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Trukdo vietos susisiekimą per 
- administracijos liniją.
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“Dziennik Wilenski,

EUROPOS VALSTYBIŲ FEDERACIJA1

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
• * I ■*
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Y 21 D., 1930 M., Nr.. 40

KURSTO PULTI 
LIETUVĄ

EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

KAUNAS (Elta). — Pas-' 
♦* . * -z z .

kutiniu laiku lenkų adminis
tracijos linijos policija įvai
riausiais būdais trukdo susi
siekimą per administracijos 
įiniją. - Lenkai uždarinėja 
tiltus, kelius, reikalauja ne
reikalingų vizų ir nurodo li
nijai pereiti tokius tolimus 
punktus, kad žemę anapus 
administracijos linijos tu
rintieji gyventojai turi di
džiausių sunkumų ją dirbti.

Balandžio 24 d. lenkai už
darė Varėnos tiltą, nutrauk
dami tuo būdu susisiekimą 

-su anapus_ administracijos 
_ linijos esančiais žemės skly

pais. ‘ Savo neleistiną žygį 
lenkai aiškina tuo, esą, tuo 

' uždarymu nori ištirti, kiek 
Lietuvos gyventojų turi ana
pus administracijos linijos 

, ,zemių(! ?).
i 

b Be to, Perlojo pereina
mam punkte lenkų kareiviai 
nekreipia dėmesio , į mūsų 
pusės linijai pereiti išduotus

-,C 1

~~

B leidimus ir reikalauja perei- 
a metų lenku Storastų vizų.
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mas apie Sovietų neva ruošiamus 
puolimus prieš Lenkiją, neužmirš
ta ir Lietuvos?-  ̂Čia jis griebiasi 
vienos mūsų spaudoj pasirodžiu- 
sios^inutės apie ruošiamą kai ku
rių-organizacijų, Vadinamą, “Vil
niaus žygį” — demonstraciją ties 
demarkiinija. Mūsų visuomenė a- 
pie šią demonstraciją tuo tarpu be
veik-nieko nežino, bet lenkai tą 
pranešimėlį saviškai perdirbę jau 
suspėjo sukelti tokį termą* kad 
Pilsudskis šį kartą, ko gera, bent 
ikelias naktis neužmigsi Būtent 
“D. W.” rašo, kad minėtą gin
kluotą demonstraciją ruošianti 
Lietuvos vyriausybė ir kad tąs da
lykas esąs jau pavojingas taikai.

Lenkija, mat, esanti perdaug 
stipri (!), kad bijotų panašių da
lykų, bet Lietuva jau įkyrėjusi. E- 
są, pakaktų vieno korpuso jai nu
raminti (Na, kažin?). Bet Lenki
ja to nedarysianti. (Pamanykit 
tik, koks geradariškumas—dabar 
jau nebedarys!), bet -Vakarų val
stybės ant Lietuvos turinčios už
dėti saugumo ploščių — to reika
laujanti Rytų taika!

Ko vertas šis vėju paremtas už
sipuolimas, nėr ko nė aiškinti. Jis 
suprantamas tik tuo atveju, jei čia 
jau ieškoma priežasties tam jninė- 
iam korpusui atvesti.

“D. W.” straipsnio tono čia nė 
nebandome perduoti, nes matyt, 
kad jo autorius^^yra^H- nuo 

dos, kiekviena padoresnio laikra
ščio redakcija iš savo bendradar
bių reikalauja. ,

/ .

Matyt, ir endekai užsikrečia, 
kad ir nelabai mėgiamo, bet vis 
dėlto maršalo pavyzdžiu...

DARBININKŲ ALGOS KURŠE 
SUMAŽĖJO

Ryga (Elta). — “Soeial- 
demokrats” "praneša, kad 
Kurše šjemet laukti darbi
ninkų algos smarkiai suma-

leidžia. Gyventojai kurių že
mė perkirsta administraci
jos linijos, verčiami pereiti 
liniją per punktus, esančius 
kelių kilometrų nuo jų že
mių. Pav., iš Seinų prane
šama, kad Liubavo valsčiaus 
Beviržių kaimo gyventojui 
Pačeliu, turinčiam tris mar
gus žemės anapus adminis- 
traiijos linijos, teleidžiama 
pereiti per administracijos 
liniją per esantį už penkių
kilometrų; punktą. Savaime įėjusios. Vietosbaronai,»esą, 
suprantama, kad tokie tųuk- ir už žemą atlyginimą nesi- 
dymai nepaprastai apsunki-'skubina samdyti darbininkų, 
na žemės padargų nugabe- nes laukia darbininkų ant- 
nimą, kliudo ganyti galvijus plūdžio iš Latgalijos ir Lie- 
— žodžiu, sudaro didžiausių tuvos. Darbdaviai tikisi, jog 
sunkumų dirbti anapus ad- Lietuvos ir Latgalijos dar- 
ministracijos linijos esančią bįninkai dirbsią vien už 
ūkininkų žemę. . ; maistų.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS

Mrs. Haidu, indėnų sūkį

__________ • ■ 4 

bet ir kaip ją palaikyti, 
išdėsto jos konstituciją,;

>» 

prezidentu, pastoviu komitėh 
tu ir sekretoriatu ir dau 
kitų* klausinių.

Bet p. Briand sako, kad jp 
planas nėra idealistiškas, 
tik norįs, kad sudaryti-koi 
taktą ir solidarumą tarp Ei% 

ropos valstybių. t .
___  _ ’ Ad

- Federacijos klausimas bu

siąs iškeltas rudeniniame T», 

Sąjungos suvažiavime.

Ji|KALAtfSKO MISTERIJA 
ŪKO NEIŠAIŠKINTA

• - r / •»

NEW BRITAIN, Conn. — Ge
gužės 9 d., apie 3' vai. ryte, Rich- 
ard Peck, plaukiojančio tarp New 
York ir Providence laivo darbi
ninkai ištraukė iš Long Island 
vandenyno Joną Mikalauską, pa
garsėjusį sandariečių vadą, nau
jąją SLA. vice-pirmininką, o šioje 
kolonijoje žinomą kaipo bedievį.

Laimė dar,, kad neprigėrė. Ki
taip komunistai'būtų laimėję vice
pirmininko vietą SLA. organjzaci- 
j°j-

Kaip ir dėlko jis atsirado van
deny dar neišsiaiškino. Anghi 
spauda rašo, kad jis vandeny plū
duriavęs apie valandą laiko. Jį iš
traukė iš vandens be sermėgos, be 
skrybėlės ir be čevervku.

.Mikalauskas sakęs,’ kad ’jis iš
puolęs iš laivo “Middtetown,” ku
ris plaukioja tarp Hartford ir 
NTew. York.

Kada “ Middletown ” laivas su
stojo uostoj. Mikalauskas buvo 
persodintas ant to laivo. .Vienas iš 
to laivo viršininkų pareiškė, kad 
Mikalauskks iš vakaro buvo pada
vęs jam laišką išsiųsti jo šeimynai 
iš New Yorko. Sako, kad ištrauk-, 
tas Mikaluskas skubinosi prisivyti 
laivą “Middletown.” .Užėjęs ant 
laivo pareikalavo Laišką grąžinti.

JIS SAVO PROJEKTĄ PASIUN
TĖ 26 VALSTYBĖMS

PARYŽIUS, geg. 18 d. -- 
Aristide Briand, Pranei jos 
užsienių ministeris vėl iškė
lė sumanymą sudaryti Euro
pos federalę uniją.

Toms valstybėms, kurios 
priklauso prie Tautų Sąjun
gos, jis pasiuntė atsišaukimą 
ir planą.

Jis pasiūlė ne tik kaip to
kią Europos uniją sudaryti,

MASINIAI AREŠTAI 
INDIJOJ

BAISI AUDRA ATĖMi 
UGYVYBiy
•r

. ’ 100 sužeista

MEMPHIĮjyTenn., geg. 
d. — Arti Elaine, Ark. ilg 
Somerville, Tenn. vakar 
baisi viesulą ir audringas lie* 
tus ir užmušė 17 žmonių 
apie 100 sužeista.

Daug namų sugriauta. Me-/! 
džiaginių nuostolių au 
padarė $85,000.00.

BOMBAY, Indija, geg 18 
d. — Dharasana ir Wadala 
stotyse policija areštavo a- 
pie 650 indėnų už laužymą 
druskos monopolio įstaty
mų.
, Dharasane indėnai buvo 
gerai prisirengę pulti val
džios druskos sandėlius. Bet 
policija juos sulaikė ir maiš
tininkus areštavo.

>

buvęs Steigiamojo Seimo pirmininkas ir 
mojo Seimo išrinktas Lietuvos Respublik(fe\ prezidentas. 
Jis iki 1926 metu garbingai išlaikė demokratinės valsty- 
bės tairą. v. ’ ''

Kaip dabar, taip ir pirmaisiais Lietuvos kūrybos me
tais p. Stulginskis energingai kovojo su vi ’ 
tos priešais. - . * 1

Kaimo. “Laisvė” 1920 m. straipsnyje?1 
Va Lim

.c /k •

“P. Voldemarui organizuojant Lietuvos kariuomenę 
ir darant klaidas, būtent statant kariuomenės priešakyje 
jau mums žinoma generolą KondrotaviČių ir kitus rusus, 
Stulginskis kaipo V. Tarybos narys, pirmas nurodė P. 
Voldemarui, kad tokiu būdu kariuomenės negalima bus 
suorganizuoti, jis reikalavo, kad kariuomenės organizaci
jai pirmių pirmiausia būtų sudarytas branduolys tautiš
kais pamatais, o apie tą branduolį *bųtų spiečiama kariuo
menė valstybės pamatais, ries tuomet į Lietuvos valstybę 
kaipo tokią, žydai, gudai, lenkai dar visai netikėjo. P. 
Voldemarą tame klausime prisispirdamas palaikė socialis
tas liaudininkai (Dabar rodos jau tautininkas. Red.) tuo
met dar V. Tarvbos narvs J. Vileišis. Pasirodė, kad rei- 
kalavimas A. Stulginskio buvo teisingas ir pastatytas lai
ku, nes gen. Kondratavičius su valstybės pinigais pabėgo 
pas rusus, o rusai viršininkai turėjo būti prašalinti, P. 
Voldemarui j užsienį pasprukus.”

P. Al. Stulginskui prezidentaujant ir Krikščionims 
Demokratams sudarant seime didžiumą pravesta žemės 
reformos įstatymas, išleisti Lietuvos pinigai ir daug kitų 
svarbių ir kraštui naudingų darbų atlikta. ;

A

Amerikos lietuvių organizacijom, laikraščiam ir_pa- 
vieniam asmenim'pasiuntus sveikinimus ir linkėjimus St. 
Seimui p. A. Stulginskis prisiuntė atsakymą į sveikini
mus. Tarp kitko rašė: - , , ,

“Neapsakomai didį patarnavimą Lietuvai yra atlikę 
tie mūsų broliai, kuriem laimės beieškant buvo tekę atsi
durt už vandenyno. Jų laisvoj šalyj darbai politikoj ii 
gausingos Tėvynės reikalam aukos aukso raidėm bus įra
šytos mūsų istorijoj.” ..

Vadinasi, jis atjautė ir įvertino visų darbą Lietuva: 
ir smerkė tuos, kurie neva dirbo, bet tik, kad iškėlus save 
“aš.” ,/ x

Jis smAkč p. Voldemarą ir kitus už jų netikusią po
litiką praeity ir fą patį daro dabar tautininkams diktato 
liaujant.

Šiandien, tautininkai visą tą ką Steigiamasis Seimas 
visos tautos rinkti atstovai, pravedė, griauna iš pagrindų. 
Žemes reformos įstatymas buvo vienas iš svarbiausių; 
Tautininkų valdžia jau ir tą įstatymą pakeitę. ę• * *

Pakeistasis tautininkų įstatymas praplečia dvarinin
kų teises ir palieka jiems ne Stengiamojo Seimo nustaty
ta normą 80 ha, bet 150 hą. '

. Toks tautininkų politikavimas yra smerktinas. Lie
tuvos nepriklausomybę atstatė ate dvarininkai, bet darbi-

/

tais musų tau
& ' 

r*. r" '

ant jo atgabentas, laivo viršinin
kai nuėjo pažiūrėti.} jo kambarį ir 
rado užrakintą iš vidaus. Kamba
ry rado jo sermėgą, skrybėlę ir če- 
verykus.

Mikalauskas atgavęs savo laiš
ką skubinosi į namus. Jis laikraš
tininkams pareiškė negalįs išaiš
kinti kaip jis atsiradęs vandeny. 
Jis tik atsimenąs, kad turėjęs 
“galvoj triubel,” po to, supratęs, 
kad vandeny ir plaukęs, kad išgel
bėjus gyvybę.

Mikalausko šeimyna gavo binią 
apie šį įvykį už kelių valandų. Jis 
pats telefonavęs, kad grįžtąs į na
mus.

New Britaine jis'turi valgyklą. 
Jo žmona yra katalikė. Po šio įvy
kio ir jis sakosi tikįs, kad Dievas' 
yra. Ligšiol jis buvo baisus burno- 
tojas prieš Dievą ir Bažnyčią. Jis 
ir savo vaikelius atitraukė nuo ti-
' t 't

kėjimo.
Duok Dieve, kad jis susiprastų 

ir pradėtų gyventi kaip žmogus.
" \ Rap.

i

kilėliai buvo paėmę i nelais
vę ir policiją ir tik kariuo
menei pribuvus ji buvo pa- 
liuosuota.

1

ST. LOUIS, Mo. — Geg. 12 d. 
policija areštavo tris lietuvius Pet
rą Krakauską, 21 metų amžiaus iš 
Waterbury, Conn.; Edvardą Puš
ką, 21 metų iš Waterbury ir Al
bertą Kurtinaitį iš Detroit, Mich. 
Pirmasis buvo pasivadinęs Peter 
Madison.

Jie vis trys kaltinami apiplėši
me Wa!ertown Conn. banko, kovo 
28 d. Iš banko pagrobta $22,000.

Ketvirtas plėšikas K. Zenkaus- 
kas irgi iš Waterburv, Conn. pa
bėgęs. Policija sako, kad jie pri
sipažinę.

VILNIUS (Elta. — 

lietuviškų audeklų gražumį^; 
.denkų meno laikraštiss uTę;-'^ 
cza” rašo: “ Neisi vaizduoju/ 
tinkamesnio audeklo butams^ 
papuošti, kaip Vilniaus mi^ 

> lai... Jie pagarsėjo jau Pa-/ 
■ ryžiaus parodoj, ir įvairios^ 

užsienių rinkose gavo 
mėjimų... Audiniuose ne: 

šablono, fabrikiško stereot 
po. Jų spalvų tono gama viy 

sados skirtinga, individuali/ 
su savo melodija?.. Kolori
tas jų nėra spalvingas — ta

me jų grožis. Akys skauda S 

nuo lenkiškų audinių sjialp 
votumo, dabai* einančių j. 
iš dirbtuvių, ne iš liau 
rankų. ” Gražiai chara 
rižuoti Vilniaus krašto au

diniai, tik, deja, u* 
vienas dalvkas. kuri len•*7

matyti, laiko' neesmin 
kad audiniai yra lietuviškij 
o ne lenkiški.
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VILNIUS (Elta).—“Vil
niaus Žodis” skelbią savo 
paskutiniame numery -žinią 

_apie sumanymą įsteigti lie
tuvių kalbos katedrą Vil- 

'. niaus universitete 1822 me
tais. Tais metais universite^ 
to bibliotekorius Kantrimas 
padavė memorialą/siūlyda
mas pakviesti lietuvių kalbos 
katedros vedėju Raseinių 
dvarininką *Uvainį arba 
“partraukti mokytą vokietį 
iš Karaliaučiaus,” bet būti
nai eruditą, nes kitaip lietu-

vių kalbos dalykas virstų tik 
juoku ir išniekinimu. Memo
rialą Kantrimas pradėjo la
bai nemaloniais leVikams žo
džiais: “Lietuviškai kalba 
kaimo žmonės didesnėj lie
tuvišku gubernijų daly ir kai 
kuriose vietose Minsko gu
bernijoj, o taip pat žymioj 
dabartinės lenkų karalystės 
daly.” Visą memorialą iš
spausdino Vilniaus Universi
teto profesorius Pigonis 
knygoj 
na.”

/

» *

BOLŠEVIKAI ATSTATO CARO 
LAIKU “STRAŽNIKUS”

Kaip praneša “L. Ž.” S. S. 
S. R. vidaus reikalų komis-a- 
riatas pradėjo organizuoti 
speeialę “žemės ūkio milici
ją/’ kolchozams (komunis
tinėms dvaratns) saugoti 
nuo “klasinio priešo.” Mi-

Iicija formuojama iš buvusių 
raudonarmiečių.

Caro laikais tokia “žemės 
ūkio milicija” vadinosi 
“stražnikais.” “Stražnikai” 
taip pat turėjo saugoti ponų 
dvarus nuo “klasinio prie
šo.” "< /

—:J£—e / .r f

ninkai. Tad valdžia turėjo rūpintis pirmiausia darbinin
kais, o ne dvarininkais. '

P. A. Stulginskis ir kiti krikščionių demokratų ir 
darbininkų partijų vadai ir katalikiška visuomenė tokią 
tautininkų politiką smerkia. Smerkiame ir mes.

Steigiamojo Seimo dešimties metų sukaktuvių proga 
sveikiname demokratiniai nusistačiusią katalikišką visuo-

... . .. •' ” į ’ \ ■

ATMINT} ;
VILNIUS. — Nesenai gudų 

suomenė taip pat išrinko savo 
stovus Vytauto atminčiai page 
ti: kun. A. Stankevičių ir S 
atstovą p. F. Jaremičių, kurie 
pavesta susitarti su Lietuvių Ko
mitetu.

/

KYBARTAI. — Balandžio m 
22 d. Kybartuose ir apylinkėj 
16 vai. atkrito dau« ledų sv 
fili. Ledai buvo jrapos d 
Taip pat tą dieną pirmą 
griovį perkūnas. Lietus tąaMi,

e

I
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KABUKY... • mą pasistatęs, be to, statosi
Vežikas žydelis Lenkaus- 

Įbs Imvo išvažiavęs į Kau- 
zžmona tuo tarpu buvo 

į&į^psi į Kulautuvą. Du jos 
p^nūs — vaikučiai ėjo moti- 

pasitikt, Ėjo per Ne- 
Rįn&ą.. Vyresnysis, kiek pa- 
llaąĘŽies iš kulio, įlūžo į ledą? 
pribėgo jaunesnysis.— .taip 
$&t įlūžo. Atbėgusi pagal- 
O^n pusseserė pagriebė vie- 

‘-vaiką už paltuko, bet jos 
^rankoj liko tik paltukas — 

nebesimatė. Subėgo 
J/^urionės iš Zapyškio ir apy- 
J'linkės, bet nieko nebegalėjo 
^jjadrayt Tuo tarpu jų moti- 

grįžo iš Kulautuvos. 
^Smūgis nelaimingai motinai 
^uvo nepakeliamas, ir 

išėjo iš proto.
'-----------------------------------------

- KONKURENCIJA ŽALIA- 
K' ‘ KALNIU

akdimis (Garliavos •'vlyraŲ). Linksmakaimis yra 
.gimęs iš Linksmadvario. Da- 
■bar antri metai dvaro sav.

Vailokaitis pradėjo par- 
tdavinęti žemes. Bematant 

^žjšdygo begalės namų ir vis 
L Žemė gera, derlinga. 

Netoliese yra dr. P. Karve- 
dvaras, į pietus Žagariš- 

? -kių kaimas stūkso. Savinin- 
K^cai^daugiausia valdininkai, 
^yra-įr ūkininkų, kaip štai

■-

ji

; •
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prof. Songaila, Valstybės 
dramos - režisierius artistas 
K. Glinskis,ir kiti. Greta 
yra aerodromas ir astrono
mijos stotis. Susisiekimas 
su. Kaunu gana patogus, ki
lometras iki miesto, tik Kau
no miesto V-Jt>a truputį ap- 
sileidus—nepasirūpina laip
tų pataisyti, duoda žmonėms 
nuo kalno čiuožti. Šu paštu 
yr’ vargas, jau reikia viską 
siųsti per Garliavą (8 kil.). 
Yra dvi krautuvės. Taigi, 
už kelių metų bus tikras 
Kauno priemiestis su svei
ka gražia aplinkuma ir rim
tas konkurentas Kauno Ža- 
liaklniui.

