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EINA ANTRĄDIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS |>

Kitame “Darbininko” numery pradėsime spausdinti 
L. D. S. Įsteigėjo, buv. pirmojo "Darbininko’’ redakto
riaus ir dvasios vado, garbės nario kun. dr. F. Kemėšio 
straipsnius. Gavome 4 straipsnius. Talpinsime po vieną 
straipsni į kiekvieną numerį

Straipsniai labai įdomūs ir plačiai nušviečianti da
bartinę Lietuvos valdžios ir partiją politiką.

L. D. S. nariai ir agentai užsisakykite tą numeriu 
po daugiau egzempliorių pardavinėjimui.
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BOMBA \PASTOJE
Nevv Haven’o Pastoje at

rasta bomba. Būtų eksplio- 
davus į 10 minučių. Vienas 
iš paštos darbininkų atrado 
užslėptą bombą, tik keletą 
minučių prieš eksplioziją.—

Pašto viršininkai sako, 
bomba turėjus galybės išar
dyti visą- namą kur dirba a- 
pie 100 darbininkų.

Bomba buvo įdėta į popie
rinę dėžutę be antrašo ir į- 
msi;ta į paštą. Darbininkas J — * • J — X

♦

DARBEyTNKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
y

X »J -

susidomėjo ir atrado bombą.
Ieškoma nusikaltėlių.

Sharkey ir Sribling kumštynes
------------------------------------—t-------------------------------------

VALSTYBINIŲ SOVIETŲ
KOL

123,000 į SAVAITĘ
Pereitą savaitę, šioje ša

lyje, buvo padirbta šimtas 
ir dvidešimts trvs tūkstan-

London, vas, 25.—800 be
darbių iš Sko^ andijos, Ang- 
lijos ir Wales, susirinko ap-

algar aikštės, 
ierui Bald-

Jie pra- 
pagalbą pra- 
i didesnę pa- 

su mažini i 
Tvai., duoti 

lėtų amžiaus 
.20 į savai- 

i eiti] į mo-

tarti demcaast ariją kuri į- 
vyks prie Tra

Jie įduos pi W 
vvin’iri prašyr ą. 
šys duoti ji 
gyventi, šutei 

rašo šalpą be 
darbo dieną 
pensiją 600 
darbininkams 
tę, ir kad vai 
kyklas iki 16 dn.
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i • NEGALI IŠSIKAPSTYTI 
L DllJ jau nuo Senai Vilniaus

magistratas laužo sau galvą
1 kokiu būdu sulikviduoti

(aiškiau pasakius: atiduoti) 
prieškarinę miesto paskolą, 
kuri buvo gauta_ iš anglų.
Mat anglai neatĮjausdami 
sunkios piniginės Vilniaus 
magistrato padėties, prispy
rė reikalaudami grąžinti pa
skolą. Tuo klausimu dažnai 
tai miesto galva, tai jo pa
vaduotojas važinėja Varnu- A. F. Kneižvs vedėjas, V. T.

Savickas padėjėjas, sekreto
riais K. Vencius ir p-nia Za- 
letskienė.

Įnešimų ir rezoliucijų ko
misijoj buvo -kun. V. K. 
Taškūnas, A. O. Avižinis, 
kun. J. Svagždys, F. Ku-. 
dirka ir kun. S. P. Kneižvs.
.Maršalka A. Naudžiūnas,

Išrinkus prezidiumą die
notvarkė priimta kai]) buvo 
paskelbta “Darbininke.”

Pirmiausia perskaityta 
kun. S. Draugelio, “Ameri
kos Lietuviai” knygos leidi
mo komisijos pirmininko 
pasveikinimas ir paragini
mas uoliau rinkti statistines 
žinias.

Pasveikinimas priimtas ir 
pasižadėta smarkiau imtis 
žinių rinkimo darbo.

Taipgi išreikšta padėka 
kun. S. Draugeliui už jo 
darbą mūsų išeivijos labui. 

‘-Pakviestas skaitvti refe-

-von, konferuoja, derasi, 
tariasi, liet paskola, kaip 
stovėjo vietoje, taip ir tebe
stovi. O kiek jau priskolin- 
ta po karo, vienas Dievas te
žino.

x

* KAINA 5 CENT.

Dar Viena Plyta Kataliku 
Akcijos Sustiprinimui ■

Pereitą penktadieny, va
sario 22 d., So. Bostone Įvy
ko Naujos Anglijos Katali
kų Seimas. Dalyvių buvo 
apie 2Q0. *

Seimo prezidiumą sudarė

’mj

—Trečiadieny, vasario 27 d., 
Miami Beach, Floridoj į-

AUGIMAS

SSSR Liaudies finansų 
komisariatas suvedė valsty
binių SSSR skolų augimą, 
pradedant nuo 1922 m. Tais 

— pirmaisiais valstybinių pa
skolų išleidimo metais buvo 
jų realizuota iš viso 8,5 mi
lijonams , rublių. Kitais 
1922—23 m. valstybinių sko
lų prieauglis (apmokėjus 
paskolas) jau sudarė 115,7 
milijonus rublių, 1923—24 
m. — 126.6 milijonus rub- 

122 mi--------- lių- 1924—25 m.
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lijonus rublių, 1925—26 m., 
kadangi buvo daug apmokė
ta valstybinių paskolų, val
stybės skolų prieauglis suda
rė tik 49,9 milijonus rublių. 
1926—27 m. buvo realizuota 
jau daugiau kaip pusė mili
jardo (592,7 mil. rb.) aib
ini. ir valstybės skolos prie
auglis per metus sudarė 326 
milijonus rublių. 1927—28 
m. buvo realizuota valstybi
nių paskolų daugiau kaip 
vienas milijardas (1,018 
mil. rb.). ir valstybės skolų 
prieauglis per tuos metus 
sudarė daugiau kaip pusę 
milijardo (555 mil. rb.). - 

1928 m. spalių mėn. 1 d. 
valstybės skolos sudarė 1.- 
297,7 milijonus rublių. Per 
1928 m. spalių—lapkričio 
mėn. buvo realizuota valsty
binių paskolų 471.6 mil. rb., 
apmokėta 20,2 mil. rb. To
kiu būdu 1928 m. gruodžio 
m. 1 d. valstybinės SSSR 
skolos sudarė jau 1,749,1 
mil. rb.

Pajamos iš valstybinių 
paskolų sudarė jau per 6 
metus organinę valstybės 
biudžeto dalį. Ik* to, tų paja
mų lyginamasis svoris kas
met auga.

Taip 1925—26 m. 
mos iš paskolų sudarė 
5.3% bendros biudžeto 
mos (be transporto ir 

___šių) j o 1927—28 m. jos 
darė jau 14,8% bendros biu
džeto sumos. Beveik toks 
pat valstybinių paskolų ly
ginamasis svoris laikosi ir 
šių metų biudžeto (14,3%).
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kumštynės.
Ekspertai sako, kad Shar- 

key laimės, nes jis yra gera
me sveikatos stovy.

šių kumštynių promote- 
riu yra Jack Dempsev.

Kumštynių eiga bus per
duota per radio sekančias 
stotis WJZ, Nevv York, W. 
B. Z. Springfield, WBZA 
Boston, WHAM Rochester; 
WBAL Baltimore; 1WLW 
Cincinnati; KDKA Pitts- 
burgh; WJR, Detroit; K.Y. 
W. Chicago; WREN Kan- 
sasCity. Ir galimas daiktas 
kad -kitos stotys dar nrisi- 
dės.

tiek, kiek pereitais metais 
toje pačioje savaitėje, kada 
Ford’as nedirbo. Pamąstyk, 
20,000 automobiliu i diena 
padirbama.

Kur tie automobiliai pasi
deda 1 Jie užstoja senus, ir 
patenkinta neturinčiųjų no
rus.

ABU RAUDONU
Vyskupui Ceretti būnant 

šv. Sosto pasiuntiniu Pary
žiuje, jis liko pakeltas i kar
dinolus. Visi diplomatai 
sveikino savo draugą susi

i-

rs Popiežiaus 
apsilankymo

__________________ i

trocajstUz dirbo 
baltgvĄrdiečiu 

DARBAi *•

Trockis organizavęs feroriš 
tini totus

Vakarinės Europos spau
dos atstovai išĮMaskvos pra
neša smulkmenų apie pas
kutinę trockinjnkų bylą.

y x*CK komunistų partijos 
pranešime a kad troc-

Katalikiškoji Austrija di
džiai nudžiugo išgirdus, jog 
Popiežius Pijus XI, 1930 
metuose manąs aplankyti se
nąjį miestą Spever.

Austrijos katalikai nuta
rė prašyti Kanclieriaus Ig
naco Sėipelio, kad jisai į- 
prašytų Šventąjį Tėvą ap
lankyti taipgi ir Vienuos 
jniestą.

Turint tą mintyje bus da
romos pastangos turėti Vo-raudonos kardinoloIkiainkai ve AnJrijo? Rv'toq-

Paryžius, vas. 25. — Mar
šalo Foch’o gydytojai labai 
susirūpino jo padėtimi. 
Karštis pasiekė 100, pulsas 
92.

Jo gydytojai, Degennes ir 
Davenieer ii’ kiti du gydyto
jai turės pasitarimą.

skrybėlės. Tik tuo laiku Pa
ryžiuje nebuvo Sovietų Ru
sijos atstovo Rakovskio. 
Kai jis iš Maskvos sugrvžo, 
nesigailėjo daugybės gražių 
žodelių kardinolui pasvei
kinti. Į-tai kardinolas Ce- 
reitti gudriai atsakė: “Ma
tai, Tamsta, dabar mudu 
abu raudonu.” “7. D?’

Gausiai suvažiavo
GIRTUOKLIO PILVAS — 

VINIŲ SANDĖLIS
Maskvoj dr. Larinas pa

darė vienam piliečiui dvi o- 
peracijas. 1928 m. birželio 
mėn. išimta iš pilvo 115 vi
nių 345 gramu svorio, o tų 
pat metų gruodžio mėn. 94 
viniai ir varinė 2 kapeikų 
moneta 510 gramų svorio. 
Ligonis abu kartu labai 
greit pagijo.

Psichiatrinėj ligoninėj iš
aiškinta, kad vinių rijikas 
yra chroniškas alkoholikas 
ir vimus rijęs, kad gautų 
degtinės — už čerką rijęs po 
vieną vinį.

sekmadieny, 
Mass. Delegatų 
50 iš dešimties

gražiui nutari-

paja- 
tik 
su- 
rv-•> 
su-

TROCKIS SUSIRGO 
MALARIJA

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad ištremtasis Ru
sijos raudonosios armijos 
buvęs vadas pavojingai ser
ga malarija. Gydytojai li
goniu yra gana susirūpinę.

Trockis mano parsikviesti

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas įvy
ko" pereitą 
Cambridge. 
buvo apie 
kuopų.

Padaryta 
mų.

Svarbesnieji šie: Rengti 
du išvažiavimu; rengti va
karienę ; pasiųsti padėkos 
laišką kun. V. K. Taškūnui 
už jo didelį ir naudingą dar
bą prie “Darbininko;” pa
siųsti pasveikinimo laišką 
kun. dr. F. Kemešiui.

Tokio gausaus suvažiavi
mo kaip šis jau seniai bebu
vo.

Visi buvo gerame ūpe ir 
kupini energijos ir pasiryži
mo dirbti savo organizacijos 
labui.

KARDINOLAS VIGO 
MIRĖ

Rymas, vas. 25. — Po il
gos influenzos ligos pasimirė 
Kardinolas Vico, buvęs Šv.

ninkus iš visų priešsovieti- 
nių sluoksnių.

Trockininkai priešsovieti- 
nį darbą dirbę visu smarku
mu : platinę atsišaukimus 
darbininku, .valstiečiu ir ka- 
riuomenės tarpe, spausdinę 
nelegalius laikraščius, ku
riuose agitavę prieš komu
nistų partiją ir valdžią. Žo
džiu, jie dirba tą darbą, ku
rį anksčiau dirbę menševi
kai ir baltagvardiečiai.

Paskutinės žinios prane
ša, kad kratos padaryta 
Maskvoj, Leningrade. Ode
soj, Charkove, Kijeve ir ki
tur. Dabar suimta jau virš 
400 žmonių.

Stalinas darbininkų susi
rinkime Maskvoj pasakė, 
kad Trockis pats vadovavo 
nelegalei kariškai organiza
cijai, kurios tikslas buvo or
ganizuoti teroristinius ak
tus.

Molotovas kitame susirin
kime pareiškė, kad padary
tieji suėmimai yra tik “pir
mieji žingsniai.”\

Opozicija, matyti yra stip
ri ir šiais suėmimais nelik
viduota, nes ji jau spėjo iš
leisti ultimatyvia į reikalavi
mą paleisti suimtuosius.

Ryšy su trockininkų su
ėmimais Kurske areštuota 
visa miesto milicija — 74 as
menys.

Vėliausios inios prane
ša, kad politinis komunistų 
biuras nutaręs Trockį iš
tremti Turkijon, nes kitos

ap- 
tai
m.,

Katalikų Kardinolų ir Vys
kupų Kongresą. Su Popie
žiaus • pritarimu, tai būtų 
nemaža pagalba atgauti prie 
Rymo Katalikystės, tas Bal
kanų valstijas, kurios dabar 
priklauso prie Graikų Orto
doksų Bažnyčios.

Jei Popiežius sutiks 
lankyti Spever miestą, 
pirmą karią nuo 1418
Bažnyčios remiamoji Galva, 
užeis ant Vokietijos žemės.

Spever, yra vienas iš se
niausių katalikiškų miestų. 
Ateinančiais metais apvaik
ščios tūkstantį metų' gyvavi
mo, kaipo Rymo vyskupys
tė.
- Padarius dabartinę Itali
jos valdžios sutari į su Po
piežių. tuoj buvo pasiųstas 
pakvietimas. Italijos val
džia pažadėjo Popiežiaus 
kelionei parūpinti speciali 
traukinį.

ratą jaunimo klausime kun? 
F. Strakauskas. Jo .refera
tas buvo gražiai apdirbtas ir 
seimo dalyvius labai suįdo
mino.

Po referato sekė diskusi
jos. Sutraukus visų kalbas 
pageidauta, kad katalikų 
spauda daugiau rašytų apie 
jaunimą ir kad tėvai savo 
vaikus prirašytų prie kata
likiškų draugijų ir organi
zacijų

Jaunimo klausimu, kun. 
J. J. Jakaitis parašė ir per
skaitė rezoliuciją, kuri vien
balsiai priimta. Šiuo ir už
sibaigė priešpietine sesija.

Popietinė sesija pradėta 
2:35 vai. malTla. kurią atkal
bėjo kun. J. J. Jakaitis.

Skaito referatą kun. J. J. 
Jakaitis apie Katalikų Fe
deracijos reformavimą. Pla
čiai išdėsto trūkumus ir pa
siūlo projektą reformai.

Trukšmas dėl angliakasių

v *■ 7 •* z —

prof. Klemperer iš Vokieti-jApeifų Kongregacijos na- valstybės atsisako jį priim-
jos. į Konstantinopolį, kad 
ji gydytų, jei Rusijos trem
tiniui nebus leista Įvažiuoti 
į Vokietiją.

nu. Jis buvo gimęs Agu- 
glianoje 1847 m. ir buvo Po
piežiaus'nuncijus j Čolom- 
bią, Belgiją ir Ispaniją.

ti. Kalbama net apie mir
ties bausmę Trockini.

StAi ką prigyvena dikta
toriai.

Londonas? vas. 5 d. 
tani jos parlamente užkliu
džius angliakasių klausimą, 
netikėtai kilo triukšmas, tę- 
sęsis apie 20 minučių. Kon
servatyvų atstovas Hovvard 
Būry išsireiškė, jog pietinė
je Velšijoje kasyklų savinin
kai ieško du tūkstančiu ang
liakasių, bet negali jų rasti. 
Darbo partijos atstovai tai 
išgirdę sukilo, pareiškė jog 
tai angliakasių užgaulioji
mas, ir reikalavo, kad How- 
ard-Burv savo pasakymą 
Atšauktų. Dumbartono ats-

i

Seka diskusijos. Jose da^ 
lyvavo daug kalbėtoji] už iB- 3 
prieš. Bet išsikalbėję vis£:^ 
priėjo prie to, kad ką noi^i į 
reikia daryti. Taip palikti 
kaip dabar yra, tai tas' pats -’į 
kaip stovėti vietoj./

Referentas pasiūlė 
liuciją, kad reformai 
jektą pasiūlyti Federacijos ^ 
kongresui. Rezoliucija vienįAa 
balsiai priimta.

