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Mirė kun. Julius Čapli
kas, Providence’o ir ypač 

-AVoreesterio Ezdra-—Staty- 
tojas.

Sunkus yra kunigo staty
tojo darbas, vis vien, ar jis 
statys bažnyčią žmogaus šir
dy ar ant parapijos loto. 
Tačiau sįis pastarasis darbas 
yra netik sunkus, bet ir ne- 

r dėkingas. O vienok yra tai 
rcikalingasrir neišvengiamas 
darbas, kurį kas nors turi 
padaryti. Jei bestatant dori
nę bažnyčią pasiseka įdėti 
žmogui į sird] iikybtis ar do
ros plytelę, tai jau yra už- 
mokestis. nešt teikia darbi- 
ninkui džiaugsmo. Besta
tant mūro, ar medinę baž
nyčią su'silauksi tik kritikos, 
rasi daug atšalimo tuose, 
kurių labui vargsti, dirbi, 
elgetauji. O ką ir bekalbė
ti apie tuos, kuriuose bažny
čios bokštas, varpo gaudi
mas sužadina tik juodh ne
apykantą, norą griauti visą, 
kas šventa. Kunigui staty
tojui tenka nuo visų: ir nuo 
priešų, ir nuo atšalėlių, ir 
nuo savųjų.

Taip turbūt visuomet bu
vo. Štai žvdai grįžo iš Ba- 
biliono nelaisvės. Tėv^mė- 
je viskas išgriauta. Priešų 
pilna. Daug vargo turėjo 
žydai, kol jiems leido staty
ti bažnyčią. Pagalios gavo 
leidimą, bet priešai nesnau
dė. Sanaballatai, tobijai. a- 
rabai, amonitai, azotiečiai ir 
daugybė kitų priešų intriga
vo pas Persijos karalių ir 
jėga bandė sustabdyti baž
nyčios ir Jeruzalės mūrų 
statymą. Pusė darbininkų 
dirbo, kita pusė su ginklu 
rankoje laukė priešų užpuo
limo ir su jais kovojo. Net 
ir tie kurio dirbo, anot šv. 
Rašto, viena ranka dirbo, 
kitoje laikė kardą. Tačiau 
visos priešų pastangos nu-

ėjo niekais ir bažnyčia ir 
Jeruzalio mūrai <tapo pasta
tyti. Tapo pastatyti ačiū 
kun. Ezdrai, kurs mokėjo į- 
kvėpti pasiryžimą ir entu
ziazmą aukotojams, darbi
ninkams ir ginėjams.

Tokiu statytojuivadu bu
vo a. a. kun. Čaplikas. Wor- 
cesterv jis buvo apsiėmęs 
milžino darbą. \ Kiekvienas, 
kurs jį pažino, turės pripa
žinti, kad tam darbui jis tu
rėjo ypatingi) gabumų.Drau- 
giško, malonaus, bet sykiu

Reichstagas i 
bos sutarti su

TR VII.K AI PRTEŠ LENKUS 
OKUPUOTOJE LIETU

VOJE
Varšava. — Lenkijos ka

reiviai Sovietų Rusijos pa- 
rubežv Okupuotoje Lietuvo
je ginklais nebepajėgia ap
siginti nuo vilkit Bando 
nauju būdu feierverkais gin
tis. Sako, kad vilkai nusi
gąsta pamatę šviesas ore.

Matyt, kad ir vilkai* ne
kenčia lenkų.'

RerTynas. — Vasario 8 d. 
Vokietijos- parlamentas pa
tvirtino prekybos sutartį 
tarp Vokietijos ir Lietuvos.

Komunistai buvo priešin
gi Šios sutarties patvirtini
mui ir jie taikė diskusijų 
sukėlė skandalą.

Taip-gi ?ichstagas pa
tvirtino KelSggo - Briando 
taikos paktą^

ir stipraus būdo, jis mokėjo 
prieiti prie žmonių, pei*sta- 
tytl reikalą aiškiai Ir silkei- ’ 
ti žmonėse entuziazmą. Ir 
žmonės noriai seke paskui 
savo vadą, aukojo apsčiai 
Dievo namo statybai. Ir a. 
a. kun. Čaplikas ir Aušros 
Vartų Panelės Švč. parapi
jiečiai daug nuveikė ir dar 
daug buvo pasiryžę nuveik
ti.

15 Laiminga ta parapija,'ku
ri pradeda savo gyvavimą 
taip kaip kad Aušros Var
tų par. pradėjo. Ta pačia 
prakilnia idėja ir tuo pačiu 
pasišventimu degė klebono 
ir parapijiečių širdys ir 
-darbas ėjo pirmyn. Tuo pa« 
siryžimu užsikrėtė ir atšalė
liai ir atrėmė priešų puoli
mus.

Artimesniųjų draugi] šir
dyse kun. Juliaus mirtis pa
liks didelį nuliūdimą. A. a. 
kun. Julius, būdavo, lyg ta 
kibirkštėlė, kuri įeina į 
draugų ar pažįstamu tarpą, 
ir visus užkrečia savo neiš
sekamu entuziazmu. Jis bu
vo vienas tų. kuriuos vadi
nama draugijos siela. Bet 
didžiausia spraga mūsų išei
vijoje bus ta. kurią a. a. 
kun. Čaplikas paliko kaipo 
mūsų išeivijos Ezdra.

\ Draugas

Taikos protokolą Maskvoje 
aplaistė šampanu

TELŠIUOSE EIS PENKI 
LAIKRAŠČIAI

Telšiuose žada pasirodyt i 
dar “Žemaičių Skautas,” 
dvisavaitinis laikraštėlis ir 
moksleiviai ateitininkai ir 
tautininkai taip pat žada po 
laikraštėlį išleisti. Ta pro
ga “Žemaičių Prietelius” 
klausia, kurio iš jų bus il
giausios dienos.

SAVIŽUDYBIŲ SKAIČIUS 
LENKIJOJ DIDĖJA

Statistikos daviniais, pra
ėjusiais metais Lenkijoj kė- 
sinosi nusižudyti apie 1,500 
žmonių. Palyginti su 1927 
metais savižudybių skaičius 
žymiai padidėjo. .

Tais pat daviniais, Varšu
voj praėjusiais metais buvo 
išlaužtos 44 nedegamos ka
sos.

DAR VIENAS RUSIJOS 
CARAS .

“ Da ily Express ’' prane
ša, Paryžiuj rusai monar- 
chistai Rusijos sostan išrin
ko carą Nikitą Aleksandro- 
vieių, did. kun. Aleksandro 
Michailovičiaus sūnų. Caras 
Nikita esąs baigęs Oksfordo 
universitetą, vedęs, gyvena 
Paryžiuj ir dirba ]>o 8 vai. 
Į parą.

Atlyginimas sumažintas nuo 
$105,500,000 iki $100,000,000.

—Rymas, vasario 114.----
Po arti 60 metų priklauso
mybės Italijai ir daromu

___________ _______

Siaurės Lietuvai šelpti 
komitetas

LENINGRADE PLĖŠIA 
DUONOS KRAUTUVES

Rusų spauda praneša, kad 
-žmonės, stovėję ties viena 
duonos krautuve, kuri neti
kėtai uždarė duris nustojo 
išdavinėti duoną, — subruz
do, išlaužė duris ir išgrobė 
duoną. — Policija bandė su-
trukdyti, bet minia ir poli
ciją apkūlė.

Maskva, Sovietų Rusija.ilvvavo daug diplomatų ir 
Vas. 9 Sovietų Rusija su ke- 1 
tartomis kaimyninėmis val
stybėmis pasirašė 
protokolą pritaikintą Kel
loggo paktui.

Maxim LitvTnoff, užsienio 
reikalų komisaro padėjėjas 
pasirašė už Sovietų Rusiją. 
Ministeris Patek už Lenki
ją, Ministeris Osolsk už 
Latviją, Ministeris Belyama 
už Estoniją ir ministeris 
Devilla už Rumuniją,

(Lietuva pirmutinė suti
ko pasirašvti protokolą, bet 
čia jos nemini. Spėjame, 
kad ji savo sutikimo neat
šaukė ir kartu su kitomis 
pasirašė, o tik A. P. kores
pondentas nepažymėjo. Re
dakcija).

Pasirašymo ceremonijos 
buvo iškilmingos ir jose da:

mę, kurią Šv. Tėvas a 
priimti. Taipgi pasirs 
konkordatas, nusta 
Bažnyčios teises Italijoj 
stybėje.

Pereitą sekmadienį 
likai džiaugėsi laimėjimU'J 
dėkojo Dievui. Bažnyčios^$ 
giedojo padėkos giesmę. 
Deliui.”

Šiandien pasirašantr— 
tarti Šv. Jono bažnyčios v 
pais skmnbinn ir ■ifnrlantaj 
ir tūkstantinė minia giedą- 

“Te Deum.” ■.
Fašistai uniformose irgi 

džiaugėsi įvykusia taika. 
'Tūkstantinė minia, nežiū--; 
rint lietaus, stovėjo lauk ię« 
laukė pasirodant Šv. Tėvor 
ir Italijos Karaliaus atsto-; 
vų. Jiem pasirodžius triukai 
mingai -jyęs ąveikino^^

Jungt. Vaisti jose irgi 
talikų bažnyčiose giedčĮt»! 
“Te Deum.”

Dabar ir Šv. Tėvas turė^? 
nepriklausomą valstybę;

kliūčių tarp Šventosios Že
mės ir Italijos taika atsta-jo 

t y ta.
Popiežiaus nepriklausomy- < 

bė, kuri rugsėjo 20. 1870 m. 1 
buvo suardyta, šiandien vėl 
atstatyta.

J. E. Kardinolas Gasparui 
Šv. Tėvo vardu ir Premje
ras Mussolini pasirąžė su.-. 
tartį, sulig kurios Šv. Tėvas 
atgauna Vatikano nepri
klausomybę ir dar $100,000,- 
000 atlyginimo už naudoji
mą nusavintos žemės ir že-
F- ■ I .1 I I, I . ....................................
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PLANUOJA STATYTI 
NAMUS 100 AUGŠTŲ

Chicago, III. — Praneša, 
kad išrado naują, medžiagą 
daryti plytoms, kurios bus 
lengvesnės ir tvirtesnės ne
gu paprastos plytos. Tas 
naujas plytas išrado chica- 
gietis.

Šako, kad tomis plytomis 
galima bus statyti, kad ir

Dievas yra dvasia, už tai 100 augštij namus ir tai ga- 
garbint Jis reikia dvasioje ir lės stovėti ilgiau negu dabar 
tiesoje.—Bacher. T

Kaunas.
vai. p. p. p. Prezidentie

nės iniciatyva buvo sukvies- < 
tas pasitarimas nukentėju
sios šiaurės Lietuvos reika
lais. Pasitarime dalyvavo 
apie 16—17 įvairioms, gru
pėms ir įvairioms tautoms 
priklausančių asmenų. Ja
me buvo priimtas p. J. La
pelio patiektas projektas, 
kaip turėtų būti organizuo
jamas šelpimo darbas ir iš
rinktas centrinis komitetas 
bei komisijos.

Centrini komitetą sudarom 
p-nia Prezidentienė — gar
bės pirmininkas; P. Put- 
vinskas, šaulių sąjungos pir
mininkas — pirmininkas; 
dek. Mironas ir prof. M. 
Romeris — vice-pirmininkai. 
Prisiek, adv. Z. Toliušis — 
iždininkas ir Lietuvos ban
ko direktorius p. Starkus — 
sekretorius. Komiteto na
riai yra: prel. Januškevi
čius,p . Šklerienė, p. Galdi
kienė. prof. Žemaitis, p. 
Tilmansas, banko dir. p. So- 
loveičikas, p. Olickis, p. 
Bružas (“Mūsų Rytojaus” 
redaktorius) ii’ p. Lapenas.

Į komitetą nutarta koop
tuoti: p. Vienožinskį, ž. ū. 
d-to direktorių; p. Tallat- 
Kelpšą. ž. ū. rūmų valdyto
ją; p. Jasiukaitį, savivaldy
bių d-to direktorių; p. Šos- 
taką, socialinės apsaugos 
d-to direktorių ir p. Dobke
vičių, prekybos ir pramonės 
rūmų pirmininką.

Be to sudarytos trys ko
misijos: prganizacinė, pro
pagandos ir aukų rinkimo.

Į organizacinę komisiją į- 
eina: prof. M. Romeris, p. 
Starkus,. prof. Žemaitis, p. 
Lapenas ir kooptuoti: p. 
Vienožinskis, p. Tallat-Kel- 
pša, p. Jasiukaitis, p. Šos-
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laikraštininkų.
Pasirašą užbaigė ceremo- 

taikos nijas gerdami šampaną.

TEISMAS RADO KALTAIS 
UŽ SUMUŠIMĄ KLOVO 
Easton, Pa.—Pereitą ant

radienį pasibaigė byla prieš 
komunistus Urba, Unikaus- 
ką, Tilviką, Bimbą. Šoloms- 
ką, Bakanauską, Švelniką, 
Griciūną, Avižienę ir Švėgž
dą. Juos patraukė Į teismą 
Petras Klova už sumušimą 
ir užpuolimą.

Kaltinamieji 
teisinosi, kad 
Klovos. Bet
klausę liudininku rado aš
tuonis komunistus kaltais, o 
Unikauską ir Švelniką ištei
sino.

Apkaltinti reikalausią nau
jo teismo.

komunistai 
jie nemušę 
“džiuri” iš-

— Sausio 17 d., takas ir p. Dobkevičius.
Į propagandos komisiją į- 

ęiną; dek, Mironas, p. To- 
iušis ir p. -Bosiąs.''
Į aukų rinkimo komisiją 

įeina: prel. Januševičius, p. 
Šklerienė, p. Galdikienė, p. 
Tilmansas, p. Soloveičikas 
ir p. Olickis.

A.A. Kun.'
Laidotuves

Tūkstančiai žmonių dalyvavo 
pamaldose ir laidotuvėse

J. M. vyskupas O’Leary laikė 
šv. mišias

mažesni namai.

Sušaudė Obregono užmušėją 
Meksikoj

Me.rieo City. — Vas. 9 d. areštavo už tai, kad jis ne- 
valdžios budeliai sušaudė pasiklausęs pribėgo prie su- 
Jose De Leon Torai, Obre- šaudyto Torai, 
gono užmušėją.

Jaunas užmušėjas ėjo į 
nužudymo vietą šaltai ir 
drąsiai. Jo paskutiniai žo
džiai buvę: “Tegyvuoja 
Kristus Karalius.”

Kun. Rafael Ruiz Soto 
aprūpino Torai sakramen
tais ir paskutinėje minuto- 
je jo gyvenimo, kada bude
liai į jo kūną suvarė kulkas 
ir kada jš žaizdų paplūdo 
kraujas, jis jo krauje pa
mirkė savo skepetaitę ir jį 
peržegnojo.

Policija tuojau kunigą a-

UŽMUŠĖ TRIS TORAL 
LAIDOTUVĖSE

TĖMYKITE
Kitame “Darbininko’’ nume
ry tilps įdomios žinios ii 
Lietuvos po antgalviu: “Į- 
VAIRENYBCS Ii LIETU
VOS.'’ Rašo mūsų senas ko
respondentas. ,

Be to, tilps platus aprašy
mas a. a. kun. J. Čapliko lai
dotuvių

Agentai užsisakykite šio 
numerio po daugiau egzem
pliorių.

Red. 
 -c
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Kun. V. K. Taškūnas pa- 
sakė gražų, pamokslą ant ka- 
pinių ir atkalbėjo maldas4 
laidojant a. a. kun. Čapliko 
kūną.

Tokių iškilmingų ir
žiu laidotuvių tur būt d, 
niekados 
nebuvo.

Platus
mas, a. a, 
las, kun. Jakaičio pamoks
las ir kiti įspūdžiai tilps 
tame “Darbininko” n 
iv.

a.

šioje apylinkėje!

laidotuvių ap 
velionio paveiks"

sužeidė ir 30 areštavo kuo
met 100,000 dalyvavo triukš

mingose demonstracijose.

*

Merico City, vas. 10 d.— 
Jose de Leon Torai kūnas, 
kuris buvo sušaudytas už 
nužudymą gen. Obregono, 
palaidotas iškilmingai Ispa
nų kapinėse.

Worcesfer, Mass. — Va
sario 11 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje, 9:30 vai. ryte, J. 
M. Vyskupas O’Leary laikė 
gedulingas šv. mišias už 
a. kun. J. Čapliko vėlę.

Drakonais buvo kun. K. 
Urbonavičius ir kun. K. Va- 
sys; subdeakonais kun. A. 
Daugis ir kun. A. Petraitis.

Ceremonijų vedėju buvo 
kun. Vembrė.

Kun. J. Jakaitis pasakė 
turiningą ir jausmingą pa
mokslą. (Pamokslas tilps 
kitame numery. Red).

Dalyvavo apie 100 kunigų.
Žmonių buvo keli tūks- 

tauriai. Didesnė pusė žmo
nių į bažnyčią netilpo.

Laike šv. mišių giedojo 
kunigų choras.

Worcesterio ir Providenco 
draugijų atstovai dalyvavo

Trys asmenvs užmušta, 25 laidotuvėse.
sužeista ir apie 30 areštuota 
besi veržiant tūkstantiu iai 
miniai pamatyti Toral’o kū
ną laidojant-.

Minios žmonių triukšmin
gai šaukė: “Tegyvuoja To
rai.”

Policija, kareiviai ir gaiš-' 
.rininkai vos galėjo suvaldy
ti besiveržiančią minią.

Katalikų kunigas civiliuo
se drabužiuose atskaitė mal
das prie duobės. - 7 -
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MIŠKO VARŽYTINĖS
Kaunas. — Per paskuti 

nes varžytines miškų depą
tamento parduota iš 14ui^ 
di jų miško likučių už 8,300“ 
562 litus. Pelno gauta; 
mioš.

w

NAUJOS ANGLIJOS
KATALIKU SEIM| 

—— .-*31
Kaip kasmet, taip ir j 

metą vasario 22 d. šv. - p* 
ro parapijos svetainėje^ 4S 
E. 7th St., So. Bostone^ 
vyks Naujos Anglijos K 
likų Seimas.

Referatus skaitys kun. 
J. Jakaitis, kun. V. K. 
kainas ir kun. F. S’ 
kas.

Katalikiškos dr-jos ir fa 
p>s išrinkite atstovu® i 
svarbų seimą. Kviečiami

šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos vaikučiai Seserų 
Kazimieriečių vedami atėjo 
į Aušros Vartų bažnyčią iš
klausyti šv. mišių ir daug iš 
jų važiavo į kapines.

Apie tūkstantis žmonių 
važiavo į kapines automobi
liais paskutinį kartą pasa
kyta sudiev savo mylimam 
dvasios vadui a. a. kųn. J. 
Čaplikui.

Bažnyčioje ir ant kapinių pavieniai asmenys-ka’ 
■-Žrnbnių į kapines-neleido, i dalyvavo daug profesijfnia- - “ * “ “
peidd tik gimines. In.