ŠIAS JAU NEBUS JAUNAS 
is save jaunuoliu draugu 

tklkuris 1930 metais zneąž-

PANEMUNĖ. * Susisieki
mas per Nemuną tarp^Klai- 
pčdos krašto ir Tilžės laike 
vasario mėnesio. Per gele
žinkelio tiltą vasario*Ųnėrie- 
syje išvažiavo Vokietijon 
13,556. Keleiviai su savim 
į Vokietiją išvežė žemės ūkio 
produktų, įvežė audinių, na
minių įrankių, degtukų, mie
lių, muilo ir kt. Stambiais 
kiekiais išvežta gyvulių, ar
klių, sparnuočių, sviesto, li
nų, šieno, medžių neapdirb
tų. Gyvulių išvežta šitie kie
kiai: raguočių 284, veršių 
920, kiaulių 9,979, avių 55, 
arklių 110. *Išgabenta per 
Vokietiją į Čekoslovakiją 
707 arklių ir 69 raguočių 
‘tįsislinių. Įgabenta iš Vo-

numeruos leidžiamo Kaune kieti jos 2095 vagonai, dau- 
ivią, skaisčiausio mūsų tau

kios žiedo, žurnalo ,

Re “ATEITIES”
lalas eina sąsiuviniais po 64 

L kas mėnuo jau 10 metų. Jame' 
gražių eilėraščių, beletristikos 

d^fykėlių, įdomių ir rimtų straips- 
iliustracijų—pažinsi visą Lie- 

vos besimokančio jaunimo gyve-
Z

” visų pigiausias Lietu-
• žurnalas? Už $2.00 jį gausi 

ts mėnuo su mėnesiniu 16 pusi, 
tos Draugo” priedu. Pusm.

s? M .00. Moksleivams; met. — Į
00, pusm. $0.50. Tad skubėk!
Ądr.: “Ateitis,” .Kaunas, Lais-I

3.
gtŽdlė trokšta rasos .gamta gaivi-1 

|hun ir stiprinasi saulės spindu- 
o žmogaus širdis ilgisr tėvu 
—gimtines, gaivinasi ir stip- 
jos gyvenimu ir žiniomis.

....... 4' '

giausia anglių, briketų, arų-

10 DIDŽIULIU TOMU
(turinčią arti 5000 pusi.) 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią-mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys“ darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą 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.”

Luizes (plento) tiltą vasario I 

mėnesyje perėjo 30 siaurojo 

geležinkelio vagonų su |vaL [ 

ria mįško medžiaga, durpių! 

kraikų, sūrių, skarmalais'iri 

kt., 1077 automobilių, 708 ve
žimų, 1035 dviračių. /•[ 

A 1 •* v ■

UBAIilNO ĮH IAJUOKĖ. -KAMĮ 
NRĖOKOGAVENIOJ

FOKSTROTO 71

Obeliai, Rokiškio apskr. [ 
Kovo mėn. Mataučyznoe kai- Į 
me pas vieną ūkininką susi
rinko apylinkės jaunimas iš-1 
eisti į Argentiną vieną mer-j 

giną. Į išleistuves atsilankė | 
ir viena mergina, kuri siuvo] 
išvažiuojančiai drabužius.] 
Netrukus atsirado.“garmoš-i 
ka” ir, šeimininkui leidus 
prasidėjo smąrkūsj šokiai. 
Su nepaprastu malonumu 
ėmė šokti fokstrotą, Minėta 
mergina — ji buvo pavasari
ninke, šokti atsisakė. Dėl 
to ji buvo bjauriausiais žo- 
džiais iškoliota. Mėginta ją] 
net po kambarį tąsyti, stum
dyti ir su šluota “bombar-i

- ■ 11 
duoti. ” Jos draugė, kurį ir-1 

nėjo šokti, buvo visa iš- 
paišinta. Šiame dalyke pa
rodė, nepaprasto “mandru- 
mo’ ’trys vaikinai. Gėda, 
gėda tokiem jaunuoliam. .

\ I •

’ TIKRAS PAVASARIS
Krekenava. Visaip žmo

nės spėliojo apie praėjusią 
žiemą: vieni sakė, kad bus 
labai šalta, kiti, kad visai žie
mos nebus. Vis dėlto žiema 
buvo nešalta. Ypatingai gra
žiai atrodo' pavasario «p]ęa- 
džia. Šilta, oras raurns; 
paukščių balsais skamba 
miškai. Žmonėsjau aria, a-' 
kėja. Žmonės tikisi sulaukti 
derlingos vasaros.

i- •••^' 'V'

s>* x

.ik
»

PuOT»js.'*Wofgį . 
belįus” visi atsimena. , r j 
£ ’^monėopb lietingų metų 
llalstt . suvargę; Litų nėra. 
Skolos ramybės neduoda... 
Vietoifiis pasirodė dėmėtoji

į /C >•••■* .■ • ■ ♦_____________ ’

' ySžTONYS. Mūsų mies-!
tely yra daug biednų žmonių, | v^sa*

kuria neturi ir negali-gauti ”** ’

jokjo darbo. Kol ėjo spirito 
bravoras, ten gaudavo kele- 

’ta$ darbininkų darbo, nors 
Įmokėdavo taip pigiai (60li
tų mėn. savo valgymu), kad 

j voą galėdavo pragyventu Bet 
dabar ir to nebėra. Ūkinin-.

į kai-mažai samdo, nes esant retai kurį pa Vasa i į.
ūkui. produktams pigiems-, j 

| patys stengiasi apsidirbtu [
I * '-el . ~ - -----------------------

l uBTUVOJ ^OOO KARVIŲ 
I I
| Pernai visos, koperatyvi-j 
j nęsr pieninės drauge su nu-Į 

griebimo punktais perdirbo 
į sviestą apie 75,000,000-kg. 
pieno, pagamino* daugiau 
kaip 3 mil. kg. sviesto, Vežė 
pieną į koperatyvines pieni-J 
nes kiek daugiau kai 30,0001 
ūkininkų, vadinas šiek tiek 
daugiau kaip 10%, kitaip sa
lint, iš 100 ūkininkų vežėd 
pieną į pienines tik 10 ukirĮ 
ninku; Lietuvoje kar vii į y? [taliRą Veikimo Uoatro leidžiamą 

ra apie 600,000, o į pienines 
pristatomas pienas tik iš 97,- 

[00(y karvių, t. y. vos iš sep
tintos dalies Lietuvoj esan
čių karvių.

laba

V

X . ySL U’<5»Ž5 .’ .'■s.r'T*- -r’-’viįS

—NIŪK
....

• -C i

mm I

gete- Ėimnkžkiiaif
/Tikraspavasaris Vilkąviš- Į 

kio apyliijtesę prasidėjo! 
taup IV. 8-Į0',dięnos ir ixiaž-j 

daug ūųo tiį-pat laiko aukš-l 
tešųSse Vietoje (aįie, Barti

ninkus,'-Gražiškius, Pa javo-1 

Įnį Vištytį) prasidėjo pava-1

Įrojąųs ankgtybesnįoji sčja. 

ĮDdbar - jau eina ’ intensyvi 

Į sėj^ ir lygumose. ? 

Į; Žieminiai pasėliai: rugiai, 

[kviečiai ir dobilai, bendrai 

visoje apskrityje ii po-fie-- 

[ir dabai- atrodo labai gerai,1 

| mos išėjo nesuvargę, stiprūs

• • • , . • ~

Žolė visur taip pat sparčiai
» "V ’ .-

kyla. Medžiai jau . pradeda 

skleisti lapus.

3 • •••<*♦■-

“DARBI!
K . .. V'*'* .

* C . % r • ' . . . . *• . . <

tentiau telpa sąrašas įvairią knygą. Kiekvienas atnaujindamąi 
prenumeratą arba nanjas preąunjęratorins užsimokėdamas nenupL 
gintą kainą $4.b0 gali pasirinkti iš šio sąrašo sau knygą už VIEN4 
DOLERĮ VĖL TU L Knygą mylėtojai naudokitės proga. * Pasi
skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo« 
kesčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtą įsitaisyti ar- 

; b* papildyti sąvo knygyuMĮ gera proga dabar padaryti, nes duo- 
dame didelę nuolaidą. E&art imant $5.00 katalogine kaina gau

bsite už $£w. Ta ksiua tik “Darbininko“ prenumeratoriams ir LDS.

/
K

■ A
nariams.-d ? Z? : s

*’ ’ * • ** • - Z . ■*.

rjVAIM08 OTYG03
Patarai* MbMrimf—pnino-

c ; 
niame, šeimyniniams’ir yuru> 
meniniame gyvenime. Parangt 
Kun. .V. Kulikauakea ...^.-18c.. 
? Auksinio Obiudio Misterija . 
(Graiką ifytholofijos £iupe> ’ 
nelis) su paveikslais. ListiH z 
vią kalbon išguldė Alyva___50<* 

TįyaKeleivįai-Krįkščionia, 
Žydas ir Turtins. Pamokinan-' 
ti apysaka. ParaM T. Vyt- " 
niauskM. Verti P. ---------- 40e.

r Tranpi BkaitymBUi—labai 
j gražūs paaisknitymni apie į- 
vakiiEB gyvenimo atdtikimua.

•45c 
i Turto moksliški pa-
lafekaitymai. Paraše Uosis----- 45c

Didžiojo Karo Užrašai—su
| paveikslais iš 1914^—16 metų ■ ■ 
I Parašė P. aždeikisj—________65c

• r ■
Kw’ . -

' LAUKIA DARBO ?
iTelšiąi. J Telšių apylinkes

priėjo dau# darbininkij.K^--Ivųfrivfe gyvenimo gtsitikimiu. daugi geležinkelio Jdšiai- FrS^.'—-

Kretinga darbai vis darz ne- 
pradedami, tai uždarbio ieš
kotojai lankosi pas vietos ii-, 
kininkus ir už nedidelį atlv-;
ginimą peraisamdo gJJdie- 
niui. Tas.ūkininkus šiuo me
tu darbų netrūksta. , i

Lietuvą matysi skaitydamas K&-

savaitraštį 
į
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Gerumas —aprašymas apie < 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 

I lipiną. Vertč Kun. P. L. —_15c i 
J Tabakas—Nuodai — rūky- * 
[mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
Ikolskį parengė S. Kaimieti*—15e

Užkeikti Mergeli *u Ban
da ir Bandaskutis—apysaka 15c 

| Kataliką Bažnyčia ir De- . 
I mokratisaas. — Parašė kun. 
[Tarnas Žilinskas i-------- ------- .150c-

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauiu- / 
sritis —.—----- ,;■■■■■■■..,-------^25c

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 dieną—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikįai ke--, 
lionės per įvairius kraštus. 
Paraše Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio___ _ ....^,-$1.01
Pramonines Demrisratjios Pa

grindai. Parašė Uosis --------
GeffUŽS* Hfinuo — Kun. P.ŽriteftS/Kifcia<
Arttmetate* Uždavfnynas—25c 
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

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

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

Žaidimą Vainikas—Savybčs - 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ____ t-------- —- -----------50c

Laimė — (poSma). Parašė 
Vaitkus ~ % V.-.—— ----------- 50c

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

Mūsą Tikėjimas —tišaiškini- 
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas 1L Širvintas------50c

Lietuvos ženUąL —S Išleido
J. Šeškevičius ir B^ve, Kau
nas —_— ___ _——   _40c

Ėmęs ir Kalbft: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V.'Kovas —30c

Graudus VtafcnMi. — Ver
ti Vysk. K. BarėpUaeka* ,10c.
EučharistiŠkoe Stadjos—Su- 

lietuvine Kun. P. Južkaitis—15c
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalią mA 
įesiama Išleido ktin.iL A. Vi- 

eys ./.n., Mf
Dangaus KaaHen*. — Su

rinko Kun, M. GayaleviČin*; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais -- -__ . 7 ~ $100

žmogus fr Gyvuolys. Par*-
ŠŠ kun. P. Bučyj______ ___ 30c.
Socialias ir KrikžčionyM. . 
Prof. V. Jnrgučio   -----10c.
žydas Lietuvoje. Parašė S. ; 

Kaimietis —>4.-^.—,.   .,10e
Maldos Galybė. Istoriftu 

piešinys,ĮV-tp Mmtūtfčio krf- 
kščjonybSa. ~ Lictuvią kalbos 
išguldė P. B. , rį^.......25c

ApMriMiąą KomedMa. Atsi
tikimas D Amerikoniško gyva 
nimo. Išguldė DspšSaūs V$£ 
ta* ..... ---- 1-40*

Jono Kmito Eilė* .......$1.00
Lietuvos Albtima*. Su pa

veikslais ir aprašymai*_____ 1.50
Troaipt Apologetika arba ■ 

Kat Tikėjimo Apmarinus. Ps
|tun. V. Zajančanak**—60<

“DARBININKAS" ■ 
adway. So.- Boston, Man

X

‘MOŠŲ LAIKRAŠTIS“
Jį reikia .užsisakyti sau Amerikoje; 
ir visiems giminėms, ir pažįsta
miems Lietuvoje.

“Mūsą laikraštis“ metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metą du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir^ Vokietijoj 
kaina tapati, o visur kitur užsie
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
branįgiaur z 'f 1 '/'> > • -

Adresą*: Lietuva, Kaimas; Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsą Laikraš
tis.“
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vrn paaenPJe prie* laika. N« 
turftų nefitt menko* sveika 
kuomet jie gali gauti tokias 
sekines su Nuąa-Tope. Visi medicinos 
pertfarinPtojsi pordavInCJa Nuga-TonA 

kJetgu jnmj pardavėjas neturėtu Jų «ta-'

SALOČIAI. Tai miestelis 
pačiame Latvijos pasienyje. 
Pavasarį dauguma darbi
ninkų, laukų darbams išeina 
į Latviją. Uždarbis kiek 
didesnis, bet ir dirbti reikia 
daug sunkiau. Pereiti sieną 
vietiniams gyventojams 6 
menesių laiku reikia mokėti 
5 lt. -- - -
•7 litus.
taip nėra. Tai išnaudojimas 
darbininkų. -■

Viršaitis J. Steponavičius 
už šmeižtus prieš vietinį kie

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
. • • *-♦ - - -

K J

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 

ūsą papasakos.
‘1 MOTERŲ DIRVA ’ ’ yra vienatinis Ameri

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterį) Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa. 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na-, 
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius jr kiti.

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

yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili

. knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

it “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Diotuvon.
Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

“MOTERŲ DIRVA" 
9322 W. 24 StreMf . Chicago, TU.

PRASIDĖJO nuolatinis 
AUTOBUSŲ SUSISIEKIMAS 

tąrp Tilžės—Pagėgių ir Til- 
z^Sagėgių—Sjfualininkų.

ŽMONES JAU DIRBA LAUKUS
- IR SĖJA
Kauno apylinkėse jau ma

tosi aukštesnėse vietose 
(aukštuose Petrašiūnuose ir 
panašiose vietose ariant, a- 
kėjant dirvas ir sėjant.

KOOPERATYVAS 
■ ‘UŽSIDARĖ

Viekšniai (Mažeikių ap,). 
Neperseniai Viekšnių varto
tojų bendrovė “Ąžuoląs” 
'amžinai persiskyrė su savo 

Valsčiaus valdyba ima | vartotojais ir nužengė tuo 
Kituose valsčiuose |kėliu, iš kurio jau nebegrįš.

• ' n . ■ ' •
■f ' - f ..

GAISRAS TIES RADVILIŠKIU
/Balandžio 17 d. -7 vai. 15 

nlin. geležinkelių kuopos 
boną kun. A. Štombergą Tai-[ugniagesiai pastebėjo gaisrą 
kos Teisėjo nubaustas'2 pa
ras arešto. Taip pat nubaus
tas buvusis (dabar Pabiržė
je) sekretorius p. V. Morkū
nas. , •

■ S r c.

Steponavičius pirmaisiais 
Lietuvos Nepriklausomybės 
metais priklausė priešvals
tybinėms organizacijoms. 
Pasižymėjo didelėmis rekvi- 

VAIKAI NEMYLĖSTĖ^
Dievo baimėje, išlavinti juo* |t įduoti 
jiems ginklų prieS įvairius 'gyvenimo 
pavojos. Pavojingiausi žmonių priė
jai — girtybe, netikėjimas ir doros iro- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
{nlestoocB besimokinančiai jannuome- 
r-ei. GerioKatoa beaimofcinondto jauni
mo draugo* ir vadas riokykJM suole y* 
ra jau dvideMmts metų leidOama* ka
talikų moksleivių'mdnetinio žurnalas 
i 
mo nažt*. <

“Ateitu.“
Tdvai ir motinos? nepagailėkite 10 lt 

metams (5 lt pusmečiai ir Uralykite 
tų tarnai* savo besimokantiems vai
kam* Tuo Mtdkait* Jiems dilan*** 
• “Ateiti*” įdomi Ir nemokafciv lama.

Prcoumeratosikaloa: matams *$$00, 
pusmečiai >1.00; moksleiviams me-

[artimame Kuliškių kaime, 3 
kilom.. atstu nuo Radviliš
kio stoties. Komandos vir
šininko vvr. Įeit. Milaševi
čiaus įsakymu siurblys ir į- 
rankiai buvo sudėti ant va
gonėlio, pastarasis prikabin
tas prie rankinės drezinos. 
Komanda išvyko. geležinke
lių į gaisro vietą. Degė ūki
ninko M. Karsoko mediniai 
šiaudiniais stogais namai ir v* W - • * ♦ • *•’ A* /

jeigu jie nepasistengs iSaukicti juos daržinė. Vėliau į gaisro vie-
tą atvyko Radviliškio mies
to komandos rankinis siurb- l* * * * 7 v
lys, statinės liko kelyje ir 
atvyko vėliau. Gaisrą pavy
ko užgesinti bėgyje 2 valan- 

moTo »u palengvinsite sunkių auklėji- <įų* Daržinė sudegė. Gyvena- 
mųjų namų sudegė stogas, 
jš narni} išgelbėtas turtas, o 
iš daržinės dąlis šieno. Nuo
stolių apie 2500 Utų. Turtas 
nebu\)o aj>draustas» Gaisfo

E 4 . • W 1 • w» u. <
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1930 METAIS
Skaitykite ir platiakite- mėnesinį 

mokslo, blaivyb*8Tr sveikatos 
_ laikraštį

“SARGYBĄ”
“SARGYBA“ duoda populiarių 

straipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytojus su naujai
siais mokslo laimėjimais, ir išradi
mais. ' "

“SARGYBA“ plačiai rašo svei
katos klausimais, pataria, kaip ap
sisaugoti ntfo įvairių ligų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimą... “

“SARGYBA“ kovoja su įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a. bedįe- 
vybe, prtavimu, ištvirkimu ir tt.

‘ ‘ SARGYBOJE ’1 skaitytojas ran
da įvairią žfauų ir apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo./

“SARGYBOS“ kaina: metams 
— 6 litai, pusei metų — 3 litai, 1 
numėris-^75 centai. Užsienyj dvi
gubai brangiau. -* <

Metiniams skaitytojams duoda 
priedų “Laimės“ kalendorius ir 
loterijos bilietas.

Adresas; “Sargybos” Admini* 
tracija, Kaunas, Liaudies namai.

■ . * \ •

V -■
PAGELBA DĖL INKSTŲ AR 

' PŪSLĖS ĮDEGIMO
Inkstų ar pūslės {degimas pagimdo 

tankų kėlimus!' nęktj Šlapintis, stoką 
miego ir abelną sveikatos silpnumų. 
Tas Įdegimas yra pasėka atsiradusių 
delei konstlpacijos nuodų, ir jei tuos 
nuodus paialinti iŠ kūno, visi nesma
gumai IRnyks. Nuga-Tone užveria sa
vy valytus, kurie nugali konstlpadjų ir 
tuo apvalo sistemų nuo tų fiežvarumų. 
Jis suderina Ir sustiprina gyvybės jė
gas. priduoda jums geresni apetitų, pa
gerina virškinimų ir leidžia jums gerų 
ųaktles polis} ir atsikelti ryte sustip
rėjusiu ir atsigavusiu.

Nuga-Tone yru' geras dėl senesnių 
žmonių, kurie yra 'silpni ir nusikama
vę. k*ip tr ddi jaunesnių matais, kurie 
m posenPJe prieš laikų. Nė vienas ne- 

dkatos naltų,
i geras pa- 

•Tone. Visi medicinos

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

Jkpie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas----------------- - 5e.

Moteryitš ir tefanyn*. Ver- 
Gerbtis —«---------—40c.

i Gamto3 Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis___ __________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta :*žemė, van
duo, oras, parašė J. Baronas.—50c. 

I 'Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun- A. Miliukas  --------- _60e.

MeįM (Poema). Paraše M. 
Gustaitis  ________ ________ 15c.
'Nauja Skaitymui Knyga —

(Dalis IĮ). Su paveikslais----75e.
Vienuolinė Luojia, Vertė , 7

Kun. P. Saurusaitis ___ ___ -25c.
Vaikų Knygelė — su pa

veikslais - ------—______ ____ 30c. <
Patyrimai Didžiojoj

Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J.z F. Jonaitis (Ka- ' 
pelionas) ——-  ___ _____ 25e

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

Moterystės Nesuardomybė. J. 
besauskifi. Šv, Kaz, D-jos lei
dinys, Kaune ___ ;__________ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
4. Rueevižius_____ ________ 40c.
-Šventas Gabrielius. Išleido 

Tėvas Alfonsus Maria C. P._25c.
Religijos Mokymo Metodi

ka. Sutaisė K J.. Skruodys—‘-50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie .Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_____L—;_____ ___________40c<

Mūsą Dainiai. Parašė Ka- 
ijys Puida --------- :_________ 50c.

Andersono Pisakos—su pa- 

fi Kelionės po Europą ir ,
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.58

TEATRAI
i ?