Skaito referatu kun.' __________ _____*■ • > 
K. Taškūnas. Jis išdėstė kas 
ir kaip trukdo musu veiki- 13- ------ i——n —- Į t ■ 
mą. Jo referatas sukėlė dau- y 
giausia kalbų. Neapseita it! J 
lx* išsišokimų. Gerb. refe* 
l entas tikėjosi, kad kai kam j 
nepatiks, nes savo Įžanginė- « 
je kalboje pareiškė: “Aš Ž1- 
nau, kad mano referatas ne 
visiems patiks ir kai ku.**.J 
riems užsidegs kepurė, bet 
aš nė nepataikausiu, het'p2^’ y 
sakysiu kas ir kaip trukdo 
mūsų veikimą.'*------------- ę.

*■ ‘ .V

Bet kun. V. K. Taškūnas 5a• • • nesitikėjo, kaip nesitikėjo U? į 
kiti seimo dalyviai, te >kios 
kritikos kokią padare vienur' 
So. Bostonietis.
- --------- -------------------------------------—f įMafc

,e

- A ' *

Bri- ko nenorėjęs užgauti.! tik 
pranešęs ką laikraščiuos ma
tęs. Sumišimas baigėsi, vy
riausybės atstovui prižadė
jus. jog sekančią dieną ka- 
svkhi sekretorius duosiąs at
sakymą. ar teisingas prane
šimas, kad angliakasių ne
gaunama. ar ne.

KONFISKAVO “BER.
TAGEBLATT”

“Idiše štime" praneša, 
kad Lietuvos vyriausybei į- 
sakius konfiskuotas vasario 
1. d. ’tSBerliner Tageblatt’’ 

melagiu. ' Anas teisinosi nie-'už klaidingą pranešimą.
toVas Kirkvvood išvadino jį- 
‘ t • .

Priežodis sako: Nerii'wl 
blogo, kad neišeiti] į gęr^ - 
Kun. Taškūno referatas J 
prasklaidė dūmus ir parode“ ’ 
pirštu, kas ir kaip daugiau* 
šia trukdo mūši] veikimui^

Visi referatai buvo vien*j| 
balsiai priimti ir gerb. re--J 
ferentams išreikšta padėkai ? 
atsistojimu ir aplodismen*^ 
tais.

Po referatų sekė delegatu 
Įnešimai. Jų buvo keletą. 
Nutarta dalyti rinkliavai 
Vilniaus našlaičiams. ' y

Kun. J. Švagždvs pasiūlė 
seimui rezoliucijų komisijos. ? 
pagamintą rezoliuciją prie£ ; 
dabartinės valdžios nusavi? ; 
nimą, uždarinėjimą ir vai* <5 
žymą katalikiškų mokyklą y 
ir organizacijų ir pakartoja ‘ 
reikalavimą atstatyti teisetę.., 
demokratinę tvarką Lieta*į 
voje.

Rezoliuciją vienbalsiai 
ėmė. _____

Taipgi priimta rezoliue^yy 
ja Vilniaus klausimu pridS-y 
Lenkiją.

Išreikšta padėka atsistojai 
mu bostoniečiams, kurie uJ* J 
dėjo vainiką ant Kosciuškos * 
paminklo.

Seimas užsibaigė gražisH 
ir tvarkiai.

Delegatai pasižadėjo' SCT-y 
mo nutarimus ir referatu©* J 
se iškeltas gražias ir naudi»-;| 
gas mintis paskleisti savO.J 
kolonijose.

Kadangi visi referatai*. 
zoliucijos ir nutarimai tilpS^ 
“Darbininke.” tai delegatai 
pasižadėjo tų numerių 
sakyti po daugiau 
plienu.

i

V
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mis dienomis paskyrė dar

vos.Jept^nienĮS po 30 litų ir -LEIKA ar LEIKAS, Liudvikas, Centpas
• • ■ w • , 1 ’ I iionivna rouvtr-T

J

.vcnal-nzavj/d ŠEIMYNA SUVARĖ Į
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Mūsų kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra reKgijinio 
gyvenimo dalimi.—Bacher.

12-kai knygnešių pensijas. 
Keturiems paskirta po 50 li- 
tų mėnesiui iki gyvos gal-

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

$4.50
$225
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

iš kurio išmesta 1.891,- 
žemės.

"•DARBININKAS

ŪKININKAMS
Pavasrio sėjos reikalams 

vyriausybe paskyrė 5 apa
- - - - - »Nę — - — — —- —

Užsidegimo priežastis

tur-

___
□inkų.

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams ........................................

Pusei metų .... . ................... .  ...
Lietuvoje metams...........................................

Pusei metų .................................

fĘMUOS KNYGNE
ŠIAMS

Ministerių kabinetas šio-

Dau- 
nusausinimo darbų 

Panevėžio apskrity.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

vra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

K.4J//.VĄ IR API
PLĖŠĖ

“ECHO” REDAK-

duo 1922 m. gimfnSs jokių žinių 
neturi, ‘

MORKŪNAS, Klemensas, iki 
1926 m. gyvenęs Atlantic City, N. 
J. Einant gandais, jis dabar gy
venąs Philadelphia, Pa. Kalęs iš 
Šeiminiškių k., Anykščių v.t Ute
nos apskr. Paieško sesuo.-

vienai knygnešei išduota 
vienkartinė pašalpa — 300 
litų. •'

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams ................................... ..................
Lietuvoje metams ..:................................... . ...........

DARBININKO^ SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS , 

I>RIEINAMOMIS KAINOMIS.

ŽINO ŽEMĘ IR - [DAR 150JX)0 PAŠALPOS 
Ė IŠ SKLYPŲ!

Ramancų dvaro (Imbrado
^.Zarasų ap.) miškai bu-

. nusavinti*5 einant žemes kričių ūkininkams dar150,- 
reformos įstatymu. Dabar 

/dvaras atgavo miškus ir
Ubiai išparduoda.
Be to, šio dvaro žemė is- 

eliuota. Sklypus gavo 
noriai. Bet dv. nuomi- 

liinkas Vadišius juos išvarė.

000 litų. Ši suma padalinta 
taip: Tauragės apskričiui 
skiriama 40,000 litų, Kretin
gos — 32,000 litų, Ukmer
gės — 28,000 lt., Utenos ir 
Zarasų apskr. — po 25,000 
litų.

SUDEGĘ BIį$Ų AKCS
• B-VH “ AGŽĘĄS” -
Biržai. Sausio 20 d., 2 vaL 

30 min. Riržuose užsidegė 
Akc. Prekybos Bendrovė 
“Agaras.” Namas pradėjo 
degti iš vidaus. Viduje, e- 
sant daug įvairių alyvų irkluojama filmą “Tai, apie 
žibalo, ugnis labai greitai iš- nekalbama.” Berodant į
siplėtė ir visiškai sunaikino 
visą namų. Nuostoliai dide
li.
aiškinama.

Namas ir bendroves 
tas buvę apdrausti.

I, kas. čia dabar Lietuvoj

ŲPLINTA DĖMĖTOJI
■J ŠILTINĖ

Alytaus apskrities pra- 
anuu kad čia rimtai ėmė 

i dėmėtoji šiltinė. Be 
tame pat apskrity prie 
ainistracijos linijos pa- 
i^kė gripo epidemija.

\ Šiuo metu serga keliolika j 
inistracijos linijos poli-

ATSISTATYDINO 
RADVILA

=■- Varšuva. — Vyriausybės
* bloko atstovas kunigaikštis 
Radvila atsisakė nuo pirmi
ninko vietos konservatorių 
-organizacijoms Lenkijoj.

• Politiniuos sluoksniuos kai-' 
., kad Radvilo žygis su

rištas su esančiais nesusi-
ratimais tarp kunsei'va to

rių ir Pilsudskio grupės vy
riausybės bluki*.

t •L- ’ b** • . -

'SVIESTO IŠVEŽIMAS 
no 1927 m. rudens iŠve- 

mas i užsieni Lietuvos V <*r r<» A
kontroliuojamas 

valstybinės sviesto kontro
lės. Pieninėse parengtas 
sviestas pakliūva i sandėlius 
— ledaunes Kaune.

Ų.liuose ir Klaųiėdoje.
Siau

čia 
• tam tikri specialistai svies

tą tikrina ir rūšiuoja. Svies
tas išvežamas iš Lietuvos 
•pakuojamas Į stat ines, dėžes 
ir pakietus. 1928 metais iš 

V Lietuvos i užsieni patikrinto 
sviesto išvežta: I rūšies 400,- 

“227'kilogramų. II rū. 1,037.- 
088.5 klg. ir ūkiško sviesto— 
869,242 kl. A’iso sviesto |>er-

UŽDRAUDĖ ĮVEŽT LEN 
KIŠKAS BROŠIŪRAS 
Vidaus reikalų ministeris 

uždraudė įvežti ir platinti 
Lietuvoje Vilniuje spaus
dintas lenkų propagandos 
tikslams brošiūras “Kodėl

PERTVARKĖ URĖDIJĄ 
Raseinių miškų urėdija su

sidedanti iŠ 10 girininkijų 
ploto 35,782 ha, šiais metais 
daloma į Raseinių ir Tytu
vėnų. Pii-moji su 7 girinin
kijomis ir plotu 20,792 ha. 
su būstine Raseinių vi., Pa-

Lietuva biedna,” “Lietuvių 
likimas Lenkijoj ir lenkų 
Lietuvoj,’’ “Apie tai, kaip 
Jurgis su Jonu pešėsi, o 
Hansas iš to uždarbiavo” ir 
k.

------------DARBAI------------
1928 metais nusausinta 

20,8000 ha. žemės plotas. 
.Jam nusausinti iškasta 1.- 
098 kilometrų ilgumo griu
vi s,
400 kubinių metrų
Per naujai iškastus-griovius 
pastatyta 172 tiltai, 
ginusia 
atlikta

verksnių km. (Raseinių 
priemiestis) ir antroji^ Ty
tuvėnų, Pagrižūvos dvare, 
1,5 klm. nuo Triuvėnų gelž. 
st. su, kol kas, 4 girininkijo
mis plotu 14,990 ha. (Giri- 
•linkijų skaičius vėliau bus 
didinamas dalinant esamas). 
Miškų dep-tui pageidaujaht 
vietos miškų urėdas sudarė 
aukščiau patiektą projektą.

B L. 1 / VYBĖS S A l A / T Ė 
LIETUVOJE

Blaivybes draugija nuo 
>ausiiL_n1ėn., 27 d, iki_vąsąrį<> 
3 d. paskelbė blaivybės sa
vaitę.

MIRĖ
TORIUS IR LEIDĖJAS
Sausio 28 d. Kaune žydų 

ligoninėje mirė Kaune ei
nančio rusų kalba dienraščio 

!“Echo” redaktorius ir lei- 
dėjas N. Radinas.

.Jis iš profesijos buvo ad
vokatas, bet ir senas ir ga
bus žurnalistas.

BAŽ-

apskr.— 
koki lai-

ATNAUJINTA 
N Y ČIA 

ši/tĮ/liai. Šiaulių 
Po karo šipiliškiai
ką buvo netekę bažnyčios ir 
bažnytinių trobesiui. Klebo
no kun. Račo ir parapijie- 

•čių triūsu atstatvta nauja 
bažnvčia ir trobesiai. Be to. 
dar praėjusiais metais pra

eitai į užsieni išvežta 2.325,- dėjo mūrvti' šventorių ir 
klg. Šiai metais mano pabaigti.

Balsas Iš Lietu-vos
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
•Ąš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

‘ Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- . 
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 

į - -to, jei Tamsta nori savo giminėms gvvenan- 
■ tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 

sistengk, kad aš juos lankyčiau..
’ ' . * * . *

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li- 
. tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 

.lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- 

? f Įaičio gat. N r. 24. Kaunas, Lietuva.
Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-. 
nas B' i s t r a s.

. GINktUOfA GAVJA 
\ ūžFVOfi KINĄ

Pačios policijos žiniomis 
vasario 3 d. vakaro 6 vai 
Žaliojo kalno kinematografe 
“Paladium*/ buvo demons-

kiną įsiveržė gauja su revol
veriais apsiginklavusių vy
rų, kurie perkelius minutes* ■, * ‘ . • 
įsiveržė į kino aparato būde
lę, sunaikino kai kurias apa
rato dalis, sugadino elektros 
įvedąs ir sudegino demons
truojamą filmą. Paskiau vi
si pasišalinu. Jų pavardes 
policijai ir šįjkartą nusta
tyti nepasisekė. Nuostolių 
padaryta 2,847. litai.

Tai jau antras panašios^ 
lūšies kinematografo užpuo
limas. Prieš kiek laiko taip 
pat buvo užpultas ginkluo
tos gaujos Šančių kinas. Ta
da užpuolikai buvo taip lie
su sekt i.

PAIEŠKOMA
. _ -4

Antradienis, Vaterlo M A, lMd
_ • ___ -______ • v______ • s ’*

kilęs iš Kušlią k., Užpalių v., Ute
nos apskr. Gyvenąs Brooklyne 
ir turįs farmą. Paieško duktė 
Zosė Leikaitė, kurios seniau Liud
vikas Leika ieškojo.

KERKAU, Franz, 1924 m. spa
lių 30 d. dingęs be žinios. Apie 
20 m. atgal gyvenęs Amerikoje, 
Pittsburgh, Pa., ir kadangi pirm 
dingimo jis sakėsi vėl vyksiąs A- 
merikon, yra manoma kad jis tik
rai yra Amerikon išvykęs. ’Ker- 
kau yra ūkininkas, gimęs 1879 m. 
liepos 17 d., Užtarusią kaime, Pa
gėgių apskr., Klaipėdos Krašte. 
Iki 1924 m. gyvenęs Šilutės — 
Heydekrug miestely.

NAIKINAMAS VAL-
*■ SČIUS

Dau jenai. — Girdėti Dau
jėnų valsčius numatyta pa
naikinti. Gyventojai tuo la
bai susirūpinę. Mat, Dau
jėnų valsčius, kurio j'ezi- 
dencija Smilgių kaime, (lj/2 
kilometro nuo Daujėnų). y- 
ra labai senai,—sako įsteig
tas prieš 1863 m. Jo ribos 
prieš kąra buvusios gana 
plačios, gyventojų skaičius 
siekęs per 8 tūkstančius. 
Turi savus namus ir kiek že
mės. Vieta prieinama: iš 
Pasvalio, Vabalninku, Pum
pėnų ir Daujėnų sueina 
vieškeliai. Žmonėms senai 
įprasta vieta nemalonu pa-* 
likti. Daro pastangų. kad 
senas Daujėuų valsčius pa
siliktų vietoje. Sako, geriau 
bei tinkamiau būtų panaiki
nus Krinčino valsčius, kurs 
nesenai yra susikūręs ir ne
turi savu namų nei žemės, 
nei prieiti tinkamu kelių.

Žmonės tikisi, kad jų pra- 
Šurnai bus išklausyti.

Joniškio valsčiuj, Pi rakių 
kaime. Į ūkininko Tado 
Marozo namus naktį iš sau
sio 12 i 13 d. Įsiveržė du 
plėšikai.- J ie- buvo užsidėję 
ant burnos skarmalus, kad 
nepažintų ir turėjo revolve
rius.

Prisikėlę šeimyną plėšikai 
suvarė visus į kaminą ir ten 
įvirtai uždarė, o patys pra
dėjo grozti. Ieškojo pinigų. 
Bet jų rado nedaug, tik 150 
jitų. Tada pasiėmė kitų 
brangesnių daiktų ir iškelia 
vo.

T plėšimo vietą pasiųsta 
Įiolicija. Plėšikai dar nesu
gauti.

KNAPKIS, Juozas, Amerikon 
išvykęs prieš 20 metų, gyvenęs 
Port _ Angeles, Wash. Brolis ne
gaunąs laišką jau apie 5 metus.

BALČAS arba BALČIS, Vla
das, seniau gyvenęs White Plains, 
N. Y., yra kviečiamas'' atsiimti 
Lietuvos kariuomenės Savanorio 
medalį.

•ŽUKAUSKAS, Aleksandras, gy
venęs Shenandoah, Pa., miręs 
1914 m., bet kuriam mieste — gi
minės žinią neturi. Žinios apie 
velionies mirimo vietą labai rei
kalingos.

KUBĖČIUS, Julijonas, kilęs iš 
Amalią. k., Šėtos valse., Kėdainių
apskr., Amerikon atvykęs 1912 m., 

, gyycnę&Jki 192a m. Laconia, N. 
H. Kame jis dabar yra — gimi
nės žinią neturi.