• A\ .4. JM g
Apskričio VflMj



“Darbininko”

20c.
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NELAIMINGA ŠEIMYNA

D-RO J. BASANAVIČIAUS
PAMINKLAS

-BARŪIAI,
Barčįai nemažas tai sodžius, Visi noriai rašosi į draugi- 
daugiau kaip 100 namų. Dar j“> rūpinamės įsigyti ra-

GARSIOJI PANEVĖŽIO
- KOMUNISTŲ BYLA
Kariuomenės teismo sesi-

mėn. pirmomis dienomis bus 
užbaigtas. Dvejų metų m ir- . 
ties sukaktuvėse, t. y. vasa
rio 16 dieną paminklas bus 
pašventintas.

Florenz Zięgfield, “išaugštintojas” Amerikos merginų 
(dešinėj), išbando komercijinį television šet’ą, kurį jis nusi
pirko pasirinkimui gražuolių savo muzikaliais perstatymams.

ĮVAIRIOS KNYGOS

Mandagumas—Įvairu pata
rimai. užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.............................................. ■

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro- 
jo'kataliko priedermės. Para- 
šė Kun. Jėzuitag F. Cozel... 30c.

Huckleberry Finas—labai Į- 
domi apysaka ............................ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikia. Kaina —... ........—50c.

Aritmetikos Uždavinynas 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui...........50c.
Petriukas — laiškai vieno