Vienuolio Disputą su Rabi-
au. Vieno veiksmo juokai. Su-

Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M.
Juras. Kaina_____ __________ 35e <
^CHliukingM Vytas—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das ________________ ________ 25c.

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas - ------ L---- --------------25c.
Ubagą Akademija ir Ubagą

Balius — komedijos po 1 ak 
>ą. parašė Seirijų Juozukas-JJSe, 

Sniegas—Drama 4-rių ak- 
'ų. Vertė Akelaitis ________40e

Eramas—3-čia dalis dramos
'Gims Tautos Genijus.’< Pa- 
^ašė Kun. D- Vaicekauskas—10c

Šydą Karalius — drama 4 
jktų, 5 pov. Vertė J. M. Ait
rintas ,. .......... -r-.-----  , . 30c
. Visi Geri—3-jų veiksmų vaia- 
ielis;. parašė F. V. ________ 10c

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

Išganymo Apriretfkfanai — 
atėjimas ir gyvenimą* ant le- 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mai an gaidomis------ »______ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė ' 
J. Tarvydas----------------------- 65c.

Knarkia Pakepąs.—Komedi
ja 1-me akte: Parašė Gineitis 15*.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
‘ftimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
nę. Surinko S. K, D. ir N—15a.

Valką Teatrai: dalis II: 1)\ > 
kirsime paskui; 2) Antaną- 

ta*. Surinko S. K., D. ir N— 15c.
MABDAKNYGS8

IteUtim ant Kalią—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aakęo Alte- 
riua—juodos (prastais mink** 
aį viršeliais) , , ,, 50a.

Malas Naujas Aukse ARo* 
riuwjuodoa (prastais kietai* 

virbeliais) —--------------- - —50*

? “* Ml *<e
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£VZ. Turauskas, 
Lietuvių Kolegijos Studentas.

’ V.

Petras J. Rakauskas, 
Lietuvių Kolegijos Studentas.
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ma sutartinai, susikibus, or
ganizuotai.

sakytL Viena tik gilų troškimą turiu: 
isiųskite.”
v / r- ——

MAŽYTĖ ŠEIMININKĖ

JAUNIMO DARŽELIS
Bį skyrią veda DEDA AMUFBAS

Ji vardu gražiu — Danutė 
ir nors dar ‘‘pupa’’—mažutė, 
bet uoliai šeimininkauja 
šluoja, verda ir ragauja...

s '

Vet. gyd. A. Brundza

STABAS
- ■ '■ ' -

lino
-- • * /

7eiki:, -•
Šią savaitę Dėdė AnufTas nieko ypatingo neturi jums 

: “ Daugiau raštų
/■

IVAIAC* X UJU* • •

O labiausiai tą mergytę 
galima lauke matyti: 
ji pamėgo višteles, 
žiūri jas per dieneles. 
Ir vištelės ją pamėgo: 
jį pašaukia — jos ir bėga 
4r apsupusios^Danutę, 
nesibaido nė truputį” — 
Lesa ramios grūdelius, 
krauna juos į snapelius... 
Dar patinka jai mažiukai 
kūtėje balti paršiukai — . 
ji su noru juosius šeria, 

įžiūri, kaip jie čiauškia, geria, 
Ir veršiukai jai patinka, 
kai -aplinkui ją apninka

- su avelėmis kartu
r

nepraeinamu ratu... 
Kiša savo jie snukius, 
tikisi—gal kąsnis klius: 
matyt, mažutė ši “pupa” 
juos pavaišina pluta...

* Kaip malonu šiai Daniftei, 
būvant dar tokiai mažutei, 
gyvulėlius prižiūrėti 
ir bičiulių tiek tufėt-i!..

•y

PAJĖGAIR
, Kaip ir visiems žmonėms, Jėzus dąug reiškia mano 

gyvenime. Kai apima širdį nuliūdimas, nepasisekimas, 
sunkus kentėjimas, piktumas, nekantrybė, ar nepaprasta 
našta,-prie ko gi galima kreiptis ir tikėtis sulaukti pa- 
gelbos, jei ne prie Jėzaus Švenčiausiame Sakramente!

Prie Jėzaus eidamas, visuomet galiu tikėtis naštos 
palengvinimo, nes tikiu jog Jėzus visuomet laukia mano 
atėjimo ir jog Jėzus neatmes nei atstums manęs, nors ir 
sunkiausiai nusidėčiau. į

• > \ T x
Prie Jėzaus, visuomet ramybė, amžino gyvenimo vil

tis. naštos palengvinimas, pasaulio pamiršimas; gi nuliū- 
dusiaių, pavargusiam, ir nusidėjėliui Jėzus visuomet yra 
atgaivinimas, linksmybė ir gilus tikėjimas.
. - Linkima pasidaro atsiminus jog Jėzus visuomet yra 
švenčiausiame Sakramente, laukdamas mano atėjimo ken
tėjimuose ir džiaugsmuose, kaipo geriausias ir- maloniau
sias draugas ir gailestingiausias Dievas. 5 • • \
• ■' . ■ J--- ‘f - *

\ Albinas Matulevičius, 
Lietuvių Kolegijos Studentas.

r ■ ’ ’ * ’

■^..Turmantas kramtyti. Prie lengvos 
mos ir negydant da

4 « •*, .. *

sveiksta. Jei arklys 
apie 12 dienų, tai jau
viltis, kad pasveiks. .
, Liga nors nedažna,'■ ■ .

Paėmus ugdomas religi- doros ugdymo reikalai^ pas Reik saugotis 1
joje apsileidimas. Tai daro- mus paliekama neva laisvė.

Arėjas Vitkauskas 
v ■ K

MANO GERASIS GLOBĖJAS
Kiekvienas sutvėrimas šiame pasaulyje turi savo glo- 

ė ją J Vaikai turi savo tėvtfe, gyvuliai savo prižiūrėtojus, 

’aaūgę vaikai reikalauja mažiau tėvų pagelbos, nes jau 
gijo daugiau supratimo, kaip apseiti pasaulyje. Būk ir 
raugusiam globėjas esąs naudingas. Dvasiniame gyve
nine, niekas negali apseiti be globėjo, nors ir paaugęs. 
?ats Dievas kožnam žmogui ^yra paskyręs angelą sargą, 
ypatingu prižiūrėtojumi. Mano gyvenime geriausiu prie- 
;eliu ir globėju yra Jėzus. Tankiai, kada mano dvasią 
įupuolus, nerimstu, kada niekas meiliais žodžiais negali 
nane pastiprinti ir palinksminti, Jėzus tampa mano ge
ruoju draugu. Į vieną valandėlę aš Jam paaiškinu savo 
norus, savo skausmą rr Jis niekuomet manęs nebara, ne
atsisako nuo mano draugavimo. Jis neatmeta mano men
kos meilės bet didina ją ir' mane gelbsti visame. Sunkio
se valandose, Jis globoja mane ir kartais, kada aš prasi
kalstu, Jį paniekinu, Jis man atleidžia ir vėl meiliai pa
žvelgia dangiška šypsena.

' .. - 'V

JĖZUS MANO GYVENIME
z- • » ' \

Jėzus! Kaip tas vardas saldžiai skamba! Jėzus, 
kurs už mane ir mano nusidėjimus yra kentėjęs ir miręs, 
Jis yra mano kelias ir šviesa tamsumoje. Kaip laivo ka
pitonas seka vieną žvaigždę, kuri jam tamsioje naktyje 
rodo kelią, taip ir aš, laikausi ir stengiuos sekt mano Jė
zų-—savo pavyzdį.^- Aš žinau, kad Jis per pašvenčiamąją- 
malonę man leido išgirst'savo balsą, kviečiantį palikt pa- 
saulf ir jo garbę. Tačiau, sykį viską šiame pasaulyje 
kiekvienas turės palikt priverstinai ir už viską atsakyt 
prieš Dievą. Aš, tat, jaučiuosi laimingesnis, liuosa va
lia' pasaulio išsižadėdamas,—kaip kad Jėzus,—ir įstoda
mas į vienuolyną kad sekti Juomi. Ir žinau kad sekda
mas Jėzumi, aš nepaklvsiū, nes Jis yra pasakęs: “Aš' esmi 
kelias, tiesa ir gyvenimas.” Aš jaučiu, kad Jėzus mane 
myli ir saugoja kaipo savo turtą. Kristus yra pasakęs: 
“Be manęs jūs nieko negalite* padaryt.” Bet kam man 
reiktų .be Jo būt? -Ir kam man čia reikėtų gyvent ir vargt 
be Jo, kovoje sd pagundomis? Aš be Jėzaus negalėčiau 
gyventi. Be Jo aš užtrokščiau. Jėzus atėjo ant žemės 
pamokint mus nusižeminimo, atsidavimo Dievui, šalini- 
mosi nuo pasaulio ir'jo vilių. Jis mus perspėja: “(Ką pel
nytų žmogus, kad ir vis^pąsąulį apturėtų, osavo^sięlą 
pražudytu.” , A’’4' ' |

Aš čia esu ant žemės išmėginimui: ar pasiliksiu Joja 
nuosavybėje, ar Jį nutolinsiu nuo savęs?' Aš tvirtai ti
kiu, kad Jam stiprinant, išliksiu Jo ištikimu tarnu, ir kad 
ateis toji diena, kurioje aš klūpėsiu prie altoriaus ir man 
bus pasakyti žodžiai: “Tu ąsSaeerdos in aeterhum.” Die
vo galingai malonei gelbint, aš dėsiu dideles pastangas tą 
atsiekti, savo Jam nuolatine paklusnybe ir giliu pamal
dumu.

i 
I 
I 

J ■

Leidžiama usnims augti, pa
kenčiama ir grūdas. Ir pri- 

Kada gi suprasim, kad žiūrimas- grūdas, kad jis ’ 
kartais, saugok Dieve, nej
augtų perdidelis, pervaisin- 
gas. Kol toks nusistatymas 
vyrauja, nėra vilties, kad 
žmonių netvarkingi ‘ norai 
pasikeistų gerai, pasidarytų 
suvaldomi.

’ ♦

Prieš “trejetą metų Ma- 
riampolėje nusišovė neiš
brendamai susipainiojęs val
dininkas. Buvo bedievis. Bet 
kuomet šūvis trenkė, jis at
budo. Virsdamas jis sušuko: 
— Jėzau, kad dar bent pora 
metų!..”

Pagyveno dar dieną, pa
prašė kunigą, atliko išpažin
tį. Ir žmonai įsakė: — jei 
liks kas. turtu, duoti 1,000 li
tų bažnyčiai atlyginimo už 
papiktinimus prieš tikėjimą 
padarytus. Mirė krikščio
niškai. Jėzus, prašančiam 
dar bent porą metų pagy
venti, davė amžiną gyvybę.

Bet gal amžinasis išrody
mas neįtikins, kad verta ti
kėjimą remti ir valstybei. x 

(<M. L.,f
- -

Š i aulių“ Kultūros”' dvasia 
yra ta pati, kurią šv. Raš
tas vadina: — “amžinas 
žmogžudys, velnias.”

Vidutinis Lietuvos 
čius kasmet savo produktų 
parduoda už 3,000,000 litų. 
Kasmet prageria 300,000 lt. 
Tikybiniam^ ir visuomeni- 
niamą reikalams sudeda ne-, 
daugiau 15,000 lt Dešimtą 
dalį savo uždarbio žmonės 
prageria, ir tik pusę procen
to laisvu noru atiduoda sa
vo būviui pagerinti. x Jei 
valstybė laukti}, kol žmogus 
laisvu, noru sudės mokesčius 
valstybei išlaikyti, * seniai 
svetimi mus valdytų. Vy
riausybė čia supranta; kad 
reikia žmonių silpnumą pa
remti. C ■ '

Bažnyčia ugdo religiją, 
bet Ji tegali remtis tik žmo
nių dar silpnu laisvu noru. 
Vyriausybė galėtų tą silpną 
norą stipriau paremti.

*

Tikybinio susipratimo ir
/

M NEBOK PAVYDUS
Jeigu mes pradėsime kokį nors darbą ir*tą darbą at

liksime su pavydu, tuomet viskas niekais nueis. Jeigu 
dirbdamas vien tik mintysi ąpib pinigus, apie garbę kurią 
gausi dirbdamas tą darbą, arba pamanysi kad tavo dirba
mas darbas tave žmonių akyse pastatys kaipo didį ir gar
bingą, tada tampa ne artymo prietelis bet jo nepaisin- 
tojas. z •

Norėdamas būti pasekmingu, visuomet turi prisimy- 
ti: “kaip aš galiu artymui padėti ir jam patarnauti.”, Pil
dydami šiuos nusistatymus ir sau atrasime didelę laimę.

Yeronika Dimsevičiutc (Seatlej

/

HAMBURG DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN NEW YORK 

/ v • • 1 
Dvirtlnnje resnllarlal kas savaltA. prielnamoB kainos. Tiesio
giniai gelžkellals suaisieklmai su Lietuva. Taipgi regullarinl 
iAplaukimnl mus populinriais kambariniais laivai*:

ST. LOUM, MiLWAUKSE IR CLEVELAND
, Dėl informacijų kreipkitės j lokalinius agentus musų 

Hamburg-Amėrican Line- 
909 TREM0NT STEBĖT BO8TO1T. MAJŲ.

Stabas (pastyrimas)—tai 
liga, kuria serga žmonės, gy
vuliai ir paukščiai. Stabo 
mikrobai (bakterijos) gyve
na mėšle, žemėje, ypač rie
bioje; jie pakliūva į kūną' 
per žaizdas. Laike karo ap
kasuose daug sužeistų karei
vių susirgdavo stabu.

Mikrobai žaizdoje smar
kiai veisiasi ir išdirba labai 
stiprius nuodus, kurie taip 
suerzina strenkaulio smege
nis ir iš jų išeinančius į rau-

* » ** 

menis nervus, kad keletą 
dienų ar net savaitėmis rau
menys, be paliovos taip su- 
trąukti, kad ligonis nei išsi
žioti, nei kojų sulenkti ne
gali. Iš čia ir ligos vardas— 
stabas.

Stabo nuodai į galvos sme
genis neveikia; ligonis turi 
visą sąmonę ir supranta bai
sią savo padėtį, todėl akimis 
reiškia nerimą ir baimę.

Šią ligą lengva pažinti ir 
nespecialistui. Prie smar
kios ligos formos gyvules 
kaip medinis, pajėga nega
lima iŠžiodyti; kojos, kaip 
kuolai, negali sulenkti; pa
stūmėtas eina kaip ant laz
dų ; visą laiką išsižergęs sto
vi, parpuolęs negali atsikel
ti. Jei galvą keli aukštyn, 
tai is kampo akiu kyla plė
vė ir apdengia akis. Tai 
svarbiausia šios ligos žymė. 
Be žmonių ir paukščių visi 
kiti gyvuliai turi akyse tą 
plėvę; tai trečia blakstiena, 
kurią neišmanėliai prie ar
klių _ ar galvijų išpūtimo 
piauja.

Prie lengvesnės ligos fdr-

. / •

’ • ' ' '

mos, gyvulys truputį Išsižio
ja, gali ėsti, šiek tiek links
ta kojos, vaikščioja, bet gul
ti bijo.

Prie aštrios formos be- 
visi'susirgę gyvuliai 

krinta; mirtį paskubina ba
dąs, ..nes nieko negali su-

sam, ypač su žaizduotom kft-J 
jom ar rankom, dirbti 
žuose, knaibant žemę. J 
ti prie tokio pat darbo ark
lius su žaizdomis kojų api 
cioje.

‘ i v*

Stabui pasirodžius, pi 
miausia reikia padidinti 
žaizdą, kad ko daugiausia įš 
eitų oro, nes oras neduoda^ 
veistis stabo mikrobams/* 
Žaizdą prideginti karšta ge^ 
ležim ar neatskiestu karbo-. 
lium. Ligonį 1co daugiausia f 
vadžioti ir duoti ėsti kiety 
grūdų, kaip miežių, kad ii- \ 
gai kramtant neduotų su-f 
stingti žandams.- Labai nau
dinga laikyti serganti šiltuo
se garuose, kaip maudymo
si pirtyse. Jeigu ligonis ma
žai gali išsižioti, reikia šer
ti skystu maistingu pašaru, 
kaip miltų ar sėlenų burge.

Paskutiniu laiku nuo st^\ 

bo pradėjo vartoti naujus 
gydymo būdus ir, kaip rašo, J 
su geromis pasekmėmis. Lęiį 
džia pakartotinai po oda'J 
pieną arba karbolių 5%. Bet 
tai gali atlikti tik gydyto-.' 
jas. 'įį

• 'Z

Šiais laikais nepasitaikė 
man pacientai su stabu ir 
dėl to negalėjau naujus gy-'į 
dymo būdus išbandyti. Neiš- 
bandęs negaliu tuo tarpų. įr ^

budai yra tikri.
“JT.

“...Kodėl esate bailus jūs, žmonis 
menko 'tikėjimo! Po to atsikėlęs 
jis davė paliepimą vėjams ir jūrai, J 
ir pasidarė didelė tyla, žmones 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai J* 
ra, kad vėjai ir jūra jo klausoj’ 
(Mat. 8, 26-27).

X

YPATHKAI VADOVAUJAMA 
DIDELfi EKSKUB8UA

Į LIETUVĄ
Prisidėkit prie ekskursantą kurie 

dalyvaus minėjime 500 metimą 
mirties sukaktuvią

D. L. K. VYTAUTO -
IiplavMaM

I

HOLLAND AMERICA LINUOS
< į

vėhavinhi laivu

STATENDAM
iš Yorko 

RUGPIUČIO 16
Nužeminta laivakorčių kaina J abu gidu. Puikt kelionė ir malo

nus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas 1 Klaipėdą per 
Rotterdamų. , '■

Informaciją ataiklouskit pas Amerikos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Asociacijos narius.
A1ISS J. LEONAITE, “Amerikos Lietuvio” Agentūra,

14 Vernon St.. IVorcester, Mass.
J. AMBRAZIEJUS, 168 Grand St, Brooklyn. N. Y.
J. VASILIAUSKAS, 814 Bank St, IVaterbury, Conn.

' A. S. TREČIOKAS, 197 Adams St, Netvark, N. J. ’
J. SEK YS, 226 Park St, Hartford, Conn. 
“NAUJIENOS,” 1739 So. Halsted St, Chicago. Iii.
A. VKLECKI8, 502 South Avė., Bridgeport Conn.
P. BALTUTIS, 3327 S. Halated St, Chicago. III. 
“DIRVA,'’ 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
K. MAKAREVICIUS, 95 Liberty St, Ansonia. Conn.
K. VAIŠNORA, Franklin Snvings & Trust Co., Pittsburgh. Pa
J. J. URBSZO, 187 Oak SU Lavrence, Mase.
r. MOLIS, 1730 — 24-th St. Detroit Mich.
J. G. BOGDEN, 322 West Ix>ng St, DuBols, Pa.
J. ZOLP, 4559 S. Paulina St, Chicago. III.
V. M. STULPINAS, 3255 S. Halated St, Chicago. III. 
A VARASIUS, R. 12 i Carson St, Pittabufgh, Pa. 
“TARPININKO” Agentūra, A. Kupstas,

322 W. Broadvay. So Boston. Maaa.
MISS J. .RODIS (Rauktytė), 50 Sterltng SU Worwater, Mass. 
N. GENDROLIl’S, 395 Broadvay, South Boston, Mass.
J. KASEMRKAS, 793—797 Bank Street Waterbnry, Conn. 
P. BARTKEVIČIUS, 678 N. Maln Street MonteRo, Mana.
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Kartų važiuojant trauki-' 

nių' linija Briuselis—Berly

nas teko susitikti su žinomu 

estų skulptorium p. Kebrtiu.

KOVA SU TUŠČIAIS 
BUTELIAIS

A’

f

Visame pasauly kovoms ir kamščų savininkai turės į- 

riaušėms bęsiaučlant, ir A- rodytį kad tie čia paminėti 

Išdrikos Jungtinės Valstijos Prietaisai vartojami tik ne-S-’1 
s,

<-ųpri gauti vietos laikraščiuo-
r. v' ' '

įise su savo kromėliu — kova 

j^del degtinės. Toji kova da- 

įbar inėjo į naują sritį, nes 

; kovojama už tuščią nieką, 

į-aiŠkiau sakant, už tuščius 
^įiltelius.7 Kodėl tie buteliai 

/tiaštif Ar Amerikiečiai jau 

,yfaus išgėrė? Ne, tokio ji- 

:>nąto dar nėra ir nebus, nes 

* svaigalų gamyba ir pristaty- 

vrhas eina tolygiai su prohi- 

bicijos aštrumu:' juo ji 

'Smarkesnė, juo daugiau 

svaigalų gaminama.

is 4 Ne, Amerikoj taip blogai 

'nėra: svaigalų čia netrūks- 

tą, bet užtai pradeda pri- 

' trūkti sveiko proto. Štai ne- 

^peraeniąi vyriausias! Ameri- _____ _______________________ _

; kos teismas nusprendė, khd vanduo, tai savaime aišku, 

rtie^alia bus pardavinėti ka

tilų, kamščių ir tuščių buto-

■ Ibi tilo tikslu, kad kas kar- 

feis katile neišvirtų svąiga-Į 

-jų, nesupiltų juos į butelius 

it.’ — neužkimštų kamščiu.
Tuo būdu katilų, butelių ir būdu įžymesnis tuščių bute-

Eucharistinis Kongresas 

Oarthagoj užsibaigė/su dide- 

liausioms # iškilmėms. Ajfart 

Popiežiaus- delegato, Kardi

nolo Lepicier,fdalyvayo ši

tie. ■; Kardinolai: MacĘory, 

Verdier, Hlond, Van Roėy,]  ̂

Eaulhaber, Charost, Asca- fasJ 

lesi? Lavitriano; apie 100 

vyskupų įš visokių pasaulio i 

kraštų ir dešimts generolų 

visokių Vienuolių Ordenų. 