ZGANAS, Jokūbas, gimęs Su
valkuose, gyvenęs Ukmergėje, o 
dabar gyvenąs Bostone ar apylin
kėse.

JANUŠIS, Jonas, Amerikon iš
vykęs 1914 m. ir gyvenęs netoli 
Bostono.

KURLIANČIKAS, Josells, gy
venąs kažin kur apie Allentovvn 
ar Boston, Pa.

LUKAS, Adomas, , iš Užpalių 
miest., Utenos apskr.; Amerikon 
išvykęs 1912 m. ir iki 1917 m. 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.; karo 
metu buvo paimtas kariuomenėn 
ir tenai ištarnavęs apie 4 metus; 
po to vėl gyvenęs Brooklyne;

STONYS, Stasys, kilęs iš Pane
vėžio apskr. 1921 m. gyvenęs Sy- 
racuse; N. Y. 1923 m. gyvenęs 
Parri (ar Paris) Lslanil, So. Caro- 
lina. Paieško motina, Ona Sto
niene.

PIEMENYS. Mykolas, kilęs iš 
Čekiškio valse., Kauno apskrities, 
1906 m. išvykęs Amerikon. Iki 
iy21 m. gyvenęs mieste NViIkes- 
Barre, Pa. Paieško duktė Ona 
Piemenytė.

A. BORUTA, gyvenęs 37 Mau- 
jer ar Mayer St.. Brooklyn, N. 
Y., kviečiamas atsimti laišką iš 
Lietuvos.

V. VOKIETAITIS, gyvenęs kaž
kur Ncw Jersey, kviečiamas at- 
simti laišką iš Lietuvos.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu- Consulatė 
General of Lithuania, 15 Park 
Row, Ne\v York City, N. Y.

“MUSĮI LAIKRAŠTIS”
“Mūsą Laikraštis” išeis 'kiek

vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 
didžiulių puslapiu, apims visas 
gyvenimo srytią, bus be galo įdo- 
tai. - , . ;

“Mūsų Laikraštis” bus'katali- 
kiškas laikraštis, jį loio Kataliką----
si Lietuvos rašytojai.

Į “Mūsą Laikraštis” taip pat 
rašys geriausi mokslininkai, jau
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomai ir 
kiti žymūs žmonės.

“Mūsą Laikraštis’ 'spausdins 
rimčiausią straipsnią apie auklė
jimą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias naujienas; spaus
dins gražiausią apysaką, juokų, 
šposą, įvairenybią, galvosūkių... 
Taip pat duos visokią patarimų 
— kaip ūkininkams pasidaryti 
turtingiems, kaip moterims gra
žiai namus sutvarkyti,’ skanius 
valgius virti, gražius rankdarbius 
dirbti; jaunimui — kaip išmokti 
mandagiai apsieiti, gražiai šokti, 
blaiviems būti ir tt... tt...

“Mūsą Laikraštį” skaitys ir 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančią žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti, 
jį skaitys visa Lietuva, — dėl to, 
kad “Mūsą Laikraštis” bus be 
galo įdomus ir be galo pigus — 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvoje.---------------

Adreass: Kaunas, Laisvės aL 
31, “Mūsų Laikraštis.” .

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų- Jumyse Broliai-Užjurie- 

čiai meilę ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo usnį?..

— Tai dar prieš DidfjJ Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluota.*, .gražus—savaitraštis — 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiftu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “Šalti
niu,” parašyk laiškų šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vienų n-rj susipažinimui nemo- 

1 karnai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šaltinio'’ Administracija
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Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta
muose

na-kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit
3c. pašto ženklelį.

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

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuviu katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių.iš viso pa
saulio moreru gyvenimo, nuolatos eina šie skv- 
riai: l) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiua.adresu:.. .
\ “MOTERŲ DIRVA”

2322 H’. 21 Street, Chicago, III.

1--------- - A .■— - --------*-----------

« ; JF •. <

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

—■— — -  . «•

Reikale Kreipkite Pas

“DARBININKAS”
360 Wcst Broadtvay Soutli Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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radimas, kad difterijos bak- ras M*ba raupai.
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t nro neužkrečiami ir kad vai
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25c.

Šiandien žinoma, kad dif-

DIFTERIJOS Z5.V.17AV- , nuodą. Nuo 1895 m. difteri
ją gydo su šituo “anti-tox- 
in.“ Ir'Vieton 50 iš kieki ie- 
no šimto difteriją sergančių 
dabartės tik dešimts miršta, 
ir tos mirtys būtų nukrei
piamos jeigu šitas “antitox- 
in" būtų vartojamas laiku.

Modemiškas mokslas ne
sitenkina tik išgydyti ligas. 
Keliauja toliaus, nukreipti 
ligas. Ir rado kaip difteri
ją nukreipti. Tas nukreipi
mas žinomas kaip “toxin 
anti-toxin” gydymas. Vi
suomenišku vartojimu šio 
vaisto difteriją gali būti iš
naikinta visiškai ir gali taip

terija yra išgydoma ir nu
kreipiama. Daug žmonių 
tam netikės, nes tik trisde
šimts metų atgal mirtis nu
kirto dauginus kaip trečią 
dalį visų, kurie ta liga sir
go, bet šiais laikais nukrei
piami būdai tada nebuvo ži
nomi.

Priežastį tos ligos, difteri
jos bakteriją, išrado 1883 m. 
vokietis mokslininkas Fred- 
cric Leefler. Keliais metais 
vėliaus, garsiojo Pasteur 
mokinys, Emile Reux, paro- 

kfin rliiosš '■ I— l ****** 
nudavė nuodą, kurį kraujas 
ix*r kūną išnešioja. Tas iš-

retai pasirodyti kaip retai 
pasirodo šiandien kokis ma

terijas pagimdė taip vadina
ma “toxin” (nuodą) kurį 

_ kraujas neša į kitas kūno 
• dalis, atidarė naują tyi'ineji- 

nio dirvą. Emil Behring vė- 
liaus toliaus rado, kad gy
vulis kuris pasveiko nuo 
difterijos užsinuodi.jimo ap
saugotas nuo difterijos. -Jis

Vartojimas “toxin anti- 
toxin" apgalėti difteriją 
•nėra pavojingas__Visų pir-
miausia reikia surasti ar kū
dikis pasiduoda difterijai.

goti visus vaikus tarpe 9 
mėnesių ir 10 metų.
__ Gydymas paprastai lxi 
skausmo, saugus, ir tik rei
kalauja kelias minutas lai
ko kiekvieną sykį per tris 
aplankymus pas gydytoją.

Išnaiki n i m eis Difterijos 
Tam tikros, kovos išnaikino 
difteriją įvairiose vietose ir 
kitose žymiai sumažino. Pa- 
vyzdin, vien tik viename 
mieste Middletotvn, New 
Yorke. nuo 1921 m. nebuvo 
nei viena mirtis. San Joa- 
quin Valley, Californijoj, 
1921 m. mirties rata buvo 
51.0 dėl kiekvieno 100,000 
gyventojų. *T920 rrrrmTTti 
rata sumažinta iki 2.6%. 
Detroite difteriją nupuolė 
nuo 33.8 iki 9.8 dėl kiekvie
no 100,000 gyventojų, ačiū 
nukreipiamoms pastangoms.

Tą randa per “Schick” pa
bandymą. D r. Belą Schick 
iš Viennos, sumanė. 1913 m. 

.bandymą tam tikslui. Tas 
rado, kad kraujui išsivistč-bandymas parodė, kad kūdi-
kita medžiaga kuri stipresne |jaį įpį šešių mėnesių senu- 
ilž difterijos nuodą___  ______ i-

Devyniais metais po šiuo; kai nuo 9 mėnesių iki 6 me> 
išradimu, von Behring, pro-.tų lengviausia 
dukavo neutralizuojama me- 
džiaga jmvadinta~!!anlitax-; j 
in' auti” reiškia gojimą. Bet
‘ toxin” reiškia mokslininkai pataria apsau-

užkrečiami.
šita grupe, būtinai reikalau
ja “toxin anti-toxin” apsau- 

medikališki

Kaikuriuose miestuose, 
kaip New Yorke, mirties ra- 
ta nuo. difterijos vis labai 
augšta. Pereitais metais 700 
kūdikių mirė Nevv Yorke 
nuo difterijos ir 13,500 nors 
ir išgydyti, bet kentės ko
kiu nors sveikatos trūkumu.

Difterijos Prevention 
C()imnr<si(mT)iivbT)r'gaifižUO- 
ta prie Miesto Sveikatoj 
Departniento Ne\v Yorke. 
Thomas W. Lament, pakvie
tė- Ne\v Yorko redaktorius, 
amerikiečius ir ’ svetimtau-

Laivai “BREMEN” ir. “EUROPA” North German 
Lloyd Kompanijos neužilgo eis savo pareigas keliau

jant tarp New Yorko ir Senos Tėvynės
Keleiviai iš \yso pasaulio gauna anksto žinių mūsų skaitytojus 

žinių—apie naujai pastatytus lai--PStgnkinti-^pie šiuos ląivus. Kaip 
vus gerai žinomos kompanijos viršminėta, BREMEN ir EURO- 
XoTth German Lloyd, bet niekur PA yra greičiausi iš visų vokie- 
r.ėra tokio susidomėjimo liAlp pasinių laivų. Vuromi mihuninkų garn 
Lietuvius gyvenančius Amerikoje, j turbino mašinų ir po keturis šriu- 
Lietuviai palaikę nuo senai pui-j 
kius ir patogius North German 
Lloyd kompanijos laivus, nenuos-'tii, 
tabu, kad jie laukia su dideliu 
pasitikėjimu ir malonumu pirmu
tiniam atvykimui šių dviejų jaivų 
— BR EMEN 4r-EUROIL4; jie y-----

PASITENKINIMUI

bus, šie laivai padarys kelionę į 
Xew Yorką iš Bremeno ir atbu- 

į šešias dienas—kuris nuvei- 
kimas dar negirdėtas. Toks sku
bus patarnavimas duoda keleiviui 
pasiekti Lietuvą Į 8 dienas.

Ypatingai nuostabūs yra Tre
čios Klasės patogumai ir pritai
kymai. šioji klasė ant laivų BRE
MEN ir EUROPA yra Trečia tik
tai vardu. Didelės, oro. pilnos ka
jutės dviem arba keturiems žmo
nėms, patogios lovos su baltu 
švariu paklojimu, bėgantis van
duo ir linksmumo atmosfera yra 
vieni iš žymiuasių dalykų. Man
dagūs tarnai patarnauja su įvai
riais valgiais. Taigi, matot, lietuj 
arba giedroj, iums užtikrina sma- 
gią kelionę.

Laivai BREMEN ir EUROPA 
atvyks neužilgo į New Yorką, ir 
įvykis bus neužmirštamas Atlan-

ra netik didesni ir greitesni, 
gu kiti vokiški laivai, bet jie 
paskutinis žodis moderniško 
vų pastatymo. . -

BREMEN ir EUROPA yra di- ' 
džiuliai dvynai, abu 46,000 tonų; 
kiekvienas plaukiantis miestas sa-j 
vyje. Bet koks iš šių laivų gali 
pakelti 3.000 žmoniii visiškam pa
togume. Sekantieji numeriai duos 
Jums maždaug suprasti šių Galin
gų Dvynų — 24 nulijdnal kilo4 
gramų plieno skardos ir apie ke-į 
turi milijonai sriubų buvo var-Į 
tojama kiekvienam laivui.

♦ ... .1 1 . .

Žinoma, visšminėti skaičiai tik tiko vandenyno keliavimo įšvysty- 
d-uoda jums mažą supratimą, kiek 
galybės darbo ir medžiagos buvo 
sudėta šiems laivams. Neatsižvel
giant į tai, keliaujanti visuomenė 
įdomauja svarbiausia į naują pa
tarnavimą duodamą šių dviejų 

, laivų, pagaliau* mes išgavome iš

me. Amerikos lietuviai, kuriems 
labai patinka Xorth German 
Lloyd linija, ir kuriems labiau
siai patinka Bremeno uostas, ypa
tingai džiaugiasi atėjimu gražių
jų, Galingų Dvynų — BREMEN 
ir EUROPA.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
ne* Parašė Kun. A.'Staniu- 
cynas______________ _ ___ __ '

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

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka------------- ~——.75c.

Patarmės Moterims—pamo- 
cinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
jai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila------------$1.50

Auksinio Obuolio Historija 1
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva.___ 50c.
- TrysKeleiviai—Krikščionis, - -
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________.40c.

Trumpi Škaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ---------45c.
—Turto Norma-—moksliški pa-. -— 
siskaitymai. Parašė Uosis  45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su
jpa veikslais iš 1914—16 metu
Parašė P. aždeikis.......-........ 65c.

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

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

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ...... ...... ..... .....50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kum P. Sauru-
saitis

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

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis _____ 75c.

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 
Rusijoj ........... ....... .....................15c.

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. — Parašė Tėvas
Jeronimas Pečkaitis ------------50c.

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

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 ...l5c.

Kristaus Kryžius: Stacijos,
• Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužės, Birželio ir Spalių mė- - 
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys________________________ 25c.

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  ---------- 30c.

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis--------------------------- '

Maldos Galybė. storiškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _____________ 25c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tyknėliai. Išleido M. Paltana- 
vicia--------------------------------- 25c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas.-50c
- • DARBININKAS

W. Bro«away Sonth Boston,

apysakos. (B. Vargšas)----- 15a.*
Apie Apdraudą^ Parašė J.

S. Vasiliauskas — ------------- - “
Apsirikimų Komedija. Atsi- 

tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas ....-------- ------------------------- 1

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis---------------------

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo'jų išsisaugoti? Pąrašv 
Dr. A. Vileišis_____________ .!

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_.50e»^

-Mūsų Laikų Šventoji, Šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan- -v- 
kevičius

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas--------------- 60<

Gyvenimas Sv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.____L.

' Meilė (Poema). Parašė M. * į
Gustaitis---- :_________ ____ 15c.

Nauja SkaifymuT Knyga-.: '• 
(Dalis II). Su paveikslais-----75ft

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis________

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _____________:____

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

Moterystės Nesuardomybė. J. 
■Leguuskis: šv. Kaz. D-jasrTėF 
dinys, Kaune ______________ 10c

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius —__ ___

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P... 25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs; Sutaisė *KnPra------
nas..... .....     40c,

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

Anderseno Pasakos—su i 
veikalėliais _ ______________

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ............   40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis...—-- ----- -------_50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais —... ....... ... ..... ............4.(
—Iš Kelionės įx> Europą ir -
Aziją. Parašė Pranaičių Julė

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ........... ...... r.__ ........ 1

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- f ' 
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 ____ -.a—40c.

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas _________ __________

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

Patricija, arba nežinomoji 
. ^tankinė — 4 aktų drama. 

. Vertė Jonas Tarvydas -----
^Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3Ų Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_______________

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

Vaikų Teatrai: dalis I: J)
Pagalvok ką darai; 2) Jono * 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K, D. ir N__

Vaikų Teatrai: dalis II: 1)
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko** "j 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.C ’
Mažas Naujas Aukso Alto- i 

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais) ___________

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir
šeliais)

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais)

F. L. T. S.
F. L. I. S.

X

4 ■ ap-

10c.
a

THE EDISON ELECTRIC
ILLUMINATING COMPANY

OF BOSTON

APŠVIESK SAVO NAMUS

Laiminga ta šeimyna, kurios namai apšviesti elektra. Patogumus ir 
parankamus, kuriuos gauni naudodamas elektrą — už mažą atlygini
mą. užtikrina tau daug valandų malonumo. Prašalink pavojų vartoda
mas žvakes ir lempas—elektra geriausia tinka vartojimui—: saugi, e- 
konomiška., pasitikrtina šviesa!

•s.

Pasiteirauk pas savo vietinį elektros kontraktorių, 
arba pasišauk vieną iš mūsų ekspertų, kad apžiū
rėtų apie įvedimą elektros šviesos be atlyginimo. 
Telefonunk ITancoek 3300. <

i

čius. ant pietų Harvard’o 
Kliube pasitarti kaip ge
riausia kovoti šią baisią ii- 

ą.
44 jlifterijos nukreipimo 

stotys per visą miestą atida
ryta.

Jeigu difteriją vis nukirs 
mūsų jaunus vaikučius, kad 
nors priežastis yra žinoma 
ir išgydymo būdas įvestas, 
tai yra todėl kad patys žmo
nės dar nežino arba nenori 
apsipažinti su “toxin anti- 
toxin.”

i lengvais uždangalais galime 
labai puikiai miegoti šalta
me kambaryje. Tik kuomet 
ypatingai šalta patartina 
uždaryti langus.