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
~~~ i . .......... Z....... .......... 15c.

- y- 

skaiCiUK—T 
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Vilnius. — Teko patirti iš 
tikrų šaltiniu, kad D-ro Jo
no Basanavičiaus paminklas 
skubiai dirbamas ir vasario

k" ..

1/ į ORAS LIETUVOJE - i negauayįe pasiskaityti; kiti 
Žinote, Brangūs tfautie- juokąvodami pasakojo, būk 

* fejkad -pereitais metais ledai Nemune nuskendę, kiti
buvo šalta ir šlapia. 

S nepatogaus oro šiaurės 
įuva, vadinasi, Žemaitija 
Jrakuršis labai nukentėjo, 

mažiau Suvalkija, dar kaip 
JfUr Suvalkijoj labai geras 
ląv^|dėi*Iius,z pakuliami, y- 
^pač- kviečiai ir miežiai. Ru- 
deniop ūkininkai buvo nusi- 

dėi liėtingo oro
- vasarojus laukuose 

liksiąs, negalėsią ingių atsi- 
^' ir bulvių nusikasti. Tie- 

^palių mėn. pradžioje 
įifcvas žmonelius baugino, 

ižos šalnos pasirodė, bet 
oias atšilo, nelijo, net 

dešimts ir daugiau šilumos 
X. laipsnių buvo. Ūkininkai 
y tingiai dirbdami, javus 

ukų suvežė, bulves nu- 
į rūsius supylė, už- 
rugius, kviečius pasė- 
ygo ir sužėlė. Dana
is tęsėsi ligi Nekalto

"arijos Prasidėjimo. Bied- 
Buomenė patenkimita,džiau- 

i kad mažai kuro reiksią, 
■"Ūkininkai taip pat džiaugė
si, ' kad gyvulius dar galį 

"raistuose, pelkėse ganyti, ta- 
iati purvas nedžiūvo, nes 
imt* įmirkusi verkė, važiuo- 

(ratai purvyną lyg tašlą 
jrrinkė, ir žvyrius kažinkur 

jGs Po Nekalto Prasidė
jimo oras atšalo, purvas ė- 

Mūaė,.džiūti, akmenimis pavir- 
• fo,'" važiuojančio ratai tran
kėsi, Jų atbalsys keliaujan- 
eio.galvos pakaušy atsiliepė. 

J&rųodžio 16—17—18—20 d. 
ai šalo, siekė ligi 10-^-. 
5—16 šalčio R. laips- 

Bių. Nemune ėmė plaukioti 
battos antelės, kitą dieną žą- 

rSy^bei gulbės pasirodė, jos 
vis"augo, viena kitą vijosi ir 
liepė pasitraukti, kada jau 
pebebuvo kur pasitraukti. 

j-^rieĮia prie kitos prisiglaudė 
;įr šušalo. Ir taip drūtą le- 
^^ftfltą ant Nemuno visai 

Inai Dievas padirbo. 
-Gruddžio 20 d. Kampiškių 
žmonės žiūri Į Nemuną ir 

‘Stebisi, kur tos, girdi, antys, 
prs bei gulltės ką Nemune 

;plsftikioj0, pasidėjo, ar pa
ke ar ką? nes Nemunas 

I' ties Kampiškėms buvo apsi- 
tik ledų gabalai tar

iu pavasari ant krantų iš
mėtyti. Tai buvo 19 gruo- 

o į 20 naktį visur Nemu- 
užšalo. tik nuo Tursofio 
pusei Šilėnų šaltis Ne- 

qo nepalietė, tyras van- 
plaukė. Kampiškių žmo- 

s nusiminę savo tarpe 
jo, mes visą žiemą bū- 
nuo Ramšiškių atskir- 

Bė laiškų, nė laikraščių

leme kad visai Nemunas ne- 
užšalsiąs, treti tarė ir tai 
teisingiausia, kad šaltis po 
truputį per Nemuną tiltų 
padirbsiąs. Kaip ten nebū
tų, tik šiandien girdėti, kac 
valtimi į Rumšiškes keliasi 
ir jau daug esą išsimaudę.
' Antrą Kalėdų dieną vaka

rop dangus smulkių lygmil- 
tais sniegu ėmė barstyti ir 
tai per visą naktį barstė-sė- 
jo. Kitą naktį tiek sniego 
prisėta, kad žmonės atsikėlę 
iš karto išsikasti nepajėgė, 
bet puikus rogėms kelias pa
sidarė. Ir dabar žmonės kur 
tik užsimano rogėms čiuži
nėja ir kunigams parapijas 
lankyti smagu. Nuo sniegų 
nuo ūkų visi Lietuvos miš
kų žaliuojantieji medžiai ir 
sodų. Bežaliuojantieji pase- 
nėjo,. pabalo, ramus gi be 
vė jo šaltis tu nepaprastai i 
baltąjį medžių vaizdą palai
ko ir rodo kad tikra žiema 
viešpatauja. Vaniųs. kau
kės (kuosos) medžių viršū
nėse sutūpę didį šalti lemia 
ir savo tarpe kalbasi: kas 
čia bus, kas čia bus ? Kitos 
atsako, badas bus, badas 
bus. Ištikrųjų likusiems 
Lietuvoje paukšteliams ba
das. visur užšalę, visur už-' 
snigę, gi sala net svilina, jau 
18 R. laipsnių šaltis pasie
kė. Tai tokios Lietuvoj 
naujienos.

, B. Dzūkas
Pakaunė. 7 sausio d., 1929.

ja, Petras jau pirma degti
nę mėgo, dabar jų bepilsty- 
damas labiau pamėgo, net 
dažnai nepajėgė savo parei- 
gil eiit Tad vyresnybė Pet
rą prašalino iš tarnybos. 
Petras nusiminęs ir turbūt 
gerai užsitraukęs eidamas 
namo paliai Nemunų susto
jo ir ėmė mąstyti, kaip tai 
žuvytėms gera vandeny nar
styti. Mąstė, mąstė' ir žu
vytes užsimanė pasekti — 
puolė Nemunan. Deja, užuot 
plaukti — prigėrė... Tai 
tikybos atšalimo pasekmės. 
Nepasakysiu kad nelaimin
gųjų broliukų ir sesers bū
tų laimingos. Jųjų visur tė
ra ir Amerikoj ir Lietuvoj, 
net Lenkijoje. Visos moder
nizmu užsikrėtę... A. a. mo
tina labai gera buvo katali
kė, tėvas vėl pavyzdingas 
žmogus ir eras katalikas tik 
nelaimingas.

Paneni unietis

Rusai nusavi- 
žemę tvirtovei 

nejudino. Ii 
ramiai. Dievą

liaudininkams, bet net so- 
cialdemokratanis ir kitiems 
“kairiesiems,” kurie vadi
namiesiems “kairiesiems 
darbininkams” vis dar buvo 
per “dešini.”

veikimui atėjo galas, o svar- 
biausirjr “‘veikėjai** atsisė- • 
do kaltinamųjų suole.

Kariuomenės teismas di
desnę kaltinamųjų dalį su ;

dr. A. Domaševičium išteisi
no, pripažino kaltais, ir nu
teisė Pr. Gurskį 4 metus s. 
d. kalėjimo, P. Dambraus
ką, R. Geraitę ir Jofę Giršą 
kiekvieną 4 metais, P. Bir- 
gerĮ ^2 metais-8-4nėn., J. 
Šorferj—2 met. 2 mėli., Ali'. 
Jut'linvvičių 2 ni^t. 3'incn. Ir' 
J. Bernotą — 3 mėn. Pora 
kitų nuteistųjų bausmę jau 
atsėdėjo.

rusų laikais pasidalino į 
viensėdžius, bet pats sodžius 
pasiliko vietoje, širmais 
metais vos keli ūkininkai 
gavę tolimesnes kolonijas 
persikėlė trobesius, kiti gi 
apie jų persikėlimų ilgai 
galvojo. Dabar ir paskuti- 
nini ii L.-11 lo—-Įlieti clU.vU.ct KlitUolv 115 ctp- 

leisdami sodžių. Laukai mū-*■ /
su sodžiaus daugiau blogi, 
smėliuoti negu geri, liet pas
kutiniu laiku pradedama 
vartoti trąšas ir visokiais 
būdais gerinti. Šiemet išti
ko nemažas nederlius* ypač 
pievos suvis nežėlė ir jun
tama didelė stoka pašaro. 
Kiekvieni metai, žiemos me
tu vyrai rasdavo uždarbio 
miške, bet dabar ir to nėra, 
nes miškai beveik.galutinai 
iišnaikinti. Nors ekonominė, 
pade! Iš sUrtki, bet tautinis 
susipratimas pradėjo .spar
čiai augti. Kas kart žymiai 
didėjo lietuviškų laikraščių

dio. Visi kovoja už savo lie
tuvišką mokyklą, kuri jau 
antri metai uždaryta. Daug 
buvo rašyta prašymų Vilniun 
ir Varšuvon. Keletą kartų " 
delegatams su prašymais 
nuvažiavus Vilniun . teko 
klabenti ' kuratoriaus arba 
mokyklų inspektoriaus dū- 
rys, bet iki' šiol visos pastaii- 
gos nuėjo niekais. Nors ir 
Sunku mums gyventi, bet su, 
viltimi tikimės geresnio ry- - 
tojaus.

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliaujdca*> 5e.

LIETUVOS
ŽENKLAI

, Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestu žen-

Inos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame Btjsln- 
VinyJe. Uhriso yra 40 ženklo.

Kaina 40 centu
“Darbininkas
366 W. Broadvav

*•

A. Panemune. Labai jau 
senai A. Panemunėj gyvena 
Janušauskų šeimyna. Ka- 
daisia tarnavo pas dvarinin
ką Hasfortą. Dvarininkas 
nors protestantas bet teisin
gas žmogus, užsitarnavusiai 
Janušauskų šeimynai dova
nojo smiltyno sklypą ir 
triobesi. kur galėtų gyven
ti, pastatė, 
nant dvaro 
•J anušauskų 
gyveno sau
garbino, smiltyną žarstė ir 
kitur dirbo, kad turėtų kuo
mi maitintis ir dengtis. Vy- 
riausis sūnus Petras vedė 
žmoną, susilaukė vaikučių: 
du sūnų — Petrą ir Juozą 
ir kelias dukraites. Vaikai 
paviršutiniai rodės katali
kai, bet vis buvo savo liki
mu nepatenkinti, kažin ko 
ieškojo, neradę, prie socia
lizmo pakrypo. Tačiau ir 
socializmas jiems nedavė, 
ko ieškojo. Jaunesnysis 
Juozas nebviltin (despcraci- 
jon) Įpuolęs stvėrėsi revol
verio... deja — užsišovė. 
Vyresnysis Petfaš pačįą ve
dė — Veršiuke, vaikučiu su- 
silaukė. Tėvas jam davė že
mės sklvpeli. pasistatė trio- 
bukę, Įrengė sankrovėlei 
vietukę. pats kitur tarnavo 
Duonos ir prie duonos visoj 
grįtelėj buvo, nieko netrū
ko. Pastaruoju metu tarna
vo prie degtinės pilstym<i. 
Žmonės kalba, būk ėmęs al
gos 600 1. mėnesiui, be to 
gaudavęs savo namo nuomos 
mėnesiui 150 lt., viso turė
jęs jeigu 750 lt. Tai tik Die- 
v<y garbik ir švilpauk, tai 
augšto valdininko alga. I)e-

4 •

ja Panevėžyje šiomis dieno
mis baigė svarstyti garsiąją 
Panevėžio komunistų bylą, 
kurioje buvo kaltinama per 
30 žmonių su dr. Andrium 
Domaševičium* priešaky.

Kaip matyti iš kaltinamo
jo akto, 1926 m. prieš III 
seimo rinkimus socialdemo
kratų partija daugely vietų 
tnivo įkūrusi profesines su
tingus, kurios tvarkėsi Am

sterdamo internacionalo pa
grindais. Tokios sąjungos 
juvo sutvertos Panevėžy. 
Utenoj ir Kupišky. Svar
biausieji jų vadai buvo so-.
cialdemokralųr. Bet tai ne- 
itiko komunistams, kurie 
taip pat nutarė Įstoti i pro
fesines sąjungas, tik. žino
ma, savais sumetimais. 
Jiems, mat, kaip negalin
tiems viešai veikti, rūpėjo 
prof. sąjungas paimti į savo 
rankas ir paskiau per jas 
vest komunistinę propagan
dą. Tam tikslui sudarė lyg 
nekaltą “kairiųjų darbiniu-J 
kų** sąjungą ir partiją 
pradėjo dar smarkiau agi
tuoti, ypač smarkiai pulda
mi ne tik tuometinę vyriau- 
syl>ę, bet ir socialdemokratų 
partiją.

Į tenykštes profesines są
jungas Įsirašė daug amnes
tuotų komunistų, net vieto
mis buvusių kriminalistų. 
KaiĮ> geriems demagogams, 
“veikti*’ sekėsi pusėtinai. 
Tikslas, galima sakyti, gan 
greitai buvo atsiektas, ir 
profesinių sąjungų vadovy
bė perėjo i jų rankas. Ta
da komunistiškas veikimas 
buvo dar daugiau -sustiprin
tas. Ankšta darėsi ne tik

15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai Įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver-

. t ė Jonas Montvila ............... $1.50
i 

įr j Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva.......

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B.................40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ........_..... .■

Turto Norma,— moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis....... 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 

aždeikis...... . ....... . 65c.
— aprašymas apie
Ždeikis

50c.

45c.

Ką tik išėjo iš spaudos!
. Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, daigelių, deklemaci- 
ją-
Verta __________  _____
muose tą gražią knygelę.

kiekvienam turėti

Kaina tik 25c.

na-

v uzUž persiuntimą prisiųskit 
3c.

~ “DARBININKAS”
336 B’vvay, So. Boston, Mass.

pašto ženklelį.

Parašė P.
Gerumas 

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis... 15c.

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

- Kataliką Bažnyčia*" ir De
mokratizmas. — Pardšė kun. 
Tarnas Žilinskas ____________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ____ _ ____ ___ __ ______25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie vikas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio___ _______ ___$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis ______75c.

Rusijoj .

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus........ ........... ...... ...........50c.

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

Bitininkas. — Paraše Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis     50c.

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas........30c.

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys _____ i_______ ____ ___ _ :

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ......... .......... :...75c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; " 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _ _________________.$1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ___________ 50c.

Žmogus ir Gyvuolys, Para
šė kun. P. Bučys ...i_______ 30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėlial Išleido M. Paltana- 
vičia ___________________ _ 25c.

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis------..... ......... :----- 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ___ ir—:------- 25c.

25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) z......15c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas, l’a 
rašė kun. V. Zajančauskas... 50c

.Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 

. nimo. -Išguldė Lapči&iis Vai------
kas------- -------------------- --- —10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .—........................40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo .ją išsisaugoti? Parašv 
Dr. A. Vileišis.... . .......................50c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas... 50c.

Mūsą Laiką šventoji, šv.
Terese, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius .......... . ...... ■..................

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

Gyvenimas Šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T...............20c.

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

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaiką
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) . .....  .25c

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ________ __ _ _ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius _______ ____ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P__25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K J. Skruodys_ 50c.

Leiskite. Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________________________ 40c.

f
Mūsą Dainiai. Parašė Ka

zys Puida_______________ 50c.
Anderseno Pasakos—su pa

veikslėliais  ------------------- 20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika. I’aaršč J. Damijonai
tis  ----------------------------- 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis----------------------—50c.

35c.

Vertė
Saurusaitis -............ ...25c.
Knygelė — su pa-.

Patyrimai Didžiojoj

Šventųjų Gyvenimai, su pa-
A-tMA ir -

C
Iš Kelionės po Europą ir 

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI

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

—Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks-—-----
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ___ __ _ __ _ _____ .25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas... 35c.

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

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktą, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas .................  30e.

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ...... 10c.

Piloto Duktė—5 veiks, dra
ma. Vertė Jonas Tarvydas... 35c.

Dramos;
Fabiola

1) Germaną; 2) 
<5 aktų; 3) Liurdo

Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas.......... .....   65c.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirkime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kefcų—“D-k o” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)---------------------50c.

Mažas Naujas Aukso Alto- , 
rius—juodos\ (prastais kietais 
viršeliais)__________________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais) ..........  .85c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos’ vir
šeliais)______,______________$1.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) ___ _ ____________ $1.00

DARBI NINKAS
South Boston, Mass,
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marino.

var

va r-

sap-

Turiu pasakyt, kad sudažniausiai 
Lengviems 
reikalingas

vaiso.
_ Kaip gi elgtis su nenras- 
;puiku ?

Jie užtat
Liga tęsiasi 1-2

vargas, ir var-

NEURASTENIJA ARBA PRIEPUOLA
(Sutrumpinta dr. Ainbrariejfitčs-SteponaitienėsradTO pasknila) -------

{būdo, tai jam gydytojas tūof 
i parodė gyvą žaltį, atneštą iš 
kitur ir pasakė, kad šitą žal
tį išėmė iš jo pilvo. .

Ligonis, pamalęs žaltį, ap- 
aidriniigp h- tnnm tarpu pa- 
sveiko.

- A
Kalbant apie neurasteniją 

arba nervų ligas, reikia pir
ma žinoti, kas tai yra ner
vai. Žmogaus kūnas taip su
rėdytas, kad nėra tos kūno 
vietelės, kuri nebūtu su- 
jungta nei vais1 “'su galvos 
smegenimis. Jeigu kurioj 
nors kūno daly šis ar tas į- 

-vykgta, tai tos kūno dalies- 
nervaZ tuoj praneša smage- 
iljms, o smegens daro atsa
kančią išvadą. Be galvos 
smegenų kūnas negali nei 
judėti, nei ką nors jausti. 
Jeigu išpiaustine.t nep ūs , i r 
juos pažiūrėti, tai pamaty
sime, kad nervai panašūs į 
baltas gysleles. ^Tervij šakos 
kaip ir kraujo gyslos būna 
įvairaus dydžio. Kūno da
lių gilumoje nervų šakos su- 

—sijnngia į stambesnes nervu* 
šakas, įeina į nugarkaulio 
smegenis ir pasiekia galvos 
smegenis. Nervai pasiskirs
tę savo darba. Vieni nėr- 
vai perduoda tik skausmą, 
kiti vien temperatūrą: karš
tį, šaltį, treti valdo vien kū
no judėjimus ir tt. Visi ner
vai savo užduotį atlieka 
greitai, tvarkingai tik tada, 
jeigu patvs nervai, o taip 
pat ir galvos smegenys vi
siškai sveiki ir tvarkingi. 
Tokios nervu šakos, vadina
si tikromis nervų ligomis. 
Yra kita nervų ligų rūšis, 
kuomet patvs nervai būna 
visiškai sveiki, tik nervai 
savo užduotį atlieka netvar
kingai, netiksliai, iškraipy
tai; ši nervų ligų rūšis va
dinasi neurastenija. Ta ner
vų darbuotės betvarkė pasi
reiškia per daug greitu ner
vų susijaudinimų, iškraipy
tais arba apgaulingais pa- 

. jautimais. Neurastenija su
sergama tada, kaip įvyksta 
nervų tinklo nusilpimas, 
nervų linaiinimfts. Svarbiau
sia priežastis tai įgimtas, 
paveldėtas nervų tinklo silp
numas. Neurastenikų gimi
nėje išvien randame mažiau 
ar daugiau nervinių pasi
reiškimų ir įvairių dvasios 
ligų. Vaikai, gemantieji iš 
tėvų neurastenikų paveldėja 
silpnus nervus, jie paūgėję 
greitai suserga neurastenija. 
Toliau prie neurastenijos 
veda gyvenimo aplinkybės, 
rūpesčiai, kova už būvį, 
nuolat ini ai n epasi sek i ma i
darbe ir užmanymuose, daž
nos nelaimės, išgąsty s, gir-

z
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Pašvęstas naudingiems patari
mams apie Reai Estete. Apdrau
dę, Mortgičius ir krtus nejudi
namojo turto reikalus. Pajvairin- 
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legališkais patari
mais, juokų skyrium ir anglę 
kalbos skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
umerata metams Amerikoje $1.00, 