Suplaukė apie 20,000 katali

kų iš visų šalių. Kadangi 

.Carthago miestelis turi tik 

apie 200 namų; tai tokiai 

miniai nebuvo kur dėti^ tai

gi visi gyveno * ir nakvojo 

ant laivų, kurių pakrašty 

Jūrių susidarė visas laivy

nas, po visokių tautų vėlia

voms; Ęritų, Amerikiečių, 

Prancūzų, Italų, Ispanų, 

Belgų, Vokiečių, HoĮandų, 

Austrų, Norvegų ir k.

Įspūdis buvo kuokilniau- 

sias. Kongreso„ pradžioje 

būrys arabų studentų buvo 

areštuotas už prieškątalilpš-

X > - ... .

kas demonstnicijas, bet pra
šant Popiežiaus Legatui, vĮr

7 •

kaltiems tikslams. ..

Čia pigu suprasti, kad sun

kiausia bus su tuščiais bute-
' ■’ -,v ■ - ^5

liais. Sp pilnu viskas aišku: 

jei jame vanduo ar kitas ne

kaltas gėralas, tai gerai;*jei 

jame svaigalai, tai jau, ži

noma, negėrai, bet bent aiš

ku, kad negerai. Bet jeigu 

butelis tuščias, kas tada? 

Kaip įrodysi, kad čia būta 

nekalto skystimo? Tiesa, bu

telis tuščias 4— ir įrodymų 

nėra, nes nežinia kas jame Kaip matome, laikas ne-. , 

buvo. Bet kam gi logika? 

Ji taip sako: jei pas Žmogų 

randasi krūva tuščių bonkų, 

tai ženklas, kad jis jas išgė

lė ir dėlto jau kaltas, arba 

jas .pripildys ir bus kaltas. 

Q kad buteliuose būva ne

sus paleistą.

* A l < .»

Austrijos premjerus, Johanu 

Sėhober turi daug vargo su 

fašistais ir socijalistais, ku

rie. griežtai nusistatę* vieni 

prieš kitus kovoti. - Jąn) 

grįžtant iš Londono ir va

žiuojant per IniesfelIzę St. 

Polten, 10,000 uniformuotij 

fašistų, Heimwehr organi

zacijos narių, jau buvo pa-, 

sirengę susiremti su' tokiu 

pat skaičiumi, uniformuotų 

Krašto .Gynėjų socijalistų, 

bet.ginkluota polici ja ir ka

riuomenės dalys išsklaidė, 

karingą priešingų pažvalgų 

jaunimą.

Austrijai tikras sunkme

tis. Šalis beveik: badauja, 

pinigų nėr, valdžia silpna, 

r- o paprastai, taip daly

kams stovint, žmonės tarp 

sayęs pešasi. Kur trumpa, 

ten trūksta. . / .
rr S»V;
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Tas pafc'su Indija. Ang
lijos valdžia žūtbūt nusista^ 

Čius apginti savo interesus. 
Suareštuota Gandhi. Ugii 
Anglų' valdžia nenorėjo jo 
kliudyti ir lanke tol, kol bus 
viskas prirengta> numato
mam snkilimui - numalšinti, 
jstiesų, sukilimas įvyko, bet jjs bUY0 važinėjęs ištisus 

ne -toks smarkus kaip tikę- metus po Australiją, Afrį- 

tasi. Mat, indų vadai jau 

pirma Gandhi buvo Suimti. 

Palikusios be vadų, minios 

neteko direktyvos ir yeikia 

be organizuoto pliano. Bet 

susirėmimų su policija yra. 

Kalkuttoj, Delbi <ir Shola- 

pure įvyko' tikros kovos in- 

diečių su policija ir kariuo

mene. Keliosdėšimtys liko 

nukautu ir keli šimtai su

žeistų. Bet' sukilimų eiga ne

tiksli. Mat, tarp pačių in

dų nėra vienybės: muzulmo- 

nai neina išvieno su budis

tais, ir tuo būdu Anglijai 

lengviau su jais apsidirbti. 

Tačiau kova giiežta ir žada 

būt ilga. - .

ką ir Pietų Ameriką, norė

damas, rasti patogesnių vie

tų esti) emigrantams apsi

gyventi. Tarp kitko sų juo 
teko plačiau kalbėti* apie

'O

iiją. Pietų Amerikoj, įaip 

Argentinoj, Brazilijoj ytd 

sunkiau gyventi dėl aukštose --, 

temperatūros bei kredito ,, 

stokos. Be to dar pasunki- 

na emigrantų būvį vietinių t 

kalbų nemokėjimas. Ten di- 

delis emigrantų procentas . 

žūsta didžiausiam skurde. 

Ir niekas 'tuo dalyku nėra 

kaltas, kaip tų valstybių val-
•ttinkamiausias emigracijai jg kuril} įeliauja j,, -

šalis. emigrantai. Jos nepasirūpi-

na tuos nelaimingus išeivius 

apginkluot net tokiu nekal

tu ginklu kaip kalba, o ką 

jau bekalbėti apie vietinių 

atstovybių sutvarkymą, tei- - 

kimą informacijų, kurių iš

eiviai visai neturi, negauna.

Inteligentams nepatariama 

į Australiją važiuoti, nors 

vietinės kalbos jie žinotų 

kuopuikiausiai/ Jokių kitų 

valstybių universitetų diplo

mų, išskirant vietinių arba 

anglų, ten nepripažįsta. Is 

kurį,7 nors svetimtautis atvy

kęs juristas, medikas, inži

nierius turi sykiu eiti dirbti- 

su paprastu darbininku.Tie- 

sa, laibai pasižymėjusieji vy

rai, kaip žymiausi Europos 

profesoriai ar kiti mokslo 

vyrai, iš anksto gali su vie-
. ....J. _ - * - . - .

tinėmis mokslo įstaigomis 

susitarti ir vykti tik tuomet, 

kai iš jų gaus pakvietimą. 

P. Koortas irgi pakviestas 

vieno Australijos universi--.

Pati geriausioji emigran

tams šalis yra anglų koloni

jos Australijoj. Galima ge

rokai užsidirbti, net greitu 

laiku nuosavybę įsigyti, jei 

tik moki anglų kalbą ir ko

kį nors amatą. Be tų da- 

lykiPnė vienas drįsti'

keliauti, nes tikrai pražūtų. 

Ten įstatymai draudžia/bal

tiesiems juodą darbą dirbti, 

jį atlieka vien juodieji įmo

nės. Baltieji yra tik kaip 

amatininkai, prižiūrėtojai 
ir pan. ' / -J

Australijos miestai savo 

švarumu, tvarkingumu / bei 

gražumu praneša daugelį 

Europos miestų. Viso kraš

to, gyvenimo impulsas mies

tuose. . f

r Provincija daugiausiai 

užsima gyvulių auginimu, y- 

pač avių? Australijos avių 

vilnos užkariavo visas pa

saulio rinkas.

Tačiau nuvažiuoti į Aus- 

g traliją labai brangiai kaš-

•"1 ’
.Kitąsyk Portugalijoj vis

/ ' -1 - 

būdavo neramu. Bet dabar 

apie Portugaliją nieko nesi

girdi. Užtai jos kaimynė Is

panija patiekia nemaža 

riaušių. Šiuom kartu čia ei

na muštynės tarp studentų 

kairiųjų ir dešiniųjų. Kaip 

matome, visame, pasauly tik 

kovos ir ergeliai. Tai vis di

džiojo. karo atbalsiai ir be

darbių merym;

, y.

s • • *
Kinijoj gręsia naujas na

minis karas. Šiauriečių va

dai pareiškia, kad jie noyi 

įkurti naują valdžių savo 

krašte ir miestui Peiping. 

Nankino -.valdžia pareiškia', 

kad pasiųs' generolą Chiang 

KaįrjSheką šiauriečiams su

valdyti.

Tuomsyk visą Kiniją ali

na -banditai ir“rąųdonie-
FF.v VA- •/jj^į'S**** ,z '*1

tam ąntritjąmLy^riTJi.’* Rainių gyv^ojdms I 

nusipirkti Dėdė Šamas žada daug pavojaus. Ypatingai v 

kenčia misijonieriaf Kelis____ ■' '_________ ______

misijonierių būrius, banditai nimo. Kaip žmogaus k&ias, negau- 

bUvo pasigriebę. Vienus iš- damas maisto, menkėja, nyksta ir 
gelbėta, kitit likimas nežino- Suomija, Latviją ir Lietuva

mas. . Kiniją’ dabai- tikrai jdgn s neg^ visos iš vien nukreip-

verdantis puodas. . galvojimų.—Vovenargas. ti savo emigtaciją į Austra-

lių skaičius kaip tik įrodo 

prasižengimą prieš prohibi- 

eiją..

sumažina gyvenimo sunke

nybių, tik jas pądąugina. 

Pirmiau buvo vargo dėl. tu

ščių galvų. Dabar tam nė 

kiek nesumažėjus, prisideda 

naujas vargas — dėl tuščių 

butelių. Ir kas indomiau-

nes vandens is  ̂butelių nieks 

negeria; Gal kas teisinsis, 

kad bonkose buvo tonikas, 

bet tai nesąmonė, nes išge-

"rę£ tonikų, tuščias bonkas 

grąžinsi į krautuvę. Tuq

nusipirkti Dėdė Šamas žada 

aikvoti 300,000,000 doL mef- 
tams. Kad jis mokėtų lie

tuviškai, tai tikrai pasaky

tų: neturėjo,boba bėdos, tai 

nusipirko kiaulaitę.

K.

laftavitnai. ’

K.

"X ■
r < . • - r-- . - ................. - -r > * <

- Žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesukma nuo kūno gyve-

tuoja (iki 5,000 litų) , o kai 

kurių tautų, pavyzdžiui, len

kų, ir visai neįsileidžia. P. 

Koortas pataria, kad Estija,

;>v S-j:
•/

■ '
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Laikraštis —tai sakykla. Lai
kraštis nuo sakyklos tesiskiria tfll' 
tuo, kad iš sakyklos galima kai. 
Mti šimtams, gal tūkstančiam^ HL 
laikraščio gi — visam pasauliai.' 
— Vysk. J. Staugaitis.

* • .» S ' - • • - J? * .
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sienos, jiš neiškentė, ir stojo į kariuomenę. Grį

žęs greit pasimirė, palikdamas savo našlę ir sūnų 

dideliam varge. - ' . - • ■ .

' Motina buvo priversta eit elgetaut Pagaliau, 

ji gavo pagalbą iš vieno žiauraus žmogaus, kurs 

nepakentė mažo Jonelio. Dvylikos metų vaikau 

turėjo palikti namus ir stoti-į gelumbės fabriką. 

Čia dienomis dirbo, o naktimis lanke mokyklų, ku

rioje stropiai mokėsi rašyt ir skaityt. Knygų. sko-v 

tinosi fa kitų ir .uoliai jas skaitė. - Beskaįtydams 

jautė savy kažin ką nepaprasto, bet žiauraus gy

venimo aplinkybės rėžė jo lakią dvasią.

įkure tas didelis rašytojas. Sodos, keliauji }><?, linkimQ prie teatro. tforsmotina labai tam prie-

Kaip Didžiausias Vargšas 
Pasidarė Didelis 

Rašytojas
m- - - --r <125 iųetų nuo Anttersoao gimimo sukaktuvėm^ paminėti)

;
:----------

S/’— ' 'Kas nežino to garsaus pasaulio'rašytojo/pasa- 
j|ių kūrėjo? Seni ir jauni godžiai skaito jo gra-. 

■ 45as pasakas. Ten taip viskas gyva, taip viskas 

i Žmogaus, ypač jaunimo, širdžiai artimą, kad be- 

£ kaitydamas, rodęs, gyveni tuo gyvenimu, kurį

s, nežinomus kraštus, laipioji po aukščiau- 

fetiūs, debesų apsuptus, kalnūs, lankai užburtas pi- 

su gražiausioms įarąląitėms, kenti su vargstan- 
^jtiais, juokies kartu su besidžiaugiančiais. Jos^ 

^pegyvi gamtos sutvėrimai:kalba, gyvena kaip žmo- 

į/jfeš. Beskaitydamas pasineri burtininkų, fėjų ir 

^milžinų pasauly, ir kasdieninis gyvenimas virsta 

^gražiausiu, keisčiausiu pasauliu. ' f

«sBesigėrint puikiais Andersono veikalais; ne 

Sūnėnam kyla noras kiek arčiau pažinti ir pačio 

įkūrėjo gyvenimą. Kai ir visų garsiU pasaulio 

Oidvyrių—genijų^ taip ir Andersono, jaunatvės 

'yveninias ne rožėms buvo nusėtas. Tik per vąr- 

rą, darbą ir ilgas kančias jis įgijo garsaus rašy- 

Ąįo vardą. Nuo pat mažų dienų nematę šviesių 

valandėlių, nuolat kentė neturtą ir alkį. z

Jonas Kristijonas Andersonas gimė 1805 met. 

mieste, Fionijos saloje, Danijoj. Jo tė- 

^yąs buvo paprastas darbininkas. Jo gimtoji šalis 

•rįuvo paprasta ir nuobodi. Ji slėgė jauną Aūder- 

ieną. Jam tėvas dažnai paskaitydavo “Tūkstan- 
Itnįir viena naktis.” Jis šiek tiek pamokė ir An- 

į^seną sk^/ > f -

lįjo tĮvaft i» prigimiris taip pat svajotojas, ne
ito patėnjdntas Ravo pilku .gj^enimu. BefifirP-

z *

pinosi, bet jis neatsisakė nuo savo sumanymo. Jis 

taupo pinigus šilingą prie žilingo ir, turėdamas 

jau apie 15 rixdalerių, jis nutarė išeiti iš miesto. 

Vėliau jis apie-save sakė: “Turėjau 14 metų, bu

vau vienas ir nepažinau pasauly nė vieno žmogaus, 

kurs mane globotų; tik fidaūs balsas vis man sa

kė, kad aš turiu išeitį ”

Motina, negalėdama ilgiau jo" užlaikyti, prieš 

išeinant nusivedė jį pas vieną burtininkę pasitei

rauti apie jo ateitį. Ta išpranašavo, jog ateisian

ti diena, kada Odėnso miestas nušvis nuo jo gar

bės. Andersenas dažnai 4nim savo pasakose pa

našias burtininkės, raganas, fėjas.

Jaunąs, vargšas Andersenas vyksta tiesiog į 

"• • ''“lvV’JS- ^ia sugriūva Visa jo išsvajota

x~''*rg direktorius pareiškia, kad jis esąs 
....... r’ipnns ir nepribrendęs tokiems'dalykams.

J)nr nitf įtikėdamas savo'dainavimo gabumais, 

n’-bdtsi į garsų muzikos profesorių Siboni/ 

nrtirtų ir poetų grupę jis vaikiškai papasa- 

’ - ’n mvo gyvenimą ir pasisako Bavo troškimus.

1

mo, jei ne senas poetas Guldberg’as. Jam pagailo 

vargšo gabaus jaunuolio, ir jis jį ėmė globoti

• “Nuo to laiko/’ rašo Andersenas, “aš pradė

jau^ rimtai (gyventi., Aš ieško j ausi mokslo, kai

man buvo ręikalingaS, dėjau pamatus savo atei

čiai.”/ /

Tad, nepaisydamas visokių pažeminimų iš mo

kytojų ir mokinių pusės, jis 18 metų vėl grįžta į 

mokyklų ir sėda į vienų suolą su 10 metų vaikais. 

Gavęs brandos atestatą, stoja į universitetą. Čia 

jis pasižymi moksle ir iškyla. Baigęs studijas,' 

gauna stipendiją - aplankyt Vokietiją,' Šveicariją, 

Praneūziją ir Italiją (1833—1834).

' 1835 m, jis išleidžiapirmus savo veikalus: ; 

“Skiltuvas,” “Didelis ir mažas Glaus (Kiau

šas).”' Netrukus jis tapo garsus ne tik Danijoj, 

bet ir Anglijoj bei Vokietijoj. , Jį gerbė visi: ir 

princai ir karaliai. Bet jis nesinaudojo ta garbe; 

Jis buvo atsidavęs literatiniam darbui, buvo darb

štus, ir gyveno prastai.

Visų amžių buvo nevedęs. Jo širdis vieną vie

nintelį kartų susižavėjo, kai jis pamatė gražią, bet 

jau kitam pažadėtą mergaitę.' Nuo to' laiko jis 

daugiau nemylėjo. Jam mirus 1875 m. rastas 

vienintelis laiškelis, kurs buvo jo parašytas ir kurį 

jis savo Srdv išnešiojo 45 metus. Vienoj savo 

poemoj jis mini tą gražiąją Riborą Voįgįkurią 

ne jam likimas skyrė, ir kuriai jfa amžinai pasi

žadėjo. **Ąš pamačiau dvi juodas akis- Jos man 

buvo ugnis ir visas pasaulis, iš jų tryško galybės 

jėga ir jaunatvės ramumas. Aš jų neužmiršiu 

amžinai!” ' ?< * A

Toks buvo Anderseno gyvenimas, apvainikuo

tas dideliais laimėjimais. Teisingai jis pats apie 

save pasakė: “Mano gyvenimas yra graži fėjų pa- 

1 saka,;pilna, laimingų nuotykių., Kai ą3 atėjau į 

man 
►bosiu ir ve-

►. • <. r . '

’•/ -n mvo gyvonnną ir pasisaao savo irus Kimus. saka, (pi Ina, laimingi) nuotykių., nai ąs atej 
1" Jąu ttąVpd|fcktorfaųs’sutMmą? stoti į'opetą/bfet pasaulį vargšas, mažas -beminkiau/viena fėja 

,1 . ” • '' i '_____ . vi__________________ * •j fa netenka balso,

rac

*• • .-v . > '

R8 neg&riri pateko į teatro šo- 
Gal būtų jis ir sunykęs

Z.

tarė: ^Pasirink saų kelia, o aš tave g 
kip.” Mano Jikimąs negalėjobūti

' ’ ‘ X* . y -Z «r *.

5 : * - • **. •4Ž ’_. 1 -j *
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, Šeimynos samdos papročiams piešti paimamas 

vidutinis ūkis, maždaug apie 30—40 h. žemes, ku-* 

riame reikalingi samdiniai: bernas (vaikis), pūs-? 

bemis (pusvaikis), mergė, pusmergė ir piemuo. 

Esant didesniam ar mažesniam samdinių skaičiui, 

ir patys šeimynos samdos papročiai "pagal tą įvai

rėja, bet pagrindimai bruožai yra išlaikomi, tik 

smulkmenos skirtingos, šeimynos samdos sutartys 

yra pastovios ir tais samdymo metais nenutrau

kiamos. Patsai- samdymas, nors it ribojamas ter

minais, bet samdoma tų. metų visiems darbąms nu

dirbti, taip kad jei iki sutarties termino nenudįr- 

bdmi kurie darbai, tai samdiniai jau ir išvykę -tų-^ 

ri grįžti svarbiuosius darbus baigti. ' "

Šeimyną pradedamą samdyti Gavėnios metu< 

Jeigu Vėliau, tai rodo ūkininko apsileidimą ; gerie

ji samdiniai yra viti persisamdę. Patsai sandely-? 

mas vyksta arba betarpiu paties ūkininko kvieti* 

mu arba per Trečiuosius asmenis, kurie siūlo tų 

ar kitą asmenį samdyti. Jeigu vyksta pats ūkri 

ninhas šeimynos ieškoti, tai jis “išsitepa veidą, 

dažniausiai lūpas taukais^ kad samdiniai gautų 

įspūdžio, kad pas jį duodama riebiai valgyti.!’ 

Pirmas susitarimas yra “zadotkas” — runkpiui-: - 

gi ai. Rankpinigiai teisiniai paprotinės galios | 
turi, jie yra tik “pactum de cotrahenau*£—; gn 

’i 

dėl kurių priežasčių atsakytų susitartajam aso|
• • . • a a • ♦ • b w« C * • <

pats samdinys atsakyti, bėt tada jau jri Įnrfrvk 
*• • • • * • • w • • ii - **

II

santibs suthtij 4uodatna dar abįem

tarimas sudaryti sutartį. Jeigu po to ūkiniu

niui, tai rankpinigiai jam nebegrąžinami. Galį!
L* B a k ' - ». . »A * *. . _ - tž.