Darbo vietoje, 6arba na
mie, laiks nuo laiko pakelk 
langus, kad nors tik per ke
lias minutas kelius sykius į 
dieną. Tr atsiminkime, kad 
kasdieninis greitas pavaik
ščiojimas taij) sušildys kūną 
kad užmiršime kad lauke 
šalta.

ŠALTAS IR ŠVIEŽIAS 
ORAS

i Šiame sezone termometras 
ir langai pačiu laiku žemyn 
puola. Su pirmu šalčiu lan
gai nuleisti ir durys uždaro 
lauko orą kaipo baisų prie
šą. Blogas pripratimas. Ge
rai save apsisaugoti nuo šal
čio bet nėr reikalo apsisau
goti nuo šviežio oro. Nėr 
sveikesnio oro už lauko orą, 
ir mes kasdien jo reikalau
jame.

Dabar kuomet žiema už
puolė, vistiek laikykime sa
vo miegamojo kambario lan
gus atdarus. Su naujausiais 
elektriškais išmistais, karšto 
vandenio bonkoms ir šiltais

Jeigai nenori, kad Tamstos vaika 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

' LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįsles. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Einą 2 kartus per mėnesį. 
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 Jurbarką.



Supažindinti kiekvieną ū- 
kininką su visu kuo kas tik 
yra geriausiu ir naujausiu 
jo profesijoj, Fcdcralės ~ir

jinis. Turi nejudomo turto ir 
žemės ūkio ateitis. pinigų. Nekurie gyvena ant
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Kį^LIGIJA IR POLITIKA

Religija' gimė kartu su atstovas ir Bažnyčios teisių 
^-žmonija. Pradžioje ji ąp- žinovas ir kaipo toks ir ren- 

ėmę vistj žmogaus draugijos karnas. Socialistai jo neren- 
^^dkimą. Politika atsirado ka, tik katalikai, tad ko bau- 
Otik su laiku. .Primityve is- gintis ir šūkauti. Kunigas 
^teija ir biblija aiškiai iš- neina politikon materialiais 
g-, dėsto draugijinio gyvenimo sumetimais, bet moraliais, 
^^sivystjuną, kartu religijos Tiesa, pasitaiko abūzų ir ek- 
U V politikos. Amžiais religi-' sesų, bet jau minėjau, Erar- 
|pįa ir politika buvo suvieny- chija juos sudraudžia. 
U tos. Tik vėlesniais laikaisi.

••••••••

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams   .$4.50
Užsieny metams  ...........................$5.50
Vieną kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje meL $3.00

Alums užtenka Ala
ir Francijos pavpikslo (taip
gi bolševikijos), kad ne
kreipi domės į jų šūksnius 
— kunigai kiša religiją į po
litiką. Lai ponai socialistai 
ir masonai neužsimoja re
ligiją naikinti, religija nė 

įjiępalleš politikos. Tai ne 
_________________ . J i nie-
1 **

Bažnyčios tikslas žmoniją kados jai nepakenks, bet pa- 
J^anyman Dievo įsta-- dčs draugijiniame—gyveni“

^joms jos pradeda skirtis. 
ų,,- Toki buvo žmonijos papro- 

čiai ir dvasia. Alūsų laikais 
| griežtai skiriama valstybė 

l»uo religijos. Tas yra nau- 
m dingą tiek Bažnyčiai, tiek 
ęįs 
F

K/TT'* A-'lV.VZ ĮOLCl- IKO UlHUglJUlUUllV ----------

tymų keliu. Draugijos mo- me. Jos idėja valdžią gerb- 
'■i“Takimas, jos apsiėjimas?šei- ti ir jos įstatymus užlaikyti, 
ų mynes gyvenimas, tai Baž- Amerika mums pavyzdys.

nyeios veikimo rate. _Vals-! Politika Jungtinėse Vaisti- 
S^tybės veikimas apinm..taiki- jose religijos neliečia. Jitu- 
Ly-aiojo pobūdžio draugijos.' ri pilniausią laisvę. Kuni- 
— santĄ’ki!!tT bei kvarką.—■

tikslui renkama valdžia ir 
k leidžiami įstatymai. Bedie- 
įAyis tvarko savo gyvenimą 
gysulyg savo natūralių palin- 

kimų ir valstybės įstatymų. 
lįJBet katalikas be valstybės 
t“; turi religiją, sulyg kurios jis 
K tvarko savo moralu gyveni- 
U ma. Bedievis ir tikintis esu 
ė.piliečiai tos pačios valstybės, 

abu turi savo teises, kurias 
^--valstybe privalo pagerbti, 
yj Bažnyčia dorovės srytyj 

yra aukščiau valstybės. Ka- 
f da valstybė bando reguliuoti 
r piliečių religijinį gyvenimą. 
B-ji peržengia savo rybas. ji 

kišasi i religija. Daugiau- 
?Aapia tas ir atsitinka. Jei ti
nkintieji politikoj iškelia 1<- 
g^Hgiją, tdi tik apginti savo 
yį teises ir užtikrinti tikybos 
^ laisvę. Alasonų ir socialistų 
^bendra praktika užėmus val- 
jrj:džią tuoj religiją suvaržyti. 
įyBet kartu šaukia nekiškit 
Sf>elig i jos į politiką, kol jie 
Ef kiša politiką į religiją.

. Nesenai “Darbininke” ra--F- 
S šiau apie “Kunigus ir jioli-

Vienas socialist iškas 
^-laikraštis tuoj diskreditavo 
k kunigus ir bandė įrodyti re- 
Z-ligijos kišimąsi į politiką 
K-kenksmingunią. Jis užtylė- 
B jo apie politikos kišimąsi į 

religiją, kaip dabar Aleksi- 
koj. Aklas mato, kaip ker.ks- 

BTminga politikai kištis į reli- 

R. Nepatinka jiemg. kad ku- 
|Lnigai religijos skraiste eina 
H politiką ir kiša religiją. 
pJBažnyčiai visiškai nerūpi 
g-politika. Bet. jei mato rc- 

ligi jai „pavojų ir jos teisių 
K varžymą, ji niekados nety- 
g$ės. Kunigas yra religijos

tiek Bažnyčiai,
■ -(-dėlei- Kairiu- rev * - * nepaneš pomiKos.

| Bažnvčios reikalas.
I *

PROBLEMA nkietis daug aiškumo patirs 
jo rūpimuos klausimuos. Jis 
pats veikiai pamatys, kad 
neprošalį būtų imtis žemės 
ūkio užsiėmimo.

Pirmais metais, įsikūręs 
amerikietis, žinoma npnpsf-

kapitalas Sugnbfijan&s ir~nsŽTF 
mas. Valstybė j? koopertęija. J- 
vairios ūkio šakos.

Jau ankščiau buvo minė
ta, kad klaidinga būtų ma- 

nebėra jokių būdų 
pragyvenimo šaltiniams pa
didinti Lietuvoje. Anaiptol. 
Tų galimybių tiek daug ir 
pati veikimo dirva lahni pln- 
ti, ir palyginti dėkinga. Tik
tai vien dėl to išsigąsti, kad 
kartais, per keletą metų pa
sitaiko nederlius—būtų ma
žiausia neišmintinga. J eigų 
to visi bijotų, tai reikėtų vi-, 
siems šis verslas mesti šalin. 
^Tačiau"' taip neišmintinga, 
niekas nedrįs nė manyti.

Tačiau ne vien žemės li
kis kenčia nuo nelaimių. Ir 
pramonė, ir prekyba dažnai 
kenčia dar sunkesnių krizių. 
Alės žinome, kad žmonijos 
prieauglius kasmet eina di
dyn. lr’niatomai, jis ateity, 
gal dar labiau didės. Patvs 
reikalingiausieji pragyveni
mo šaltiniai, kaip maistas— 
vis augs, nežiūrint, kad ir 
jų produkcija didės. Žemės 
ūkio ateitis vis tvirtės, bus 

^frieTTa~T7arinmiSTn‘^ihWj6s 
produkcijos sričių.

Ir Lietuva tokios ateities 
šalis. Amerikiečiai, ateiviai 
iš Lietuvos, turės rimčiau šį 
klausimą pasvarstrii. Juk 
via jų tarpe daugelis su šio
kiomis tokiomis taupmenų- syti jų nuomones.

- -----------------— ■ 1.1 ■! ’ ... I —

farmų ~-t- y. užsiima že
mės ūkiu. Kiel girdėjau' ir 
Amerikoje žemės ūkis turi 
nekuriu sunkumu, gal net 
rimtesniu kokią sutinka 
Lietuvos ūkininkai. Lietuvio 
prigimtis dažnai mėgsta že
mės darbą, ūkio triūsą ir rū
pesnius. __________ .

y •

Anierįkietis perkėlęs savo 
dalį kapitalų Lietuvon į že
mės ūkį — ilgainiui nė kiek 
nesigailės, tik džiaugsis. Su 
ištekliais jis pagreitintu 
tempu pajėgtų pastatyti į 
aukštesnį kultūros laipsnį 
žemės ūkio užsiėmimą.

t

Ištikro, gal ne vienas A- 
merikos lietuvis ką nors pa
našiai yra galvojęs. Bet jam 
gal ateina galvon neaiškūs 
klausimai: Ar užteks, suge- . 
bėjimo, žemės ūkio srity ? 
Ar apsimokės įdėtas kapita
las ir darbas?

Parvykti Lietuvon, su ke- ; 
lėta tūkstančių r dolerių, 1 
pirkti žemės ir imtis tuojau ■ 
ūkininkauti—žinoma ir mes 
patartume. Pirmiausia tek- :

Pabuvoti pas gimines, pažįs
tamus, aplankyti pavyzdin
gus, kultūringus ūkius, pri
sižiūrėti Jų aflfklam ir dar 
užmanytam darbui. Be to, 
pasitarti su vienu kitu, že
mės ūkio specialistu, išklau- tai sodnai. Geros rūšies o-

eis be agronomo vadovauja- valstijų kolegijos, tyrinėji
mų patarimų. Tas jam nie
ko nekainuos. Visoki žemės 
ūkiui pagelba, teikiama ne
mokamai. Lietuvoje žemės 
ūkis ikišiol buvo protektuo- 
jamas; manome bus tai ir 
ateity. Dar daugiau padės 
žemės ūkiui tinkamai kiltLir. 
kultūrėti, šiandien jau ant 
tvirtų kojų stovinčios orga
nizacijos.

Be paprasto, žemės ūkio, 
pilnoje žodžio prasmėje už
siėmimo yra labai daug ir 
kitų galimybių. Pelningai 
galima verstis įsigyjus ne
didelį, kelių hektarų žemės 
sklypelį netoli miesto, ar 
gelžkelio stoties. Tokiam mi
niatiūriniam ūky nereiks di
delių kapitalų ir rizikinges- 
inų žingsnių. Tokiam ūky 
labai pasekmingai galima 
■užoiimti ■vištininkvstv, ktlTT 
pasirodė gana pelninga ūkįo 
šaka. Ji nereikalauja nė’ 
daug žemės, nė didelio’darbo 
aparato. Toliau daržinin
kystė. Braškių (naminių 
žemuogių), agurkų plantaci-

mo stotys ir universitetų 
pratęsime Divizijos siunti
nėja visokias žemdirbystei 
reikalingas informacijas vi
soms ūkėms visoj šaly. Ir 
todėl Suv. Valstijų Apšvie
tos Biuras pagamino skai-

■M ■ I .-T . T

apie ekonomiją. Bet šian
dien padėjimas yra visai kl
iokis. Taip pat kaip dauge
ly vietų traukėjas prašalino 
arklius nuo ūkių, taip pat 
moderniški bankavimo bū
dai užima vietą prikimštų 
pančiaku, indu ir kitų vitF-----
tų kur žmonės slejidavo pi
nigus. Modemiškoj žemdir
bystėj ūkininkas turi vesti 
savo ūkį prisilaikydamas 
prie biudžeto, jis turi išf(F 
kuoti išlaidas iš anksto, jis 
turi žinoti kokius darbinin
kus samdyti, kokius javus

tymo kursą ūkininkams riš^-^į^^^Pjjioygali šutau-
dėstant ūkių problemas. 
Tais kursais bando ūkinin
kui parodyti viso pasaulio 
patyrimus žemdirbystės dir
voj. t

Amerikos ūkininkai pasi
mokino teisybę, kad papras
tas žmogus pasimokina nuo 
savo patyrimų, bet protin
gas žmogus pasimokina nuo 
kitų patyrimų.”

Kuomet, suvirs šimtmečio 
atgal, Adam Smith parašė 
knygą uTautų Turtas,” bu~ 
vo manyta, kad nereikalinga 
praktiškam ūkininkui žlholT

atsilankyti Lietuvoje. jos.-dunda-Lartais-labai-gi*a- upetsmai.
žaus pelno. Ypač braškes. 
Jos visai nesibijo sausros, 
nė šlapių metų. Visad už
dera ir duoda patikrintą 
pelną.

Dar labai žymi ūkio šaka,

ną ir užsieny jų rinka pa
tikrinta. Dabar Lietuvoje 
parduoda net iš Kaliforni
jos atvežtus obuolius, bran
gesne kaina, kaip citrinos ir 

Tačiau nebloges
nių vaisių galima užsiaugin
ti Lietuvoje. Pelnas užtik
rintas. Laukti įtikės 5—K) 
metų ir pradės nešti atatin
kamą progresvvį pelną. Tik 
darbas, to darbo meilė ir šio- 
ki loki materiale pradžia,

pyti laiką, ir šimtus kitų 
moderniškų reikalavimų.

Beskaitydamas šias kny
gas’ ūkininkas netik pasimo
kins apie Šiandienos ūkinįn- 
kvstę bet praleis daug links
mų valandų. Nes tos knygos 
netik apima informacijas a- 
pie žemes, naujus ūkinin- 
kvstės būdus, užvaisintojus, 
ūkės javus, informacijas a- 
pie gyvulius, bet apie žem

dirbystės ekonomiją ir ūkės • 
.vedi mm---- -------------------------

Šis kursas kaip ii- daug 
kiti! kūnų Jung. Valstijų— 
Apšvietus Biuro pagamintų, 
pasiunčiamas pareikalavi
mui. Prašymus reikia ad
resuoti U. S. Bureau of 
Interior, AVashington, D. C. 

F. L. I. S.

buoliai turi visad gerą kai- čia turi didele ateitį.

rrVisi "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. Andrieu 192G- 
X-5.)

Tam*gai čia nesikiša ii’ nesikiš.

religija
Kol to 

bus 
nuo

Jei pasaulis pasektų Jungti
nes A’alstijas, su 
vargo visai nebūtų, 
nėra, katalikai visada
pasiryžę religiją ginti 
politikos uzurpavimo.

Tas tiktai ir įūpi Lietu
vos katalikams ir kunigams. 
Jei minėtas laikraštis nie
ko gero nemato kunigų, dar
buose kultūros ir apšvietos 
gyvenime Lietuvoje, tai jo 
biznis. Tik išsigimėlis ne
duoda kredito kam įniklau- 
šo. Bet diskredituoti dėl 
vieno ar kito pasielgimo ir
gi niekšiškas darbas. Atidė- 
kim i šalį ką gera kunigai 
Lietuvoj nuveikė ir pažvelg- 
kini ką pasauliečiai inteli
gentai, o ypač socialistai nu
pelnė, tai skiriamas jų 
"nuopelnų” labai žymus.

Lietuvoj, dėka kunigų 
darbštumo, religija apsaugo
ta. Kol pavojus gresia iš 
laisvamaniu pusės, tol kuni
gai seiman bus renkami. 
Užtikrinus religijai laisvę 
jie pasitrauks iŠ politikos ir 
užleis vietas pasauliečiams 
katalikams. Katalikų veiki
mas stiprėja, pasauliečių 
veikėjų būrys auga. Neužil
go sulauksime stiprią katali
ku avangardą prieš Markso 
pasekėjus. ’

Jasys

Dievas yra dvasia, už tai 
garbint Jis reikia dvasioje ir 
tiesoje.—Bacher.

Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

VARGO IR AŠARŲ 
SALOS

. maža, moterų -iš--šviesuomenės-, keturi popai,"ke
letas Sodiečių, keletas buvusių karininkų, vie
nas senelis ir penkiolika studentų. Kiekvienas 
kalinių gavome po 1 kilo juodos duonos ir po 3 
džiovintas žuvis. To maisto turėjo mums už
tekti 3 dienoms, nes tiek laiko turėjo tęstis mū
sų! kelionė iš Petrapilio į Kernį, kuris yra ar
timiausia geležinkelio stotis nuo Solovecko. Bu
vo jau naktis, ir lijo. Atvaryti į geležinkelio 
stoti turėjome dar kilometrą žygiuoti, kol pasie
kėme savo vagonus, kurių langai buvo apkalti 
tankiomis kvotomis. Vagonai padalyti į skv-

Taip dabar vadinama Solovecko salos, niūk
sančios Baltoje Jūroje, Rusijos tolimoje šiaurė
je. Ten Sovietu vyriausybė siunčia kalėti poli
tinius nusikaltėlius, pikčiausius kriminalistus'ir 
apskritai visus tuos, kuriems mirties bausmė 
neskiriama, bet kurie norima smarkiai nubausti.