pavienis numeris 10c.; užsieny 
—metams $1.50, pavienis num. 
15c. Užsirašykit sau Ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pul
ki daina “Pumpis,” chorui ketu
riems balsams ir pianui. Dar 
niekas niekur tokios negintojo. 
Būtinai jslgykit š} numeri.

“TARPININKAS”
332 WEST BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
LEIDRTAR A. .J. KUPSTIS

tuokliavimas ir tt Pasižy
mi lengvos ir sunkios ne
urastenijos rūšys. Lengva 
neurastenija ne ką skiriasi 
nuo sveiko žmogaus. Ser
gantieji lengva neurastenija 
tik greitai susijaudina, ben
drai karšti žmonės, jie greit 
supyksta ir greit atsileidžia, 
greit įsižeidžia, ką nors pa- 
sakodami jie ar perdeda ar 
nedadeda; lėti neurastenikai 
labai įspūdingi, jie labai 
jautrūs: pamatę kitus ver
kiant ir jie verkia. Prisi
laikydami - nuo išsišokimų, 
lengvi neurastenikai gyvena 
sau kaipo sveiki žmonės. 
Sunki neurastenija jau bus 
didelė liga, sunkus neuraste
nikas stačiai nelaimingas 
žmogus. Jų ligą sveikiesiems 
negalima ir įsivaizduoti. Y- 
pač jiems sunku, kad aplin
kiniai žmonės-jų neužjaučia, 
neskaito juos ligoniais, laiko 
ant juoko. ,

O neurastenikai kenčia 
daug, be galo daug. Jie la
bai greit susijaudina ir susi
erzina. Visoki atsitikimai, 
kad ir patys menkiausi, jei
gu tik jie neatsako ligonio 
norui ir ūpui, juos blogai 
veikia. Ligonius erzina žmo
nių kalba, bet koks- ūžesys, 
ar bildesys.

Dirbant darbą, jeigu kas 
nepasiseka, jie tuoj erzinasi 
ir karščiuojasi. Ir svarbiau
sia tas, kad erzinasi visai 
dėl menkniekių.

Daugelis neurastenikų bū- 
va labai pikti. Tiesa, jų pik
tumas greitai atslūgsta. Bet 
dėl menkniekių greitai įsi
žeidžia ir užsigauna. Kiti 
piktumą parodo ir veiks
mais: ima peštis, ar daužyti 
daiktus, mušt gyvulius.

Tiesa, kiti neurastenikai 
ir nepasižymi piktumu, jų 
nerviškumas kitu kuo pasi
keisi ka.

Neurastenikai greit nusi
gąsta. Užtat šią ligą kai
muose žmonės vadina prie
puola. Priepuola reiškia nu
sigandimo 'liga. Mažiausias 
stuktelėjimas, ar susibeldi- 
mas neurastenikus nugąsdi
na.

Neurastenikai kartais ben
drai bijo. Vieni neurasteni
kai bijo vienumos, kiti bijo 
išeiti į gatvę, nes jiems ro
dosi. kad juos tuojau perva
žiuos automobilis, treti bijo
si eit į žmonių draugiją, nes 
jie mano, kad prie žmonių 
su jais pasidarvs tuojau 
bloga.

Neurastenikai kartais per
daug nepasitiki žmonėmis ir 
įtaria juos. Būna neuraste
nikų. kuriems atrodo, kad 
visi žmonės vagys ir sukčiai 
ir kad su žmonėmis visai 
negalima dirbti.

Kiti neurastenikai per, 
daug nepasitiki ir patys sau.( 
Jeigu jie ką nors padaro,j 
tai po kelis kart turi patik-’ 
rint ar tikrai taip, o ne ki-| 
taip yra. Jie išeidami iš na-1 
mų po kelis kart sugrįžta ir Į 
tikrina, ar gerai užrakino ( 
duris, nors atsimena, kad 
duris uždarė kėip reikiant.

Kitiems neurastenikams 
atrodo, kad jų rankos vis

serga vėžiu, kiti kad serga 
smegenų liga, treti, kad jų 
žarnos visai išdžiūvę.

Neurastenikai visokiems 
menkiėkiams pas save pri
duoda didžiausią reikšmę.

Visi neurastenikų nusi
skundimai dėl ligų papras
tai neatsako tikrenybę. Jų 
ligos tik įsikalbėtos ir įsi
vaizduotos.

Paminėsiu vieną vaizdin
gą įsikalbėjimo auką. Vie
na ūkininkė labai norėjo tu
rėt vaikų, o vis nieko nesu
silaukė. Galų gale ji įsikal
bėjo, kad jau esanti nėščia, 
nors nėštumo jokio-ir nebu- 
vo. Ji jautėsi visai kaip 
nėščia moteris. Išsiskaitė 
laiką kada turės gimdyti, at
sigulė ir gimdo. Parvežė ir 
gydytoją padėt pagaut kū
dikį. Tik buvo didžiausias 
nusiminimas, kada gydvto- 
jas pasakė, kad 
ir nebus.

Neurastenikų 
bėjimai dažnai
atkaklūs ir sunku jiems bū
na nuo tų ligų atsikratyti. 
O sunkūs neurastenikai su 
didesniais proto nedatek- 
liais, taip vadinami psicho- 
stenikai, kartais įsikalba vi
sai nebūtų daiktų.

Pavyzdžiui privesiu vieną 
psichosteniką, kurs šiaip 
protą turėjo dar nesuimsi. 
Tas psichostenikas išsigal
vojo, kad jo pilve auga žal
tys. Žaltys neduodąs jam 
ramumo, ir jis serga. Vaik
ščioja pas daugybę gydytoji] 
ir vis prašo- išvaryt žaltį. 
Pagaliau vienas gydytojas 
sugalvojo padaryti jam ne
va operaciją ir. išimt žaltį. 
Viską pritaisė operacijai, 
ligonį paguldė, truputį už-

Bet po kiek laiko jis vėl 
pradėjo sirgt. Jis įsivaizdi
no, kad pilve pasiliko žalčiu
kai, paaugo ir jie jį vėl 
gina.

Neurastenikus dažnai 
gina nemigos.

Dažnai, būna neramūs
nai. Prisisapnuoja visokių 

•i iiqi n i

nešvarios ir amžinai mazgo- 
ja rankas. Per dieną plau- 
ja kokį šimtą sykių.

Neurastenikus dažnai ima 
nerimastis ir tūžasfis. Jiems 
niekas nemiela: nemiela nei 
sava šeima, nei darbas, nei 
turtas. Tokiems neurasteni
kams atsiranda noras mesti
-darbą ir eiti per laukus, ei- Baisenybių, o 
ti, kad nieko nematytų ir 
nieko negirdėtų.

Kartais neurastenikai sa
vo dėmesį perdaug į vieną 
daiktą nukreipia. Vieniems 
rodosi, kad jie serga džiova, 
nors jokios džiovos pas juos 
nėr. Arba, kad jie serga šir- 
dies liga, o širdis visai svei
ka.

Gi neurastenikų įsikalbė
jimas, ypač ligų įsikalbėji
mas--pas juos-labai, didelis. 
Vieni įsikalba, kad jau šie

tai, kad užpuola pasiutę šu- 
nes, ar piktos bobos.

Dabartinė žudymosi epi
demija daugiausia yra ne
urastenijos, nervinio susi
jaudinimo padaras. Vieni 
žudosi dėl to, kad gyveni
mas klojasi ne taip, kaip jie 
nori, kąd nesą uždarbio ir t. 
t. Jie įkrinta į nusiminimą 
ir žudosi.

Neurastenikai skundžiasi 
palvos skaudėjimais.—Galvą 
■ skauda daugelį dienų paei
liui.

Žmogų apgaudinėja jo pa
ties pajautimai. Neuraste
nikai tankiai jaučią tą, ko 
negali jausti ir ko neturi bū
ti. Pavyzdžiui neurasteni
kai kartais skundžiasi, kad 
burna lyg žarijų pripilta, 
degina lūpas ir gerklę, gerk
lėj jaučia kamuolį kad po 
oda bėgioja skruzdės, galvoj 
kliuksi, ausyse .žaibuoja.

Neurastenikai m ė g s t a 
verkt, vpač moters.

Kiti neurastenikai turi 
blogą apetitą, negali valgyt 
ir dėl to. suliesėja. Bet yra 
ir tokių,' kurie pine žmonių 
akių visai nevalgo, • sakosi 
negalį valgyt, o pasislėpę 
prikerta viso ko iki sočiai.

Dažnai pas neurastenikus 
būna nerviniai jų kūno dar
buotės sukrikimai, pavyz
džiui. širdies plakimai, vi
durių užkietėjimai, viduriu 
nemalimai, prakaitai ir 
daug kitų negalavimu. Ben
drai pas neurastenikus nėra 
tos kūno vietos, kur jie ne
pajustų negerumų.

Taigi, visa neurastenijos 
liga, ar kaip ją žmonės va
dina •— priepuola — svar
biausiai susideda iš per 
daug didelio jautrumo, ir 
pajautimų apgavimo ir jų 
iškraipymo-.

Neurastenija serga viso
kio luomo, visokio amžiaus 
ir abiejų lyčių žmonės.

Neurastenija serga mies
tuose, serga' ir kaimuose. 
Sirgo prieš karą, serga ir 
dabar.

Neurastrui jos gydymas
Lengva ir vidutinė ne

urastenija didelio vargo ne
sudaro. Ypatingo gydvmo

£ «-
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nereikalauja.
neurastenikams sunkiais neurastenikais yra 
tik atsakantis j didžiausias

užsilaikymas: per daug ne-jgas dėl to, kad jie viso ko 
dykaut, o dirbant nepersv-. bijo, netiki gydytojui ir ne
dirbt. Vengt nuolatinio sku- pasitiki gydymui, 
binimosi, kaip darbe, taip j ilgai serga.
ir visame kame. Darbą at-j metus ir dar ilgesnį laiką, 
likt savu laiku ir tvarkiu-1Dauguma visiškai ir neišsi- 
gai. " !
— Vengt susierzinimų ir su
sijaudinimu: piktumo, bar-

— Čia atvaizduojama, kaip Marseilles dokuose, Franci joj, gaisro paliestas garlaivis Paul 
Lecat. Garlaivis sudegė.

nių, susigrdužimo, verksmo, 
nuliūdimo ir rūpesčių.Veng- 
ti blogų minčių, kurios su
gadina ūpą ir veda prie su
sinervavimo. Visai negalvot 
apie savo ligas ir nekreipi 
dėjnesio į nervinius negala
vimus. Manyt, kad sveikas, 
stiprus.

Negi rt noki i aut. mest rū
kymą ir vest normali] gyve
nimą. Po' darbo pakanka
mai atsilsėt ir užtektinai iš
simiegot. Laiku gult, laiku 
kelt.

Reik atminti, kad neuras
tenikas yra ligonis. Bendrai 
Į neurasteniką reikia žiūrėt 
ne su pašaipa, bet su užuo
jauta ir pasigailėjimu.

Neurasteniko visus nusi
skundimus nors jie ir būtų 
menkiausi ir pagaliau juo
kingi, prisieina išklausyti 
atsidėjus ir rimtai.

Paskui ligoni prisieina iš
lipi kuo smulkiausiai.

Smulkiai ištvrus ligonį ir 
pamačius, kad jo liga paei
na vien iš nervų nusilpimo, 
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reikia įrodyt, kad jokios < 
desnės ligos pas jį nėr, kačUj 
jo liga visai nepavojinga ir P 
kad jo kentėjimai neatsako 
visai jo stoviui, kad tai yra 
vien nervu nusilpimas.

“U. R/'

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
flal meilę ir priBifiOimų pfio gimto- 
sioš šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa--**! 
laikytų''patriotizmų ir kurstytų kata- 
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieš Didįjį Karę 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, ■« 
paveiksluotas, grąžus savaitraštis 
“šalti n i s.’’\Jis nori tarnau- 
ti visai katalikiškajai visuomenei. \
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs 
savo tautiečiais Amerikoje.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie- < 
tuvoj) kasa savaitė 20 didelių pusią- 
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

•Jei dar neesi susipažinęs su “žalti- 
niu,” parašyk lalšįų ftiuo, adresu.:- 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — > *43 
gausi vienų n-rj susipažinimui nemo- 
karnai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba, .
“šaltinio" Administracija

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75



rw u .,.n.

f •

Naktinis kliubas Lido -

Poetas-filosofas Emersonas 
vieną kartą lygino Lincolno

ti nuo motinos. Kartais ka
da galėdavo lankė mažą kai-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ... ................$4.50
Užsieny metams..............................$5.50
Vieną kart savaitėje metams....$2.50
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00
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gk' .'Pilsudskiai, Želigovskiai, 
< Zaleskiai, Skirmuntai ir ki- 

C* ti persiinetėliai yra aršesni 
ky lietuvių priešai už pačius 
fe - varšaviakus, krakoviakus ir 
B. kitus tikrus lenkus. Ne ki- 
^įtaip yra ir pas kitataučius.

Neapykanta tarp brolių yra 
frg, ne tik didžiausia,— bet taip 

pat ir kvailiausia._____ _
Anglai gal ir neperdaug 

temyli airius, bet pas juos.nuomonę, 
nerasi tos neapykantos ku- 
ria dega šiauriečiai airiai bet kopija.

g" link pietiečių. Štai koks traukė Duveen’ą teisman ir 
/ kvailas kurijozas dabar įvy- i reikalauja pusę milijono d<\ 
’^ Tko. Šiauriečių valdžia keliilerių iš jo už paveikslo “ap- 

" —T   j i  •* 1 J -v - v
vmoif/iYVm

skaitytojams ly
giai kaip ir redakcijai ne
daug terūpi, ar kalbamasi 
paveikslas yra originalas, ar 
kopija; ar koks milijonie
rius užmokės už jį pusę ar 
visą milijoną, arba net ir 
penkis. Tačiau visiems 
mums yra svarbus tas fak- 
tas, kad vartotojo teisės" sta- 
tomos žemiau už pardavėjo. 
Tięsa, niekas neverks, jei 
koks milijonierius ir pamo
kės milijoną-kitą už da 
Vinci’s kopiją, bet jei prieis 
prie to. kad pardavėjai ims 
skųsti už ją supuvusių bulvių, 
supelėjusių kopūstų etc. kri
tikavimą ir “šmeižimą,” tai 
tas palies mūsų anatomiją 
kurkus arčiau ir tas jau bus 
svarbu ir graudu.

Mūsų dabartinėje ekono
minėje tvarkoje pardavėjo 
doleris yra viešpats visaga
lis, gi vartotojas yra tokia 
blogy 1m". I>e kurios negalima 
ipseiti.

metai atgal yra uždrau- 
ifv dusi republikonų lyderiui, 
" Eanion de Valerai įvažiuoti 

~ į ' šiaurės -Atriją. , Kelies 
|" dienos atgal de Valeru įva- 

žiavo į šiaurės Airiją, Do- 
Bei j a jo laukė ir tuoj paso- 
dino į šaltąją. Teismas pa- 

.-smerkė de Valerą vienam 
mėnesiui kalėjimam
jr kas bus tuo atsiekta ?— 
Daugiau neapykantos.

O štai kitas vaizdelis.
Porilande. Me. 11 metų vai-

Epr5!?-- ****Ik'' kas netyčia pašovė savo m<ų 
»■ tina, ir mirtinai ją sužeidė.

Jįfugabenta ligoninėn moti- 
"ha, bijodama, kad jos sūnus 

nebūtų nubaustas, sakė pati 
^Šovusi sau į krūtinę. Ligo- 
^‘įninėje ji ir mirė. A isi ma- 

nė, kad ji nusižudė. Tik vė- 
tiesa išėjo aikštėn.

' Tai motinos meilė. Net 
nesibijojo negiy- 

vardo, kad 
ne-

II 
t
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mirdama
> bingo saužudės 
a.- tik sūnelį išgelbėjus nuo

smagumų.
Ne vienas yra girdėjęs 

saką apie motiną, kuriai 
nūs nukirto galvą ir nese ją 
padėjęs ant lėkštės. Bet ir 
negyvoj e ga l vo j e mot i n os 

^meilė nebuvo užgesusi. Ma- 
tydama. kad jos sūnus gali 
suklupti ir užsigauti, moti- 
uos galva tarė sūnui mottn- 

^/žudžiui: atsargiai vaikeli!
Motinos meilė skaisčiai 

g, šviečia ir švies šių dienų ne- 
K^apykantii sūkuriuose. Bet 
E* ir?tą meilę pakirsti yra pa- 
^’siryžę pakirsti tie, kurie 
gt- griauja krikščionišką šeimą 
ET -— bolševikai.
Kr... Nepasiseks.

R." . Kas yra krautuvninkai, 
K duonkepiai, siuvėjai, daily- 

biznieriai, fabrikantai j 
ir darbininkai ? Geriau te- 

H^gul jie patys į tai atsako; 
l| geriau paklauskime, kam e- 
^same mes vartotojai. Atsa- 
SB Rymas aiškus: Tam, kad už- 
K laikus visus aukščiau išvar- 
& dvtuosius ir didelę daugybę 

kitų čia nepaminėtų.., Var- 
E/?totojų teisė, privilegija ir-!

pa-
SŪ

J

pareiga yra mokėti, mokėti 
ir mokėti ir nemurmėti, ne
kritikuoti.

Štai pavjzdys. Tūla Mrs. 
Aiidree Lardous Halių buvo 
beparduodanti paveikslą, 
kurs buvęs nupieštas neva 
garsaus senovės artisto Leo- 
nardo da Vinci. Garsus pa 
veikslu žinovas ir kritikas 
Sir Jost'ph Duveen pareiškė 

kad kalbamasis
paveikslas nėra originalas, 

Mrs. Halių pa-

badė ir iš jų juokėsi, /nės \ 
nėra jokios vilties, kad jie 
kuomet nors pamatys savo 
klaidas ir bandys jas atitai- 
fiyti ■ .v—=-------- J
_ Štai—prezidento rinkimų 
metu buvo nepavydėtinai 
pagarsėjęs tūlas metodistui 
vyskupas vardu Cannon. Jis 
išpylė tuomet bigotizmo ki
binus ant Sinitho ir ant ka
talikų .

Dabar metodistų Cbristian 
Herald Assoęiation atžymė
jo darbštų j į vyskupą. Ap
moka jo kelionę į Šventąją 
Žemę ir tam tikroj ediplo- 
moje pažymi, kad atžymi jį 
“už ypatingą religinį patar
navimą.” Tik nepažymėjo, 
kas tas dievaitis, kurs įkvė
pė Canhonui tiek neapykan
tos rinkimų metu.

^širdies didumą su pasaulio mišką jnokyklą, bet iš. vi 
didumu” ir gal tas paaiški~ipraleido tik apię’metus mo- 
na kodėl tiek daug istorijų 
ir biografijų j"ra parašyta ir 
išleista apie šitą garsų ame
rikietį. Kiekviename kny
gyne randame neišpasakytai 
daug knygų apie Abrahomą 
Lincolną.

Vienas jo biografas, Ida 
Tarbell, rašo, “kad net ir 
šiandien visų šalių diploma- 
tai žiūri į Lincolną kaipo į pagarsėjo Laipo pasakiniu-

kykloje. Sulaukęs 22 mętų 
jis apleido tėyo ūkį.

Per trumpą^ laiką dirbo 
kaipo laivininkas. Vėliaus 
apsigyveno mažame Illinois 
mieste — New Saleme—ra
do darbą grosernėj. Pradė
jo susieiti su žmonėmis ir 
pirmu syk pasirodė vyrą ve
dėju. Linksmo būdo jis tuoj Venecijoj. Tai puošnus kliubas 

“floato” pavydalu pastatytas ant vandens.

■ ji®
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šmeižimą.’
“D-ko”

Būdavo prie caro neištiki
mi žmonės dažnai dingdavo. 
Nepalikdavo nė pėdsakų. 
Paskui Rusijoje prasidėjo 
“rojaus” laikai. Tiesa bur- 
žujams tame rojuje buvo ir 
yra riestai’ Be{ kaip gi ki- 
taip ir bus? Juk tai darbi
ninkų rojus.
. Kas gali būti darbinin- 
kiškesnis už Leniną ir Troc
kį. Juk pas bolševikus Le
ninas ir Trockis buvo lyg 
ŠŠ. Petras ir Povilas pas 
katalikus. Leninas mirė, 
bet kur dingo Trockis? Vie
ni. _sako, Jbūk jis Maskvoje; 
kiti, būk Konstantinopoly. 
Yra visas puskapis vietų, 
kuriose spėjama esąs Troc
kis. Yrra tokių nedorėlių, 
kurie spėja, kad Trockis lei
džia atostogas su jūrų die- 
vaičiu, Poseidonu, Juodųjų 
jūrų dugne!

O, taip! Rusija yra roju£, 
tik. skaitytojau, “ 
riuok,” kam?? ?....

pilno supratimo pavyzdį ir 
atstovą tikros demokratijos 
dvasios.”

Istorikai, biografai, poetai 
ir dramų rašytojai taip 
augštino Lincolną kad šian
dien sunku įsivaizdinti, kad 
šitas žmogus ištikiu jų buvo 
mūsų tarpe.

L i neolitą s, bemoksliu
Abrahomas Lincolnas gi- 

jnė-vasario-12, ma
žoje grinteleje Nolin Creek, 
Kentucky valstijoj. Jo tė
vas ,Taifias Lincolnas, buvo 
bemokslis darbininkas, ma
žai težinoma apie jo motiną 
Nancy Havvks.

Abrahomas Lincolnas pra
leido jaunystės dienas Ken- 
tuck giriose. Buvo-astuonių 
metų senumo kuomet šeimy
na persikėlė į Indianos val
stiją. xNuo pąt mažens jau
nas Abrahomas turėjo atlik
ti visokius ūkio darbus, jo 
pagelba buvo būtinai reika
linga.

Ir tose aplinkybės, pras
tose ir kaltais nepakeneia- 
mose, Abrahomas išaugo į 
didelį vyrą šešių pėdų aug- 
ščio, ir ypatingo drūtumo, 

išfigu-[Šeimyna gyveno toli nuo 
» mokvklu, nuo bažnvčios, ir 

Klajūnas Abrahomas pramoko skaity-

kas. Jį visi mylėjo. Išgyve
no New Saleme truputį il- 
giaus kaip metus kuomet 
buvo nominuotas į legislatū- 
rą. Nebuvo išrinktu, ir tik 
šiuom laiku pradėjo suptas- 
ti kokią svarbią rolę žmo
gaus gyvenime lošė mokslas, 
jis pradėjo rimtai mokintis.

Dviem metais vėliaus — 
sulaukęs 26 m^tų — Lin
colnas sėdėjo Illinois legis- 
latūroj. Didelis žmogus ap
sirėdęs nartiie pagamintais 
rūbais’ Pats suprasdamas 
mokslo svarbą vėl ėmėsi mo
kintis. 1837 m. jau tapo ad
vokatu Springfielde. Ir į 
trumpą laiką buvo skaito
mas labai geru advokatu. 
1846 m. buvo nominuotas į 
Kongresą. -Jo oponentas, mi
nistras vardu Peter Cart- 
\vright kovojo jį kaipo aris
tokratą ir netikėlį. Bet 
Sprihgfiėldaš vistiek davė 
didžiumą balsų tam netikė
liui Lineolnui.

i Lincolnas visuomet buvo 
vergijos priešu. Šalis pra
dėjo kreipti domę į Lincolną 
kuomet—jis pradėjo^ visur 
prakalbas laikyti prieš ver
giją. Čionais imsime tik vie
ną jo kalbos pavyzdį. Jis 
sako —

“Jeigu A. gali darodyti,
— - I ■

kad jis gali teisingai , pa- rodė pastangos suardyti A- 
vergti B., kodėl B. negali 
vartoti tą patį argumentą ir 