L.

grąžinti rankpinigius./ Prieš galutinai s 
santios su&tfį, godama dar 

pažinti, t. y. porą savaičių tamaujattia įį^ 
ties, šfa terminas ūetttęąia dai 
vaisto. Arime laike abi puš&

,-F
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gals dokumentais. Čia vai 
(liniuku pagelba dokumentai 
buvo 
mi kitį pagal kurious buvo 
išieškotas daug žemesnis, ne
gu reikalingas muitas. .

ii ir padirba- J -- 
buvo girdėti. Tačiau paėmęs 
elektros vielas t rankas, galė
jo girdėti visa tai, ką grąmo- 
fopūs griežė. Maža to, pri
glaudęs ausį prie t» žmo
gaus, kuria buvo sujungtas e- 
Jektros vielomis su dr. Jeli- 
neko transformatorium, ga
lėjai girdėti aiškiausiai visą 
gramofono muziką.

Tai pademonstravęs, dr. 
Jelinekas pareiškė, kad klau
sos nervas jautrus ir elek
triškom bangom. Tuo būdu 
galima bus išgydyti visus 
tuos nebylius, kurių klausos 
nervas pasiliko sveikas.

Dr. Jelinekas šiomis die
nomis savo išradimą dar pa
demonstruos Vienos teatre. 
Kai kurios teatro kėdės bus 
aprūpintos jo išrastu apara- 

1 tu. Atėję į teatrą nebyliai ir 
, priglaudę prie ausi} išrasto 

aparato vįelas galės girdėti 
visa, kas teatro scenoje bus 
kalbama ir dainuojama.

Berlyno ir Vienos'laikra
ščiai dabar deda daug 
straipsnių šiuo reikalu. Vi
si jie pabrėžia, kad dr. Jeli-

..
adž. mokyklo- 

ūkininkų 
susirin

kimas, kuriame nutarė dupti 
vienam Ūkininkui nukentė
jusiam nuo gaisro 1000 liti} 
beprecęntinės paskolos. Ką 
tai ženklina? Yra dar tei
singi} ir geros širdies žmo
nių.

Mums, provincijoj, yra ži
noma, kad vyriausybė stato 
daug įvairių narni}. Tur būt, 
neapsiriksime pasakę, kad 
vyriausybė savo įstaigų sta
tybai Kaune paklojo jau di
deles pinigų sumas. Bet 
koks bus likimas šitų rūmų, 
jeigu teks keltis į Vilnių? 
Kurį procentą duos tada į 
juos įdėtas kapitalas ?

^Mūsų šventas noras, kad 
būtų kreipiamas dėmesys į 
tai, kad pagerinus žmonių 
padėtį. Kai mes sustiprėsi- 
me materialiai, tai tada ge
resnės sąlygos bus bujoti 
dvasinei kultūrai, nes žemės 
nepasirėmęs, dangaus nepa
sieksi. .■

Antras realus provineijos 
noras, tai kad būti} taisomi 
keliai ir vedami plentai, 
paskui duodamos šiokios' to- 
kios savivaldybėms pašai * 
pos, kad miesteliai Vytauto 
garbei galėtų išgrįsti mies
telių gatves.

Pagaliau, didžiausias bū
ti} Vytauti Didž. paminklas 

apsivalymas nuo dvasi
nio mardzim^kilriome skur
sta mūsų.motahnės ir inte
lektualinės jėgos.

Kebyiiai g»lfa gtnUtt. ;

Vienos gydytojas, ausų gy-
x V C * *

dymo specialistas 4r. Stefan 
Jelinekas austrų medicinos 
draugijoje skaitė paskaitą, 
kuri sukėlė sensaciją moksli
ninkų tarpe.

Dr. Jelįnekas tvirtiną, kad 
žmogaus ausis priima ne tik 
mechaniškus oro virpėjimus, 
bet ir elektriškas bangas. Ne- 
bylys, t. y. toks žmogus, kur 
ris negirdi dėl mechaniškų 
klausos organo sužeidimų, 
tačiau kurio klausos nervas 
dar sveikas, reaguoja elek
triškų bangų veikimas, ir dėl 
to gali girdėti.

Dr. Jelinekas medicinos 
draugijos nariams šį savo iš
radimą pademonstravo taip: 
tame name, kur buvo ausin 
rinkę šios draugijos nariai, 
visai atskiram kambary pa
statė gramafoną ir savo 
transformatorių. Iš šio kam- 
bayio į salę, kur med. draug. 
nariai posėdžiavo, dr. Jeli
nekas atvedė elektros vielas. 
Gramofono garsų salėje ne-

Apie auaeųgtas malversa- 
cijas ir sulaikytuosius siun
tinius tuoj buvo pranešta 
vyriausio tribunolo valsty
bės gynėjui, kuris paskyrė 
specialų tardytoją p. Ciglerį 
šią bylą išaiškinti. P. Cigle- 

* t * . • •- ■» .

ris tuoj išdyko KĮaipėdon. 
Buvo suimti du valdininkai, 
paleisti už užstatą, kurių 
vienas jau spėjo pasislėpti. 
Be valdininkų tieson trau
kiami septynių stambių fir- 

’ mų savininkai. Patiektasis 
prekybos departamento ieš
kinys siekia keleto šimtų 
tūkstančių liti}. * z

Tardymas dar vedamas ir 
vią atidengiama naujų įdo
mių dalyki}.

• e ? 
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Nepaslaptis, kad žmonėms 
ir šie. metai ekonominiai 
sunkūs. Mūsų žmonių eko
nominis gyvenimas dieųh iš 
dienos sunkėja, ir,tai įvai- 
riose srityse: 'pajamos ma
žėja, nes javai pigūs, o išlai
dos tos pačios. Žmonių būk
lė kai kur tiek sunki, kad 
nėbeišsięali žemėsz'mokesčių 
sumokėtivienam valsčiuje 
už 1929 II pusm. turėjo su- 

žemes mokesčio, o sumokėjo 
tik per 200 žmonių. Iš ki
tų policijai .prisieina išieš
koti. Išieškojimas dažniau
siai esti aprašant ūkio da
lykus. Yra tokių vietų, kur

departamento direktorius p. 
Norkaitjs gavo rimtį žinių, 
kad Klaipėdos muitinėj kaž 
kas netvarkoj; būk kai ku
rie tos muitinės valdininkai, 
susitarę su visa eile pirklių, 
praleidžia prekes, išieškoda
mi žemesnį muitą, negu kad 
turi būti išieškdta. Gauto
mis žiniomis buvo veikta 
plačiu masių ir malversaci- 
jos buvo pravedamos sulig 
gudriai paruoštu planu ir ei
linėms departamento daro
moms revizijoms negalėjo 

/pasisekti nustatyti daromus 
neteisėtumus. Tuomet depar- 
tąmėntas paskyrė speciali} 
šio reikalo sekimą ir tokiu 
būdu neseniai pavyko išaiš-

■ kinti, kaip šios .malversacį- 
jos atliekamos. Du siuntiniai 
valdininkų praleisti buvo su
laikyti prieš pat- išdavimą 
savininkams. Buvo nustaty
ta kad muitinės paskirtas 

•, šioms prekėms muitas yra 
/per mažas, .pritaikintas visai 
kitoms prekėms ir tikri do
kumentą? buvo suklastoti.

• tf !

Tai buvo siūlas, sulig ku- 
riuo’tiriant toliau pavyko iš
aiškinti visą gudriai Nugal
votą machinaciją.

Tolimesnis tvrirtias buvo 
perkeltas Kaiman, kur pre
kybos departamento specia
liai paskirta komisija patik- 

muitinę praleistu prekių nuo 
1929 m. pradžios dokumen
tus. Buvo nustatyta kad 
malversacijos buvo atlieka
mos dviem būdais. Pirmas 
būdas toks: viena Klaipėdos 
ekspedicijos kontora turėjo esama daug varžytinių.. Par-

tas ir pan. iš Prancūzijos, 
Šveicarijos, Prekes' iš- 
nčiamos iš Prąncpiijos

K savo tikru bu vadinimu, kam 
šilką*, iš Tilžės į Klaipėdą 
buvo siunčiamos su pavadi
nimu audiniai, o šis persiun
timas iš Tilžės į Klaipėdą, 
būdavo pritaikinamas tokiai 
dienai kuomet Klaipėdos 
muitinėj dežuruotų “ savie
ji” valdininkai. Klaipėdoj 
audiniai virsdavo medvilne, 
už kurią žinoma, imamas* 
daug žemesnis muitas, kaip 
už šilką. >;

Antras būdas buvo pa
prastesnis : siuntiniai atei
davo stačiai į Klaipėdą be 
“persėdimo” Tilžėje, trisiu- A.”

-X * '
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j-ino visus per Klaipėdos .maketi <per 1000 ūkininkų

davinėja ūkius. Žmonės len
da į skolas ir jiems gręsia 
pavojus netekti savo žemės 
ir pastogės. '

Paskolų sunku gauti. Jei 
galima tay už didelius nuo
šimčius. Privatiems asine- 
nims už paskolas moka .net 
35 proc. Tai plėšimas.

Žmonės labai skundžiasi, 
kad paskolų bankuose nega
lį gautu Alės, provincija, ę- 
same be galo dėkingi gerb. 
A Jakštui, kuris iškėlė iš
ganingas ir drąsias mintis 
ūkininkų atžvilgiu.

’ Reikia pasakyti atvirai, 
kad atsiranda jau ir šian
dien, kurie padeda vargin
gus ūkininkus kelti iš sle-

: “R-tos”
 I •

Katalikas, kuris galėdamas ne
remia katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažnyčios vai
ku!—Vyskupas Ketteler.

XX FEPEUCUttS KONGRESAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R. K. Federaci

jos XX-tasai Kongresas įvyks rugpjūčio 19-20-21 
dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam
pas Adams Street ir New York Avenue, Newark, 
New Jersev. ■ ■

Visi A. L. R. K. Federąeijos apskričiai,-sky- 
■r riaįy j Federaciją priklausančios parapijos, drau

gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai 
ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip 
svarbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 
šventėn 20-tan Kongresam

Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijatas 
180 Hale Avė., Brooklyn, N. Y.
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daug galimumų 
dymui.
T

š.

nrim ■ tfrfld frftv ivBclr'’'T 1,1 - “ * ’ <<V.’

principu | garso ^ 
JUiku, KB apstas d 
būt patikrintas prak 
tik po to bus aišku |U4i 
gali išgydyti pėĮjylipį

Jei ir pasirodytų* k| 
Jelineko transforūųH 
mažai padedą gydymo 
Jams, tąi vis dėlto .į 
principo atradimas

. '*5;
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m. sausio mėn. van
binėse monopolio krautų? 
se buvo parduota 440,įd 
litrų degtinės 40 laips.Į'i
406.75 litrų spirito 95 lą^ 
ir 49,861,629 laipsn. alkoj 
lio medicinos, technikus - 
kitiems reikalams, iš viso i 
3,586,058,50 litų. 3/įį

Vasario mėn. pardut 
458,062,25 litrų degtinės 
laipsn., 20,137,75 litrui 
rito 95 laips., 53,850^ 
laipsnių alkoholio medieįn 
technikos ir kitiems reil 
lams, iš viso už 3,727,847 
litų. Kovo mėn. 372,005 ’ 
rų degtinės 40 laips.7* j 
943,25 ltr. spirito 95 laiį 
64,931,956 laipsnių alko' 
lio medicinos, technikos 
kitiems reikalams ; išviso 
3,046,739,53 litų.
' Per pirmuosius s. 
mėnesius iš viso pi 
degtinės- 40 laipsnoj
708.75 litrų; spirito 95
55,487,75- Jitrų, alto 
medicinos, tschnikos i 
tiems tikslams 168,6! 
laipsnių. Iš viso už 1( 
645,05 litų. ?

■' tfL.TA, 
■■ 1"^
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ko, tai rankpinigiai moduliuojami kaip aukščiau 
buvo sakyta. Po susipažinimo jau vyksta pačios 
lygtuvės — sutarties darymas. • 

Sutartis daroma kokį nors šventadienį. Šei- 
'mininkė pagamina puikius valgius, o šeimininkas 
nusiperka degtinės. Samdos sutartį darant iš sam
dinių pusės dažnai‘dalyvauja abu* tėvai, jeigu jų 
samdinys neturi, tai broliai ar seserys, dažnai ir 
visai svetimi žmones.. Samdos sutartį daro visai 
šeimynai kartu.’ Pradeda derėti pirmiausia berną, 
paskiau pusbernį, mergę, pusmergę ir piemenį'. 

1 Lygtuvės, taip vadinama visa ši procedūra, yra 
lyg ir koks balius. Jose kartais ir kaimynai kvie- 

f čiami. - Jauniesiems pasišokti sumiošiama? nibrė.
Tarp jaunųjų jaukaus linksminimosi, kaimynams 
ir būsimajai šeimynai be girgšnojant degtinę, alu
tį ir k., beužkandžiaujant riebius šeimininkės ko- 

'• pūstus ar sausą šutinį su kiaulienos “palendri- 
coms” ar kilbasais ir vyksta šeimynos lygtuvės. • 

j ■ Samdos, algos objektas esti pinigai ir įvairūs 
daiktai. Bernams piniginė alga svyruoja nuo 200 
iki 500 lt., mergoms nuo 150—300 lit. visiems me
tams. Natūrą dažniausiai esti įšsilygstama ru
gių, miežių po pūrą 
namų darbo rūbų po kartą, baltinių po kartą, vil
nį} |>6 porą svarų, ir k. Visai atskirą vietą, algoje

• užima pašėlę ir paviršis. Pašėlę sudaro linai ir 
bulves. Linų pašėlę esti nuo 14 iki Vi pūro, Ją 
duoda daugiausia vyresniajam bernuį ir mergai. 
Bulvių pašėlę sėjama kiekvienam samdiniui nuo 
puspūrės iki 2 pūrų. Paviršis duodamas baigus 
tarnauti. Jis į samdos sutartį neįeina, bet*visada 
pagal paprotį yra duodamas. Kartais jį duoda 
ir tuoj po lygtuvin, bet tai pasitaiko visai retai. 
Paviršis susideda iš didžiulio duonos kepalo, laši
nių gabalo, kokių 3—5 klg.,'avienos rieto, dešrų 
masto, kiek skobų, jeigu dar turima vėdarų ir k.

4 1._ __ * v • _ n* l • v? j ___ ♦ 1 •
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stogų ir pradeda po jų tarnauti.’ Jei šni atostogų

(centnerį!, ar po pusę pūro, 
karta, baltiniu po karta, vil-

tarties metu laiko nenutraukiama. Jeigu nesuta-’ 
riama ūkininkų su savo šeimyna ar atskirais na
riais, vis tiek tuos metus dažnai išbūva. Samdos 
pasibaigimo terminas esti Šv. Martynas, Šv. An
driejus, ^etai Klaipėdos. Dažniausiai Martynas, 
nuo ko ir pats žodis “martynauti,” vadinasi ato
stogauti. Jau prieš metų pabaigą visi ir kalba ar 
greit eisi “martynauti,” ar jūsų Barbė jau išėjo 
“po Martyno... ’r Išleidžiant4‘po Martyno’’ įti
kusius šeimynos narius gražiai palydi. O jeigu 
kuris šeimynos samdinys neeugyyeno meti} bėgy 
ar £U ūkininkais ar samdiniai savo tarpe, tai išly
dint paima kokia sena skardą, geležinį'plaktuką 
ir lydi per visą sodžių “torškindamas.” Ši baus
mė morališkai yra didelė, nes paskiau visi Juo- 
kiasi iš to, kuri ištarškino.
. Šie gražūs ir turiningi šeimynos samdos pa

pročiai dabar jau yra žymia dalima pasikeitę. 
Juos pakeitė patsai gyvenimas, keičiasi ir papro
čiai. Į samdą dabar dedama daugiau formaliniai 
motyvai; o ne esmė, t. y. samdos papročiai užlei
džia vietą įstatymų sutartims, kur, aišku, nebegali 
rasti vietos sau visi senieji samdos papročiai.

V < • • “L. A.”

Prie Ambrozieįaus Pabrėžos Ka 
po ir Raštų Palaiką

1
/

/ų

masto, kiek Skobų, jeigu dar turima vėdarų ir k.
• Po lvgturių šeimyno dar porą javaičių turi ati; 

stogii ir pradeda po jų tarnauti.’ Jei šių atostogų 
negauna tuoj, tai dažnai nukelia į ankstybą pava- 

. sarį, bet nevėliau kaip iki Sekminių. ’ Mat, 
labai trukdytų jįkininkui darbus di Atį.

L
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Prieš didįjį karą Kretinga buvo paprastas Že
maičių Paprūsės miestelis. Bet jau iš seno jis 
garsėjo Žemaičių liaudyj dviem dalykais: I. Par- 
cinkulio atlaidais ir II grafo Tiškevičiaus puikiu 
dvarii —. palociais. Jri dar pridėti pranciškonų 
vienuolyną, gražią bažnyčią, tai ir visa, kuo Kre
tinga buvo garsesnis Žęmaičių Paprūsės miestelis. 
Bqr didįjį karą — vokiečių1 okupacijos mtetu!, — 
Kretinga buvo paversta Kreisstadt’u, vadinamu 
Russ-Krottingen, atskirti nuo tado Prūsuose , bu
vusios Deutsch-Krottingen. šiandieną lietuviš
kai vadimti' 4* n g », o vokiečiu vadina-
m‘f ii- t

moji Deutsch-Krottingen lietuviškai iš seno jau 
vadinama Kretingalė.

Dabartinis Kretingos vaizdas yra palyginti su 
prieškariniu žymiai pagerėjęs. Kretingos paver
timas apskrities miestu ir vokiečių okupacijos 
metu pravestas geležinkelis Klaipėda—Kretinga 
'—Skuodas—Priekulė daug padėjo Kretingai pa
kilti. Savo forma Kretinga primena tvarkingo 
miestelio vaizdą. Gatvės daugumoj tiesios, pats 
miestelis palyginti laikomas švariai. Aišku, Kre
tinga žymiai kilstelės pravedus geležinkelio liniją 
Kretinga—Telšiai—Amaliai. Ji virs pirma di
desne transporto stotimi iš Klaipėdos uosto.

A. Pabrėžos kapas. -
Mūsų kultūros mėgėjo Kretinga savo išorine 

išvaizda ir pastatymais nelabai tenustebins. Daug 
daugiau Kretingoj jį patraukia kapai. Čia, se
nuosiuos kapuos, ilsisi visai Lietuvai žinomas bo
tanikas kun. Amraziejus Pabrėža.

Paprastam akmeniniam kryžmiškam nedide
liam kryžiuj vienoj pusėj iškaltos raidės: “15. jan. 
1771 vixit 79 an obiit 80 oct. 1849;” antroj, pietį} 
pusėj: “Craed Ambrosius Pabrež.” Kapo kry
žius — kukliausias, akmeninis, nedidelis, bet žmo
nių atminime Pabrėža, nežinojau, besąs labai sti
priai įsikerojęs. Sutikau ant kapo besimeldžian
tį senį sužeista koja; jis pasisakė man, kad nuo 
maldos prie to kapo jo koja vis gerėjanti. Žmo
nės maldininkai aplink kapą besimelsdami eina 
keliais... daugelis sėkmingai apžadus nelaimėje 
darą... Ir, iš tikrųjų, kapas aplinkui nušliaužio- 
tas. Nors astuonios dešimtys metų kaip Pabrėža 
mirė, bet jo atminimas liaudvj'tebesąs kuo stip
riausias!.. '• '« . - .

Pabrėtas-rankraščiai
Aplankęs Pabrėžos kapą, panorau ir su jo raš

tų palikimu labiau susipažinti. Kretingos klebo- 
nks ,npel4i inan leido vieną vienuolį‘parodyti vie- 
niiolyno knygyną, kur ir Pabrėžos rankraščiai ir 
žolių rinkinys saugomi. Nori tą dieną knygyno 
riedėjo nebuvo namie, bet Pabrėžos rankrtHfas 

4įų rihkinį pamatyti teko. Jų besąs gw

pluoštas.- Ant greitųjų pasižymėjau šiuos 
I. Surinkvyms warduu weislyyniu Žemaaytyšzk 
j u, nuo A iki L, 7 sąsiuvinio formato lapai 
Rejestr Roslin. cudzoziemskich tak jarzynnyeh 
zasuszonych przez X. Ambrožego Pabrėža exP 
fessora schkol Parafialnych Kretingowskicb, 
sąsiuvinio formato lapai. III. Gaavdgribis.-* 
Merulius — (Hoizschwamm), 190—205 psL; įj 
Camphora (ex Wylie), 4 mažo formato lapai* W 
SĄĄRASZOS weyslu yra skyvrliu žemaytyszįčį 
—lotiinyszku, 69 didelio formato lapai. VI. G&įil 
Aatskayda—Rieda, 16 didelių lapų, matyti <»uį 
veikalo.' VII. Cinetaria cl. XIX, Ord. II, 2 di& 
Ii lapai (irgi dalis). VIII. BOTANICA8A1® 
GYTYENSIS—AUGYMYSTE ŽEMAlOTį^l 
6 dideli lapai. IX. Žodynėlis—Raidė A mį tecįfi 
skyreliais vardu:—Ysz kningos Buda senowet^ 
tuwiu, 3 vienoj pusėj rašyti lapai. X. KUJĖ3S 
LAA, DRIEBALAA, Cataplasmata ir kita,;Hr| 
dėlių puslapių. XI. Dictionarium Bonatietttįlii 
tino Samogiticam, 8 dideli lapai. XII. 
roslin zasuszonych dla WJX Pabrėža Kagnfi 
od W. JV. Wolfgang Professora uniwerg 
Wilenskiego Farmacyi nadestanc, nuo 1 
nr., iš viso didelio formato lapų. XII.3 
Gauje IV, Attskayda I, 50 pusi, maždaug/' 
vardymo (Cofif. VI punktą — tai to patina- 
ko dalis). XV. SRYIE waarduu augmy 
niii weyslyyniu yr skyrtvyniu. XVI. O 
dach w ogolninci. Pisano przez X. Pabnej 
deli puslapiai. Be paminėtų daug dar 
rankraščių, be to, didelė skrynė žolių rinki]

Mūsų kuri kultūrinė įstaiga ar muzieji 
tų Pabrėžos rankraščiais susidomėti. Vjei 
administracija, manau, visada sutiktų ju 
leisti, blogįausiu atveju duotų juos išapaųjį 
rankraščiai įdomūs, primo — anų laifcį 1 
pavyzdys, aecundo — augmenų terminų 
Nespausdinti jie kasdien nyksta ir menkoji p • * M * •* vSfce * 4 --

gautus teraunu iaHinia.
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Sodalietės.