>Solovecko salose žiema tęsiasi apie 9 mėne
sius. Žemė apaugusi miškais ii- pelkėta. Bet ir jrius. Kiekvienan prigrūdo po 15 kalinių. Ank.Š- 

•|ta, nešvaru, trošku ir didžiausia smarvė. Trau
kiniui sujudėjus važiuoti dar vienas nepažįsta-’ 
mas Įsirioglino mano skyriui), kuris, kaip pas
kui patyriau, vadinasi Kaluginas, tarnavo Če- 
koje (bolševikų politinėje policijoje) už kokį 
ten prasižengimą buvo siunčiamas į Solovecką 
ir 1 arėjo pareigą šnipinėti važiuojančius kali
nius. Svaiginosi save kokainu. Priešais mane 
viršuje gulėjo džiovininkas, nuolat kosėjo ir 
kraujais spjaudė. Greta su juom sėdėjo vienas 
inžinierius amerikietis. Buvau labai nuvargęs 
ir greitai užmigau. Anksti ryto traukinys su
stojo prie mažutės stoties, ir mane pažadino di
delis triukšmas. Paaiškėjo, kad tas džiovinin
kas pasimirė. o drauge su juo buvęs amerikietis 
gavo nervų ligą mėšlungį), rėkė ne savo balsu. 
Vienas žandarų šovė jam iš revolverio ir su
žeidė petį. Sužeistasis prabuvo taip apie 10 va
lau iu, nes tik vakare Sorokų stotyje, felčeris 
apžiūrėjo jo žaizdą ir aptvarstė.

Trečią kelionės dieną vienoje stotyje pirmą 
kartą gavome karšto vandens, kurio atnešė ka

irei viai ir pripylė mūsų arbatindžius. Kaluginui 
einant praustis vagono galan, kažkoks sviedė 
jam indą su karštu vandeniu ir drūtai apsvilino 
kaklą ir ausis. Kaluginas pašaukė sargybos vir
šininką bet kaltininko negalėjo surasti: visi vir
šuje atrodė ramiai beiniegą. Antrą kart einant 
Kaluginui pro tą patį skyrių, vėl kažkas apsvili
no karštu vandeniu jų kaktą. Dar kažkas su
riko: “Saugokitės šnipo!” Kaluginas 
ręs mūsų skyriuje ir piktas iš apmaudo 
mejo:

— Palaukite, kol atvyksime į Kętpi.

tokioje nederlingoje ir šaltoje vietoje jau XV- 
me amžiuje apsigyveno rusų vienuoliu i. ''Tūri e 
ilgainiui pastatė ten didžiulį vienuolyną, nely
ginant miestą ir tvirtovę. Vienuoliai Solovec- 
ke pristatė daug gražiu mūro trobesių, puikių 
cerkvių ir įvairių dirbtuvių bei fabrikų. Vie
nuolynas buvo turtingas, nes į jį plaukė iš visos 
Rusijos didelės minios maldininkų, kurie nema
ža sudėdavo aukų. Vienuolynas turėjo savo pa
dirbtus didžiulius jūrų garlaivius, kurių kapi
tonais irgi būdavo vienuoliai.

Bolševikai, paėmę Rusiją valdyti, uždare, 
kaip žinome, visus vienuolynus. Solovecko vie
nuolyną pavertė kalėjimu, į kurį dabar gabe
na tūkstančius kalinių. Kaip ten su jais elgia
masi. kokių vargii ir nelaimių jie patiria, suži
nome iš tų kaliniui, kuriems arba pavyko pabėg
ti, arba kurie buvo paleisti, griežtai pareikala
vus svetimoms valstybėms. Buvusieji Solovecko 
kaliniai pasakoja tokių dalykų, kad. klausant 
jų, žmogų krato šiurpulys ir apima didžiausias 
siaubas. Jei yra kur žemėje vieta, panaši į pra
garą, tai nebent Solovecko kalėjimas.

Štai pasiklausykime, ką mums pasakoja vie
nas suomis, inžinierius, kurį visai nekaltą So
vietų valdžia kankiho per 19 mėnesių Petrapilio 
kalėjimuose, o paskui 4 mėnesius .Solovecke. Ką 
tas suomis iškentėjo Petrapilyje, to nekalbėsi
me, nes per daug užimtų vietos, o pradėsime 
nuo jo kelionės į Solovecką.

1925 m. mgpiūčio mėn. 26 dieną kalėjimo 
sargas iššaukė mane ir liepė greitai imtis su 
savim daiktus. Atvestas pas kalėjimo viršinin
ką. išgirdau iš jo pasmerkiųią trejus mefūs ka
lėti Solovecke. Išvestas kieman, atsidūriau tar
pe 42 kitu kalinių, kurie kaip ir aš, tt 
nugabenti į Solovecką. Kalinių tarpe

atsidū- 
sumur-

būti 
>mo ne-
‘"■f *

1 ‘ -V.

Tcpąį 
surasime kaltininką. 1925 metais rugpjūčio 
mėli. 28 d. apie 6 vai. vakarą atvykome į Ke
inio kalinių evakuacijos centrą. Visi išsėdotne 

. . ' 'O... -i - •

iš vagomf ir buvom atvesti prie gana didelio 
ploto, aptvindo dygiomis vielomis. Pastatyti 
iš medžio geltonai nudažyti variai turėjo para
šą: “Solovecko ypatingų kalinių evakuacijos 
centras.” Vartų viršus papuoštas Sovietų val
stybės ženklais: kūjeliu ir pjautuvu. Perėję 
pro vartus atsidūrėme plačiame kieme, kurio 
abiem šonais buvo pastatyti iš lentų šeši ilgi 
barakai. Lijo lietus. Aplinkui buvo matyti pli
kos uolos ir tik kur nekur skurdi žolelė. Kaž
koks liūdnumas pagavo mūsų širdis, bet dar 
liūdniau pasidarė pamačius priešais save būrį 
čekistų, apsivilkusių juodos odos kurtkomis ir 
su raudonomis juostomis ant kepurių. ^Mums 
pasidarė nejauku ir baugu. Tartum koks nusi
minimo akmuo prislėgė mūsų širdis. Čionai če
ką turėjo neribotą valdžią, o čekistais buvo pik
čiausi žmonės. Vienas jų, matyti, sargybos ko
mendantas, atsikreipęs į mus, taip prabilo:

— Jus čia atsiuntė už sunkius nusikaltimus, 
Atsiminkite, kad šioje ka- 
karo stovis. Turite būti 
Mažiausias iš jūsų pusės 
smarkiausiai baudžiamas,

Tiesioginiu jūsų viršininku bus 
.Po kurio laiko iš Komi
• • •

kad pasi t a i sy t umėt. 
linių stovykloje yra 
griežtai paklusnūs, 
pasipriešinimas bus 
dargi mirtimi,
draugas Alichelsonas. 
būsite išsiųsti i Solovecką.”

Po to kažkoks sulysęs asmuo su akiniais ir 
kreivomis kojomis apžvalgė mus iš priešakio. 
“Draugas” Alichelsonas pagarsėjo savo darbais 
Kryme, pasitraukus iš ten Vrangelio kariuome
nei, kur jis savo rankomis iš kulkosvydžio su
žeidė 3000 žmonių: vyrų, moterų ir vaikų. Pa
ti čeką jojo bijo ir todėl išsiuntė į Solovecką.

Kai jau buvome patikrinti, suvarė mus į ba
rakus. Aš patekau į baraką Kr. 5. Tas bara
kas buvo nelyginant didžiulė daržinė, sukalta 
iš lentų, turinti 45 metrus ilgio ir apie 20 plo- 
či >. Vidus buvo išteptas kalkėmis. Pasieniais 
stovėjo medinės lovos, o abiejuose* galuose dvi 
krosui. Vos tik suspėjom mesti savo bagažus 
ant lovų, tuojaus pasirodė Alichelsonas, kelių 
čekistų lydimas. Atidarę bagažus viską iškni- 
sinėjo: mus taip pat iškratė, liepę* prieš tai vi
sai nusivilkti, o buvo jau taip šalta, kad danti
mis brazdi nom.

• KąlUgin®s iKripiąrtino prie Michelsono ir 
kažką jam pašnibždėjo, rydvdamąs į kelius 
naujai atvykusius kalinius. Tada Alichelsonas 
paklausė nurodytų kalinių.
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leidimus 
negalėjo

rin-
na-

ruodami į Šiaulių miestą ir 
tuo jį kita tiek padidinda
mi. Ypač gražus vaizdas at-

. L
Baigės karas. Į Klaipėdą 
Tuoj prancūzas atsisėdo.
Kės ausin, jam lenkas tarė: 
“Saugok Litvą, braž nuo marių! 
Nes jei bus tik Litvai uostas? —

Įstatymas veiką- • 
užmokėti $3.00 už 

ir laiko

Ir namo garbingai veža. . 
Išvežė, iš kur atvyko,

“ Labai daug ateivių, ku
rie visai apsigyveno Jung, 
Valstijose, laikinai sugryžo 
užsieny” ' sako—Jamefi—Jr 
Davis, Darbe Sekretorius,

TT-------------
Mūs ministrai aimanuoja;
“Kad neduoda mums geruoju... 
Prašom mes, jie ima barti...
— “Ach, tai šitokie jie ponai!!!” 
Sako mūs Petrai ir Jonai.

Vaksu tepa savo ūsus..,’

V. 
Neilgai pasikalbėję 
Vyrai ėmė ir išėjo. -

sąvo metiniame raporte fis-’ 
kališkięnts metąms baigiant 
birželio 30 d., 1928 m. Tą

O Klaipėda mums paliko. 
Tad ir sako Petras Jonui: 
“Nors kariauti nemalonu,
Bet kur žodžiai nepaveikia, — 
Kumštis ten parodyt reikia.”

(“Trimitas”)

lstovyje; kaina nebrangi. Delsų- 
I lygą prašau kreiptis į mane šiuo 
i adresu: Prof. D. Rudzinskui, Dę£- 
! nuvos Selekcijos Stoties Vedėjui, 
Lithuania.

tais Biuras gavo 117,794 ap
likacijas dėl tokių vizų. Iš 
tų 113,977 buvo išduota ir 
2.103 atsakyta, paliekant tik 
1,714 neatsakytas. Laikas,
pailgintas net 10.731 atsiti- > 
kiniuose.
lauja
kiekvieną leidimą
pailginimą.

Atsakyta išduoti*
kuomet prašytojai
įrodyti legališką įleidimą ir 
apsigyvenimą Su v. Valstijo
se.

Lietuvos. Aidas’

>»
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Šiaulių miesto 1929 metų biu- berili jos ir už jos, tokiu bū- 
du pafi? Guberniją ir jos 

ir kanalū&cijoe projektai. Ar ga- geležinkelių stotį inkorpo- 
limas Šiauliuose nuolatinis teat- 3 . ............................ .. •
Tas?
 Hn laikinosios—Lietuvos.

---- sostinei Kauno ih Klaipė- sidaro į naująjį 
dos, trečiuoju, didumo at
žvilgiu iš eilės miestu eina 
Šiaurinės Lietuvos centras 
— Šiauliai, kuriems pasau
linio karo metu likimas lė
mė būti visiškai sunai- 
kintiems ir kurie su nepa- 
prasta energija varo atsista
tymo darbą.

’ ’ I

Kas matė Šiaulius prieš 
karą ir po baisiosios, viską 
griaunančios karo audros, 
kai gražus miestas virto 
griuvėsiais, dykuma, ir iš 
rinkos matėsi geležinkelio 
stotis, Gubernija, Ginkūnai, 
—visos Šiaulių apylinkės,— 
po dešimties atsistatymo me
tų Šiaulių nebepažįstu. Cen
tre išaugo eilė puikių, po ke- 
lis aukštus namų, gatvės iš-- 
grįstos, šaligatviai nutiesti, 

-----aikštės ir sodaytkurį mi 
t ui ' padovanojo grafas V. 
Zubovas) sutvarkytas ir į- 
gavo švaraus, augančio mies
to išvaizdą. Ypač sparčiai 
auga ir plečiasi naujasis 
miestas — buvusio Gubemi- 

- -jos dvaro laukuos. -4 -ries 
kelis metus Gubernijos dva
ro dalį priskyrus prie Šiau
lių ir išskirsčius ją nedide
liais sklypais vėliau atiduo
tais valstybinių įstaigų tar
nautojams ir savanoriams, 
greitu laiku išaugo daugybė 
ivairiu įvairiausiu namu.«. *. * 

kurie nusitęsė iki pat Gu- ir praėjusių meti).

žiuojant traukiniu iš Joniš
kio ir Mažeikių. Prieš akis 
išsidriekia, nevienodo dy
džio ir stiliaus namai, tarp 
kurių, kaip koks New Yorko 
dangoraižis; didingai stovi 
keliolikos aukštų Šiaulių e- 
levatoriusl.. ------------------

Į pačio centro atstatymą 
ir tvarkymą labai daug dė
mesio kreipia miesto valdy
ba. Patsai miesto atstatymo 
darbas eitų kur kas spar
čiau, jei nesijaustų kreditų 
stoką ir smarkiau augtų 
pramonė.

Šiomis dienomis Šiaulių 
miesto valdyba priėmė 1929 
metų pajamų ir išlaidų biu
džetą, kuris subalansuotas 
1,206,430 litų snmoje.l_ Ber

nai metų biudžetas s^‘kė 1,-,

sidija gaisrininkų’ draugijai 
25,000 litų, iš kurių 5,000 li
tų manoma paskirti inven
toriaus įsigijimui. Einama 
prie to, kad ilgainiui nuosa
vą, gaisrininkų komandą- įsi
gijus.

Aliesto tvarkymui paskir 
fa 134,857 litai. Į Šį para
grafą įeina: įvairių vietų, a- 
pie 5,000 ketv. metrų grindi
mas, sodų tvarkymas, tiltų 
naujų ^statymas ir remontas, 
trotuare) tiesimas, priemies
čių apšvietimas, vandentie
kio planų sudarymas ir tt. 
Vandentiekio planų sudary
mą numatoma pavesti Kau
no kanalizacijos darbų vyk
dytojui, p. inž. S. Kairiui, 
kuris šiomis dienomis tuo 
reikalu, buvo Šiauliuose ir 
tarėsi su miesto valdyba.

Miesto įmonių 4 išlaikymui 
numatyta 88,049 litai. Į šį 
išlaidų paragrafą įeina 
miesto skerdyklos išlaiky
mui, kuriai skiriama 70,000 
ir likusieji 118,049 litai Re- 
kyvos ūkiui išlaikyti, kuria-: 
me randasi senelių prieglau-

■<?. sius namus
\ t *'*'7

i * r r - - - --
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ryčiams ir pietums 
litų. „

50,000 litų paskirta mo
derniškai mokyklai statyti.

Beturčių ir bedarbių glo
bai paskirta 234,408 litai.

Iš viešųjų darbų yra nu
matyta tęsti naujas rinkas 
už miesto prie Kuršėnų ke
lio, kasimo, lyginimo ir ka
nalizacijos vamzdžių tiesimo 
darbai. Po keletos metų 
naujos rinkos darbai bus 
pabaigti. Netolimoje atei
tyje numatoma pradėti iš- 
nuomuoti apie naująją 
ką sklypus, prekybos 
mams statyti.

Kai kurie kultūros
buotojai yra kėlė miesto va b. 
dvboje nuolatinio teatro i-

BENT KIEK ISTORIJOS
- ii • — / *

-t K * i
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— ‘ ‘ Einam, vyrai, pažiūrėti, < ■ 
Pajūrin pavaikštinėti.. ' 
Ten prancūzai mūsų mieste 
Sėdi niekieno nekviesti. 
Pažiūrėsim, kaip prancūzas

I

parodo prašymai, apsigyve- Nosis mums visiems nušluostis. 
nusių ateivių, kurie kreipia
si prie Darbo Departamen
to prašydami “sugi-įžimo 
leidinių.”