pavergti A. Sakai, kad A. 
yra baltas, B. juodas. Tai 
kalbi apie spalvą ir švieses
nė spalva gali pavergti tam
sesnę ? Sekant šitą išrokavi- 
mą būsi vergu pirmam švie
sesniam žmogui kurį sutiksi.,

kai, kad baltieji protingesni 
už juoduosius ir todėl turi 
teisę juos pavergti. Apsižiū 
rėk. - Būsi vergu pirmam 
žmogui kurį sutiksi kurio 
protas yra geresnis už ta
vo. . . ” >

lincolnas Suv. Valstijų*

A

menkos uniją.
Tik kuomet pietų konfe

deracija pradėjo kovas Lin
colnas pasirodė karo prezi- 
dejitu, žmogus geležinio bū
do tik su vienu noru — iš
gelbėti jo šalį. Su kruvinos 
kovos progresavimu Lincol- 
-nas išleido, sausio 1 d., 1863 
m. savo garsią “išliuosavi- 
mo proklamaciją” paliuo- 
suujaut—visus nugirs.—£r- 
kuomet dalis Gettysburg 
lauko buvo pašvęsta tautiš
koms kapinėms, Lincolnas 
davė savo garsiausią pra
kalbą kuri net iki šiai die
nai pasilieka Amerikos lite
ratūros klasiku.-------------

Prezidentas
Lincolnas įėjo į Baltąjį

Namą kovo mėnesy, 1861 m. pasidavimu 
Buvo baisūs Amerikoj'isto- ras užsibaigė, 
rijoj laikai.
pasidalinusi.

Tauta buvo
Pietuose pasi-

Moterų Klausimas

braukimo debesiai jau pasi
rodė, kuomet ir šiauriuose 
pasirodė visokių nesusipra
timų. __________ .

Pietų sukilimą vedė ga
būs vedėjai. Fedcralė val
džia buvo rankose vyrų, ku
rių simpatija buvo su pie- 
tais. Net ir Europoje pasi-

Lincolnas antru kartu bu
vo Išrinktas prezidentu. Su

ir Lincolnas 
galėjo pradėti rekonstrukci
jos darbus. .Jis pradėjo gy
dyti tautos žaizdas.

Bet neilgai Amerika galė
jo džiaugtis šiuom žmogum., 
Vakare-balandžioH'd., 1865 
m., jis buvo teatre Washing- 
tone mirtingai nušautas.Tas 
sujudino visą civilizuotą pa
sauli. " /

' W. L. I. S.

Afrikoje. Pretorijoje be
tiesiant kelią' iškasta suak
menėję priešistoriško žmo
gaus kaulai. Greta tų kaulų 
buvo tauro kaulai. Ir žmo
gaus ir tauro kaulai buvo 
vietomis sulaužyti. Matyt 
būta iniriinos kovos žmo
gaus su tauru, kurioje abu 
žuvo. Žmogus matomai bu
vo tikras milžinas.

Šiandien žmogus toli gra
žu nebe milžinas. Jo fizi
ne jėga negali .prilygti anų 
senovės laikų žmogaus jė
gai, bet šiandien žmogui ne
bebaisūs taurai ir net kur
kus už taurus galingesni liū
tai, tjgrai, drambliai etc. 
Ko^pl? Kodėl žmogus, nors 
ir susilpnėjo, bet darosi vis 
galingesnis. Ne žvėrys iš
naikino žmones, bet žmogus 
baigia išnaikinti žvėris?

Kame glūdi žmogaus 
IvIm“, skaitytojau?

Atsakymas lengvas.

Gaila tų žmonių, kurie ko- 
dyluoja savo kvailystėms,
----------------------------------------------------- —•—
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(Tęsinys)

Svarbiausias Draugijos veikimas buvo “Mer
gaičių Amatų ir naminio ūki-o mokyklos” laiky
mas. Nuo 1910 m. Draugija leido mėnesinį lai
kraštį “Lietuvaitę,” skiriamą moterų reika
lams; jį sustabdė pasaulinis karas. Vokiečiams 
okiųiavus Lietuvą, draugijos veikimas buvo be
veik visai sunaikintas...

Kiek tiek Įialengvėjus sąlygoms, moterys vėl 
griebėsi darbo; gaivino skyrius, steigė naujus, 
J918 m. bandė leisti laikraštį “Moterų Balsą...” 
1919 m. rugsėjo 1—3 d. Kaune draugija sušau
kė II Moterų kongresą, kuriame dalyvavo 150 
moterų atstovių ir daugelis svečių. Kongresu 
įdomavosi plati visuomenė; jo daug sumanyta 
ir nutarta.

Svarbiausi nutarimai — šie: “Politikoj ei
ti sul krikščionimis demokratais; reikalauti ly
gių su vyrais teisių; kuoplačiausiai dalyvauti 
viešame gyvenime; šviestis per mokyklas ir li
teratūrą; kovoti už katalikiškąją mokyklą; su
tverti literatūros sekciją, kuri leistų knygelių 
ir laikraštį; apdrausti sodžių ir miestų tarnai
tes nuo skriaudų; kovoti su alkoholiu ir pros
titucija.. . ”

Kongreso buvo priimti nauji draugijos įsta
tai ir išrinkta centro Taryba iš 7 asmenų, ku
riems pavesta rūpintis visos draugijos reikalais. 
Lig 1920 m. spalių m. įsisteigė 56 skyriai įvai
riose Lietuvos vietose. Narių 44 skyriuose buvo 
5,441; apyvartos kapitalas 34 skyrių siekė 725,- 
806 auks. 35 sk. Kituose skyriuose, kaipo ne
senai įsisteigusiuose nei narių skaičiaus, nei a- 
pyvartos nenustatyta. %

Moterų švietimui pakelti Draugija pradėjo 
leisti laikraštį “Moteris;” laiko mokyklų: 1 ri
kio. 2 vakarinius kursus. 2 audimo. 2 verpimo, 
1 skaityklą, 1 vaikų darželį. Be to draugija tu
ri dar šiaip įstaigų: 10 arbatinių, 2 viešbučiu,
-------------------------------------------- „—a.

i 2 kepykli, 1 krautuvę, 4 gelžkelio stoties knygy
nėlius, 1 vaikų prieglaudą, 1 elgetyną... Lab
darybės srityje karo metu draugija daugiausia 
kreipė domės į kareivių šelpimą fronte ir ligo
ninėse, rinko visoje Lietuvoje aukų, steigė mai
tinimo punktus, valgyklas, siuvyklas, skalbyk
las. ..

Be minimos Lietuvių Katalikių moterų drau
gijos atsirado lietuvių katalikių tarnaičių drau
gijų, kaip va: šv. Zitos. Darbas, Lietuvių Ka
talikių Tarnaičių Draugija, įsteigtos Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Seinuose... Vi
sos jos turi suorganizavusios apie 2,000 tarnai
čių ir darbininkių; draugijų tikslas — sušelp
ti narius dvasios ir kūno reikaluose, apsaugoti 
jų dorą, platinant apšvietimą, suteikiant, pali
kus be vietos, butą, ligoje prižiūrint ir duodant 
piniginę pašalpą. Kiekviena tų draugijų, iš
skyrus Šiaulių dr. “Darbas,” prigulintį nuo 
centro, kurs yra Panevėžyje, veikia viena nuo 
jiitos neprigulmingai.

Seniausia ir skaitlingiausia iš visų tai Kau
niškė šv. Zitos draugija, įsteigta 1907 metais. 
Draugija 1919 m. turėjo narių 470, tūrio 90,274 
auks. 70 sk.; laik^o biurą surasti savo nariams 
vietas, skalbyklą, duodančią gero pelno; vaka
rinę šventadienę mokyklą; nariams, nustoju
siems vietos — bendrabutį; nariams-ligoniams 
samdo Kretkampio kurorte butą; nuomupja 
“Rūtos” viešbutį, rodžiai svečių lankomu 1919 
ir. spalių 26—28 d. norėjo sušaukti Lietuvos 
katalikių tarnaičių organizacijų susirinkimą ir 
įsteigti “Tarnaičių šv. Zitos profesinę sąjun
gą,” bet karo žygiai sutrukdė paskelbtą susi
rinkimą.

visiško neprigulmingumo, einant į moterystę, 
nuo visokios valdžios privedė atmetimas mote
rystės. kaipo neišardomo Sakramento, Dievo 
paties įstatyto, bei atmetimas Viešpaties įsaky
mo, kad moteris moterystės ir namų gyvenime 
turi save laikyti, anot Šv. Rašto žodžių, “vyro 
pagelbininke,” nors yra su juoin esme lygi.

Toliau šių dienų moterų bruzdėjimas remia
si tomis pažiūromis, kurios liko išreikštos taip 
vadinamose “žmogaus teisėse,” apskelbtose 
1789 metais Paryžiuje francūzų tautos susirin
kime. Pirmiausia žmogaus teise apskelbta liuo- 
sybė; ją privaląs turėti kiekvienas žmogus; tik 
tiek ji tegalinti būti apribota, kiek esą reikalin
ga bendram žmogaus sugyvenimui su kitais, ar 
kibk pats jos išsižadėsiąs. Sukilo tad ir moterys 
reikalauti sau tų pačių lygių žmogaus teisių, nes 
ir jos turi tą pačią prigimtį, kaip ir vyrai; to
dėl negalima joms neduoti viešame ir privati
niame gyvenime teisių, neatskiriamai surištų su
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II. MOTERŲKLAŪSIMO 
PRIEŽASTYS

Yra dvi svarbiausi motorų klausimo priežas- 
ti. Be abejo, pirmiausia tai klaidingų tikybos 
ir teisių idėjų prasiplatinimas plačiuose visuo
menės sluogsniuose. Prie reikalavimo pilno su
lyginimo moteriškės su vyru moterystėje ir jos 

/
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ta žmogaus prigimtimi. Tos jų teisūs gali tiek 
tik būti apribotos, kiek tai reikalinga lunidram 
žmonių sugyvenimui, ar kiek moterys pačios su
tiks jas apriboti.

Drauge su tomis klaidingomis nuomonėmis 
apie žmogaus teises atsirado pažiūrų, kad l>en- 
dras žmonių sugyvenimas prigulįs vien tik nuo 
jų valios, kad nesą dėsnių, paremtų prigimties 
teisėmis. Sulyg tų pažiūrų ligšiolinis moterų 
padėjimas visuomenėje vien tik pasekmė plc- 
tojimos, sužadinto įvairių aplinkybių. Visuo
tinai tų santykių permainai nesą*jokių kliūčių; 
moterys turinčios, kaip ir vyrai, gana dvasios ir 
kūno gabumų, kad galėtų, naudoti^visorais tei
sėmis, kurių sau reikalaujančios; todėl nesą jo
kios priežasties neduoti joms tų teisių, kurių lig 
šiol joms neduota.

Tos visos liję šiol nurodytos pažiūros yra 
svarbiausias pagrindas proletarių ir mieątie- 
čiijhnoterų bruzdėjimo; negalima vienok užgin
čyti. ka<l ir visas moterų judėjimas bent iš da
lies yra po tų ^pažiūrų įtekmes. Bet pažymėsiu, 
jog visa, kas tiktai tiesiog ar netiesiog nesiprie-
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suvazia

Balsas Iš Lietuvos

Paprastam europiečiui ‘‘A-
* J A- ’’ • ■ .

menka” reiškia tik Šiauriu

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikps po-

šikai išnyko, bet kariški plė
šimai pradėjo kankinti šitas 
provincijas. Tie plėšimai 
buvo daug aršesni. Gerai 
prirengti ir gerai organizuo
ti pulkai užpuolė ispanų A- 
merikos miestus, pergalėjo 
valdžios kareivius ir įsteigė

‘ ‘ Nesakyk, susimilda 
kad laikraščių pas mus' 
daug, tik platink, praka 
gai, kurį nors vieną gerą?* 
-Pijus X. v^4®

rase nebuvo 
civilizacijos 

Anglijos gy- 
Jungt. Vals-

jlnetų Ameriką kaipo į 
kontinentą ir ne kaipo 'j 
krūvą atskirų šalių, kiekvie
nas su savo specialėms ap
linkybėms ir problemoms.

Centralinės ir Pietų Ame
rikos respublikos paprastai 
pavadintos “Lotynų Ameri- 
ka,” nes jas apgyveno Loty- 
nų genties rasės. Ekonomiš-

Los Angeles,-Cal. gaisrininkai išbando naują priemonę gaisrams gesinti su taip vadi 
narnomis “Carbon dioxide” dujomis.

000,OQO. VįenaĮs metais Ar 
gentrųa ^nusipirko tns-as

buvo^ sumaišysiąs visų rasių 
— europiečių, ispanų, por
tugalų, kreolų (vaikai ispa
niškų tėvų gimusių Ameri
koj). indijonų, negrų, “mes- 
tizos” (vaikai baltųjų ir in-

litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- - 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug satdžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be • • • * 'A _ t**/to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenau*y 
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pft-i 
sistengk, kad aš juos lankvčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii-*’ 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 men., už 25 lit.—• 
pusę metų, už 50 lih^-visus metus. Užsienio 
lankymas (išskjįgįjBhtviją, Estiją ir Vokie^ 
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas. Lietuva.

Aš tik teisybę rašau. '

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš
tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo 
nas Bistras.

mulatų (vaikai 
negrų ir baltųjų) žambų 
(vaikai indijonų ii’ negrų); 
Vėlesniais metais imigraci
ja iš kiekvienos Europos ša- 
lies ir iš Rytų supainiojo 
Pietų Amerikos rasės pro
blemą. —---------

širntį viso pasaulio azotrūgš- 
ies-druskos. Ecuador, kita 

Pietų Amerikos maža res
publika, ant abiejų ekvato
riaus pusiu produkuoja apie 
penktą dalį pasaulio cacao. 
Jruguay, mažiausia respub- 
ika, yra pasaulio didžiausia 

galvijų šalis.
Jungt. Valstijų pietinis 

kaimynas Meksika turi vai
singas agrikultūros žemes, 
ir daug naturalio turto — 
anglies, aliejaus ir minera
lu Po dešimties metų civi- 
io karo Meksika nesenai į- 

vedė agrariškas reformas, 
išdalindama apie 5,000,000 
akrų agrikultūriškos žemės 
savo ūkininkams, ir pradėjo 
pavyzdingus pienus išvysty
ti didelius natūralius tur
tus.

Bblivia, Columbia, Costa 
Rico, Guatemala, Hondūras, 
Nicaragua, Panama, Para- 
guay, Peru. Salvador ir Ve- 
nezuela yra kitos Lotynų A- 
merikos šalys. Vardas “Lo
tynų Amerika” dar inima 
Kubą. Dominican Respubli
ką. Haiti, tris Vakarų Indi
jos respublikas.

na ne moterystėje: o nuo 50 a. m. beveik mote 
rų pusė neturi vyro
ti. ar iš kelio malonės gyventi. Kol moterys 
nesigriebė įvairių darbų, labai jų daug gyven
davo iš viešosios labdarybės. Darbininkių sta
tistika sutinka su ištekėjimo statistika: 16—30 
amžiaus metų buvo uždarbiaujančių moterų 
56.10%: 30—50 a. m. — 24,61% ; nuo 50 a. m. 
— 25,20%).

Dėlto tai radosi būtinas reikalas moterims 
ieškoti savistoviu uždarbio: per tai kilo srovė 
•praplatinti prieinamą joms uždarbiavimo sritį: 
o kad moterys, pametusios savo prigulmingą 
stovį ūkiškame gyvenime ir stojusios lenktynės- 
na su vyrais, rūpinosi padidinti savo privatines 
ir politiškas teises, tat dalimi paeina iš pačių 
santykių, dalimi-galima psichologiškai išaiškin
ti: pradėjus kovą, reikia tęsti. .

Belo, namų šeimininkės darbo sritis kaskart 
labiau siaurinama dėl nesiliaujančio rankų-dar- 
bo pakeitimo pramone. Daiktų, seniau namie 
dirbamų, vietą užimą kaskart plačiau pirktinės 
fabriko prekės; dėvime netiktaį pirktus drabu
žius ir skalbinius, valgome pirktą duoną, ge
riame pirktines giras, perkame šviesą ir muilą: 
bet fabrikas apsiima pristatyt ir užlaikyti kon
servų iš vaisių, daržovių, žuvies ir mėsos. Ta 
produkcija perėjo fabrikuosna; šeimininkėms 
tereikia tik nusipirkti.

III.’ PRIEMONĖS MOTERŲ 
KLAUSIME

Iš to, kas augščiau pasakyta, jau galima 
šiek tiek matyti kelias, kurio reikia laikytis, ri
šant moterų klausimą. Pirmiausia prieš išsi
platinusiai klaidingas nuomones apie moters 
pašaukimą ir užduotį reikia platinti sveikos ir 
tikros pažiūros. Reikia rodyti, kad skelbiamos 
“žmogaus teisės,” bent kaip jas supranta kai- 
kurios feminisčių sroves, yra be rimto pagrin
do. Be abejo, moteris turi tas pačias tikras 
žmogaus teises, kaip ir vyras; todėl įųri moteris

kai ir politiškai jos tose y- 
pat ingai svarbią rolę Ame
rikos ir pasaulio reikaluose. 
Ekonomiškai, pasauliui rei
kalinga Argentinos kviečiai 
ir gyvuliai: iš Chile guano 
užvaisintojaiT kurie išdirba 
įvairių šalių žemę; Brazili
jos kava ir gumas, Ecuador 
cacao, ir daugybė kitokių 
Centralinės ir Pietų Ameri
kos tropiškų produktų. Tik 
1927 m., kurie metai skai
tomi ypatingai prasti, Jung
tinių Valstijų pirklyba' su 

■ Lotynų Amerika dasiekė net 
$1,763,000,000; iš kurios su
mos net suvirs pusę užmokė
jo už importus iš tų respu
blikų. 1928 m. Amerikos 
pirklyba su Lotynų Ameri
ka dasiekė suvirs $2.000,-

"satdMrfi- 
portų iš Juiigt. Valstij ų; 
Brazilija ir Chile, abidvi, 
praleido beveik - pusę savo 
išlaidų dėl. importų Jungt 
Valstijose. Kiton pusėn, 
Jungt. Valstijos nupirko 
beveik pusę Chile, Colum
bia, Peru ir Venezuele eks
portų beveik pusę Brazili
jos, ir beveik trečią dalį Ar
gentinos. :

ispanas gimimu, ir apšvieti- dijonų) 
inu, aštriai atakavo Ispani
jos kolonijališką sistemą ir 
jis tapo pasekmingos revo
liucijos militarišku ii’ inte- 
lektuališku vedėju. Imda-

teises gyvybės, sveikatos, doriškos liepaiiečiamy- 
tad reikia joms uždarbiau- lies, pagarbos... Bet anie reikalavimai, kuriuos 

stalo visokios feminisčių srovės vardan “žmo
gaus teisių,” remiasi perdaug toli siekiančia ne- 
prigulmybe nuo visokios valdžios.

Reikia stačiai pažymėti, kad tarp krikščio
nybės įstatymų ir proto nėra jokio ginčo dėl 
vietos, kokią turi užimti moteriškė visuomenėje. 
Protas 
žmonės 
vyrais, 
gynės ir

Brazilija yra vienintelė 
Pietų Ainerikos šalis kur 
portugalų kalbiu yra oficia
li kalba. Tos šalies istorija, 
respublika tik nuo 1889 m., 
yra surišta su kolonizacijos 
planu karališko Bragauza 
Namo itį Portugalijos.

Lotynų Amerika yra vis 
“augantis kontinentas.” 
Aiškus pastovumas seka į- 
steigimą nepriklausomų res
publikų. Ir Monroe Doc- 
trine iš 1823 m. sulaikė rim
tą Europos įsimaišymą į 
Lotynų Amerikos respubli- 
kų reikalus. Vienintelis įsi- 
maišyrnas buvo Napoleno 
III iš Franci jos, kuris 1867 
m. bandė įsteigti monarchi
ją Meksikoj. Bet tuo įsi
maišymu Masimilian, pas
kutinis Meksikos imperato-

~Naujtena! NaujiejiaT
Išeina laikraštis, kurio visi C 

iki šiol lauke. ’
»y 

Tas laikraštis vadinasi

“MUSŲ LAIKYTIS”
“Mūsų Laikraštis” išeis kiek- 

vieną savaitę, turės nuo 8- iki 12 
didžiulių puslapių, apims visas, 
gyvenimo srytis, bus be galojdo- 
tai.

“Mūsų Laikraštis” bus katali
kiškas laikraštis, jį leis Kataliką. 
Veikimo Centras, o rašys didžįatf-> 
si Lietuvos rašytojai. ‘

Į “Mūsų Laikraštis” taip 'pat' 
rašys geriausi mokslininkai, jau
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomui"ąr 
kiti žymūs žmonės. •-

“Mūsų Laikraštis’ ’spausdimj 
rimčiausių straipsnių apie aukle-' 
j imą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias naujienas ja^aus- 
dins gražiausių apysakų, juokų, 
šposų, įvairenybių, galvosūkių.^. 
Taip pat duos visokių patarimų. 
— kaip ūkininkams pasidaryt!.* 
turtingiems, kaip moterims gra- 
žiai namus sutvarkyti, skanius 
valgius virti, gražius rankdarbius 
dirbai; jaunimui — kaip išmokti 
mandagiai apsieiti, gražiai, šokti, 
blaiviems būti ir tt... tt-.. »

“Mūsų Laikraštį” skaitys ir 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys,- 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti^, 
jį skaitys visa Lietuva, — dėl to, 
kad “Mūsų Laikraštis“ bus be. 
galo Įdomus ir be galo pigus 
tik 4 litai metams! •

JSroli Amerikieti, užsisakyk saiį' 
ir savo giminėms Lietuvoje.

Adreass: Kaunas, Laisvės &LJ 
31, “Mūsų Laikraštis.”

.■■■. ..j '...................j.../ iėiW?

Amerikos Jungt. Valstijas, tuntas dalis visų 
Mažai atydns kreipiama į 
Centralinę.'ir Pietų Ameri
ką kur net 20 nepriklauso
mų respublikų gyvuoja. Bet 
temyta, kad ir paprastas a- 
inerikietis, kurią< skaito arba 
žino, kad Pietų Amerika 
reikalauja labai daug viso
kios žalios medžiagos, daug

Jungt. Valstijos turi daug 
priešininkų. Vokietija, Di
džioji Britanija ir kitos Eu
ropos šalys nori gauti Loty
nų Ainerikos žalią medžiagą 
ir produktus ir taipgi ban
do parduoti toms respubli
koms savo produktus. Kon
kurencija aštresnė tuomi, 
kad Panamos Kanalas ati- 
darė Ramusio pakrančio 
vartus į Lotynų Ameriką.

Bet geografiškai ir finan- 
siškai Jungt. Valstijos iki 
šiam laikui nelabai .atydoo 
kreipė į tą konkurenciją. Ir 
pabudavojimas Pan-Amer- 
ican vieškelio, kuris bus 
pravestas per Šiaurę ir Pie
tų Ameriką arčiaus suriš 
abi Amęrikas.