Prieš kiek laiko sodalietės bu
vo mirę, bet dabar vėl atgyjo ir 
pasiryžusios tarnauti Dievui ir Tė
vynei.

"i

I ■,

1

10, MASS.
18 d. mūsų parapijos baž- 

jo šv. misijos ir 
11 d.

Įima praleisti tokiA bran
to nepaminėjus, koks esti 

enamas laike Misijų. Tie 
i, kupini meilės pa- 

la^ sutvirtina žmogų, nors 
^gerokai apsileidusį, svyruo- 

Įkį/’iaip vandenyj nendrelę, ir 
kviečia, vieną kitą drauge 
i visiškai užkietėjusį, prie 

džiaugsmas!.. Džiaugsmas 
. pamačius sūnų paklydusį 

t... Džiaugsmas Dievo 
kuris visus priglaudžia, 

jo einančius, kuris visiems 
. kurie Jo maldauja, pra- 

s

ė . štai šie misijonieriai, kaip 
Kun. A. Petrauskas ir Tė- 
m. M. Urbonavičius ir da- 

progą, priminė, atgaivino, su
tikinčius, besvyruojan- 

ih net betolstančius nuo Die- JV. r
■ir Bažnyčios. Išaiškino Dievo 

, pabrėždami Dievo mielašir- 
kad Dievas nereikalau- 

nusidėjėlio mirties, nenori nu- 
io pražudyti, bet trokšta ir

i, kad nusidėjėlis pasitaisytą 
gyventą su Dievo 

bne, amžinai...

laikas, tai pataisos lai- 
Laikas Įgijimo geriausiojo 
malonią, kurios x stiprina 
ną silpną nuodėmingą žmo- 

Ir mes džiaugiamės Montellos 
jai misiją, kad sustiprėjo-

NINKU GEGUŽINĖS 
-PROGRAMAS

l Montello, Mass.

Parkas atidaromas 10 valan-

Nuo 1-mos valandos po pietą 
3-čios base-ball. Loš Naujos 

base-ball mėgėjai.
3 ligi 5 vai. šokiai. '

Nuo 5 ligi 6 vai. dainos—dai- 
i visos Naujos Anglijos kolo-

. Nuo 6-8 vai. tennis court, golf, 
vės traukimas, į stulpą lipimas, 
Jnės burtai, lenktynės jaunimo

ams: kas greičiaus suval- 
* pajų ar donacą?
į Nuo 8 vai. ligi vėlumos šo- 
lietuviški ir angliški.

lės geiinio laimėtojai gaus 
ą dovaną.

t, programas bus praplėstas 
pasilinksminimais.

J. Kumpa,
irto Komisijos Sekretorius

Ręgistrootae 
APTEEKORIUS 

v. 

jjo receptus ir ui- 
visą eQą gyduolių.

DRUG COMPANY

me dvasiniai, supratome gerumą 
Viešpaties Dięro, kaipo Tėvo ir 
Jėzaus Kristaus, kaipo užtarytojo 
ir mokytojo, kupino meilės, pasi
aukavusio ant kryžiaus, dėl mūsą 
nusidėjėlių išganymo. Atvėrė mū
są akis, tas pabrėžimas svarbiau
siojo ir didžiausiojo mūsą kūno 
priešu, kuris duoda pradžią ki
toms nuodėmėms ir pats veda 
prie pragaišties mūsą sielos, kaip 
tai girtuoklybė. Tad pasiryžkime, 
nuo šio laiko atkakliai kovoti str 
ta pragaro pagunda, kuri ardo 
mūsą ir mūsą šeimyną sveikatą ir 
sugyvenimą; kuri ruošia ligą lo
vą, kiekvienam, kuris tik neko
vos prieš ją, prieš tą baisiąją gir
tuoklystę !

Neužmetė mums broliai ir se
sers montelliečiai išimtinai mūsą 
kolonijai, ne, bet bendrai visoms 
Amerikos lietuvią kolonijoms ir 
kaip gaila, kad toji baisioji liga 
siaučik mūsą lietuvią išeivijoje!

Ar-gi mums ne gėda už sunkiai 
uždirbtą šioje bedarbėje centą, 
pirktis nuodą, kurie temdo mūsų 
protą, kurie mus padaro žemes
niais gyvulio. Nuodai, kurie už
nuodija šeimynos meilę, meilę vy
rą prie mylimiausios savo mote
ries, moterų prie mylimiausių' sa
vo vyrų, užnuodija meilę tėvų 
prie mylimiausiųjų savo vaikučių, 
kurie kiekvieną valandėlę laukia 
iš savo tėvelių užuojautos ir kaip 
jiems gaila, kada jie tos užuojau- 

, tos neberanda!..

Žodžiu, sunku surašyti visa tai, 
ką Tėvai Misijonieriai, mums Į- 
kvėpė mūsų širdis. JPrimįnė mums 
kas buvo pamiršta, pridėjo nau- 

, jų dalykėlių pastebėję mūsų y- 
das, pažinę mūši? materijalę ir 
dvasinę būklę Amerikoj.

Nurodė gerus kaikurių tautų 
papročius, kad tikyba, tai yra pa
grindas, kiekvienos tautos doriš- 
koJr materijališko pakilimo, kad 
be tikybos tauta žengia prie išsi
gimimo, prie išnykimo; ir tokia 
tikyba, kuri ruošia dorovę ir ger
būvį tautai, tai ir yra -Rymo-Ka- 
taliku tikyba. ' •

Taigi ir mums darbininkams ir 
darbininkėms, turint aiškų pamo
kinimą, kokį jgijome per misijas, 
apie gerą ir blogą, turime būtinai 
persiskirti su savo blogais palin
kimais vedančiais Į pragarą, ku- 

’ rie nuodija mūsų šeimyną gyveJ 
nimą, kurie ardo sveikatą ir be 
laiko varo į kapus, bet įgyven-1 
dinti savyje anie Tėvų Misijonie- i 
riųr geri ir dori nurodymai, būti 
blaiviais katalikais, o tuomet degs 
mūsų širdyse meilė prie Dievo/ 
meilė prie savo šeimynos ir prie 
artimųjų.

liksime savo luomo pašausimą ir 
tikrai Kus naudos mūsų tautai ir 
mums šiame ir aname pomirtinia
me gyvenime, kur nėra skausmų 
ir dejavimų, vįęn amžina links
mybė.

Taigi melsdami Dievo, kad su
teiktų Aukščiausis stiprybę toliaus 
tęsti mūsų Tėvams Mirijonieriams 
tą kilnų darbą, dėkuojame jiems 
ir prašome, teužmoka Jiems Auk- 
ččiausis!

r
r Jonas K.

nyla $2.50, J 
Patinskaa $2.22, J. Palaima $2.32, 
A- Pauliukonis $1.40, A. GĮnius, 
K Daugėla $1.00..
< Aukos pinigais: kun. A. Petrai
tis $5.00, Adv. Mileris $4.00;- po 
$2.00: adv. P. Bublis, adv. Ig. 

iBarkus, Pr. Lengvinis, J; Gende-

WORCESTER, MASS.
Suvargusių šelpimas / '

Vietinė Labdarių Dr-ja kiekvie
ną metą gausiai sušelpia suvargu
siasšeimynas laike Kalėdų ir Ve- 
lykų švenčių. Taigi ir šį metą lai
ke Velykų atsišaukimas buvo 
skaitlingas. Prie to atsirado ir 
žmonių, kurie gausiai aukojo var
dan Labdarių' dr-jos; kaip tai, pi
nigais, maistu ir drabužiais. O 
prie to, Labdarių narės ir nariai 
su didžiausiu pasišventimu ir au
kodami savo brangų laiką ėjo pra
šyti aukų. Jie parodė daug arti
mo meilės ir pasišventimo. Tomis 
aukomis labdarių draugija sušel
pė 20 suvargusių šeimynų laike 
Velykų.

Žemiaus telpa aukotoją ir auką 
rinkėją vardai;

Draugijos kurios aukojo Vely- 
ką Fondan: SLA. 57-ta kp. $9.05, 
Šv. Onos mot. dr-ja $4.30, Blaivi
ninkų dr-ja $3.00, Moterų Sąjun
ga $2.50, Labdarių susirinkime su
rinkta $17.08. z

Drabužiais aukojo: Dr. Zurve- 
li8 $35.00, Purienė $15.00, J. Bal- 
tramaitis $3.00, P. Kondratavičius 
valgiais $1.00. -

Lietuviai bučeriai, kurie aukojo 
maistu: J. Bačinskas $7, C. ir V.

HARTFORD, CONN.
‘^Darbininke” tilpo korespon

dencija apie Moterą Sąjungos 
kuopos veikimą. Aprašyme įvyko 
klaida. Buvo parašyta “13 metu' 
sukaktuvių,” o turėjo būti pen- 
kioliką metą. Be to, praleisti ke
li vaidintoją vardai, būtent: M. 
Kripas vaidino Lanciaus rolėje,. T. 
Buividžiutė — Laučienės ir O. 
Samuoliutė — Marijonos Nepai- 
sintojos.

RĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BU0IS, K L O.

•i įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikių Kunigo 
P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minki- 

^Viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- 
tta tekančiu adresu: > v

“DAiBnrarKO” admuostraoija
South Boston,

ris, Tuleikienė, J. Svirskas $1.50; 
po $1.00 : A. Kašėta, V. Rimša, J. 
Juknevičius, K, Bačinskienė, J. 
Morkūnas, M. Bernatukevičienė, 
P. Skičienė, C. Česnienė, Z. Zavis- 
tauskięnė, A. Kvedaris, K. Sin
kus, O. Krupkaitienė. L. Maginis, 
E. Bacvinka, J. Leonaitė; po 75c.: 
O. Petrauskas, V. Siniauskienė 
po 50c.; P. Sinkienė, J. Pilįeaus- 
kienė, J.' Anušauskienė, V. Paru
lis, J. Rainikis, J. TJauteris, A. 
Balsienė, O. Kaminskienė, A. Kul- 
vinskienė, K. Stapčinskienė, A. 
Židanavičienė, B. Plytnikas, Ka- 
sevičius, E. Sviklas, U. Pečiulio 
nė. - - •'

Aukų rinkėjai ir kiek kas su
rinko: M.: Ulevičienė ir O. Žiu- 
rinskienė - pinigais $23.67, drabu
žiais $35.00, valgiais $15.00; P. 
Sinkienė ir K. Stapčinskienė pini
gais $20.67, drabužiais $40.00, val
giais $10.00; F. Kandratavičienė 
ir O. Landžiuvienė pinigais $5.35, 
drabužiais $15.00, valgiais, $9.96. 
K. Lekeckas pinigais $9.05, M. 
Ščiukienė $3.00, J. Daueiūnas $1.

Visiems. aukotojams ir aukų 
rinkėjams vardan vargšų tariame 
nuoširdų ačiū.

Labdarių Komitetas

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus 

drabužius prašau prie manęs 
kreiptis, nes aš reprezentuoju vie
ną iš geriausią firmą. Siūtus gau
site pigiai ir gerai. JONAS JA- 
ROŠA, 225 L St., So. Boston. Tel. 
S. B. 0394-W._

A. L. R. K. M. S. 38 kp. vaka
ras 11 d. gegužės gražiai pavyko. 
Žmonių buvo prisirinkę apypilnė 
svetainė. Buvo svečių iš Hart- 
ford ir Vatėrbury. Vaidintojai 
‘ ‘ Juokalogijos Mokykla ’ * savo ūž- 
duotis išpildė kopuikiaųsia, ypa
tingai Onutės rolėje Aldona Ja- 
nušoniutė nustebino visus savo 
taktingais nudavimaisf Patartina 
Aldonai ir toliau lavytls dailės 
srityje. Taipgi pp. Ona ir J. Sin
tautai žąvėte žavėjo publiką savo 
skambančiais balsais. P-lės O. Ry- 
zauskiutė ir S. Matuliukė buvo 
po kelis kartus iššauktos pakar
toti duetą.' Gal daugiausia su
įdomino visus savo gražiu—tvirtu 
balsu jaunas dainininkas J. Ka
zakevičius. Mokytojaus' rolėj la-~ 
bai gražiai atliko J. Kavaliaus
kas. Šis jaunuolis yra labai prisi
rišęs prie lietuvių ir myli darbuo
tis. . A

Šio parengimo visa širdis buvo 
kun. E. Gradeėkis. Jis sutraukė 
į vieną būrį katalikišką jaunimą 
ir jį įstatė į veikimą. Tai pirmas 
toks įvykis šioje kolionijoje. Pa
geidaujama kad mūsų jaunimas 
dar stipriau' susiorganizuotų. Tą
syk visiems būti} malonu ir kata
likiškas veikimas -padidėtų. Tuo
met ir pasekmės būtų geros. "Tą 
matome iš šio parengimo. Kuopąi' 
liks pelno apie šimtas dolerių.

. Tariame nuoširdų . ačiū visiems 
atsilankiusiems, jaunuoliams, vai
dintojams, o ypatingai kun. E. 
Gradeckui už pasidarbavimą.Taip- 
gi ačiū ir kleb. kun. E. Grikiui 
už leidimą salės pamokoms. ,

Lauksime daugiau tokiu vaka

Š. m. gegužės mėn. 4 p. įvyko 
šv. .Jono Kr. pašalpos dr-jos mė
nesinis susirinkimas. Kadangi vie= 
tinės parapijos salė taisoma, tai 
susirinkimas įvyko italų parapi
jinėje salėje. Tik nežinia, d$l ko
kios, priežasties neskaitlingai at
silankė nariai. Pavasarį, reikėtų 
parodyti daugiau energijos ir 
puoštis prie vasaros sezono: reng
ti piknikus ir kitus išvažiavimus.

* 1
Apgailėtina, kad žmonės atšalę 
nuo savo draugijų. Minėtam su

sirinkime nutarta suruošti pra- 
draupjos, 
K. B. A.,

Šiame mieste yra gyventojų 
pie 200,000; bet lietuvią apie 300 , 
šeimyną; Daug yra vilniečių, ku
rią dalis sulenkėję.

į LDS.
* ■' !»«

Komisijos nare

kalbas, vardu šv. Jono 
prieš ar po seimo L. R. K. 
kuris įvyks Niagara Fąlls.’ Mat, 
tikimasi gauti iš seimo delegatą 
kalbėtoją. Darbą pavedė dr-jos 
sekretoriui. Vienam būtą persun- 
ku. Jeigu nepagelbės kas dau- 
giaus. Būtą buvę gerai, kad ko
misija būtą išrinkta. Prakalbos 
reikalingos katalikiškai visuome- 
pei,. nes senai - kada buvo, lę^ 
kak' nušviestą apie kataliku vi
suomeninį veikimą.

Be to, nutarta minėti 500 metą 
Vytauto sukaktuves. Bet ir tas 
tik nutarimu pasiliko, o darbas 
nčpaskirta nei valdybai nei jo
kiai komisijai. Svarbus reikalas 
paminėti Vytauto sukaktuves. Rei
kštą tii dienai programas suruoš
ti,-būtent: paskaitą apie Vytauto 
gyvenimą ir darbuotę, vaidinimą 
ir t. t. Visgi katalikai iškėlė grą
žą sumanymą. Lietuviški komu
nistai netik, nesiruošia paminėti, 
bet eina prieš. Mes priešą netu
rime/ žiūrėti, bet ruoštis iškilmin
giausiai apvaikščioti, nes komu
nistai visam lietuviškam ir tauti
niam darbui priešingi.

Girios Volungėlis

ROMUVOS PARKE
- - Z - —* /

MONTELLO, MASS
——

PARKAS BUS ATIDARAS 10 VAL. RYTE
■ ~ '

• * * • ' < J A

rGERBIAMOJI VISUOMENE:—

Nuoširdžiai kviečiame visus kaip jaunu šitaip senus, didelius ir mažus, skaitlingai 

dalyvauti pirmoje šių metę GEGUŽINĖJ, kur galėsite linksmai laikg. praleisti ir tyru 

oru pakvėpuoti gražiame pušynėly, pažaisti, pasišokti, gražių dainelių pasiklausyti ir

- gabių hasebollninkų pasižiūrėti, nes bus visokių žaislų, lenktynių, virvės traukimas vy- 

rij šti vaikinais, moterų su merginomis. Programas bus įvairus, gal dar tokio niekad 

nebuvo. Dainuos šv. Boko parapijos choras iš Montello, Mass. po vadovyste gerb. vargo

nininko P. Šoko; taip-gi šv. Cicilijos choras iš Norwood, Mass. po vadovyste gerlx var-

- gonininko p. P. Stasevičiaus. Tikimės kad bus ir solistų ir solisčių. Todėl visi kuriems

tik aplinkybės pavelys dalyvaukite šioj Gegužinėj. > . ✓ *-

Įžangos į šokių.salę nebus. Visi galėsite šokti kiek tik norėsite per visa dieną. Į- 

žanga į parką nebrangi tik 35 centai. '

Visus Širdingai kviečia KOMITETAS
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Keli metai atgal LDS. kuopa 
buvo viena iš veikliausių kuopų. 
Bet dabar susilpnėjus. Nuo pat 
susiorganizavimo uoliai darbuoja
si J. Augustauskas, Zigmas Gude
lis, J. Ambrozaitis, M. Petkus ir 
kiti Tikimės kad kuopa sustiprės 
ir stos į tas pačias vėžes kaip bu
vo ueniau. •

' SLRKA. 191 kp.

Apie viršminėtą kuopą daug būtą 
galima teisybės parašyti, bet pa
liksiu nekliudęs. Sj-mo 191 kp. 
rengia gegužės 25 d. š. m. pikni
ką parapijos labui.

Moterą draugija.

, Viena, iš rimčiausių draugiją. 
-Tos daug dirba gelbėdamos na

res, ypač didelėmis aukomis remia 
Šv. Kryžiaus parapiją.

V'-. . • ..

Šv. Petro draugija. '
Šv. Petro dr-joj yra rimčiausi 

vyrai, pirmieji nupirko bažnyčiai 
lotus ir dar vieną tūkstantį pa
skolino parapijai be jokią nuo- 
šįmčią, o kiek aukomis prisidėjo 
prie parapijos sunku apskaitliuo- 
ti. Ji yra šv. Kryžiaus parapijos 
įamstis.

■ , ■ \ Chorai.

Kaip visur' taip ir pas» mus yra 
du choru: vienas vadinasi didy
sis choras, antras mažasis. Mūsų 
choras yra rinktinis. Nors Day- 
tone' su apylinkėmis skaitoma a- 
pie 20 parapijų, bet tesiranda du 
choru geriausiu, tai Šv. Marijos 
ir Šv. Kryžiaus lietuvią. Tą pri
pažįsta ir Dayton News reporte
riai. Jau keletą kėrtų buvo< kvies- 
ti per‘~rfsdio ‘dainuoti. s

Piliečių Kliubas

Prieš keletą mėnesių buvo 
gaivintas Piliečių Kliubas, bet 
sirinkimą nelaiko. Tur būt valdy
ba išvažiavo Lietuvon, kad nepa
rodo veikimo.

Jauni vaikinai

Čia pas mus randasi jauną vai
kiną, bet jie neorganizuoti.

L. Vyčių kuopa

Tiek čia jaunimo, vaikiną ir 
merginą, tik nėra lyderio jauni- 

~pią suorganizuoti. Būtą gerai,’-kad 
tas jaunimas sudarytą Vyčią kuo
pą.

Sąryšis
Tai centras viso veikimo. Sąry

šis rūpinasi Tautos ir Bažnyčios 
reikalais. Valdyba susideda iš šių: 
pirm. S. Grincevičius, pagelb. S. 
Zakarevičius, prot. rašt. P. Gude
lis, fin. rašt. K. Gudelienė, fin. 
rašt. pagelb. J. Augustauskas.