Immigracijos Aktas iš 
1924 m. aprūpina, kad atei
viai immigrantai, legališkai 
įleisti į Su v. Valstijas nuo
latiniam apsigyvenimui, ga
li sugrįžti į savo gimtinę ša
lį, laikinai, ir nebus priskai- 
tomi prie šalies kvotos. Pa
lengvinti sugrįžimą tų atei
vių jiems nereik prašyti ne- 
kvotinės vizos nuo Amerikos 
konsulų, 
akte, kad 
iš anksto 
leidimus 
Commissioner 
Tmmigration, 
Darbo Sekretoriaus. Per ką 
tik

Yra aprūpinimas 
toki ateiviai gali 
išgauti sugrvžimo 
kuriuos- išduoda 

General of 
su užgyrimu

metų biudžetas 32.079 litais 
yra mažesnis. Įdoy011 pa^i-' 
žiūrėti, kuriems J’kslĮius 
daugiausia pilni'* ,s^Yžia- 
ma. ' ■.

Miesto valdybos tarnauto-

skerdyklai, numatyta 42,000 
uit. paimti skerdyklos pra
plėtimui ir remontui. Sker
dyklos praplėtimo planas 
jau sudarytas ir pamažu 
vykdomas..

jums -išlaikyti — šių metų. Švietimu reikalams paskir- 
biudžete numatyta 187,628 
litai; į šį išlaidų paragrafą 
įeina: tarnautojams algos, 
komisijų posėdžiams apmo
kėti. buto nuoma, savos po
licijos išlaikymas, kelionės 
dienpinigiams ir tt. .Ši po
zicija beveik tokia pat, kaip

ta 264,4891itai, truputi ma
žiau negu 1928 met. Iš tos 
sumos, vien tik mokyklų bu
tų nuomai ir išlaikymui ski
riama 50.000 litų: 50 moky
tojų butams, kurui, šviesai 
53,000 litų ir neturtingų, mo
kinių pašalpoms: drabu- 
žiams< avalynei, pirčiai, pus-

na iš dienos darosi vis aktu
alesnis. Pasiteiravus pas 
Šiaulių šeimininkus, patyrė
me, kad dėl lėšų stokos ir 
begalės kitų svarbių ir ne
atidėliotinu darbu, nuolati- 
nio teatro steigimo klausi-: 
mas dar negreit teigiamai 
tebusiąs išspręstas. Kiek 
mums žinoma, jei susirastų 
privati teatro kūrimo orga
nizacija, miesto valdyba ir 
kitos Įstaigom, tam tikromis 
sumomis teatrą subsidijuo
tų.

— Kas iš jūsų metė indą su karštu vande
niu ant Kalugino. Jus Įtaria keturius. Jei ne- 
prisipažinsite, visus keturius tuojau liepsiu su
šaudyti.

Kaltininkai tuojaus prisipažino. Juos išve
dė laukan. Dar nepraėjo nė pusvalandžio, o 
jau mus išvarė kieman ir parodė tris lavonus su 

•skeltomis šūviu kaktomis. Visus tris sušau- 
pats Kaluginas. Toje pačioje vietoje, kur
y

dar tebegulėjo šilti lavonai, suskirstė mus į dvi 
kuopas. Mano kuopa buvo nuvaryta prie jū
ros kranto į nedidelį uostą, kuriame stovėjo gar
laivis. Turėj’ome prikrauti jį anglies. Mano pa
reiga bu\o suskaityti kiek maišų anglies buvo 
prikrauta. Baigėme darbą apie 11 vai. nakties. 
Vienas dirbusių su mumis kalinių taip nusilpo, 
kad staiga pasimirė. Apie vidunaktį sugrįžome 
į barakus, sušlapę ir juodi nuo anglies dulkių 
tuojau gulome savo guoliuospa ir saldžiai už
migome. nežiūrint kad kūną paukščiai mūs ka
pojo. ir barake švUįm" šaltas vėjas. Pažadino še
šiomis ryto. Atsikėliau pagautas škorbuto li
gos. Mane nuvarė į ligoninę ir priskyrė prie 
lengvesnių darbu: turėjau nešinti malkas ir 
vandenį į barakus ir kuopti kiemą.

Vakarą prieš einant gulti, paskaitė mums 
mirtimi nubaustųjų pavardes ir paaiškino, ko
dėl taip o ne kitaip buvo su jais pasielgta. Po 
to kasdien turėjome tokių skaitymų klausytis.

Ryto metą vos tik prašvitus, buvome suva
ryti į laivą, einantį į Solovecką. Kalinių buvo 
15G. Čekistai ir jų žmonos sėdėjo kajutėse, o 
kaliniai buvo sugrūsti ant dangčio. T mus žiū
rėjo du priruošti kulkosvydžiai.

Solovecko salos nuo Kemi yra apie 65 ki
lometrus tolumo. Tų salų yra įienkios. .Pati’ 
didžioji, kurioje yra garsus kalėjimas, padaly
tos iš vienuolyno, turi apie 23 kilometrus ilgio. 
Krantai neaukšti ir akmeningi. Viduje salos 
dar daug pelkių. Iš tolo buvęs vienuolynas at
lojo gan gražiai ir didingai. Tik keisto įspū
džio daro cerkvių bonės be kryžių. Garlaiviui 
pasiekus prieplauką, pamatėme grupę čekistų 
odos švarkais ir kaskietais, kuopą kareivių ir 
minią skarmaluotų kalinių, dirbančių uoste. Jų 
tarpe pastebėjau keletą savo draugi) ir kitų pa
žįstamų. kadaise užėmusių aukštas vietas prie 
caro valdžios. Kaliniai atrodė taip nuvargę ir 
nukankinti, kad buvo panašūs nebe į žmones.

o į kokias giltines, ant kurių grobų oda vos be
silaikė. Čekistai tuojaus liepė mums lipti iš 
laivo ir rykiuotis į eiles. Susirykiavę ėmėm žy
giuoti kalėjimo linkui. Kai kurios nuvargusios 
moteriškės negalėjo suskubti eiti draugėje ir at
silikdavo ki^ti užpakalyje. Čekistas pribėgęs 
prie jų rėkė:

— Skubinkitės poniutės, čia nėra automo
bilių.

Beeidami iš prieplaukos į kalėjimą užgirdo
me ir pamatėme danguje skrendančius ir liūd
nai kirkiančius šiaurės paukščius. Liūdną įspū
dį dar labiau padidino niūrūs oras ir paniuru
sios cerkvės, paverstos kazarmėmis. Mus atve
dė prie didžiausios cerkvės.

Kai visi formalumai, priimant naujus kali
nius, buvo padaryti, suvarė mus vidun cerkves. 
Vos tik savo daiktus pasidėjome ant lovų, tuo
jaus buvo pranešta, kad turime eiti į darbą į 
durpines, penki kilometrai nuo kalėjimo. Arti
nosi žiema. Reikia nuimti siaurasis geležinke
lis. kuriuo buvo gabenamos durpės į kalėjimą. 
Pora sukaltų geležinkelio reikli svėrė apie 180 
kilo, o kiekviena vagonėle apie 200 kilo. Vago
nėlių buvo 23.

Per 18 valandų 43 kaliniai, kurių tarpe ir 
man teko būti, turėjome nurinkti nuo pelkių ki
lometrą geležinkelio ir visas vagonėtas su nuim
tomis veikomis sustumti į palapinę. Kalinių 
ta r jie buvo daug ligotų ir per ištisą parą nie
ko nevalgiusių. Šaltis buvo jau nemažas, ir su
diegusios rankos tuojaus prišaldavo prie reikų. 
Porai reikų pakelti reikėjo trijų žmonių. Taigi 
jei vienas Suklupdavo, kiti du irgi furėjo su
klysti. Vienas mūsų draugi), buvęs kariškis, 
pritrūkęs jėgų, atsigulė žemėje ir sako čekis
tams : /

— Verčiau mane užmuškite. Aš jau nebe
galiu išturėti.

Čekistas Sartis, latvis, pastatė jį ant kojų ir 
ėmė drąsinti.

— Nebūk kvailas. Kiti dirba, ir tu dirbk. 
Turėsi dar laiko numirti.

Bet tas padrąsinimas mažai tegelbėjo. Nu
vargintas kalinys patruko ir apie 4 vai. ryįto 
pasimirė. Mes dar turėjome darbo ligi 6 vai. 
Numirėlio lavonas buvo paliktas lauke, o mes 
sugrįžome į kazarmę visiškai nustebinti. Pus
antros paros nieko nebuvome nei valgę nei gė-

Spiaut jai bus į mūs de jure 
Jei turės ji savo jūrę. 
Pasėdėkit biski uoste 
Paskui man jį atiduoste.”

II.
Taip bičiuliai susitarę, ... 
Skiria Lietuvą nuo marią. 
Sėdi Klaipėdoj prancūzas, 
0 Pilsuckis kraipo ūsus... 
Laukia metą, laukia kitą, 
Didina sau apetitą. 
Vilnią vos tiktai suėdo — 
Dabar žiūri į Klaipėdą: 
“Daj mnie, Božę, co byc’ može, 
Chcę od moža i do moža.’’ ’

III.
Mūs ministrai prašo Dievo. 
Važinėja į Ženevą.
Ir kitur kur važinėja, 
Savo miesto prašinėja: 
“Duokit, ponai, mums Klaipėdą, 
Be Klaipėdos cista bėda...”
— “Prašymo mums nepakanka: 
Dirbkit uniją su lenku!” 
Taip prancūzai jiems atsako, 
Šmugeliuodami konjaką.

O Klaipėdoj sūdna diena. 
Striokas apėmė kiekvieną 
Petisnė palovin lenda 
Garsiai šaukdams: “Sacrame 
benkas sienon kaklams kablįO 
Šaukia balsu: “Žeb ieh djablil’ 
Gretchen, Friedchęn, Paul

Peter
Rėkia, klykia: “Donner Wettef]' 
JūVės tik iš džiaugsmo ošia, 
0 Klaipėdoj gyva košė.

.VI. •

>•* 
X;"-

1 . _

O paskui, bent kiek palaukę, ■_ ; 
Jūrėm garlaiviai atplaukia 
Ir su patrankom didžiausiom 
Pagrūmoję, sako: “Šausimi” 
Pagrūmojo, bet. nešovė 
Ir ištraukę iš palovio 
Komendantą savo gražų 
Susikrovė į bagažą ______ -į

rę. Tačiau užmigome ir išmiegojome ligi 3 po
piet. Pasikėlę turėjom iškuopti nuo nešvaru
mų visą cerkvę. Tik 6 valandą vakarą gavome 
pavalgyt i. Per vakarienę paskaito mums, kad 
ta dieną buvo sušaudyta dešimts kalinių.

Kitą dieną pristatė mus traukti rąstus iš 
vandens. Šaltyje turėjome braidyti vandeny
je ir rankomis vilkti sienojus i krantą. Nei kab
liu nei virvių mums nedavė. Tas darbas taip 
pat buvo nežmoniškai sunkus, kaip ir kušinant 
siaurutį geležinkelį.

Jau nemaža praslinko dienų naujame kalė
jime. Šeštą vai. ryto buvau siunčiamas prie ko
kio sunkaus darbo, vis kitokio kiekvieną dieną. 
Grįžęs vidudieniu į kalėjimą, pavalgydavau 
drauge su kitais sriubos iš žuvies arba iš grikių, 
ir vėl turėjau eiti į darbą ligi 6 vakaro. Per 
kiekvieną vakarienę vis būdavo paskaityti tą 
dieną nubaustieji mirtimi.

Mano drabužiai virto skarmalais. Naktimis 
ėdde utėlės ir kratė šaltis, nes tokioje didžiulėje 
cerkvėje dvi iš plytų krosnys buvo giynu pasi
tyčiojimu iš kalinių. Daugybė kalinių mirdavo 
nuo tifo ir škorbuto. Juos pakasdavo, kaip gy
vulius, bendroje duobėje be jokių karstų (rak
ščių).

Drauge su manim Solovecko kalėjimuose ka
lėjo 8,500 kalinių, įvairiems Takams pasodinti: 
vieni dvejiems, kiti trejiems, o dar kiti net 
5-Į-iems metams. Abejoju, ar ir sveikiausias 
žmogus galėtų tenai gyvas išlikti daugiau, kaip 
per pusmetį. Tiesa, ne visiems kaliniams ten
ka nuolat sunkūs darbai dirbti, yra ir lengves
nių darbų, į kuriuos paskui ir aš patekau. Bet 
tokių laimingų kalinių yra maža. Dideli šalčiai, 
nešvarumas, skurdus maistas šimtais sargina ir 
mažina kalinius.

Mane užstojo Suomių vyriausybe, ir spalių 
mėn. 1925 metais buvau grąžintas atgal į Pet
rapilį. Tenai, kaip tik Kūčių dieną buvau pa
leistas iš kalėjimo ir jau kūčias valgiau savo 
konsulate. Išvydę mane pažįstamieji, labai nu
sigando: atrodžiau kaip iš numirusių prisikėlęs. 
Pąsenąu. kokia dvidešimčia metų. Bet dabar 
jątlčiuosi laimingas ir sveikas ir meldžiu Vieš
paties, kad net aršiausiam mano priešininkui 
suteikti) malonę niekuomet neišvysti prakeiki* 
fHor vargo ir ašarų salų. “Vilniaus Rytojus

GRIĮŽTANTIEMS Į 
LIETUVĄ

Kas iš amerikiečių ketina grįžti į 
Lietuvą ir mano ieškoti žemes 
pirkti tięms rekomenduoju pirk
ti mano dvariuką, kuris randasi 
Ariogalos parapijoj, Girkalnio 
valse., Raseinių apskr. ir vadina
si Skapiškis—8 klmtr. nuo Ario
galos. Žemės plotas išviso 86 ha.; 
tame skaičiuje 28 ha. miškų; že
mės- -plotas išviso 86 ha. h- tante 
skaičiuje 28 ha. miškų; žemė ga- 
ra—antros rūšies: .trobos gerame

Scliuberto pamiklo parašas 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį turtą, bet dar di- į 
desnes viltis—Grillparzer.

Pergalėk užgaidas 
apturėsi vi du jin 
Tomas Kempietis.

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turimi kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

“MŪŠĮ' VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo ;ų valgus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenki) okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

“.MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

, ■ t - ~t>

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- -j 
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi įniU □ 
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai,, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

' “AIŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame tiendra-y 
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- į 
rie Ųerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus. • d

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- 
tas. -r £

“MŪSŲ VILNIUS” met amsimuoju tik 1J 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai Aj 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

; - Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu. x

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais» 
Al. 61 Lithuanįa.
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Iš to pasirodo, kad yra 
daug kas nuveikta, p6rs yra

Į 
i

kuri 
rolėje.

ir Iložė
Sadauskai

?vo 
ais 
(ika

Laikai vien statymo bažnyčią ir 
puošimo altorių jau praėjo. Da
bar vienas tik dalykas svarbiau
sias—pripildyti šalį gerais laikra
ščiais.—Kardinolas Laobre.

i
3

t

džioinis apkalbomis į kurias 
. Įkinko nekaltą žmogij ir to-

nėn purvas pranyktu ir Die
vo. meilė ir laisvė gvVuotu! 
Artimo pagarba klestėtu 
kaip bujojančios birželio

akstinas, 
bet rodos 

graži] pasišven-

.

7 ■

menesyje rožes.
Istorikas

i.

.Jft'

Lietuvos nepriklausomy
bės.vienuolikos meti] sukak
tuves lietuviai katalikai be- 
voik—visikse—savo kolonijose.

NASHUA, N. H.

širdingai ačiū} to*/rašau, kad ga- Yną labai gražiu dovanų, ku

šiame 
smarkiai 
ra gauti 
lėtą amatų.

Kursai
Tikėjomės šią žiemą turė- 
iškalbos kursus, kuriuos

LDS. apskrities darbuotojai 
kalbėjo duosią. Bet, ligšiol 
nesulaukėm. Ar jau beapsi
moka šįmet laukti ?

“Darbininkas

dar daugiau energijos ir gy- 
vumo darbuoti?
braULiijs tautos, 
jaunini, 
vės!

Ači'.i Visiems! 
!'?hgarba.