Centralinės ir Pietų Ame
rikos ypatinga istorija pra
sidėjo net 1506 m. kuomet 
pirmosios ispanų kolonijos 
pasirodė Caribbean pakran
tėj. Bet tie pirmieji ispa
nai per ilgus laikus, net per 
du šimtmečiu, kovojo ir at
mušė škotus, holandus, ir 
anglus. Pirmas ispanų kon
trolės- nusilpnėjimas pasiro- 
dė tik XVII šimtmety, kuo
met drąsūs ir ištvirkę jūrių 
plėšikų pulkai pavadinti 
“buccaneers,” atakavo ispa
nų laivus. Bet . pradžioje 
XVIII šimtmečio jūrių plė-

nąujas valdžias, stengėsi 
organizuoti naujas respubli
kas, arba prijungti provin
cijas prie Jungt. Valstijų.

Laike Napoleono karų, Is
panijos militariška ir laivy- 
niška jėga labai žymiąi su
silpnėjo ir jos pietų Ameri
kos provincijos prddėjo ne
priklausomybės kovas. Ir 
tuo pačiu laiku, Centralinės 
Amerikos kolonijos pradėjo 
kilti ir vienu laiku jos nuta
rė tapti viena tauta, ir 1823 
m. Seimas pareiškė įsteigi
mą Centralinės Amerikos 
Provincijų Sąjungą. Nesu
sipratimai ir civilis karas į 
trumpą laiką suardė tą kon
federaciją.

Šiais neramiais laikais 
naujas vedėjas pasirodė P. 
Amerikoj. Simon Bolivar

ir Apreiškimas moko, kad esme visi 
yra lygūs, todėl ir moterys lygios su 
Bet nežiūrint esminės abiejų lyčių lv-

• nežiūrint lygių prigimties teisių, vy
rams reikia pripažinti šiokią tokią pirmenybę 
vienuose dalykuose, kituose gi moterims.

Sulyg prigimties ir krikščionybės tvarkos 
moterims reikia pripažinti pirmenybę vaikų 
auklėjime; pirmais amžiaus metais motinos į- 
tekmė į kūdikio dvasios ir kūno besiplėtojimą y- 
ra didesnė, negu tėvo; taip moterys gali turėti, 
didžiausią įtekmę į visuomenės santykius; žino
mas yra daiktas, kad tankiai visą žmogaus gy
venimą tvarko patsai pirmutinis kūdikystės 
auklėj irnaš.

Tegul tik motinos išpildys, kaip reikiant, 
šitą savo priedermę, turės daug įtekmės į viešą 
gyvenimą, jei ne tuojau, tai bent netolimoje 
ateityje. Moters perdidelis įsikišimas į vyro sri
tį kliudytų jai išpildyti svarbiausią jos užduo
ties dalį. Tos moters pašaukimas toks' augštas, 
kad nerasi prakilnesnio, gražesnio, kaip būti 
žmonijos auklėtoja.

Be platinimo sveikų pažiūrų į moters pašau
kimą būtinas yra daiktas išrišti moterų klau
simui tai socialė teisdavos pagerinimas. To
dėl reikia pašalinti priežastis moterų nekantra
vimo dėl dabartinių blogų santykių. Moterims 
— prigimtas palinkimas prie šeimynos gyveni
mo ir namų darbo; jeigu joms padaryti galimą 
tokį namų gyvenimą, nesiverš į visuomenės ir 
politikos sūkurį, nereikalaus tų pačių teisių, 
kuriomis nuo seno naudojasi vyrai.

(Bus daugiau)

mas už pavyzdį Francūzų 
revolinciją ir įRipigirną Snv. 
Valstijų, Bolivar įsteigė ke
lių Ispanijos provincijų ne
priklausomybę ir -tapo pir
mu prezidentu Columbia 
respublikos, ir vėliaus prezi
dentu Bolivijos, atskira res- 
jHiblika užvardinta jo gar
bei. . '

Etnologiškai, kiekviena 
Pietų Amerikos respublika 
yra atskiras problemas. Vie
tinė indijonų 
prašalinta už 
rubežių, kaip 
ventojai darė 
tijose. Bet jie tapo dalimi 
pačios tautos.' Pasekmės to

rius žuvo. Masįmiliąn ir 
Don Pedro, Brįzilijos-impe- 
ratorius buvo paskutinieji 
Meksikos monarchai/ ” ~

Pastovumas seka koncen
truotas pastangas išvystyti 
kontinento dideli natūrali 
turtą, kurias pastangas dečla 
visos Centralinės Amerikos 
ir visos Pietų Amerikos res
publikos. Argentina išsivys- 
;ė kaipo yiena iš pasaulio 
didžiausių kviečių produ
kuoto jų, ir ji vis stengiasi 
būti pripažinta' kaipo “di-. 
džios spėkos” valstybė. Bra
zilija didesnė už Suv. Val- 
stijas, ir ji galėtų užlaikyti 
liet 200,000,000 gyventojų 
vieton jos dabartinių 39,- 
000,000. Turi vaisingas že
mes ir produkuoja ininera- 
us. Tapo svarbus faktorius 

mineralų dirvoj, ir kaipo 
gurno ir cukraus produkuo
to ja. Ji augina net 4-penk- 
ridalius pasaulio kavos. 
Chile, energiška respublika 
irgi turi daugybę mineralų, 
ir yra pasaulio antra di- 
džiausia vario produkuoto- 
,ia. Chile produkavo 95 nuo-

LDS. Naujos Angliji 
Apskričio 
vyks vasario 24, 1929, po- ■- 
bažnytinėj salėj, Cambridge^ 
Mass. 1 vai. po pietų, f • 
suvažiavimą kviečiame ats* 
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopų prisiųsti skaitlingą!.J 
ir taipgi jiems įduoti įnešii 
mų dėl organizacijos gerpr 
vės. Kviečiame ir neprįgųT*" 
linčias kuopas prie apstafir 
Čio . prisiųsti atstovus, irx 
prisidėti prie apskričio; 
mename, kad su mokesčiai^ 
nevilkintumėte apskričiię.;^ 

Pirm. V. Paulausko^] 
Rast. J. Glineckis.

----------- —. -IM

šina moterims prigimties pastatytai užduočiai, 
gali būti jų reikalaujama sau visuomenės gy
venime.

Antra šių dienų moterų klausimo priežastis 
yra visuomeniški, ūkiški santykiai, mašinos su
tverti. Seniau viešpatavo taisyklė, kad vyras 
— paskirtas uždarbiauti, moteris — auklėti šei
mynai : piję to vienok jai buvo paskirta visa ei
lė, taip vadinamų, moteriškų namų darbų; taip 
pat nebuvo išskirta, kad ji nepadėtu vyrui jo 
uždarbiavime; bet retuose tik atsitikimuose mo
teris savistoviai uždarbiavo.

Dėl liberalizmo teorijos ir ekonominės prak
tikos atstota nuo tos taisyklas ne tiek pakelti 
produkcijai, būtent gaminamų prekių kiekybei 
ir kokybei, kiek padidinti darbdavių pelnui. 
Darbdaviai ieškojo pigesnių darbo jėgų ir sura
do jas moteriškėse; moterys stojo uždarbiauti 
šalip vyrų, išsyk,- tiesa, tik vaikų pramonėje: 
Bet nėra ko stebėtis, kad-nuo to laiko moterys 
stengiasi užimti sau kitas uždarbiavimo sritis ir 
eiti rungčiomis su vyrais ir tai tuo labaus, juo 
nau.jasnieji ūkiški santykiai ragina, net verčia 
prie to moteriškąją lytį.

Daugelyje šalių skaitlius užaugusių moterų, 
perviršija vyru skaitlių; tos yra priverstos savis
toviai uždarbiauti. Be to žymus vyrų skaitlius 
bijo susikurti sau naminį židinį, atgrąsina juos 
nuo to baimė, l<ad negalėsią duoti jam tinkamo 
išlaikymo, ypač jeigu-jis būtų didelis; be tos, 
galima dar daug nurodyti priežasčių, suturin- 
čių vyrus, iš dalies net ir moteris nuo moterys- 
tės: tikybos stoka, kaskart didėjantis pasileidi
mas, šeimynų gyvenimo iškrikimas, atimantis 
jain grožę ir tt. Vokietijoje 1907 m. šeimyninė 
moterų padėtis buvo šitokia:

16—30 m. ištekėjusių. 29,24%, netekėjusių, 
našlių, pasimetusių 70,76%.

40—50 m. ištekėjusių 77,61%, netekėjusių, 
našlių, 'pasimetusių 22,39%.

50 m. ištekėjusių 49,64%, netekėjusių, naš
lių, pasimetusių 50,36%.

__ ' Taip tad iki 30 amžiaus metų 70,76% gyrė-
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imte, pabūsi namie ? Tėvas no- 
įtume pas dėdę Abraitį. Vie- 
aiima. o Abraičiuos su seniais

V.»

“Visi tikintieji, jaunieji y 
patingai, yra pašaukti veik 
liai bendradarbiauti katalikiš 
koše akcijose, idant Kristaus 
viešpatavimas pasiplėštų ir su 
stiprėtų pavieniuose žmonėse 
šeimose, visuomenėje.” (Pijus 
XI laiške kard. Andricu 1926- 
X-5.)

Konferencijos komisija retkar- 
čiais posėdžiauja ir aktyviai 
rengiasi prie minėtos Konfe
rencijos. Konferencija įvyks

• NEW HAVEN, CONN

NORWOOD, MASS. ,

PH1LADELPHIA, PA.
/

Philadelphios ir Apylinkių 
Kolonijų Lietuvių R. K. 

Konferencija

sulaukt nors trys atstovus iš 
kiekvienos draugijos. Nauda 
tos konferencijos yra begalo 
didelė. Katalikai labiau susi
vienija, stropiau pradedą veik-

ūkiniu

PADUMIS
X A į) y s a k a )

Ts-iUgražiiš sekmadienio vasaros rytas. "Vienas tų 
kupinų paslaptingo genimo rytų, kada ramybės angelas 

, sparnus ant žydinčių pievų, plačiai lyg jūra, ban- 
čių javų... Atsikėlusi saulutė ir apsidairiusi ap- 

,imk, nustebo nematydama pievose pjovėjų, pakraipė gal- 
vą žiūrėdama į saldžiai belniegantį artoją.. . Erdviam 

bary, prie lango stovinčioje lovelėj miegojo Nariman- 
__ — ♦ *

tų Onutė. Matyti, kas nors labai gražu jai sapnavos, nes 
išraudęs veidelis lengvai šypsojos. Saulutė neiškentė ne- 
jpažaidus mergaitės auksiniais plaukais. Prislinko prie 
lovos ir švelniai paglostė jos galvutę. Onutė įsispaudė į 

Įves, “bet saulute vistlek bučiavo ją, glamonėjo, kol 
idino.

V#' -

— Oi, kaip jau aukštai saulutė. Taip ilgai miegojau! 
ors tiesa — šiandien sekmadienis.
Į- .

'■ •

Manė daApamiegot, bet kažin ką atsiminė, mikliai 
ko Iš lovos ir pradėjo rengtis.
Atsargiai prasivėrė klėties durys ir senoji Nariman- 
ė ant galų pirštų įėjo klėtin, stengdamosi neprižadin- 

mvlimos vienturtės.. .
I

Reikėjo dar pamiegot. Onele, kodėl taip anksti ke- 
arė pamačiusi atsikėlusią dukterį.
Jau išsi i n i ego jau. rr-jart ne visai anksti: tuoj sep-

Gerai, mamyte, pabūsiu. Tik neužmirškite ilgai 
užtrukti Abraičiuos. šiandien gali būti kas nors svečiui: 
tokia graži diena.

— Taip, šiandien gali būti Padūmių Jonas...
' • — Na ir k«r?

Dabar ir gana!^Ko ' aš nesuprantu, kodėl tu nuo 
jo bėgi! Ąj4\- linkės mergaites laižosi į jį žiūrėdamos, tik 
tu... Nereikia taip labai nosį riest. tiek mandrauti! 
Gražiausias, turtingiausias parapijoj vyras apie ją sukas, 

įi pučiasi I \ g...
< > 
*— Klysti, mamyte, aš nemandrauju nė kiek. Bet jis 

įgalėtu, ir aukso kalnus turėti,-aš negalėčiau jo pamylėtr 
Mųn jis šlykštus. Girtuoklis man bjauresnis už viską.

' — Girtuoklis!. . Na. kad nori! Jau ir girtuoklis’..
— Na argi ne? Juk. pavyzdžiui, aš manau ir šią- 

t nakt jums nedavė miego Jono ir girti] jo draugi] šūkavi- 
mai. Ir ar tai pirmas kartas? Tai kuo ne šeštadienis— 

^sekmadienis atsikartoja. O iš miesto kada jis grįžta blai- 
Beveik niekad.
Tai vis menkniekiai, dukrele. Jaunystė—kvailvs- 

Kol nevedęs, visi vėjai galvoj ūžia, bet gautų gerą 
žmoną—pamatytum: angelas, ne žmogus, būti]. Ir ko tu 
>U6T1; vienturtis, išpaikintas, išlepintas, nuo mažų dienų, 
tėvai visą valią duoda. T r taip jis dar perdaug geras: ki- 

s jo vietoj būtu jau pusę narni] prašvilpęs, o pas .juos 
ol()g nė cento!

•K.

Lai k rastis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

- “ŪKININKAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 

\ užsienio gyveninio; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemos dirbimą, gyvulių au- 
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 

'•^gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

/N“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
į je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 

jc, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- 
rio. * Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- 
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mvlimiausia's ūkininku laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo . 
.aminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

*

kauja, tai užtenka ir sūnui girtuokliauti.
— O aš tau sakau, kad ėmęs ūkininkauti’jis ir tėvą 

sumanumu pralenks. Aną kart, kai tu dar nebuvai iš ūkio 
mokyklos grįžusi, buvo pas mus kažko pasiskolinti užėjęs. 
N ega lė j a u atsistebėti kaip protingai knlha. O kolrn bįw-
nus!. .

— Juo blogiau, jeįgii jo voduini niūriai imu il.iihiT.- 
vadinas, jis ir veidmainis. •

— Taip, visoks jis tau! Ir girtuoklis ir latras ir 
veidmainis, o vis dėl to, kad tie mokslai tau kažin kuo 
galvą prigrūdo. Gana sakiau tėvui—neklausė. Bet tik 
tu pagalvok, ar gali rasti geriau ? Dalis seserims tėvai 
atmokėjo. Dabar jis vienas. Devyniasdešimt penki hek
tarai tokios puikios žemės! Kuo ne dusyk tiek, kiek mū
sų. Laikai su mūsų laukais susieina—dvaras būtų, sumu
šus į vieną! Senai, vaikeli, aš tokią jaime svajojau...__

Dėdė prašo atnešti jam baltinius.—Įkišo galvą pro 
klėties duris tarnaitė. - /

* — Tuoj, tuoj. Užsiplepėjau su tavim ir užmiršau, 
ko atėjusi,—kalbėjo atsidarius komodos stalčių Nari- 
niantienė.
' — Pagalvok, Onele, apie tai, ką aš tau sakiau, pagal

vok, kol laikas. Jam mergų netrūksta, pati žinai.
Paėmusi vyrui baltinius Narimantienė išėjo. Onute 

norėjo kažką sakyti, bet susilaikė. Skubiai pasiklojo lo
vą, sutvarko kambarį ir atsiklaupusi karštai pasimeldė, 
pavesdama, kaip paprastai. Aukščiausiam savo tos dienos 
darbus ir mintis.--------- -----------——------ --------- : “

Paskui nuėjo sodan, priskynė didelį pundą žolynų,

* Vilto..

prie kirtimo medžių ir laukų 
darbų. Kadangi darbininkai 
turi pasirašyti kontraktų, kad 
jie tiek ir tiek laiko išdirbs, 
tai nė negali atsisakyti, bet tu
ri dirbti. Kada“išdirba sutar
tų laikų, tai darbdaviai apmo
ka už <|arbų čekiais. Parva
žiavę į miestą tų čekių negali 
išsimainyti. Bėda, nes nėra 
kam pasiskusti. Lietuva turė
tu turėti savo atstovu, kuris 
apsaugotų lietuvim- darbi n i li

ese į sveriu _ Motina
patenkinta žiūrėjo, kaip rūpestingai tą rytą Onutė šlavė 
kambarius, šluostė dulkes, užtiesė stalus naujomis staltie- 
sėniisv Neabejojo, kad jai pavyko dukterį Įtikinti.. .

Praslinkus porai valandų ties Narimantų gonkomis 
stovėjo pora gražių arklių, pakinkytų naujos mados leng
voje brikelėje.

— Lik sveika, vaikeli. Mes rūpinsimės greit sugrįž
ti—atsisveikino dukterį seniai. Susėdo brikelėn, bernas 
užplakė arkIius—išvažiavo.

- * *
Onutė buvo trečioji jauniausia Narimantų dukrelė. 

Abi vyresnės sesers ištekėjo. Vienas brolis nesenai mirė, 
o kitas, pora metų vyresnis už Onutę, baigė gimnaziją ir, 
jausdamas aukštą pašaukimą, įstojo į dvasinę seminariją. 
Tokiu būdu Onute liko Narimantų įpėdiny Tėvas, nor^ 
ir gana senas, bet šviesus, susipratęs ŽThdgėfis, visus vai
kus leido mokslan. Sūnaus Juozo pašaukimui nesiprieši
no. neatkalbinėjo, nor^ gana 'sunku jam buvo sutikti su 
ta mintimi, kad jo prakaitu aplaistytas žemės plotas pa
teks į svetimas rankas.

Onutė tada buvo šeštoje gimnazijos klasėje. Jeigu 
būtų pareiškusi noro negrįžti tėviškėn, mokytis tolinus, 
būtų ir su tuo sutikęs tėvas. Bet Onute neilgai svyravo: 
baigė šešias klases ir išvažiavo į ūkio mokyklą, norėdama 
tinkamai pasiruošti tėviškėj šeimininkauti. Tiek gimnazi
jos. tiek ūkio mokyklos mokytojai ir draugės negalėjo 
atsidžiaugti Onute. Darbšti’snę. širdingesnę mergaitę 
sunku būtų buvę surasti.

Išvažiavus tėvams, Onutė dar kartą perėjo visus kam
barius. Kai ką dar pataisė, sutvarkė. Tikrai ji laukė 
svečių... Argi Padūmių Jono ?.. . Vargu. Tas. kurio 
ji laukė, turėjo būti vertas taip tyros mergaitės pagarbos.

Valgomame laikrodis išmušė vienuolika. Onutė buvo 
susigyvenus su tuo senu ir taip gražiu papročiu: likus 
namie, mišių metu pasimelsti. Paėmė maldą knygas ir 
atsisėdo prie radio klausyti iš Vilniaus transliuojamų pa
maldų. Nors ir žinojo, jog neužtenka tik per radio, mišių 
išklausyti, jei kas gali nuvykti bažnyčion. Besibaigiant 
mišioms kieme smarkiai sulojo šunės. Onutė pažvelgė pro 
langą ir nekantrumo šešėlis perbėgo jos veidą.

— Labą dieną, panele Onyte! Ar nepaimsi šluotą ne
prašytam svečiui ?—kalbėjo mosuodamas skrybėle Padū
mių Jonas.

■— Prašau tamsta^i kambarį...—mandagumo verčia
ma išėjo pasitikti svečią...

— Aš žinojau, kad jus rasiu namie. Per savo sodo 
tvorą mačiau, kad tik tėveliai išvažiavo.

— Reikia kam nors savųjų liktis, visi išvažiuoti ne
galim.

Kalba nesisekė.' Onutė nesistengė ją palaikyti, o sve
čias. matyti, kiek varžėsi. Jo pajuodę poakiai ir nenatū
ralūs veido raudonumas liudijo be miego praleistą naktį. 
Onutė padavė ant staliuko gulėjusį albumą. Vartė jį ty
lėdamas. Gale albumo buvo įdėtos kelios naujos atvirutės, 
fotografijos. Ilgai atsidėjęs žiūrėjo Į nepaprastai gražų, 
maloniai šypsantį vendelį.

— r’a rašyki t man atminčiai vieną, Onute... .
— Kam gi tamstai ji reikalinga ?—Pakėlė į ją akis. 

Jose klaidžiojo kažinkoki keisti žiburėliai.
— Kam?.'. Ir tu, Onute, klausi manęs kam?! Tam, 

kad myliu tave!
Nespėjo, nustebusi akiplėšišku jo drąsumu, mergaitė 

susivokti, kai jis sustvėrė ją glėbin.
(Bus daugiau)

Klebonas kun. J. Valantie- 
jus buvo išvykęs į Kanadą. 
Sugrįžęs papasakojo savo į- 
spūdžius. Jis sako, kad yra 
daug lietuvių privažiavusių iš 
Lietuvos ir jie yra labai išnau
dojami. Agentai išveža i ne-

» Ą 
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Vyčių 50-tos kuopos krep- 
2 vai. į>o pietų, kur tikimasi šiasvaidžių .jauktas, kaip mer-, 

gaičių taip, ir vaikinų gražiai 
pasižymi savo ’žaidimuoęeU*- 
Teko patėmyti, kad padaryta 
gera pažanga abiejų jauktų ir > 
jau nesibijo stoti į rungtynės 
Mūsų vyčių pasižymėjimai
su tvirtais miesto jauktais. 
Mūsų vyčių pasižymėjimai
kiekvieną kartą duoda svelim- 
taučiams progą pažinti lietu
vius.

Valio mūsų vyčiai!

k

Juose. Katalikai labiau supa
žindinti su mūsų spauda, pra
deda, daugiau platinti katali
kiškų spaudų ir tt. Minėtai 
konferencijai jau pakviesti žy
mūs visuomenininkai su refe
ratais, kuriuos referentai Kun. 
Karalius, Kun. Paukštė ir kiti 
skaitys Konferencijoj.,

Tam gyvam reikalui visi a- 
py link iii kolonijų katalikai tu
rėtų pritarti ir tuojaus pasi- 
stengti tuo žvilgsniu pasidar
buoti. Kurios draugijos dar

nes verkia negalėdami' išsi
mainyti čekius,” sako kun. J. 
Valantiejus.

Rašančiam šiuos žodžius ir
gi teko būti ir dirbti miškuo
se Kanadoj 1913 metais. Žmo
gus nuvažiavęs į miškus, gerai 
ar negerai, nepabėgsi, bet tu
ri dirbti, nes kito susisiekimo 
su ,civilizuotu pasauliu nėra,, 
kaip tik kompanijų laivais.'

Miškuose tada dirbome 13 
lietuvių. Išdirbome 5 mėne
sius. Mus paleido tuoj po Ka
lėdų. Vanduo visur buvo už
šalęs tai turėjome eiti 40 mai
lių pėsti iki priėjome indijo- 
nų apgyventą vietų. Ten mes 
pasisamdėme paštą nešiotojų, 
kad mums parodytų kelių ir 
nuvestų į artimiausią geležin
kelio stotį. Nuo tos vietos iki 
geležinkelio dar buvo 40 mai
lių. Kelionė buvo sunki ir 
varginga. Kada nuėjome į 
vietų kur traukiniai eina, tai 
stoties neradome, bet mūsų 
vadas pamatęs ateinantį trau
kinį davė ženklą sustoti. Mes 
savo vadui užmokėjome po 
vieną dolerį. Viso buvome 16 
vyrų.

Taigi Kanados darbininkų 
g,yvennias nepavydėtinas.

P. Jakubauskas

klaidų dalyvauti konferenci
joj, tuojaus privalėtų išrinkti 
artimiausiame draugijų susi