I . Ratelis
Teatrališkas Ratelis tai dešinė- 

ji ranka Šv. Kryžiaus parapijos. 
Ką jis uždirba, tą atiduoda para
pijai Jos, lyderiais yra p-lė M. 
Žilinskaitė ir J. Ambrozaitis.

Kur dingo?---------- --
Prieš keletą mėnesių kelius gra

žius veikalus atvaidino mažasis 
ratelis. Dabar mūsų koresponden- - 
t ui visuomenė neduoda ramybės , 
ir verčia jį suieškoti lyderį buvu
sio ratelio.

Mirijoa
Mūsų bažnyčioje prasidėjo šv. 

misijos bal. 28 d., baigėsi gegužės 
4 d. I m. Jas davė Tėvas Vait- 
kevičius, marijonas. Jis davė daug 
gražių ir naudingų pamokinimų. 
Lietuviai yra dėkingi vietiniam 
klebonui kun. S. Bystrui už pa
kvietimą.

VytautoptnffiU—

Sąryžis rengiasi prie tos bran
gios iškilmės D. L. K. Vytauto 
500 m. mirties sukaktuvių pamL 
nėjimo. ’
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ANTRENDOS
Tenementas 3—5 kambarių. Yra 
Įtaisai, vanduo, gasas ir elektra. 
Sav. M. J. Kastantas, 112 Gold 
St., So. Boston, Mass. (G.-20)

VESTUVĖS
Gegužės 17. d. 1 P, M. tapo su

risti į porelę Juozapas Kašėta, 
256 Athens St., -su Bronislava

Negali būti abejonės, kad netik atėjus rudens sezonui šis veikalas 
Bostonas, bet visa "apylinkė at-

■pamAtyti.
irusta-ba- j

PIRMAS LIETUVYS JBZUITAS GEGUŽINE PROCTOJA Į 
’ ■ AMERIKOJE
Pereitą savaitę Antanas B. Mėš

lis, Weston Jėzuitų Kolegijoje bu
vo įšventintas Į deakonus. Birželio 
mėnesyje jisai bus Įšveptintas | 
kunigus. Tai bus pirmutinis, lietu- Visi vaikeliai, skaičiuj apie 500,

• *~ TT— 1*1 —J — * I l_ ___ * 1 • t 1 J— - * «•vis kunigas Jėzuitų Ordene Ame
rikoje. , A

‘ Antanas B. Mėšlis gimė Npw 
Yorke 1896 metais bet jaunystę 
praleido ir mokinosi Bostone. Ji
sai baigė Bigelovv Grammar Sehool 
1909 metais, Bostono Kolegijos 
Aukštesnę mokyklą 1913 metais ir 
Bostono Kolegiją su licenciatu 
eum magna Įaudė 1917 metais. Ko
legijoje p. Mėšlis ypatingai pasi
žymėjo filosofijoje už ką baigda
mas dar gavo aukso medalį.

Baigęs kolegiją p. Mėšlis-įstojo 
į Jėzaus Draugijos Opdeną. No
viciatą atliko Woodstock on the 
Hudson Kolegijoje. Baigęs novi
ciatą jisai vienus metus mokino 

-Bostono Kolegijos Aukštesnėje 
Mokykloje. Tada 1924 m. jisai 
buvo pasiųstas į Lietuvą kur mo
kino Jėzuitų Gimnazijoje tris me
tus. Grįžęs Amerikon 1927 metais 
jisai .mokinosi visą laiką Weston 
Kolegijoje. •

J Primicijos Kun. Antano B. Mėš- 
Ho bus Birželio mėnesyje So. Bos
tono lietuvių bažnyčioje. Laiką 
pranešime vėliau.
, Būdamas Lietuvoje p. Mėšlis 
parašė lietuvių kalba Lotynų kal- 
.bos gramatiką. Jisai nuolat raši
nėja'į “Žvaigždę” ir kitus katali
kiškus. laikraščius. Savo moksle p. 
Mėšlis speeializavos filosofijoje ir 
kalbose. Lietuvoje būdamas p. 
Mėšlis turėjo arkivyskupo leidimą 
sakyti pamokslus Jėzuitij Bažny
čioje Kaune.

Dar jaunikaičiu būdamas p. 
•Mestis darbavosi su Vyčiais ir 
Moksleiviais.

Sekmadieny, gegužės 18 <L, A 
VftL po pietų Įvyko šv. Beiro para
pijos vaikučių gegužinė proeęsija 
—‘ Marijos pagerbimui. Tai buvo 
labaj JPPjldiPgą i? prftcęają:

> 
berniukai ir mergaitės drąsiai ėjo 
gatvėmis, kad parodžius jog Jk 
■mo šios iškilmės nesulaikė nė lie
tus, nė šaltas oras.

Vaikeliai buvo gražiai pasipuo
šę ir nešė gražiai papuoštus stovy- 
lūs, pa veikslus Ir ženklus. Įvairu
mas buvo didelis. Žiūrėtojai gėrė- 
• • 4 -
JOSI. .

Didžiausia garbė priklauso tė
veliams, kurie atsiuntė savo vaike-1 
Hus taip gražiai aprengtus.

Nemažesnė garbė priklauso So- 
dalicijai, kurios komisija procesi
jos prirengiami taip puikiai ir pa
vyzdingai sutvarkė. Jųjų papuošti 
stovylai, vėliavukės, vainikai, gė
lės darė gerą Įspūdį.

Ypatingai daug pasidarbavo pa
lelės GrabijoIiut?,~Grttevieiutė, 
Jokubauskiutė ir kitos. Ačiū joms, 
ačiū visiems. \

i B.

DARBININKŲ ŠVENTA
Sekmadieny, gegužės 25 d., L. 

D. S. 1 kuopos nariai nąinės savo 
organizacijos metinę šventę. Ryte, 
9:30 vai. šv. Pctro-lietuvių bažny
čioj bus šv. mišios kuopos narių 
intencijai. Nariai malonėkite susi- 
rinkti į svetainę 9 vaL Ten susi
tvarkę “in corpore” eisime į baž
nyčią.

Susirinkimas.
Ketvirtadieny, geg. 22 d., 7:30 

vai. vakare įvyks LDS. 1 kp. susi
rinkimas, parapijos svetainėje, 
•192 E. 7th St. Ateikite visi:

Valdyba

Jonas Keras 
__ __________ I

Įvyksta Lietuvon
B^želio 8 d. išvyksta’ Lietuvon 

komį). M. Petrauskas.
Rap.

SERGA
Užpereitą pirmadieni susirgo p. 

’ J. Jeskevieius, LDS. 1 kp. finansų 
raštininkas. Pasimelskime, kad 
Dievulis jam grąžintų sveikatą.

K.

Koncertas
Popas R. Jušką, susitaręs su 

So. Ęostoniečiąis, duos dar yįeną 
pobažnytinėje Šv, Petro 

lietuviu parapijos salėje, gegužės 
Į5 d., 7:30 vai. vakare.

Jam gelbės parapijos choras ir 
solistai.

Pelnąs koncerto: pusė bus artis
tui, pusė ^parapijai. ’ ~~

Tikslai koncerto: išgirsti lietu- 
viškų dainų, gaivint jomis tautiš
kai gendančią mūsų dvasią, duo
ti progą operos artistui veikti jo 
dirvoje, iškilmingai atidaryti at
naujintą salę ir sęeneriją.

Įžanga tik pusė dolerio; vai
kams 25c.

Tėvas

Rapolo 3. a. tėvas labai mylėjo 
dainą. Jis stengdavosi atsiminti 
senų dainelių ir jas išmokyti 
Broektono jaunimą. tVincento Juš
kos dainavimą dar ir šiandien te
bemini visuomenė. 0 kaip jis gra
liai ir jautriai dainuodavo “Man 
ilgu...“ “Jau slavai sukilo,’.’ 
“Kur bakūžė samanota” ir daug 
kitų. Jo balsas . ir dainos meile 
klausytojus užžavėdavo. Neseniai 
vieną muziką girdėjau išsitariant: 
“Juškos nėra. Nebsudainuosime 
Sasnauskd~žayėjančios kantatos.“

Motina *

Rapolui Dievas davė ir motinė
lę giedorę. Ji dar pirm ištekėsiant 
buvo įžymi choristė a. a. Vinco 
Juškos vedamame chore. Vėliau 
pritraukė į tą chorą savo sesutes, 
švogerius. Jo choras visuomet bu
vo geras.

Mirtis

Vincentas Juška' savęs nesigai
lėjo^ Perdabg dirbo. Jo pažįstami 
•niekuomet neužmirš kaip jis sun
kiai praktikose per naktis kalda
vo iš Lietuvos atvažiavusiam jau
nimui lietuvišką muziką—dainas. 
Be to> ji® užsiimdavo ir kitokiais 
amatais, kad užlaikius namą ir 
šeimą. Mirė staiga iš persidirbi- 
mo. Rapolas tuomet buvo 14 me- 
tų' •. 

iMauskaite, 194 Č’s^'ŠŠF^f*

Tėvui mirus, Rapolas, gerai mo
čiutei padedant, vedė cfyorą ir 
vargoninkavo pas gerą tėvą Ur- 
banavyčių, eidamas pradinę 
kyklą.

ton. Šliūbavo kun. Virmauskis. 
Grojo vargoninkas p. Karbaus
kas. - - ' <

. B. mo-

SUSIŽEIDĖ
Pereitą savaitę pavojingai susi- 

- žeidė “Keleivio” leidėjas Jurgis 
{Gegužis. Jis plaudamas spaustu
vės langus nupuolė nuo laiptip 

- Nuvežtas Miesto Ligoninėn. Sa
ko, kad gali likti šlubas.

.5T-Y * 1
Prof. A Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai 
mažiems taip ir suaugusiems sali*, 
programo Muzikos Konservatoriją.

Pamokos aiškinamos llytuvh} 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchortor
TeL So. Boston 1348-W.

VISŲ BOSTON O APYLINKĖS 
LIETUVIŲ DOMEI 

Atėjus pavasariais sužaliavus 
medeliams ir pražydus gėlėms, 
žmonės iš dvokiančių, ir surūku
sių miestų važiuoja Į parkus ir Į 
miškus, kad gavus nors kiek pro
gos pakvėpuoti tyru oru ir pail
sėti medžiu pavėsy.

Taigi tuo taip svarbiu visuo
menę liečiančiu klausimu susirū
pino L. V. 17 kuopa ir rengia 
pikniką, kuris įvyks birželio 1 d., 
jau nuo pernai metų visiems ži
nomoj vietoj Munchback’s parke, 
Roslindale.

Kaip kiekviename Vyčių ren
giamame piknike būna daug Įvai
rumo, taip ir šiame piknike bus 
daug Įvairumo. t ,

Dėl platesnių informacijų seki
te “Darbininką,’” nes kiek vėliau 
rengėjai paskelbs visą programą.

Putpelė
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XI MNVAl XIM»AI
viii, KAM RŪPI MŪSŲ KARIUOMENE IR 

OAŽTO GYNIMAS, SKAITO 

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

* ’ *- ■ r ’ . * * .

“KARY” yra daug paveiksiu, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros” , '

Šiemet “KARYS” žymiai papiginta* Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai y Amerikoje 1 dote- 
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo. 
Mokslo Valdyba.

Ksmi, frepriHMSO- 
aybis sikšUJ^KARYK” /

■ L

»

r' įdomi
bolšeriirifr.'* Parašė Irau. P. De- 
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A- 
meriką. Kreipkitės adresų: Kau
nu, Kąn.'P. Dogelis, Bariuką, Im
tuvą. Ęnyga įdomią! parašytą, ir 
nemaža—160 puslapių.

#*•

PONO RAPOLO JUŠKOS 
žymaus Philadelphijos Civic Operos Baritono sa Šv. Petro Lietuvių 
Parapijos ęhoru, vadovaujant p. M. P. muzikui Karbauskui Pobaž- 
nytinėje atnaujintoje salėje, 7:30 vai. sekmadienio vakare, geg. 25 
d., 1930. - ’ •' ' '’

_Koncerte dainos bus gerai parinktos. Bus ir labai linksmų, ko
miškų. Kad. visi išgalėtų tame, didžios vertės koncerte būti įžanga 
bus tik 50e., vaikams 25c. Malonia i visus kviečiame atsilankyti ne- 
paprastan koncertan, padžiuginti save dainomis,. paremti garbingą 
parapiją ir savąjį artistą. RENGĖJAI

Malonus skaitytojau katras prijauti artistui pasirūpink šių 
apgarsinimų paskleisti: perduok j ii kitam, pasiųsk kur, pakabink 
savo stuboje, kito krautuvėje ir k.

Gyveninio Tel. Hąy. 1436

H. M.LANDAU, M. D.
32 CHAMBERS STREET 

BOSTON, MASS.
Bostono ofiso valandos: ryte 

nuo 7 iki 10, po pietų 12 iki 4; 
vakare 5-7.

Kad būtų parankiau South Bos- 
niečiams ir kitiems, atidariau sa
vo ofisą po num. 569 Broadway. 
Galima matyt nuo 10 iki 12, 4-5, 
7-^. Nedėldieniais pagal susitari
mo. Tel. S. B. 4427-B. (G.-23)

V»- L „ „ _ _—
to GWBAMOTW0S AVft;
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Plrmlninkš — Teklš šdbMaskienš.
63 0 $t, po. Bo4on, Masa '

Vice-Pirmininke — F. Zaleckiene, 1 "
448 Cambridge St, CambrUJg*. MM* 

Prot Raštininke — Ona Slaurlen^
443 Et 7-th St, So. Boston, Mp* '■.■į 

Telephone South Boston 3423-R. -
F|n, Raštininke—MsriJimsMariumiątA

664 E. Eighth St, So, Boston, Masa 
Iždininke — Ona StaniuliutS, , Ssįį

105 West 6-th St, So. Boston, Mato, -r 
Tvarkdarfi —- Ona Mlzglnllene,

1512 Coiumbia Rd„ Sa Boston, Maaa 
Kasos Globėja — E. JanušontimA

1426 Coiumbia RŪ., So. Boston, Masa - 
Drauąija savo susirinkimus laiko kM 

antrą utarnlnką kiekvieno menesi^' ? 
7:80 vaL vakare, pobatuytinšj 
talnšj. ’į-i-Z’

Visais draugijos reikalais kreipkit|S ^ 
pas protokolu raštininkę.

iVENTO FETBOntJ’OVn# 
DR-JOS VALDYBA J )

19 Athens St., So. Bostone parsi
duoda 3-jų šeimynų namas po 5 
kambarius su visais įtaisymais k. 
t. skalbynės, gesas; toiletai; taip
gi galima ir išrepdavoti už labai 
žemų.' rendą: pirmas aukštas už 
$9 o antras ir trečias aukštas- po 
$10 į mėnesį. Dėl platesnių infor
macijų klauskite pas E. Plevokie- 
nę, 948 E. Broadvay, So. Boston.

(G-23)

PlrmininkgB — Jontus L. Petrauskai » -
24 Thomas Park So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirmtnlnkaa—Juozas Jackevičių*
92 Sawyer Ąv&, Dorchester, Msaa. 

Prot. Raštininkas ;— Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, Bo. Boeton, Maas.

Fin. Raštininkas — Juozas GuzevičluB <7
27 Tampa St, Maitap&n, Mass. . ; 

Iždininkas — Vincas Kališius, \
07 G 8treet, South Boston, MM* 

Tvarkdaris — Petras Geležinis, - ,t,
14 Vinton St, South Boston, Maak \ 

Draugijos susirinkimai būna ka* pto 
mą nedšldlonl kiekvieno menesio * 
vaL po pietų, parapijos sal&:|0| 
E. Seventh St. 80. Boston, Masa.,

-........... J 1 ■ - ■" ■ ■

SV. J0M0 SV. BL PAU« 
DBJOS VAIOYBA

r 1 i ■
Pirmininkas — Motiejus Žiobs,

539 E. Seventh St, 80. Boston, Maafc - 
Telephone South Boston 3552-R. ’

Vice-PirmĮninkąs — J. L. Petrauskaa 7
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. -.T#? 

Prot Raštininkas — Jonas Glineckla
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, x'
256 E. Ninth St, So. Boston, Masa 

Iždininkas — Andriejus, Naudžiūnas, - x.
885 E. Broadway, So. Boston, Maša '■? 

Maršalka — Jonas Zaikis, ' ; -i
7 Winfield St, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią t 
nedadlenj kiekvieno mėnesio, ž-ra 
vaL po pietą, parapijos salšj, 492 
Seventh St, So. Boston, Mass. <- 4

tv. KAZUOBKO B. K. D JQ| 
VAIDYBOS ABTRA4AJ g

K-iV
Pirmininkas — J. Grabinskaa r

24 Pztocott St., Readvllle, Mana 
Vice-Plrmininkas — J. MarkeliouM ' • , t 

140 Bowen St, 60, Boston, Mssa ' 
Prot Raštininkas—Vincas Paplaaskaa 

116 Bowen St, So. Boston, Maėa ’ /- -į.
Fin. Raštininkas — M. fieikis,

256 E. Nnth St, So. Boston, Maai 
Kasteriąs — F. Grendelis,

287 W. Flfth St, So. Boston. Masa /J? 
Maršalka — J. Zaikis. ' -"'lS

7 WInfle!d St, So. Boston, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas ao> 

rą nedeidienj kiekvieno mčreslo, >c 
num. 492 E. Seventh St., parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Masa

(

PARSIDUODA BUČERKĖ 
ir groserio krautuvė, Cambridge, 
Mass. Biznis išdirbtas per 16 me
tų. Apyvartos daroma taip $750 
ir $800 į savaitę. Atsišaukit ko- 
’greičiausia kas norit pirkti tokią 
krautuvę. National Bottiing Co. 
Tel. Univ. 4111. J. Troškėj 104 
Hampshire St. Tel. Univ. 8712.

(G-23) 
___________A________ . •_____ •

KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO

bus vėl atvaidintas, Manau, kad 
va;dip^įįįąvi imti ir į a- 

pylinksš^otonijas.

Šio vakaro vedėju buvo kuo
pos pirm. A. P. Neviera. Įžanginę 
kalbą pasakė kleb.—kub^- P. Vir
mauskis. Dainavo p-lė Elena Mcš- 
kauskaitė. P-lė Elena nesenai y- 
ra atvažiavus iš Lietuvos ir ji pa
dainavo. naujų lietuviškij daine
lių/1; -Ji dainavo labai gražiai ir 
publikai labai patiko, nes delnų 
plojimai ją privertė dainuoti per 
kelius atvejus.

Veikalo režisieriu buvo V. T. 
Savickas, sufleriu P. Overka; vai
dino šie: Uošvis Albertas — M. 
Miklusis, Uošvė Motina—S. Mon- 
stavičiutč, Milė, duktė —J.Mfl- 
tuliauskaitė, Alpis, žentas — D. 
Overka, Jonas, Alpio draugas — 
S. Griganavičius, Teatro direkto
rius žydas — V. Tamoliunas, Zo
sė, artistė — G. Zovytė, Liudvi
kas. dvarininkas —■ K. Ambrozas, 
'Marčius, tarnas — P. Zasimavi- 
čius, Nastė, tarnaitė. — O. Raz. 
vadauskaitė.

Garbė yra L. Vyčių 17 kuopai, 
kad turi savo tarpe taip išsilavi
nusių dainininkų ir su prigimtais 
gabumais vaidintojų. Pageidau
jama, kad L. V. 17 kuopos jauni
mas daugiau vaidintų veikalų, nes 
visuomenė juos remia ir rems.

Putpelė

jaučia ir nori dar svki
X’ 'V-CK;savo' užaugintą? izyjvr j 
ritoną p. Rapolą Jušką.

Todėl tikimės, kad visa jaunuo
menė yra Rapolo išsiilgusi ir ateiš 
jo pamatyti, su jųom pakalbėti. 
Tuo pačiu žygiu išgirs jie ir gra- 
žiij dainų.

Senieji jo tėvelio ^draugai pa?jį; 
tenkins išgirdę Rapolą dainuojant. 
Nes tik šiuo būdu jie begali pasi
gerėti a. a. Vincento Juškos dva
sia ir nuopelnais. Jie atmins nuo
pelnus ir jo motinėlės ir jo gera
darių. Jis vienas nebūtų galėjęs 
to atsiekti. Rapolas tą žino, yra 
ir bus dėkingas visiems už visas 
pagelbąs.

prašome kreiptis dėl visų informa 
jon.
ei jų “Darbininko“ AdministraciProvidence

Vėliau Rapolas persikėlė į 
vidence muzikos mokyklą ir 
goninkavo lietuvių parapijoje.

Worčestery -

A. a. kun. Čaplikas pamylėjo 
jauną Rapolą. Laikė jį providence. 
Persikeldamas į Worcesterį kar
tu pasikvietė ir Rapolą, kur jis 
pradėjo taip veikti kaip jo bran
gus tėvelis Brocktone.