-—:—n-

>
•ios 

siautė tame žemės kampely- 
pasirodytų, kad gyvuoja 
uriausoi suirutė. Ačiū 

i, to nėra. Štai trilin
kas buvo nuveikta nuo 

lėlių mėn. 1928 m. iki šiam 
i.
alių mėnuo buvo pilnas 

imo ir judesio. Svar- 
• klebonijos taisymo dar- 
sparčiai ėjo. kasdien bu- 

() matoma pažanga. Nors 
*buvo dejonės, 1x4 ųe- 

Klebonas važinėjo 
surašinėdamas ir susi pažin

sit žmonėmis. Buvo 
mos, nors gal ne tiek, 
buvo pasitikėta ir pra- 

jinatyta, nes daugelis bijojo 
ii] pasekmių. Vienok 
__įspūdžių naisivežė 
as iš kai kuriu namu.

idiaj_ imant mažiim_ ai_
lunio pasirodė kaip pir- 

įiniau buvo girdėta. Dirva, 
"tiesa, yra labai dirbtina, nes 
raudonoji dvasia vra gan gi
liai įleidusi šaknis. Tad~ In

ai. sunkus darbas Kristaus
X • ♦ 

tarnui.
■ .-**»*•

Buvo keletas vestuvių, 
rp kurių pasižvnri Andrie- 
us Kasparavičiaus. Onos 

^Banušk e v i č i ū t č s. lapkričio 
S^.kas pažvmetina. kad to
te linksmybės valand<’>je. 
aunikis nepamiršo savo me
ntės, vieši>se pamaldose, ku- 

Ti buvo kurį laiką pirmiaus 
Jos vestuvės paliko 

įspūdį. Lai gyvuoją 
ingai ir auga skaitliumi 

JBSfrirtėja tikroje krikščio- 
skoje dvasioje. \ iso jiems 

palaimos.
kilnūs įspū- 
sugadinti sli-

Tą pačią dieną įvyko pa
rapijas koro koncertas ir šo
kiai. Pasekmės buvo gra
žios. Nashua koras, solistą! 
ir duetai maloniai_pasižymė- 
jo prieš visuomenę. Nr tik 
lietuvių buvo, bet ir svetim
taučių. Kiekvienas išėjo pa
sitenkinęs. Garbė koro va- v
dili, gerb. varg. A. Šlapeliui, 
kad jo pastangos būtų 
Nashua jaunimo ir senųjų 
labiau atjaučiamos.

Nauji metai prasidėjo gan 
geroje dvasioje, bet kaip se
ni metai pi-aėjo ir nauji at
ėjo. tai buvo būtinai kai kur 
pravesti nauja tvarka, 
pasirodė nepereinama siena 
ir labai smaila yla. Nora vi
sa buvo daroma su geriau- 
siu noru pagerinti parapijos 
medžiaginę padėtį. Kaip 
Kūdikėlis Jėzus buvo tn-j

ir trukdymų, bet viltis vęa, 
kad tiesa ir geri, pavyzdin
gi darbai nuveiks priešingu
mą ir vėl Nashua pakils vie
šai savo darbuote. Geriau
sioje šeimoje yra barnių ir 
nesusipratimų. Juo labiau 
parapijoje, kur dvasia yra 
apsnūdus, nes nėra kilnios 
lietuvybės dvasios New 
Hampshire valstijoj. Yra 
graži viltis. Jaunimo yra, 
liet sunku jį sugaudyti, nes 
senieji jiems nepadeda bėg
ti lietuvybės dvasios keliu. O 
kad didvyriai Lietuvos pra
nokėjai įspaustų katalikybės 
ir lietuvybės meilę į širdis. 

Čia|Tad tas paleistasis visitome-

ind kaip brangus draugas 
arba draugė nelaimėje ir 
žmonių gerus darbus.

Taigi broliai ir seserys, 
nepamirakime”kad yra labai 
geras 'darbas žmogų nelai- 
įnėjr gelbėti, nors aplankv- 
dami suraminkite J. Kesrni- 
ną, buvusį vietinį veikėją, o 
jis bus labai dėkingas.

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

Šiuoini reiškiam nuošir
džiausią padėkos žodį. gerb. 
dainiiikėms: St. Greičienei, 
B. Staupienei irp-lei V. Si- 
monaitei už sureilgimą 
mums pagerbi m ovakarienės 
“sųprise party” ir suteiki-

t

>

!'
r

t
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(THE MEDIATOR)

Vaizbos. Dailės ir Kultūros 
mėnesinis žurnalas

Pašvęstas naudingiems patari
mams apie Real Estate. Apdrau
dę, Mortgičius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paivairin- 

t tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legališkais patari- 

| mais, juoki} skyrium ir anglų 
i-Kalbos skyrium. Didelio forma- 
’ to, ne mažiau 32 puslapių. Pre-

pavienfs numeris 10c.: užsieny 
—metams $1.oO. pavienis mint. 
15c. Užsirašykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “Pumpis," chorui ketu
riems balsams ir pianui. Dar 

- niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai jsigykit ši nnmerj.

“TARPININKAS”
332 WEST BROADIVAY 

SO. BOSTON, MASS.
LEIDĖJAS A. J. KUPSTIS
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liems pražūtis, tai ta tvarka! 
tūliems badantis 
mažas kupstas.
verčia šalin 
timo vežimą — nevisiems — 
tik tūliems.
vokeliai prie durų ir trupu
tį padidintos duoklės — nuo 
$3.00 iki $6.00 metams. Ar 
yra kur Amerikoj taip sun
kiai užlaikoma parapija 
kaip Nashua? Tad Nauji 
Meti atnešė baimę tūliems ir 
džiaugsmą kitiems.

Vasario 3. operetė “Naš
lutė” įvyko parapijos nau
dai. Labai puikiai atliko sa
vo dalį ••boras. Vaidintojai: 
E. Verkauskiūtė — Nastutė. 
-J. Kudzma — Petras. A. 
Zautra — Nastutės giminai
tis. J. Karčiauskas — Raš
tininkas. -J. Norkūnas—Vir
šaitis. M. Tamulioniūte — 
Nastutės motina.

Visa gražiai įvyko po ger
biamo varg. vadovyste. 'Pas 
pats veikalas buvo atkarto
tas Loveli ’y vas. 10.

Z

Be to buvo keletą šokiu 
iki gavėniai tuo pat tikslu 
— vienas Aušros V. drg. 
globoje, kitas Moterų Sąjun
gos ir trečias, Užgavėnėse 
koro globoje. Visiems ačiū 
už tokį maloni] parapijai 
pasidarbavimą. Lai ta dva
sia gyvuoja visuomet ir ple
čiasi tolyn širdyse.

Dabar gavėnia prasidėjo. 
Turime jMidčti šalin pasi
linksminimus ir rūpintis sie
los. reikalais. Negalima pa
žymėti įspūdžių, nes dar per 
anksti.

_________ z:----- ---------

Gerbiama “Dafrbininko”
Administracija:

Reikale Juozo Kesmino 
mums pagerbimo vakarienės 
31 dienos'sausio.—Radau ir 
čekį sumoje -5 dol. aitktr L. 
D. S. 3-čios kuopos, Nor- 
wood, Mass. Juozui Kesmi- 
nui, tariu
vardu J. Kesmino. Viso 
gauta 25 dol. ir 50 centų ma
no vardu. “Darbininko” 
štabo $15.50, 36-tos kuopos 
LD. Ne\v Britain,. Conn, 5 
dol. ir dabar LDS. 3 kuo
pos Norvvood, Mass. 5 dol. 
Išleista, jam perduota arba 
pirkta 16 'dol. ir 12 centų. 
Pas mane randasi 9 dol. ir 
38 centai. Aplankėme 8 d. 
vasario. Daug geresnis kaip 
pirma buvo ir kalbėjo visai 
gerai. Pamatęs “Darbinin
ko” kelius numerius paėmęs 
suspaudė rankomis ir pradė
jo gailiai verkti. Labai ačia- 
vo taip pat už štampas ir, 
popierą. Sakė rašysiąs į Lie- ^epri<‘lankumą dabartinu^,) 
tuvą. Toliau skundėsi, kad klebonui aš sena Našliuos 
pinigų turU-.ūk 60 centų, yy^ntoja nomtinliii h u ra 
Nors prieglaudos užvaizda'vo brangaus parapijiečio 
sakė pinigų neduoti, 1x4 jam l5,u<)nione

/ .
Kuomet a. a. kun. P. 1)\- 

niūnas dar buvo gyvas ir 
stropiai veikė tarp Nashua- 
įeijų, tas pat-s senas parapi
jietis parode daug neprie
lankumo.

vau aukas mano vardu kai
po rašt. 63 kuopos LDS. Ra
šau ką žinau. Jei kas geriau 
žino apie jį, malonėkite pa
rašyti “Darbinnike.”

Bernard Vaiskus,
Rašt. LDS. 63 kuopos

t

Perskaičius senojo para
pijom) apgailestavimą di
džiai gerb. kun. Povilo Da

rai ūno mirties ir nuostabu 
i -

-rios visuomet mums pasi
liks širdyse ir mintyse! .

Nemanom, kad mes esame 
verti tos' garbės, kurią 
mums padarėte visi susirin
kusieji laike mūs pagerbimo 
vakarėlio, o labiausiai ačiū, 
tai sumanytojoms - rengė
joms. kurios niekad nebus 
užmirštos už tokį puikų pa
sidarbavimą- dėl mūsų. Ne
mažiau ačiū ir visiems atsi
lankiusiems, o podraug ir 
gerb. Skodžiam už davimą 
laikyti savo stuboje vakarie
nę.

Šis surengimas ir pager
bimas mūs — mums priduos

Juokdarys Vanagaitis tarp
—-

vy“ 
/ •Vz

Vakare, 30-to sausio, p; '
Vanagaitis, savo juokus krv-'—-— 
te Lietuvių Muzikai ė j sve^ 
rainėj tarp richmondiečių. g 
Čia jis nedaug ką pelnė f 
žmonių buvo nedaug — per —' 
virš šimtas. O 3-čio vasario ** 
jis savo “triksus” dafė šv. 
Kazimiero parapijos svetai- 
nėję tarp sautiečių. Au gi 4 g 
rašantis tuos žodžius negalė
damas7 ten būti, paprašiau 
iulos ypatos, kad ji už manę 
ten pabūtų.. Ir ve ką ji'laiš- . 
ku iš dienos 4-to vasario ra- 
šo apie p. Vanagaitį ir jo 
šposus..tarp sautiečių: Žino- 
ntū buvo begalo, daug Susi
grūdę. Salėje “liončų” par
davinėjo Sąjungietės, tai ir 
jos pasipelnė. Žinai, žmo
nėms labai patiko, kad bvvo 
daug juoko; kurio dr iškrė
tė be galo ir be krašto. Dai- 
iiavo Juška,—Sargeli ūt ė.—ir.-------
Barauskas. Kas link <(Mar- 

apiėla” prenuimoratav, tai — 
negaliu pasakyti, nes ko gi 
pasiklaust, ir taip buvo 12 
P. M. kaip parėjau namon. 
Tai man nepatogu būtų il
giau laukti- Vanagaiėio. ir.------
klausyti. Ar ne! Tai tiek 
galiu pasakyti, net ir pats 
Vanagaitis sakė publikoje, 
kad tiek daug neturėjo pu
blikos niekur kaip čia. Jau 
baigsiu laiškų, nes turiu eiti 
kolektuoti už “Darbininką”' 
prenumerata.

Gal kas žingeidaus ir pa
klaus: “Kas tai do ]>er ypa- 
ia ir kokia jos turi būti ge-

prašant buvo paduota 5 dol.. 
kuriuos priėmė ir tuoj pa
davė užvaizdai palaikvti. 
Dėkavoja aukavusiems. Ką 
jis darys su pinigais — ne
žinau. Dar skundėsi kad jį 
visi pamiršo. Tą patvirtino 
ir prieglaudos užvaizdą ir 
prašė pasakyt pažįstamiems, 
kad aplankyti]. Sakė, kad 
iis dabar daug geresnis ir 
kaip tik ateis pavasaris, 
gaus šviežio oro — pasveiks.

Taigi broliai ir seserys 
raviu i ežia i i1 epam i rak i me 
nelaTmTngdMntiTid ir aplan
kykime nors pakartą, o jam 
bus smagiau. ' Teisybė, Ru
čine sausio mėnesy buvo ke
lias blogas, storai ledu ap
klotas, o prieglauda randasi 
nuo miesto už 4 mailių. Di
džiuma-turite., automobilius, 
sustokite kada nors pažiū
rėti. Kas nenori per prie
glaudą eiti, gali palaukti 
sveriu kambarį ir ligonį at
veda. Pakalbėję 10 arba 15 
miliutu, kas laiko ųeturi. 
gali eiti į namus. Rašan
čiam šiuos žodžius Michigan 
giriose dirbant teko būti su
žeistu ir gulėti po operacijai 
6 nedėlias ligonbuty. Tuo
met niekas į manę nepratarė 
nė žodelio. Ir žinote, dau
giau kankino maut* nuobo
dumas negu pati liga/ Po 
6 nedėliu sirgimo išklausinė
jo mane ir sužinoję, kad ne
turiu pinigų nei draugi], da
lė atsakymą toki: “Eik 
lauk.” . Eik, bet kur? Nė 
darbo, nė pinigu neturėjau. 
Tai buvo baisiausia miliutą 
mano gyvenime. Pradėjau 
eiti prie durį]. Staiga nur- 
sė sulaikė manę ir padavė 
popierėlį. Paėjęs keletą 
žingsnių radau tame popie
rėly 9 dol. Po kiek laiko 
praleidęs pinigus buvau a- 
pie 3 dienas nevalgęs. Suti
kau antra Samaritoną. kuris 
davė 25 centus su kuriais iš
gyvenau 5 dienas ir gavau 
darbą. Padirbęs 16 dienų, 
parėjęs 75 mailių pėsčias ga
vau čekį 2 dol. 95 centus iš 
kurių turėjau pragerti 5 
centus, nes čekio nemaino 
dykai." Bet atėjo laimės lai
kas. Oras atšilo ir aš būda
mas jaunas, pilnas vilties 
gyventi, nepražuvau.

s*

A. a. kun. Daniūnas, kaip 
yra pasakyta, buvo labai 
malonus ir prielankus vi
siems. Kiek aš pažįstu da
bartinį kleboną, aš jį randu 
taip pat maloniu ir prielan
kiu__saviems žmonėms_ ir

paminėjo. Vakarėliai ir pra
kalbos buvo įvairiai pamar
ginti ir gana daug publikos 
sutraukė. /

U//č/ą centre
Sausio mėnesyj Povilas 

Simutis padavė atsisakymą 
iš užimamos L. Vyčių spaus
tuvės direktoriaus vietos. Į 
jo vietą yra kviečiamas įžy
mus Vyčių darbuotojas Juo
zas Mirkei iūnas.
Gervilis pateikė L. ‘‘Vyčiu 
centro valdybai atsisakymą 
nuo raštininkystės. Jo atsi
sakymo aptarimas dar atidė
tas centro valdybos posė
džiui. kurs įvyks kovo 8 d.

Darbai
mieste darbai ne-> 
eina. Nelengva y- 
darbo. išskvrus ke

rnas veikime, darbuotėje,
* ■ 7 • • 4 ' j * d ♦
kad dvvliktą valandą nakčia 
parėjus namon nuo Vana
gaičio “spyrių,” ant ryto
jaus, vakare, po darbui (o 
aš dar pridėsiu: ir po paga
minimui sau vakarienės), 
rašo laiškus ir dar eina ko- 
lektuoti prenumeratą už lai
kraščius — Tai...’

“Tai yra lietuvių 
Žvaigždutė šviesi...
Ona Unguraitė, 
Veikėja garsi!
Jai rūpi vien tiktai 
Kilni darbuotė

■ Ir myli Lietuvą 
Jinai kaip motę. 
Todėlei, jai mirus. 
Nors kūnas supus. 
Bet kilnus jos vardas 
Niekuomet nežus... 
Akstins mus kovoti 
Ir veikt’ visados, 
Bei laisvę daboti , 
Brangios Lietuvos!”

Kavidis

svetimtaučiams.
Velionis kentėjo visokius 

nemalonumus, kaip ir da
bartinis turi kentėti. Be to. 
vasaros metu būva įsteigta 
vasarinė mokykla, vaikučius 
lietuviškai mokyti. Varg. 
A. Šlapelis ir dabartinis kle
bonas uoliai mokino apie 
100 vaikučiu.

Jeigu brangusis senasis 
parapijomis skundžiasi šito 
klebono neprielankumu vy
čiams, man rodosi. Jcad jis 
klysta. Vyčiai laikėsi dau
giau dėl sporto negu kiti] 
kokių tiksli], šitas kunigas 
myli vyčius ir daro pastan
gas juos sutvarkyti. Yra se
ni pašaliečiai, kurie įkalba 
jauniems būti neprielan
kiais klebonui.