rinkime mažiausiai 3 atstovus 
ii- paraginti kad visos draugi
jos dalyvautų toj konferenci
joj. Taip pat draugijos lai pri
rengia naujų -konferencijai su
manymų. Tat visi į darbų kad 
2+ d. vasario konferenciją, bū- 

skaitlinga ir pasekminga.
Spaudos Kom. Narys 

t

NORWOOD, MASS,
A. T A.

Marijona Fedžiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 d., 1929 m., vos su
laukusi 17 metų ir pusę. A. a. 
Marijona paliko tėvus ir jau
nesnių seselę Eleną didžiausia
me nuliūdime. Palaidota 27 d. 
sausio su bažnytinėmis apei
gomis. Kadangi Pėdai yra 
<lori žmonės ir geri katalikai, 
tad ir a. a. Marijona buvo iš
auginta dora mergaitė. A. a. 
Marijona priklausė nuo mažų 
dieųų prie Marijps Vaikelių 
draugijėlės. Paaugusi persikė
lė prie Lietuvos Vyčių 27 kp.; 
prigulėjo prie šv. Cecilijos 
bažnytinio choro ir prie mer
gaičių sodalicijos draugijėlės.

Plačiau apie jų ir laidotuves 
jau buvo rašyta pereituose 
PD-ko" numeriuose.

Laidotuvėse patarnavo vie
linis graborius W. Wrobliaus- 
kas. gana pavyzdingai.

Ilsėkis Marijona amžinai 
Dievo karalystėje.

,|0H ChOro metinis 
susirinkimas įvyko sausio 20K 
1929 m. Susirinkimų atidarė 
su malda pirm. K. Lapinskas. 
Nors buvo metinis susirinki
mas, bet narių neperdaug atsi
lankė.

Apsvarsčius kelis naujus į- 
nešimus, buvo renkama nauja 
vaidyba, kurios sąstatą čia pa
duodu; Dvasios Vadas Kun. V. 
J\. Taškūnas; choro vedėjas, 
varg. V. Stasevičius; pirm. Ka
zys Navikas; vice-pinn. Elena 
Arbučiūtė; nutarimų raštinin
kė Mikalina Pazniokiūtė; fi
nansų raštininkė Anelė Janu- 
šaičiutė, Iždo Globėjos —Ona----
Jasioniutė ir Ona Kudirkiutė: 
iždininkas Jonas Kavaliaus
kas; Korespondentės — Ona 
Pazhiokiutė ir Aleksa Kaspa- ■- 
raitė; atstovai į Katalikų Vie
nybę, liko tie patys: Ona Paz- 
niokiutė ir Gabrys, Kakanaus- 
kas.

Naujai valdybai užėmus vie
tas, susirinkimas tapo uždary
tas su malda per naujai išrink
tų pirmininkų Kazį Navikų.

Nauja valdyba manau bus 
darbšti ir apie choro veikimų 
stengsimės dažniau visuomenei 
pranešti.

Pereitais metais 
pbi.jos ir apylinkių 
Konferencija nutarė 
šiais metais tokią pačią konfe
rencijų. Tam tikslui Konfe
rencija išrinko komisijų kuri 
rūpintųsi minėtą seimelį su
šaukti. Tos komisijos nariai 
kunigai ir sviotiškiai nutarė 
sušaukti tąją Konferenciją šie
met 24 d. vasario Šv. Andrie
jaus Parapijos salėn. Komisi
jos Pirm. Kun. J. (’epukaitis 
ir rašt/p. Grigaliūnienė išsiun
tinėjo visoms draugijoms bei 
organizacijoms atsišaukimų ir 
pakvietimų gausiai dalyvauti 
minėtoj Konferencijoj. Kai ku
rios draugijos gavusios laiškų 
iš komisijos tuojaus išrinko 
mažiausiai 3 atstovus k. a. Šv. 
Elenos ir Maldos Apaštalystės 
Šv. Andriejaus Parapijoj ir 
šv. Cicilijos, šv. Vincento ir

JEIGU NENORU KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėlial Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Taip pat jo mitinėlei už iš-

Schuberto pamiklo parašas: 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį tartą, bet dar di
desnes viltis—Grįllparzer.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO

vo ■ užrašinė jautas laikraštis 
“Darbininkas.” Gauta 13-ka 
naujų “Darbininkui” skaity
tojų ir sykiu kuopos narių.

Beširdė įnirtis išplėšė iš mū
sų.” tarpo mūsų* mylimiausią : 
dukrelę. Mes skausmo perver
tomis širdimis norime ištarti 
širdingiausią ačiū visiems 
prieteliams  ̂kurie atjautė mus 
šioje nelaimėje. _ Pirmiausia 
tariame nuoširdų ačiū mūsų 
gerbiamam klebonui kun. V. 
Taškūnui nž gedulingas šv. 
mišias už sielą mūsų dukrelės 
ir palydėjimą, į kapines. Ačiū 
Vargonininkui V. Stasevičiui 
ūž uolų patarnavimą gedulin
gose pamaldose ir J- Smilgiui. 
Ačiū draugėms Damulevičie- 
nei, Saulėmenei, Kurienei ir 
kitoms^ kurios daugiausia pri
gerėjo mums laike mūsų duk
relės sunkios ligos ir mirties 
valandoje.

Ačiū mergaitėms grabne- 
šėms, Sodalieijos draugijėlės 

-narėme nž priplankų patarna- 
viniąir visiems giminėms 
ii uriciclinnr: t?!”?
vainikus, kurių ~?buvo Aneapsi 
komai daug ir visietaš kurij* 
atjautė inahe mano . didelėje 
nelaimėje. Dalyvavo gausiai 
laidotuvėse.

Ačiū ir vietiniam graboriui 
W. Wrobliauskui už malonų 
ir . mandagii patarnavimą ir 
su^ngilSą tvarkių ir įspūdin- 
gųjlaidohiviiių e tau^jjųisų my
limiausia dukrele teešiejeng- 
vaj šios šalies žemelė ir 
teikia mielaširdingas Viešpats 
amžiną laimę, o mums liku
siems kantrybės tęsti šią že
mišką kelionę.

Ilsėkis brangi dukrele Ala-“ 
rijona amžinybėje laukdama 
mūs pas tave ateinant.

Dar sykį ačiū visiems.
Nuliūdę tėvas, motina ir 

šutė
Antanas ir Monika Fedai

se-

savo seną
žadėjo jos ųepamiršti.

Jisx tarnaudamas Dėdei 
Šamui tikisi užsitarnauti 
gerą ir užtikrintą darbą.IŠKILMINGAI MINĖS

< • VASĄRI 16 DIENĄ
South Bostono lietuviai 

iškilmingai minės vienu vi i k- 
tas Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves. Tos iškil
mės įvyks sekmadienio va
kare, vasario 17 d. 7:30 vai. 
Municipal Building salėje, 
South Bostone. Kalbės šie 
žymūs kalbėtojai: gerb. kun. 
K. Urbonavičius, kun. F. 
W. Strakauskas, advokatas 
Antanas Mileris iš Worces- 
terio, advokatas Kazys J. 
Kalinauskas, adv. Jaiiies 
Keyes ir kiti. Šv. Petro pa
rapijos choras, vadovaujant 
gerb. varg. M. Karbauskui

Po pertraukos' pirmiausia 
dainavo jr-ni Sutkienė akom- 
panuojant p. Hodeliūi. Kalba 
nesenai atvykęs Lietuvos ar
mijos kapitonas Akvr^-Bir- 
žys. Kapitonas ilgoj ir turi
ningoj kalboj nupasakoja Lie
tuvos darbininkų būklę — gy
venimą ir jų darbus. Dainavo 
p-lė Statkevičiutė, kuri publi
kai labai patiko. Buvo-iššauk- 

s&ūtytojŲ. --Hanre-1* -dMSteft dainuoti. Baigiant,
* - - pasirodė ir p. Stasys Baraus

kas, kuri publika patiko ran
kų plojimu. Jis smarkiu >ir ga
lingu, gerai išlavintu‘balsu vi
sus patenkino. Publika po ke
lis kartus iššaukė pakartoti, padainuos patrijotiškų daii- 
Programą užbaigė visa publi- nelių. Taipgi dainuos ir vi- 
ka himnu — Lietuva tėvynė su mylimi solistai — p-lė M. 
mūsų. i

I 4 I

Žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi ramiai užsilaikė Išsky
rus vaikus. „ _ _ .
•linlmnii sau iosiokirotė.—Atsi
lankiusiems, o ypač kalbėto-

»

LDS. 13 kp. vakaras įvyko
sausio 27 d., šv. KanhuėfO pa- 
rapijos svetainėj. Vakaras bu
vo labai įdomus, nes buvo kal
bėtojų tik ką atvykusių iš Lie
tuvos ir vietos dainininkų so- 
listų-čių ir smuikininkų. Tiks
iąs to kilnaus vakaro buvo 
kad išpildžius L. D. S. centro 
paskelbtąjį vajų ir kad gauti 
naujų LDS. 13 kp. narių ir 
“Darb.’T
“D-kui” skaitytojų ir kuopai 
narių užrašyta 13. Pasekmės 
vajaus vidutinės, nes bedarbei 
esant geriau ir negalima. ‘

Programas buvo ilgas ir į- 
vairus. Pirmiausia, atidarant 
buvo, pareikšta kokiam tikslui 
surengtas vakaras ir nurodyta 
svarba prigulėti prie LDS. 13 
kp. ir- palaikyti katalikišką 
spaudą, kad sustiprinus kata- 
likų vienybę. ______

Po to parapijos jaunųjų

jant, padainavo darbininkų ir 
tautos hinjnus visai publikai 
publikai sustojus ir kelias liau
dies dainas, kurios tiko darbi- 
ninku vakarui. Seserys Kazi- 
mierietės irgi prisidėjo prie 
sutvarkymo ir prirengimo pro- 
gramo. Visiems patiko dainos.

Po dainų kalbėjo vietos kle
bonas kun. J. J. ^aulakis. Po 
to svečias iš Lietuvos — atei
tininkų direktorius kun. Kara- 
bus. Kaip klebonas ,taip ir 
svečias kalbėjo apie spaudą ir 
ragino užsiprenumeruoti ‘Dar
bininką.

P-lė Statkevičiutė smuiku 
visiems tinkamai pagrajino ir 
publika ją privertė, rankų plo
jimu, atkartoti. Kun. M. Dau
mantas kalbėjo trumpai-drū- 
tai. Publikai ir juokų padarė 
palygydamas yerą laikrašti su 
blogu. užsjrašyti

žinios
•**» l-T T . r

mą, nes tik jo patarimais iri 
vadovyste galima buvo taip

Grybaitė ir Stasys Paura. 
Todėl, visi lietuviai, So.

Bostono ir apylinkių, lai su-
Daug kį išgirdę važiuoja ir sueina sekmadie-

nio vakare į Municipal 
Building salę, nes išgirs in-

jaius ir dainininkams -tariame 
nuoširdų ačiū.

Vakaro vedėjas K. D.

kepimą keiko ir paaukavi- 
mą; orkestrai, po vadovyste 
p-lės E. Kiburiūtės, solis
tams (ėms), ponui Karbaus
kui ir p-lei F. Karbauskai- 
tei, p-lėms O. ir M. Grybal
tėms ir p. S. Paurui, kurie 
savo maloniais balseliais vi
sus palinksmino; biznie
riams, kurie aukavo val
gius: Naujokaičiui, Broad- 
way Market, Valeckui, P. 
Savickui iš Dorchester, 
Burns B ros., K. V. Petrei- 
kiųi ir Klondikė Market; 
bėkeriams, kurie duoną au
kavo : Kuodžiui, Švelniui, 
Pralgauskui, Plekavičiui, 
Bros Bakery iš Cambridge 
ir Macijauskui. Taipgi au
komis prisidėjusioms šeimi
ninkėms, kurios pyragus ir 
pyragaičius iškepė, pp. Bur-

gevičienei, . Lenčiauskienei,

D. S. 1 kp. narė ir įžymi 
draugi j ose da rituoto j a.--------

Linkime jaunam Znotinui 
geriausio pasisekimo.I . K.

ANDRIEJUS BIŽOKAS 
mirė šeštadieny, vasario 9-tą 
d. 10-tą vai. ryte, sulaukęs 
52 metų amžiaus. Kilęs iš 
Pašalčių kaimo, Valkininkų 
parapijos, Trakų apskrities. 
Amerikon atvyko 1908 m. 
Paliko dideliam nuliūdime 
žmoną Eleną, du sūnų: An
driejų ir Mykolą, dukrelę 
Nellie ir keturis brolius: Pei- 
^ą,' Mykolą, Joną, ir Juozą 
ir gimines.

PARSIDUODA
6 šeimynų namas po 5 kambarius 
netoli lietuvių bažnyčios. Yra 
elektra, šiitas vanduo, piazai, 
maudynės. Kaina $17,500. Rendų 
neša $197.00 j menes. Kreipkitės:
A. Malinauskienė, 8 _ Berkshire 
9t., Cambridge, Mass. < (V.-15)

Tėvynę Lietuvą, kokį ji pro
gresą padarė per 11 metų 
nepriklausomo gyvenimo ir 
išgirs gražių dainų. Įžangos 
nebus.

Šias iškilmes ruošia Bos
tono Lietuvių Draugijos su
vienytomis spėkomis.

Nanartavičienei, Slątkaus- 
kienei, Kiburienei, Jackevi
čienei, Karbauskienei, Ja- 
nušonienei, M. Sakai, Ra- 
manskiui ir Trakeliui už pa- 
aukaviiną 10 kėisų toniko, 
draugijoms, kurios įteikė 
klebonui dovanas: Apaštala
vimo Maldos, Amžino Ro-

ANT RENDOS
dvi krautuvės prieš lietuvių baž
nyčią. Gera vieta dėl graboriaus

Šeštadieny* v 
iš ryto bus laikomos gedu
lingos Šv. Mišios už žuvu
sius Lietuvos kareivius ko
vojant už Lietuvos nepri-

arba barberio. Tel. Univ. 3703-W.' klaUSOlliybę.
A. ENKAUSKAS, 411 Windsor
St, Cambridge, Mass. (V-15)

PARSIDUODA GROCERNĖ
Gera vieta. Kampinė krautuvė, 
lietuviu apgyventa. Pilna eilė 
šviežio tavoro. Idant viską suži
noti reikia ateit ir pasižiūrėt. Kai
na pigi. 90 Hampshire St.. kamp. 
AVindsor Street, Cambridge, Mass. 
(V.-22)

vasarioio 16 d/'žaiičiaiis, Šv. F. Tretininkų,

A.

ŠVENTO PETRO IR PO VILO
DR-JOS VALDYBA 

rirmlnlufaia— Artanaa NnYiltm. — 
702 E. Fifth St, So. Boston, Masą.

Vlce-Pirminlnkas—Juozaą Jackevičių*, 
__82 Sarcyef Avė,, Dorrharter, 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevlerą,.

948 E. Broadvay, So. Boston, Mm*.
Fln. Raštininkas — Juozas Guzevičių*, t

27 Tampa St., Mattapan^ Mas% ■“'Tr' .<«■’ 
Iždininkas — Vincas Kallšius, '

67 G Street South Boston, Mass. « 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, s 

492 E. Seventh St, So. Boston, Maa*. * 
Draugijos susirinkimai huną kas pir

mą nedgldlenj kiekvieno mėnesio JT 
vaL po pietų, parapijos salėj, 439 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.* *

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPOJ 

DR-JOS VALDYBA 7
PirminiTi kas M. žioba,

539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vicepirmininkas—J. Petrauskas, '
24 Thomąs Pk., S, Boston, Masą.
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 'įa
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. J 

Fin. Raštininkas —; M. Seikis^ ;
366 Broadway, S. Boston, Mass. - į 

Kasierius -— A Naudžiūnas, į •
885 Broadway, So. Boston, Masą 

Tvarkdarys —J. Zaikis, ž -.-ė -- 'J
7 Winfieid St., S. Boston, 

Draugija laiko susirinkimus kas
trečią nedėldienį kiekvieno mf- -.1 
nėšio, 2-rą valandą po pietum 
parapijos salėj, 492 E. Sevent> 
St., So. Boston, Mass. įįgįi.

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

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmifiinkas — J. Grubinskas, <

24 Prescott St, Readville, Mus*
Vice-Pirmininkas — J. Markelionl*.

140 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — 1’. Milius,;

541 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

364 \V. Broadway, So. Boston, Mass 
Iždininkas — V. Balutis '

36 Mercer St, So. Boston, Mass. , 
Maršalka — J. Zaikis, *’

7 Winfield St, So. Boston, Masa 
Draugija laiko susirinkimus kas anf- 

ra nedėldfenj kiekvieno mėnesio, po -: 
num. 492 E. Seventh St., parapijos — 
salėj. Itli St, South Boston, Mags. .

f 

’-Ir

meriu 371 W. Second Street, 
South Bostone. Laidotuvės 
įvyks antradieny. Iš namę 
bus atlydėtas 9-tą vai. rvtė 
lietuvių šv. Petro bažnyčion, 
kur už velionio sielą bus at
laikytos gedulingos pamal
dos. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Mt. Benedict kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, 
duktė, broliai ir giminės.

Laidotuvėms • patarnauja 
graborius P. Akuncvičius.

■■-J

t

Marijos Vaikelių Bodaliei- 
jai, Altoriaus vaikų draugi
joms, Moterų Sąjungos 13 
kuopai, visiems darbuoto
jams ir darbuotojoms prie 
minėtos vakarienės: J. Šul- 
tienei, V. Skudurienei, J. 
Karbauskieiiei, M. Kiburie- 
nei, A. Strakauskienei, M. 
Sakai, Nanartavičienei, 
Slatkauskienei, Rimutienei, 
Burbulienei, Lengavičienei, 
Lenčauskienei, A. Majaus- 
kaitei, M. Ausikaitei, J. (rū
daitei, M. Jackevičienei, E. 
Marksienei, B. Znotinienei, 
M. Pajaujūtci, Mizgirdie- 
nei, J. Jackevičiui, Lukoše
vičiui, V. Kališiui, Šulčiui, 

Vasi-

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO8 
’ PO GLOBA MOTINOS SVft?

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienS,

625 E. 8th St., S. Boston, Masą. 
Vice-Pirnrininkė—Ona ZulonienĮį

11 Monks St., S. Boston, Masą. 
Prot. Ražt.—--Ona Siaurieaė,—«—

4431 E. 7th St., S. Boston, Ma» ~ 
Telephone South Boston 3422-11 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien4
29 Gould St., W. Roxbury, Maa& 

Iždininkė — Ona StaniuliutS,.
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvarkdare — Ona MizgirdienS, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laiką 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po> 
bažnytinėj svetainėj.—

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkfi 
laišku ar telefonu.

*

PADARO MIEGĄ POILSIN- 
GĄ IR ATGAIVINANTĮ • "4*

ARTISTO BABRAVIČIAUS 
KONCERTAS

Vasario 10 d. 3:30 po pie
tų įvyko Artisto Babravi
čiaus koncertas, Naujos An
glijos Konservatorijos Na
me, Jordan Hali. Progra
mas Artisto Babravičiaus 
buvo labai įdomus ir suma
ningai sutvarkytas. P-nas 
Babravičiui tikrai moka pa- 
sjjinkti savo balsui dainas 
ir galima sakyt, kad visas 
puikiai sudainavo, ypač 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka” sudainuoota žavejan
čiai. Apie jo dainavimą tur 
būt mažai kas gali jam ką 
primesti, 1k4 dėl jo scenoj 
užsilaikymo, tai truputį per 
dramatiškas kaip dėl kon
certo. Žinoma, kas kita vai
dinant operoj.

P-lė Tataroniūtė akompa
navo artistui Babravičiui 
gana gerai. Bet ji daug ge
riau atliko solo šmotelius. 
Skambino dviem atvejais.

Žmonių atsilankė pusėti
nai. Gal nesuklysiu pasa
kius, kad daugiau buvo sve
timtaučių negu mūsų lietu
vių. Kodėl taip, nežinau. 
Visgi mums lietuviams rei
kia remti savo artistus ir 
parodyti kitataučiams, kad 
jais didžiuojamės.

f l

Prastas miegas laipsniškai su
silpnina nervus, muskulus ir or
ganus ir suardo abelną sveikatą. 
Tas tankiai priveda prie menko 
virškinimo, sumažėjimo apetito, 
pražudymo svorio ir spėkos, gast 
ar vidurių ar pilvo išpūtimo, kon 
stipaeijos, inkstų ar pūslės suer
zinimo, galvos skaudėjimo .kvai
tulio ir panašių negalavimų. Nuga- 
Tone nugali tuos pakrikimus, ka
dangi jie užveria vaistus, kurie 
stiprina nervų ir muskulų siste
mas, padaro riebų, raudoną krau
ją ir priduoda spėko gyvingie
siems organams.

P-as John Walters. Philadelphia, 
Pa., ėmė Nuga-Tone ir sako: “Jie 
yra pastebėtini. Dabar aš miegu 
naktimis gerai ir mano viduriai 
išeina reguliariai tris sykius į die
ną ir aš jaučiuos puikiai pabudęs 
ryte. Pirm imant Nuga-Tone aš 
buvau pavargęs ir negalėdavau 
miegoti.” Milijonai žmonių susi 
laukė tokių pat puikių pasekmių 
iš Nuga-Tone. Jus galite gauti jų 
kur vaistai yra pardavinėjami. 
Jeigu vertelga jų neturi stake, 
paprašykit jį užsakyti dėl jūs iš 
urmo vaistinės.________________

M
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kokio nesitikėjote.

C. M.
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BERrY and šou#

35 ir'70 centų už bonką

PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. -Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą,

. Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Issitempimų, Nusi
rausimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
— visai menki! PAIN-EXPELLE-£; ■

S turi būti geras, jei —

Praeitą Metą Viršaus ’ Milijonas Bonkų Parduota.

Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 
butų ant pakelio, kuri perkate!

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stažui iš mus.

ihangl mto turiniu knyfutė pridedama au kiekviena bocka
PAIN-EXPELLERIO.

Fl FTB STS. t
BROOKLYN, N.V

NUOŠIRDUS AČIŪ
Norime čionai išreikšti 

nuoširdžig padėką visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo 
prie buvusios vakarienės, 
pagerbimui mūsų klebono 
kun. K. Urbonavičiaus, 10 
metų klebonavimo mūsų pa
rapijoj. Pirmiausia dėko
jame kun’. F. Strakauskui 
už taip didelį pasidarbavi

K. Ambroziukui, J. 
liauskui, J. Jankui.

Komisijos narės:
Ona Stani aliute it 

Ona Jankicnė

IŠVAŽIUOJA P-LE ELENA 
KIBURIŪTE 

šiandien, vas. 12 d. išva
žiavo Chicągon p-lė Elena 
Kiburiūtė, tęsti mokslą.

Vietos jaunimai neteko e~- 
nerginos ir ištvermingos vei
kėjos. Ji daug dirbo visose 
jaunimo draugijėlėse.

Linkime p-lei Kiburiūtei 
sveikatos ir ištvermes baigti 
mokslą ir vėl tęsti kilnų 