Važinėjosi

Būdamas Worcestery Rapolas 
mokinosi ir važinėjo į pagelbą a- 
pylinkės chorams ir vargoninin
kams. Jis surengė programų Law- 
rence Vyčių išvažiavimuose. Jis 
tankiai lankydavosi Bostone prie 
savo prietelių p. M. P. Karbaus
kų ir Brocktone.

Philadelphijon

Rapolas buvo laimingesnis už 
savo tėvelį, nors jis mažas būda
mas sakydavo, kad jis bus var
goninkas kaip jo tėvelis. Jis tu
rėjo laimę eiti Philadelphijoje 
vieną iš pasaulio garsiausių dai
nos mokyklą. Po trijų ar keturių 
metų mokslo jis įžengė Į operą.

Francijoje

Rapolas buvo ir Paryžiuje ir 
studijavo francūzų kalbą ir mu
ziką. Tai buvo jam reikalinga.

Profesionalas
—--------

Kaipo profesionalas artistas Ra
polas dainuoja r Philadelphijos 
Civic operoje ir kiek galima dai
nuoja lietuvių koncertuose. 1929 
m. jis turėjo. pasekmingą koncer
tą So. Bostone ir Chieagoje. 1930 
darbuojasi lietuvių tarpe' Balti- 
mojfje. Įr nedSlioj geg. 25 d:, 
7:30 vai. vakare turės koncertą, 
padedant parapijos chorui atida
rant atnaujintą >pobažnytinę sa
lę.

yv _•> »-

Pro- 
var-

D.

MOTINŲ DIENA

Vyčių 17 kuopa iškilmingai
-- — — — - — -

PARSIDUODA

FARMA S3S ?>
■ ,, — --------------- -------------------------------- ----------- —r

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠDH> # 
V. J. PAšALPINfiS DR-JOS -^8 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, 

451 E. Seaenth St, So. Boston, Masa 
Vice-Pirminintaas — A. Naudžiūnas, 

885 E. Broadvay, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — V. Tamoliunas, 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fin. Raitininkas — D. Lingevičins, 

62 Adams St, Dorchester, Mass.
Karterius — P. KLeponts, 

266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarls — J. Leščinskas, 

141 Bowen St, So. Boston, Masą.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

pirmadieni kiekvieno, mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Netoli Bostono

Yra didelis 9 kambarių namas. 
Visi įtaisai. Didelė barnė ir višti- 
nyčios. Taipgi yra mažas 3 kam
barių būngalow. Daug akrų že
mės ir daug vaisinių ir pušinių 
medžių. Puiki vieta sint didelio 
kelio. Tiktai 25 minutos iki Bos
tono automobiliu. Parsiduoda la
bai prieinamai. Galima matyti vi
są dieną nedėldieny. Kreipkitės: 
Mr. Jaeobson, Upton Street, (iš 
Haverhill St.) No. Reading, Mass. 

(G.-20)

L.
apvaikščioję Motinų Dieną pra
dedant ryte iškilmingomis pamal
domis bažnyčioje ir baigiant, te
atru vakare.

Bažnyčioj
9:30 va*l. ryte" visi Ė; V. 17-tos 

kp. nariai prisisegę atatinkamas 
gėles suėjo į bažnyčią, kur prie 
puikiai papuoštų altorių kun. F. 
Norbntas atnašavo šv. mišias L. 
V. 17-tos kuopos intencijai. Po 
to, visi nariai “in corpore” ėjo 
prie šv. Komunijos. Kas sudarė 
neapsakomai gražų vaizdą kuo
met visi jaunuoliai kaip vienas 
artinosi prie Dievo Stalo.

Svetainėje

7;30 vai. vakare L. V. 17-tos 
kuopos teatro mėgėjai vaidino la
bai juokingą Seirijų Juozo 3-jų 
veiksmų komediją “Moterims 
Neiššimeluosi. ’ Nors didžiuma vai
dintojų pifmą kartą pasirodė ant 
estradoj bet veikalas buvo atvai
dintas kuo puikiausiai. Aš manau 
tą patį liūdys ir visi atsilankiusie
ji, z kurių4* buvo i>ilna svetainė.

Po viidbunlo vaidintojai gavo 
daug komplimentų, buvo net ir 
tokių, kurie prašė tą veikalą aflt- 
ru karto atvaidinti. Be to, teko 
nugirsti iš vaidįntojų pusės, kad 

“t* . —J ' . • . - '■ s-.

BLAIVININKAI RENGKITfcS 
SUVAŽIAVIMAM

Blaivininkų Naujos Anglijos 
apskričio suvažiavimas įvyks sek
madienyje, gegužės 25 d., 1930, 
Cambridge, Mass., Liet bažnyti
nėje svetainėje, 432 Windsor St. 
Posėdžiai prasidės lygiai Įrl5 vai. 
po pietų. Šio apskričio kuopos 
malonės prisiųst kodaugiausia* at
stovų. Taipgi kviečiame gerbia
mus dvasiškius ir svietiškius imti 
dalyvumą tame prakilniame dar
be, nes laimingiausia pasaulyje 
loji tauta, kuri blaiviausia.' Tai 
meldžiame prie auktšo idealo.
f I

BROMAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupL Joms taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sauvaliavimą sa švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve; — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at- 
tvilgials Jums labai yra pravartu iš
prašyti

“Darbininke,“
nes

“DARBININKAS” yra tikrlansiaa 
šių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisves meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsd 
priespaudos smurto ir nfeklnti didval- 
dų veidmainyste.

“DARBININKAS” tiesia kelią T«vję 
‘nei | šviesesni rytojų.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBLNINKAS” yra darbo įmo
nių ir Inteligentų laikraštis.

“DARBININKĄ” redaguoja profeao

K4” P<itv» Uraiytite jį tato'gtaU- 
ataa Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas" kaštuoja 

centu.
•DARBININKO" adrtaM? Lithu*

•-•jgH

1
■

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI , 

1980M. >
Pirmininkas — Antanas Macejunas, ' ‘‘S

450 E. Seventh St, So. Boston, Mane. ' 
Viee-pirm. —Povilas žirolls,

554 E. Flfth St, So. Boston, Masa 
Protokolų Rašt — Adolfą# Nariekaa,

274 Bolton St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt — Juozapas Vinivričiua

450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Kasterius — Andrius Zalieckas,

702 E. Flfth St, So. Boston, Mase. 
Maršalka — Kasimiems Mikallionfs,

906 E. Broądvay, So. Boston, Mass. 
Draugija D. L K. Keistnčio laiko m» 

nešintus susirinkimus kas antrą ne- “"įjf 
dėldlenj kiekvieno mėnesio Lietuviu ri J. 
Svetainėj kampas E Ir Sllver
So. Boston. Mass., 1-mą valandą po r* 
pietų- Ateidami atsiveskite drangą 
naujų narių su savim prie draucljoe 
prirašyti. ,3

I

''I1

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena J 
turi ypatingų savybių, kurias pašilai- " 
kys visadoa ..<

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs seras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietums gy-' -' 
venimą. Kas nori tokiu bnji. turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centre j 
leidžiamą savaitrašti »

“Mūsų Laikraštį"
J j reikta užsisakyti sau Amerikoj la « 

Tįsiems (Įmintas ir pažjattmhufs *

-4Muaą' Laikražtis” metams kalt 
tastur litai, pusei metų — du litai.

I^tvljoj, Bstrioj ir Vokietijoj k 
ta pati, o rirar kitur užsieny (tai 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva Knanaa T<atsvi

z. / K

z

v t
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t

Amerikoje “Darbininkas" kaštuoja 
JuorapM Svirnas, pirm. |li20i 0 i4*tpvoj tik » MMrikMtiiką 

- Benediktu Jakutis, rašt
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CLEVELAND, OHIO

Birželio 11 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Rašt

’T

LIETUVIS GRAB0R1US

Ką tik išėjo » spaudos!
Nauja Knyga 

Artisto 

STASIO PILKOS

L->22 tampod-imfinesinis
.as~}vyEsJ penktadieny, 

birželio 6, 7:30 vai. vak. Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi Valdyba

>• « A**

^‘ŽVAIGŽDUTĖ”
paveiksluotas

Kiną. septintl\inptai kas mėnuo

<»

SIS TAS APIE KAVA
ivos gimtinė yra' Arabi- 
Geriausioji kaya. auga 

li Mokko miesto,7 ir to- 
1 vartojime ji vadinasi 

Arabai pažino

tik

airiausio pavidalo minkš- 
tutėlių žolių ir vietomis kie
tesnių augalų.

Šiandien Ameriką su Eu
ropa jungia 21 kabelis. Jų 
pratiesimas atsiėjo daug lai
ko, daug pasišventimo ir d 
daug pinigų.

Kada 1857 metais imtasi 
darbo kabeliu sujungti abu
du sausažemius, tam tikslui 
parinkta šiauriausioji Šiau
riniam AtlAntike vietai Tai 
vieta tarp 1 Newfoundlando 
ir Airijos. Kabelis ties 
neatsižvelgiant į vandenyno 
dugno padėtį. Tik paskiau 
patirta, kad pataikyta ati
tinkami plotai, daugiausia 
aukštos lygumos. Tuose plo
tuose vandens giluma atras
ta nuo pusės ligi pustrečios 
jūrų mylios. Toliau, į šįau- 
ryčius giluma didėja — vie
tomis net ligi keturių mylių.

Seniau gaminami} kabelių 
stiprumas ir izoliavimas bu- 
vo netinkami. Mūsų laikais 
gaminami stipresnkkabeliai. 
Apskaičiuota, kad nutiestas 
naujas kabelis gali atlaiky
ti nuo 30 ligi 50 metų. Pa
skiau jis jau netinkantis. Nes 
ne tik izoliavimas sūraus 

/

vandens sunaikinamas, bet 
ir pačios vielos perdėm nu
dėvimos, nuolat tomis vield-

labai panašus į vyšnią, 
su dviem branduolėliais —- 
grūdais. Šie išimti iš yai- 
siaus grūdai ir yra pardavi
nėjamos kavos pupelės. Jas 
iš vaisių išima ir nuvalę me
chaniškai, mašinomis. Vie
nas medelis duoda nuo pu
sės lig 2 kilogramų kavos 
pupelių. Auga kavos mede
liai tik labai šiltuose kraš
tuose, kur vidutinė metinė 
temperatūra yra 18 — 22 
laips. Celsijaus šilumos.

“Trimitas”
-- -------------------------------------

KABELIAI SKKR8AT
1 ATLANTIKĄ
Skersai Atlantiką nuties

ti vandenyno dugnu kabeliai 
nuolat taisomi ir patikrina- 

sumanė mi. Tuo darbu užsima 8 spe
cialūs laivai.’ Taisymai greit 
atliekami. Kabeliai iškelia
mi, per kelias minutas pa
taisomi ir atgal į vandenį 
Įleidžiami.----
* • v /

Apie Atlantiko dugno pa- 
I dėtį labai mažai kas buvo 
žinoma ligi 1857 metų, ka- 
da pradėta tiesti pirmasis 
kabelis.-Amerikos ir Vokie
tijos mokslinės ekspedicijos 
pasiųstos išmatuoti Atlanti- 

Iko dugną. Tik po to patir
ta, kad Atlantiko vandenų mis leidžiant elektrą.

.•
“mokka.
kavą XVT amžiuj ir paya-

G*

gilino ją “kachve’ ’ir atsira- 
•'cfo pavadinimas “koffe” ar-
?tįa “kava.”

Yra juokingas padavimas, 
kaip pirmą kartą buvo at
kreiptas dėmesys į kavą. 
Vienas mahometonų vienuo- 

£ lyno viršininkas pastebėjo, 
kad ožkos, paėdę kavos me
delių vaisių, smarkiai šoki
nėja ir yra labai budrios. O 
jo vienuoliai, kaip tyčia, 
maldų metu mėgdavę snaus
ti arba net ir miegoti. Gu- 
drugį viršininkas 
duoti užkąsti kavos grūde- 

[|Šų vienuoliams. Vaisiai bu- 
| Vo kuo puikiausi: vienuoliai 

meldėsi su nepaprastu uolu- 
j mu. Nuo to ir prasidėjęs ka- 

vos vartojimas.
S- Iš rytų kava greitai pa-' 
plito po visą Europą. Ant- 

: ^joj XVII a. pusėj atsira
do pirmosios kavinės Lon
done, Marsely, Paryžiuje, 

į -Kavos vartojimas ėmė smar
kiai didėti, taip kad gauna- 

[ mas Arabijoj ir Abisinijoj 
derlius buvo per mažas rei- apačioje lygiai kaip sausa- 
kalavimui patenkinti. Todėl žemy yra dideli kalnai, klo- rus gaminami, kad juos be 

» olandai ir prancūzai pamė- niai, koplačiausios lygumos,"'jokios baimės galima panar-

lonijose.: olandai Javos sa- pukalniai. Atlantiko dugnas kur spaudimo kelios tonos 
M, o prancūzai — pietų A-

Taisus spaudimas, bet nau
jam kabeliu jis nekenkia.

; ’■-» ' "■ . ✓

1 Kabeliu^ vandenyno dug
ne sugadina retkarčiais ne-

* * * t

žinomi jūros gyvūnai arba 
jūros dugne j vykstą žemės 
drebėjimai. Kabelio izolia
vimas dažnai kai kur nuo 
uolų nudyla. Tuomet vielas 
paliečia sūrus vanduo ir 
greit kabelis netenka “gy
vybės.” . i

0. BROOKLYN, M. Y.
Gegužės 25 d.^ tuųį po sumos 

įvyks LDS. 10 kaopos mėnesiuia 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes tnrime keletą svarbią 
sumanymą Atsiveskite ir savo 
draugus fes) prirašyti. Valdyba

ELIZABETH, N.'J.
' LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, birželio 4 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. šio mėnesio susirin

kimas yra perkeltas viena savaite 
vėliaus, tai yra įvyks nedėldienyj, 
geg. 25 d., šv. Pranciškaus para
pijose kliubo kambaryj, tuoj po 
paskutinių, šv. mišių. Kuopos na- 
riai-ėš prašomi lusTrinkti skaitlin
gai

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin- 

ląmas įvyks semadieny, birž. 8 
dieną, tuojaus po sumos, Šv. An
driejaus par. svetainėj, 1123 Lem- 
un St. Kviečiame narius ir nares 
ateiti ir kurių yra užvilktos duok
lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite 
nors po vieną naują narį prie kuo
pos prirašyti.

“Darbininko” name 5 arti^
7 gražūs dideli ir šviesūl 
kambariai. Yra elektra, g®? T

/. • -

sas, maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito-
./• • v

rius patarnauja. Dėl platės- 
nių informacijų kreipkitės Į 
“Darbininko” Administra
ciją *. . \ t

- •- ' . Z '.

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtoj šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Taj pradėkite-jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įprotis 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir ""lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę s užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kurį kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

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

laikraštis.
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są

jungos nariams 3 lit., o visiems ki- 
— t -tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8

Šiandien kabeliai tiek stip- litai metams 4 litai pusei metą
Priedų duodama loterijos bilie

tas.

gino imti auginti jį savo ko-|gilos bedugnės ir dideli tar- dyti penkių mylių gilumon, Admintaracij^ Kau^Z^SuSes

> Namai.

zilija, paskiau eina Ceilonas, 
Java, Celebes ir vidurinė A- 

■j merika. Daugiausia kavos 
| suvartoja Amerikos Jung- 
/ linės Valstybės, paskiau Vo- 
į kieti j a. Skaitant, kiek ka

vos tenka per metus kiekvie- 
;» nam žmogui, tai pirmą vietą 

šiuo atžvilgiu užima Olandi- 
£ ja. Vienas olandietis suvar
tė toja per metus 14 svarų ka- 
t vos. Paskiau eina amerikie-

tįs — 12 sv.r vokietis — 7,5 
sv., šveicarietis — 7,2 sv., 
prancūzas. — 3,3 sv., anglas

1,1 sv., Lietuvoj — dar 
5 mažiau.

jKavos medelis — cofea a- 
krdbica — pasiekia 4 metui 
^aukštumo. Kad geriau būtų 

■ rinkti vaisius, medelius api- 
piausto ir neduoda augti į 

į viršų, bet' i sonus. Vaisius 
vesti kavos medelis ima še- 
serių metų ir veda per ,30— 
40 metų. Kavos vaisus yra

/

r "JAUNA KŪRYBA”
l A v > z

su paveikslais
--

_____ „ įimtų ir juokingų pasi-
skaitymą, dainelių, deklemaci- 

a kiekvienam turėti na

tą gražią knygutę.

Kaina tik 25e.
Ėi persiuntimą pririųskit ui 

palto ženklelį.
t ' - 4

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

- “DARBININKAS” 
yrsL.

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS ’ '

“DARBININKO” KAINA:

Amerikoje metams...................... ...................
Pusei metų '...................................

Lietuvoje metams............................................
x , Pusei metų ...................................

.......... $4.50

.....:$2.25
!.... .$5:50
.......... $2.75

1 
“DARBININKAS”

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams........ . .................................................$2.50
Lietuvoje metams ..........................................................$3.00
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPA USTUVEJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS ;

PRIEINAMOMIS KAINOMIS. \
\, H . >

Reikale Kreipkitės Pas

K “DARBININKAS”,
366 West Broadwa^ 7 South Boston, Mass.

TeL So. Boston 0620
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WATERBURY, CONN

. Gegužės 25 d., 1 vai. po pietų į- 
vyks LDS. 5 kuopos znsiflnkiTnas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

1^1. — -

NEW HAVEN, CONN.

L D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas _ įvyks sekmadieny, 
gegužės 25 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green. St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 23 d., 7;30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th' gatvią

Taigr malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolihgi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti* prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

W0RCESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimą? 
įvyks* birželio 1 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi, nariai meldžiami pri
būti, nes turiine svarbių reikalą 

Kviečia Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus ’ sekmadieny, 
birž. 8, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

y ■ ‘ . e v

HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 
vyks birželio 8, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo
pos naudos.

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

tWORCESTER, MASS.

LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio '8 d., 6 vai. Vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimą Be td, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba 
1.. ■ • v
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LOWELL,MASS.
LDS 97 kuopos -susirinkimas 

įvyks sekmadieny, birželio 8 d., 
tuoj po sumos. Ateikite vist Ge
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga-

-z NIValdyba

EASTON, PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio 1 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti

A Songaila

M0NTELL0, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 3 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti j šį 
smsirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines -duokles.

Valdyta

NA8HUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks birželio 1 dieną tuoj 
po paskutinių mišių, -pobažnytinėj 
svetainėj. Kviečiame narius ateiti, 
nes yra keletą svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie žios organizacijos.

Valdyba

’ 8AINT CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 1-mą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. _ Valdyba

PHILADELPHIA, PA.

* LDS. bariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, birželio 6 čl, 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškit užsimokėti duo
kles. Valdyba

BALTZMOEĖ, MD.
Birželio 8 dieną, sekmadieny, 

tuoj po somai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi
st Kviečia Vadyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 15, tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti.. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

< Valdyba

- ATHOLMASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks birželio 15-tą dieną, 
tuoj po mišparą šv. Pranciškaus 
parapijos salėj. Kviečiami visi na
riai atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines mokestis. Taipgi atsives
kite savo draugus-ges prirašyti 
prie šios kilnios organizacijos. '

‘ Kviečia Valdyba
f ' G

DETROIT, MTCH.

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny 
birž. 15 d., tuoj po pamaldų, Šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi, 
kuopos nariai yra kviečiami ątsi- 
lankyti į šį susirinkimą dėl ap 
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. Valdyba

PROVIDENCE, R. I. -

S. 11 kuopos mėnesini* 
susirinkimas Jvyks sekmadienv 
birželio 15 d., tnoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj? Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvauto 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki 
me gražų pavyzdį kitiems. , ’

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. snrirfnkimsa jvyk> 

sekmadieny, birželio 15 d. š. m. 
Svarbu, kad J ii susirinkimą atri 
tą visi nariai ir bent po vieno 
naują narį atsivestą prirašyti pri* 
mūsą brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok

y— .■ >■ ■- ■ ■ --------
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LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
{KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston
Ofiso Valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieni} uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

Tel. §o. Boston 0506-W.

LIETUVIS 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. 
Suimtomis nuo 9 iki G vak.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tartį).

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 dlęną 

pagal susi tarimą
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TeL Porter 3789

JOHN REPSH!S,M.
(REPŠYS) - 

Lietuvis Gydytojas „ 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—6

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

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytą niežėjimą Ir gė
limą eczema. tetter, salt rheum ir 
kitas ligas labai greit palengvina 
vartojant mano odoh mostį. Daug 

ligų greit pagydyta jomis. 
Geros dėl pilės, suskilusių 
rankų, kojų skaudulių ir 
akių.

NENUSTOK VILTIES 
Teiraukis Prie Manęs. 

Patarimas Dykai.

Dr.Grady,327££X.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir /Šeštadieniais 10—12 ry- 

~te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.. 

VLADAS P. MIKAA
49 Church St., Loveli, Man.

Telephone 5788.
Laidotuves aprūpinu gera! !r n»- 
brangiai. Patarnauju dėl krlkMy-’ 
no, vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.
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