darbą jaunimo tarpe.

D-yas

ĮSTOJO Į JUNGT. VALST. 
RADIO OPERATORIŲ 

PULKĄ
P. Znotinas, jaunas ir ga- 

bufe jaunikaitis įstojo į Dė
dės Šamo armiją, radio o- 
peratorių pulką. Jis paliko

TRUHPI 
SKAITYMELIAI 

NAUJA KNYGA- 
: Joje telpa daugiau kaip 
[ 100 trumpų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai ’ 
DARAININIAS 

\ 3t>6 Aroalmy, Bottou 27, Mta

I \

> Garadžiaus Telefonas Šlubos Telefonas (
! South Boston 0777 So. Boston 1463-J

PARKWA IVIOE’ ’*
* 1 ' Savininkas Viktoras Vaitaitis '■ ,. «

i Parduodam naujus Stndcbaker’ras ir Erskikus. Taipgi taiaom 
L visokio padirbimo automobilius ir pervežam nuo kelio sugedu- 
r..,, siup dieną ir naktį UJ0

415 Old Colony Avenue,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS ' J 

VALDYB0 SANTRAŠAI J j 

Pirmininkas — Mot Versiackas, ' į 
694 E. Fifth St., So. Boston; Mass. .

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 1 
125 Borcen St. South Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — Ant Macejunas, '.-g 
450 E. 7th St., So. Boston, Mass. •,

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkig, y’ 
109 Bowen St, South Boston, Mass. j

Iždininkas — Andrius Zalieckas,- ' 3
150 H Street, South Boston, Mass.

Tvarkdaris — Kazys Mikalionls, _ t įš?. 
906 E. Broaihvay, Šo. Boston, Mass.

Draugija laiko savo susirinkimu* kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver 
So. Boston’e, 1:3O vai. po pietą, 
Ateidami susirlnkiman
sivesti naujų narių prirašyti prie "į" 
mūsų draugijos.

“MARGUTIS" BUS 
DOLERIAI

I’Hbrangs linksmumo ir dainų su gal-'A 
doms laikraštis ‘•MARGUTIS.” Rašy
kite tuojau ir siųskite VIENĄ. DOLE
RI. gausite per visus metus “MAR
GUTI." Kas mėnesis leidžia muzikini 
Ir juokų lalkrašt] art. A. Vanagaitis, 
adresas : “Margutis,” 3210 So. Halsted 
St, Cbicago, III. “Margutis” naujoj 
vietoj. Išeina au “overkautu.” Už 10 
centų stemps galite gauti vieną “Mar- Jį 
gut|” dėl susipažinimo. Reikalaukit® 
tuojau. “Margutis" nuo 15 dfeoin 
sausio bus DU DOLERIAI. Vteokfo® 
žinios iš Lietuvos. Skaitykite “Margu
ti.” tai visada busite linksmi. Yra , 
valkams piano “pysellų’ labai lengvų 
ir gražių. Tik už vieną dolerj j 
bis 12 “MARGUČIU.” 

CHARlfSJ. WEISUL
v ■ (VIEŠĖTA) ’

Real Bst^Jasurance 
Mortgages 

iMrduodn laivakortes | ir tft 
Lietuvon patogiausiais keliais.

1126 AVASHINGTON
SQ N0RWOGD.
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Behveen Two Lines ofFire .

Nesenai Berlyne atsitiko

100 -KAVALIERIŲ VIENOS kė kad ji jokios kaltės tame
X f MARČIOS KONCERTE 
/ , . , IEŠKOJO

visai ypatingas atsitikimas. 
/Viena orkestro dirigentė, 
.moteriškė Meyer iš Vienos 
/turėjo Bėrime koncertų.

- Kaip ji pradėjo orkestrą di- 
/ riguoti, Į salę isibriovė apie 

100 jaunų vyrų ir vienas iš 
J' jų užsilipęs ant kėdės sušu- 

ko: “Norintieji ženytis išei- 
^,kit.” Toliau jis paaiškino, 
5P kad viename Berlyno laik

rašty Įdėtas norinčios apsi- 
vesti moters garsinimas. 

"^ 'Norintieji susipažinti buvo 
užkviesti Į šį koncertą, o no- 

te inčią apsivesti moterį esą 

 

įie pažinsiu iš jos apsiren- 
o. Toliau garsinime nu-

“apsivedimo trpkš- 
nuraminimo turėjo

Tačiau

F/'.fodoms apsirengimo žymės. 
| - tos žymės lygiai sutiko su 
&& jįos dirigentės drabužiais.

Kada dirigentė nbrėjodo^ 
liau koncertuoti, tie vyrukai 

• vis nesiliove ir toliau triukš- 
jĮįyjąaą kžlč. Dirigentė. K to su. 
fc^jsijaudinių]o apalpo. Paga
li liau dėl 
^tančių”

policiją pašaukti.
/* policijai jie įteikė reikalavi- 

mą, kad toji nepažįstamoji 
/ vadinasi orkestro dirigente, 
h- būti] nubausta už apgavystę 
į- > ir žmonių suvedžiojimų.

'•y

____ Dirigentė Meyer sako, kad 
jFapie toki garsinimą laik- 

s. raščiuose nežino. Jei toks 
' įgarsinimas yra, tai bus jai 

į: .‘tyčia iš keršto padarytas. 
F Kai aplamai dėl tų suve- 

džiotų vyrų, kurie čia i kon- 
atėję, tai dirigentė sa-

dalyke neturi. Visas tas

bai paveikė, ypačiai esąs su- 
gadititas jos vardas kaipo 
menininkės.

Kaip paskiau paaiškėja, 
tai būk tos dirigentės vyras 
tokį šposą savo žmonai pa
daręs. Jis ir tų garsinimą Į 
laikrašti padavė, jis ir tuos 
vyrus ten suvadino. Bet su 
kokiais išrokavimais jis tų 
padarė, nėra tikrai žinoma. 
Vieni mislija, kad jis, neno
rėdamas to, kad jo žmona 
vis po visus kraštus su kon
certais važinėjo tokį šposą 
jai padarė. Mano, kad po to 
žmona atsisakys nuo koncer
tų ir važinėjimų. Kiti vėl 
sako, kad gal jis norėjo per 
tokį skandalą padaryti žmo
nos vardų žinomą po visų 
pasauli. Bet kuris iš tų spė
jimų yra tikras, kas čia su
žinos. Viena aišku kad to- 
kis šposas, tai bene pirmas 
visame pasauly ir laidžia 
spėti, kad tai bus padaręs 
Meyer su žmona susitaręs. 
Kas iš dalies per Berlyno 
kriminale policija išaiškinta 
tapo.' ‘ ‘ “L.

VABZDŽIAI GIESMI
NINKAI

Tokiais vabzdžiais yra 
svirpliai, šokliai ir skėriai 
(šaranča). Japonijoje tie 
vabzdžiai yra labai mėgsta
mi, ypatingai auklėjami* ir 
mokomi dainuoti. Išmokyti 
vabzdžiai gana brangiai par
duodami. Tekančios saulės

kad jai jie labai Įtartini 
atrodo. Jeigu tik dėl minė- 

| to garsinimo būtų atėję, ta; 
| būtų visokio amžiaus vyrų 
B pribuvę, o tie, kur triukšmą į 
ė. L-sls vici buvo įmini 20-211kėlė, visi buvo jauni 20-21 

metų vyrukai. Tiktai pareis-
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K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono Ofisas: 53- Statė Street 
320—321 Evchanste Building, 
Tel. Ilubard 9396.

Vakarais ir Subatomis po pietų: 
aptiekoriaus Šidlausko na
me. kampas E ir Broad- 
way, So. Boston. Tel. So. 
Boston 0575-1V.

Gyvenimo vieta: 33 Rosemont St. 
Dorchester. Tel. Talbot 2S7S

i

šalyje išmokytus gražiai 
dainuoti vabzdžius laiko na
muose, tam tikruose narve
liuose, nelyginant pas mus 
kanarėles, arba papūgas. 
Europiečio ausiai tų vabzdžių 
daina neteikia malonumo. 
Bet taip yra ne visur. Pa-

j vyzdžiui Italijoje, .Florenci
jos mieste. vasaros metu, iš
ėjęs gražią naktį pasivaik
ščioti plačiomis alėjomis, 
dažnai išvvsi berniuką arba 
mergytę su mažučiuku nar
veliu. kuriame vra uždary
tas svirplvs. Vaikai tokį 
narveli pakabina kur nors 
ant medžio šakos ir paskui 
džiaugiasi ir juokiasi iš 
svirplio dainos. “V. U.”

I
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A. J. KUPSTIS 
:: Real Estate Insurance ir Mortgičių I 

i Seniausia Agentūra So. Bostone I 

J Į 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. g 
j Į ’ Tel. South Boston 1662—1373 ©

| Į OFISO VALANDOS NUO .9 RYTO IKI 9 VAKARO 0
p DU GERIAUSI PIRKINIAI, g
! ! > kokių lig šiol niekur nėra buvę. į
|| . ‘ so. bostone o
< i 12 Šeimyną medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro g
i atneša. S2700 A metus. Prekė $22,000. įmokėti nemažiau kaip©
< ($2,000. likusius išmokėsite randomis. Dabar būna viskas naujai pertai-X

i soma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzdiu- © 
a | gal, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite būti nepri į» 

[klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudokit Ha proga. Tinkama o 
.vieta krautuvei. - R

> DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA ! ' ! |

E SOUTH BOSTONE D
į 2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 j metus. (į 
b Kaina $6,500. {nešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to narnoj; 
Į rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui © 
įdaryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir s? 
MLvldaus. Kreipkitės tuojau pas: A. .T. KUPSTIS, 332 W. Broadwny, H 
Wo. Boston. Mass. Teisu S. B. 1662—1373. Q
L Parupinnm mortgtėias namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort-į? 
FflKią. kreipkitės pas mus. Inšinrinam viską, reikalaujant duodam ir nntj»
> išmokesėio—tik Mass. valstijoj. <>
; Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių,—meldžiam i» 
į kreiptis pas mus ir persitikrinti. ( >
| Parduodam anglis ir malkas, pristatom j Darnus ne toliau kaip 12 my-Į! 
į Uų nuo Bostono. < >
| PARDUODAM IAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS J

ŠALIS. ♦

../J
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NEGYVŲJŲ JŪRŲ IŠNAU
DOJIMAS

Šv. Rašte parašyta, už ką 
buvo iiubauati dviejų seno- 
vės miestų — Sodomos ir 
Homoros — gyventojai ir 
kad jų vietoj pasidarė jūra, 
kurios vandeny negali gy
venti joks'' gyvas padaras. 
Todėl tas jūras ir vadina 
Negyvomis jūromis.- Ši ka
tastrofa, bus, tur būt, di
džiausia gamtos katastrofa, 
kurią tik teko pergyventi 
žmonijai nuo tvano laikų. 
Negyvosios jūros turi daug 
keistų ypatybių. ° Jų van
dens lygis vra 394 metrus 
žemiau negu vandenynuose, 
o jos pačios turi apie 100 
metrų gilumo.—Jų v vanduo 
yra sūrus, dvokia siera ir 
tiek tirštas, kad žmogus ga
li jame ramiai gulėti no- 
skęsdamas ir skaityti knygą. 
Savo vandens sudėtinėmis 
dalimis Negyvosios - jūros 
jau senai traukia į save ka
pitalistų akis, nes jau senai 
galvojama, kaip esamus
vandeny turtus išnaudoti.

Yra apskaityta, kad Ne
gyvuoju jūrų vandeny yra 
asfalto, sieros, druskos ir 
kitų mineralų daugiau kaip 
už 12.000 milionų litų! Vie
nas anglų pramonininkas 
tvirtina, kad iš Negyvųjų 
jūrų galima gauti tiek pata
šo, kad jo užtektų visiems 
amžiams visai žmonijai. Ta
čiau tuos milžiniškus turtus, 
pasirodo, nelengva yra eks
ploatuoti, nes tam reikalin
ga atlikti daug paruošiamo
jo darbo: pastatyti fabri
kus. nustatyti patogi] susi
siekimą su Viduržemio jūro
mis. Be to. Palestinoj lig- 
šiol nėra ramybės, ir kiek
vienas mėginimas pasinau
doti gamtos turtais sukelia 
fotų suinteresuoti] kraštų ir 
tautų pasipriešinimų. To
dėl dar daug laiko praeis, 
kol loji neapskaitomoji Ne
gyvųjų jūrų naudingi] žmo
nėms mineralų atsarga bus 
pradėta naudoti. “T r.”

t

P. J. AKUNEVIČIUS
LietuvisGraborins

258 Broadway, So. Boston
Telephone Šo. Boston 4486

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arta gimlnčlhs pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne- 
brangi a i.

KAIP ILGAI GYVENA
KŪNAS PO MIRTIES

. .. Paprastai—yra 'manoma,1 
kad žmogui mirus, t. y. su
stojus plakti širdžiai, tuoj 
nustoja veikusios ir kitos 
kūno dalys. Tačiau moksli
ninkų tyrinėjimai parodė, 
kad svarbiausios kūno dalys 
dar yra gyvos tam tikrą lai
kų po mirties. Tuo remian
tis buvo mėginama atgaivin
ti numirėlius. Bandymai 
keliais atvejaissyra davę ge
tų rezultatų, jei nuo miri
mo buvo praėję nedaugiau 
kaip 10 minučių.
kūnų tam tikrų, artimą sftvo 
sudėtimi kraujui, skystimą, 
numirėlių /širdis vėl prad#- 
davo plakit, akys nušvisda-

vo ir galutinai pavykdavo 
visai atgaivinti. Tačiau toki 
atgaivinimai gali pavykti
tik tada, jei širdis, plaučiai 
ir smegenys yra 'visiškai 
sveiki ir jei dar kraujas ne
spėjo sustingti. Šiaip jau 
žmogaus širdis dar yra gyva 
24 valandas po mirties, sme
genys — 5—8 valandas. Yra 
manoma, kad numirėlis per 
tam tikrų laikų dar gali sap
nuoti sapnus, tačiau jau ne- 
sųęjorfingai.. , “Tr”

Įleidus i
Dievas yra džiaugsmo 

dovas.—Ernest Heilo.
val-

. .................... i — ■ —- - - — - — -

. Kuopų Susirinkimai

Svarbu, kad į šį susirinkimą atei- 
tą visi nariai . ir hpnt pn ...inaną _ 
naują narį atsivestą prirašyti prie 
Piūsą brangios organizacijos. ’

CLEVELAND, 0HI0
Vasario 14 d., 8 vai. vakare,

Lietuvią Salėj įvyks LDS, 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti. Rašt.

z ■:ŽJ
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny^

-r~

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, vasario 19 flieną,

7>t30 vai. vakare, parapijos sve-
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus (Įaug 
nau-ją ir naudingą klausimi] pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

HUDS0N, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas

įvyks penktadieny, vasario 22 d..
Kazimiero Staniūno namuose, po
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi
ateiti į šį susirinkimą, nes turime
svarbią reikalu kuopos naudai.
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurią yra -užsivilkę mėnesinės
duoklės. Be to, pageidaujama, kad
nariai ateidami atsivesti] ir savo
draugus prirašyti prie mūsą orga
nizacijos.

les.
Nepamirškite užsimokėti duok

Raštininke

L.

Eaštininke

DETROIT, MICH.>•
i

D. S. 72 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vas. 17 d., tuoj po pamaldų, šv.
Jurgio parapijos mokykloje. Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

A 4

LAWRENE, MASS. '
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks

vasario 17 d., po dvyliktai vai.

1

kurie dar neturite mokesčią kny- . 
gueią tai gausite susirinkime.

.Valdyba

Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir
savo draugus prirašyti. Nariai,

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas į- 

vyks vasario 12 d., Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi- 
lanlrrti į oį ounirinliimą. "Dus 

proga atsilyginti' už organą. 
J. V., Rašt.

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vasario 24, 1 vai. po pietą, baž-

ra

BRIGHTON, MASS.
D. S. 22 kuopos mėnesinisL.

susirinkimas įvyks penktadieny, 
kovo 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln. St. Ateikite 
visi. Valdyba

WORCESTER, MASS,
LDS. 108 ‘kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 3-čią d., Aušros .Vartų 
^parapijos salėj, tuojaus po su-- 
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

Išminties trūksta tam, 
trūksta stiprios valios.—šeks- 
pyras.

ĮTARIMAS
Miestietis priėmė j butą stu

dentą ir žvilgterėdamas Į jo
Y

kambarį per plyšį, tarė:
— Žiūrėk, mano Domicvte, 

kad kamara visume.t būtų už
daryta, nes tas ponaitis, tur 
būt, ką nors iš ten nutveria'ir 
naktį suvalgo, nes kasdieną 
vos tik atsikelia, tuoj dantis 
šepetėliu plauna.

PRIE DANGAUS VARTŲ
Šv. Petras (mirusiam naš

liui): Palaimintasis! tavo trys 
žmonos senai čia tavęs lau
kia...

Našlys: O Dieve visos trys? 
tai leisk man dar “čyščiuj” 
pabūti...

Mažas Stepukas prieina prie 
tėvo ir graudžiu balsu sako — 
Tėveliuk, mūsų barometras 
krito.

Tėvas. — Tai bus blogas o- 
ras. Bet ant kiek jis krito.

Stepukas. — Gi nuo vinies 
iki paeiti grindą.

t

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIDIUS
Lietuvis Graborius. Balsnomno- 

tojas, Real Estate Ir Pobllc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija r 838 Dorchester Av. 
, Dorchester, Mass.

V*

kam

MARYTĖ (grįždama). — 
Negaliu poniai pasakyti, ne
mačiau.

—PONIA. — Ką nematei?
MARYTĖ. — Ar turi veršio 

kojas, nes buvo batais apsia
vęs.

TEISINGA PASTABA
Vyras: Griežtai uždrau

džiu fa u be mano leidimo nusi
kirpti plaukus.

Žmona: O tu manęs ar 
klausei kai pradėjai plikti?

DIDŽIAUSIA DOVANA
I

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią Vaiką laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausią vaiką laikraščią, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlią, įvairią pasi- 
skaitymėlią ir pačią vaiką kuri- 
nėlią. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d n t ė 'š ’ ’ Administracija.

E. V. WARABOW
(Wnjblinuskn«) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT„SAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel Norvvood 1508

MONTELLO OFEICE
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644J

Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

• , Valdyba;
*1 . . t— - y...-8T,TX^r

WATERBURY, CONN
Vasario 24 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

*

C. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 24 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10'kuopos mėnesiniu 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
sumanymą. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

4_____________________

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, kovo 3 dieną, tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTI 

“SAULUTĖ”
ap

juokai. 
Žinutės iš

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
Ofsio valandas:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir duo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne-, 
džldienlais. talp-gl seredomis_nno. 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir K-Ray

TeL Brockton 5112 X
DANTISTAS f

DR, A, J. GORMAN ;
(GUMAUSKAS) Į |

705 Majų St., Montello, Maa*.; ; 
(Kampas Broad Street). I i 

Ofiso valandos: J
Ryte nuo 10 iki 12 vaL | Į 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL g 

| Vakare nuo 6 iki 8 vaL g 
£ Sekmadieniais pagal sutarties. g

Daugybė paveikslą! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaiką teatrui, 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir/ 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na : metams 2 dol., pusei metą— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Paieškau Valiūną iš Kampiškių 
sodžiaus, Kauno apskričio. Pir
miau gyveno West Lotvell. Pa
miršau jo antrašą, seniai susira
šiau. Jei jis pats ar kas kitas 
apie jį žinot malonėkit man pra
nešt, turiu svarbų reikalą. Anas
tazija Zabalavičius, 9565 Russell 
St., Detroit, Mich. (V.-5)

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ŽALUSIAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 ir 448 temtaMp Stnet

Oembridg*, Mm*.
Telephone Univerrity”883£w

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdirrns Tino 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

Tel.' So. Boston 0506-W.
Lietuvy* Dantistas —-

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

kūrinos paveda 
mano prltiurPJV- 
moi, visuomet 
būna patenkinti 
ir sntanplna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vt- 
aiems ir vhmr 
vienoda.

LAIDOJIMUS

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Rroadway. So. Boston. Man. 
Reaidence: 813 W. Thirtl St.

Telefonas: South Boston O&M-fa.

I