Kuomet aš pažiūriu į pa
rapijos nuvilktus darbus, 
vaikučių mokinimą, pataisy
mą klebonijos, kilias darbas 
buvo labai reikalingas, aš 
randu, kad šitas mėgina pa
kelti dvasią ir medžiaginę 
parapijos būklę. Velionis 
irgi kėlė parapijos dvasią, 
bet daugiau kentėjo dėl blo
gos medžiaginės parap. būk
lės. Tai senasis parapijomis 
gerai žino. Jei a. a. kun. A. 
I)ani finas šiandien yra po 
žeme, tai kad jis turėjo šalt 
žiemą klebonijoje ir bažny
čioje. Jis buvo jaunas ir 
dar galėjo ilgai gyventi.

Jei geras esi katalikas ir 
parapijietis, tai uoliai veik 
parapijos naudai, o ne jos 
ardymui. Žiūrėk, kad skai- 
tydaniasis pirmas para pi jo
nas, kartais ncpasiliktuinei 
paskutinis.

Teisybe mylinti

Kas daros pas mus. šeš
tadienyje po pietų praeida
ma pro mokyklos svetainę 
išgirdau triukšmą ir užėjau 
pažiūrėti. Išgirdau smui kos 
labai patraukiančią meliodi- 
ją kurią valdė jaunas artis
tas Albinas Rimkus. Iš šito 
vaikino reikia tikėtis gabaus 
smuikininko. .Toliau man 
bestovint prie durų pasipylė 
daug jaunų artisčių ant sce
nos. Paklausus kas čia 1 sn- 
-ko-‘Mylėk, mestu rosime dV 
delį vakarą 3 dieną kovo. 
Mat Č-ia šv. Kazimiero para
pija. Šv. Kazimieo Seserys, 
mokykla, na ir sesuo virai- 
iiinkė yra Kazimiera, kuri 
jau čia penkT metai kaip 
darbuojas tai mes darom 
Seserims “suprizą,” lx*t ne
išduok sekreto. Vaidinsim 
“ Patricija Kankinė.”
žinot scenos gabumus Pran
ciškos Jablonskiūtės. 
vaidins Patricijus 
Taipgi Elenos Raguckaitės.
kuri vaidins Oktavijos rolė
je. Rimtoji Ona Naujokai
tė — karalienė. Miklioji šo
kikė Ona Rimdeikaitė aklos- 
šokikės rolėje. Na, o Juo- 
zapina Norkiūtė tikra yergė. 
Daug mergaičių mačiau, liet 
nesuspėjair pastebėti ką jos 
ten darė. 1x4 jeigu kitą kar
tą ~ pasitaikys įlysti kaip 
nors, visu vardus sužinosiu.

Gražus vra dalykas, kad 
mokyklą pabaigę taip gra
žiai atmena ją ir Sesutes, 
kurios .juos mokino, nes čia 
vra visi mokyklos alinimai. 
Nusprendžiau ir aš dirbti 
kartu su jais, bėk negalėjau 
niekur įtilpti. bet kitą kartą 
aš būsiu jų eilėse. Patariu 
visiems eiti pamatvti ką mū
sų jaunos pajėgos gali.

Pelną skiria vienuolynui 
Šv. Kazimiero. Eikit visi. 
Aš tuojau po pi«tų eisiu, nes 
gal suolų pritrukti. Girdė
jau kad ir klebonas kun. J. 
Kaiilakis dirba, kad vakaras 
pavykti]. Na. o ką apie mū
sų jauną darbštų kun. M. 
Daumantą. Jis rodos su vi
sa Rėmėjų Draugija dirba. 
Galime 
miu.

.Mt*

į,JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI 
į Pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

"SAULUTĖ”
I 'Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
[ juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš

to ir platans pasaulio. Ivairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 

| r iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
I 2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kkrtus per mėnesį, 
t Paveikslus piešia K . ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 
[ džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraiti*.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui,

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke g*/

♦

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)_____
JUODOS (prastais kietais viršeliais)_________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____
JUODOS (geros odos viršeliais)____________
BALTOS (celuloidos viršeliais).______•________

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston. Mass.

.50

.50

.85 
.$1.00 
$1.00

geni pasek-
>

Žvalgė”
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k&i, kad tik atitraukus nuo 
Dievo ir užmušus tėvynės

" . • J.-.• • Kanados miestų meilę. Kadangi dabar daug
retai matosi žinių laikra- atvažiavusių iš Lietuvos ir

-st,. . .. f®)-naudojasi bolševikų da-
vatkos; daro slaptus susirin- 
kimus ir tariasi kaip čia 
tuos naujokus sugaudyti į 
savo bučių, t j. į savo drau
gijas. Mat jie mano, kad 
naujai atvažiayę iš Lietuvos 
t. y. kokie durniai, kuriems 
galima bile kokių nesąmonių 
ir melų prikalbėti ir jie ti
kės/ Bet jie klysta taip ma
nydami. Ateis laikas kad ir 
emigrantai supras įr bolše
vizmo apaštalams parodys 
nosį, nes kaip utėlės atsiran-

bet yra 'įdomių. * Aplankęs 
Toronto miestą, ir susipaži
nęs su lietuvių.gyvenimu, 
saVo įspūdžius paduodu 
skaitytojų žiniai. Toronto 
miestas yra didėlis, turi virš 
pusės miiionb ' gyventojų. 
Stovi gražioje vietoje ant 
Ontario ežero kranto. Turi 
daug įvairių dirbtuvių.’ Lie
tuvių nuo seniauš apsigyve
nusių yra apie 25 šeimynos. 
Suvaržius emigraciją į Suv. 
Valstijas, daug lietuvių pri
važiavo iš Lietuvos ir į To
ronto miestą ir paskutiniais da kur nešvarumas ir skur- 
laikais spėjama kad jau bus das, taip ir bolševizmas bu- 
virš 700 asmenų ir į trumpą joj^ blogos gyvenimo 
laiką dasivys tūkstantį. Dar- sąlygos.
bai nors'eiha, bet daug pri-j ‘Toronte yra ir gerų lietu- 
važiavo nuo ūkių žiemavoti, vių, kaip tai: Danielius, Ka- 
tai darbą sunku gauti, ypač raliūnas, K. Jurčiuv, A. 
naujai atvažiavusiems. Dėl- Jurčius, Belickas. Jie gy ve
to yra tokių, kuriems ir ba- na nuo seniau ir yra geri 
das žiūri į akis ir reikalingi! darbuotojai ir laiko kabili-' 
sušelpimo. Nekurie turi gi-|kų frontą, auklėja gražiai 
miniu S. V., bet nežino kui- katalikiškai šeimynas. Pa- 
jie gyvena, o labai norėtų Stebėjau Mitkų šeimyną, 
susižinoti. Gyvuoja kelios kur vaikeliai katalikiškoje 
HranodLui ŠV .T«nn dr^iiri-ldvasioje auklėjami, nes tik 

iš tokių vaikų gali būt nau
da tėvams ir visuomenei. 
Garbė priklauso motinai ir 
kitoms motinoms turėtų bū
ti pavyzdis. Yra labai geni 
darbuotoji! ir iš naujai at
važiavusių ir jeigu visi iš- 
vieno dirbs, tai raudonųjų 
frontą atlaikys. Toronte 
daug yra lietuvių, bet nėra 
lietuviškos parapijos nei lie
tuvio kunigo. Parapiją bū
tų galima išlaikyti ir būt 
daug geriau ir bažnytiniais 
patarnavimais. ~

Kiek laiko atgal buvo su
šauktas susirinkimas tverti 
parapiją, bet tame susirinki
me dalyvavo ir netikiai. Pa
daryta didelė klaida juos į- 
sileidžiant, nes bolševikai 
sukėlė termą ir sutrukdė 
tvėrimą parapijos. Jeigu 
bus dabar tveriama tai ne
tikiai vėl darys visokias 
pinkles, bet jų i pagelbą ne
veik kviesti ir jų šmeižtų 
neklausyti, o tada darbas 
seksis. Kalbama kad vysku
pas ieško lietuvio kunigo ir 
gali greitu laiku surasti. 
Kadangi Toronte nebuvo 
kunigo, katalikiškas darbas 
buvo užleistas, o bolševikai 
savo darbą dirlio. Dėlto ne
kurie sugyvulėjo ir šiandie
na Toronte būna visokių ne
gražių atsitikimų, kurie da
ro gėdą visiems lietuviams 
svetimtaučių akyse. Čia la
bai reikalinga katalikiško 
jaunimo kuopelė ir kitos 
katalikiškos draugijos, ku
rios yra visuose Amerikos 
miestuose. Lietuviai mylė
tų turėti knygynėli ir skai
tyti laikrašjįįus, bet menkai 
dirbdami arba visai nedirb
dami neįstengia patys įsigy
ti. Suvienytų Valstijų ka
talikai turėtų jiems ateiti 
pagelbon. Jeigu kas parašo 
žinutę Į laikraštį, nors ji bū
tų ir teisingiausia, tai kiti 
daro spėliojimus, kas galėjo 
parašyti ir net gramo j a 
kumščia. Toks pasielgimas 
yra nekultūringas ir negra
žus. Korespondencijos rei
kalingos: kas yra bloga, rei
kia peikti, o kas gero, pa
girti ir už tai nieks nepri
valo pykti, nes tuom tik pa
rodo savo kvailumą. Svečias

susižinoti.
draugijos. Šv. Jono draugi
ja gerai gyvuoja. Joje pri
klauso vien tik katalikai ir 
geri lietuviai, turi darbščią 
valdybą. Jos ateitis šviesi. 
Patartina visiems Toronto 
lietuviams katalikams prisi
rašyti prie šv. Jono draugi
jos. Ši draugija šelpia li
goje ir aprūpina įnirusius 
narius. Lietuvos Sūnų drau
gija yra bolševikiška ir jos 
lyderiai ardo lietuvių vieny
bę ir bando tempti ant rau
dono kurpalio.

Toronto lietuvių jaunimo 
kuopelė suorganizuota tik 
pereitais metais, pasivadino 
bepartyve. Bet atsiradus 
raudono plauko narių, tai ir 
šią kuopelę užsispyrė subol- 
ševikinti ir net įpiršo bol
ševikų “Laisvę” už organą. 
Rodos yra ir LDLD. Čia ją 
vadina “Labai Didelių Lie
tuvos Durnių” kuopa. Ši 
kuopa yra žinoma kaipo 
raudonkaklių bolševikiškų 
davatkų lizdas, kurie plati
na Įvairius prieštikybinius 
šlamštus. Tikri lietuviai pa
matys, jeigu dar nepamatė, 
kad šiose trijose draugijose 
jiems prigulėti ne vieta, nes 
niekinama tikyba ir tauta. 
Jau ir dabar pradėjo rengti 
raudoniems “misi j orde
riams” prakalbas, kuriose 
viską išniekina ir mulkina 
naujai atvažiavusius emi
grantus. Toronte prasiplati
nęs Brooklyno šlamštas 
“Laisvė.” Šis laikraštis už
siima skleidimu bedievystės 
ir tarnauja Rusijoą bude
liams žydamas bolševikams 
ir spėjama kad gauna nuo 
Maskvos žydų pašelpą, dėl-

v •
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BOSTONO LIETUVIŲ miau telpanti rezoliucija
B.4LS.1S Vilniaus Ii

. ___ ,__ '_______
Bostono Lietuvių Draugi

jų suruoštame mitinge, tiks- 
>7 ’ • — 1 • -v w ’ T ’ T / ’ T • * naujailu paminėti Lietuvos nepri” ^ naujai
klausomybčs paskelbimo U-
tas sukaktuv^įvykusiaroe ^į*tui Ęerbert Hoo- 
vasario 17 d., 1929, South Suv. • Senbto-
Bostono Municipal Bųūding riams is Mass. valstijos, 
salėje, kuri buvo kimšte pri- Į Y’ . ^ a^ijų 'KongTesmo- 

X a«„^KolnUi Vietinio distnkto, Lietu
vos Atstovybei Washing- 
tone, vietos amerikonų lai
kraščiams. Minėtas rezoliu
cijas perskaitė angliškai ir 
lietuvių kalbon išvertė adv.

Kiškis yašo. sąvo draugui 
Petrai Miliui, kad žymiai 
sustiprėjęs, bet į South Bos
toną be balandžio mėnesio 
nežada grįžti. Sako, New 

ing Vilna on the 9th of |Hampsliirė. ^valstijoj jani 
. J. * Įpaimka. o ypač dabar kada
WHEREAS, Marshall Pilsudskį ti į giRai snieg0 - jig

WHERĘAS, Marehal Pilsudskį, 
by means of Gencral Zeligovvski, 
relegated this treaty to a mere 
serap of paper by attackuig the 
Lithuanians .unexpectedly, aijd 
OCCU]__________
0ctobeF,l920;

TŽŽTi
i

openly admitted this Polisb tsįck- P

kimsta žmonių, o daugelis 
turėjo grįžti negalėdami į- 
tilpti. Tame mitinge pui
kias ir patriotingas prakal
bas pasakė gerb. kun. K. 
Urbonavičius, So. Bostono 
Lietuvių parapijos L___ 
nas, adv. James Keyes, adv. 
.Ant. Mileris iš Worcester, 
Mass., gerb. kun. F. W. 
Strakauskas, prof. Pranas 
Galinis ir adv. Kazys J. Ka- of Boston, five thousand strong, I 
linauskas. Šv. Petro Para
pijos choras, vadovaujant 
varg. M. Karbauskui pui- 
kiai sudainavo himnus ir ke
letą tautišku dainų. Solis-

įlebo-'-^azys J. Kalinauskas.
Rast.

RESOLUTIONS:
Adopted unanimously at a mass 

meeting held by the Lithuanians

in the Municipal Building, South 
Boston, Massacmusetts, on Feb- 
ruary 17, 1929, in comm'emoration 
of the signing of the Declaration 
of Independence of Lithuania in 
tho City of Vilna, on Februat^

tai: Margareta Grybaitė ir 16, 1918. 
Stasys Paura, akompąnuo-
jaut Onai Grybaitei taipgi 
padainavo puikių patrijo- 
tingų dainelių. Vakarą ati
darė Draugijų Komiteto 
pirmininkas V. T. Savickas 
o programą sumaniai vedė 
Mjkolas Venis. Ant estra
dos plevėsavo Lietuvos ir 
zimerikos vėliavos, 
vusieji Vilniaus 
našlaičiams sudėjo 
aukų. 'Ėjime tai
vienbalsiai tapo priimta že-

Dalyva- 
lietuvių 
$168.05 
mitinge

NEWARK, N. J.
Parapijos vakarienė, 10 d. 

vasario pavyko. Žmonių bu
vo gana daug. Pelno liks. 
Tik gaila, kad tų ponų ne
buvo, kurie nesigėdi kunigui 
instrukcijas duot i.

12 d. vasario buvo para
pijos metinis balius. Žmonių 
buvo daug. Šeimininkės su
šilę dirbo. Labai malonu y- 
ra matyti mūsų moterėles 
taip gražiai darbuojantis.

Žiopsotojai
Šioje kolonijoj yra spor- 

telių kurie sekmadieniais 
ant šalygatvių ties bažnyčia 
“džiką” šoka pakol pasibai
gia suma. Pasibaigus su
mai, išeinančias merginas 
užkabinėja. Ar taip gražu ? 
Merginos turėtų tokius “ka
valierius” sugėdinti. Jeigu 
tie “Įiociai*’ ir toliau taip 
darys, tai reiks jų biografi
ją parašyti į spaudą. Tegul 
žmonės žino, kas per spor
tai ir kieno jie yra.

N ykštukas

AVHEREAS, Vilnn h ar been the

ery of his to the diplomatic corps 
of VTarsavr on the 6th of Decem- 
ber, 1922, and exonerated the 
“rebel” Zeligowski;

WĖEREAS, The League of Na- 
tions condemned the seizure of 
Vilna, the eleetions therein, and 
the annexation of Vilna by Pol
and;

WHEREAS, The action of the 
Council of Ambassadors on Mareli 
15, 1923 in assigning Vilna to 
Poland has no faundation in in- 
ternational law, according to 
Proffesors Lapradelle and Le Fur, 
eminent Frech esperts of this 
law;

AVHEREAS, Rusia in the Treaty 
of Moscovv with Lithuania on 
August 12, 1920 has transferred 
the rights of sovereignty over 
Vilna territory to Lithuania, and, 
moreoyer, emphasized this point 
011 several occasions and as late 
as in 1926;

AVHEREAS. Poland is ruthless-

sveikina visus savo draugus.
P.

capital of Lithuania for more than įy^^^“^ ^he Lithuanians of 
400 yeai-s;

j-- -

WHEREAS, Even I’olish author- schools, 
ities, Mathew Miechovita, Naru- 
szewicy, Karpinski, Strykoįvski, 
and Balinski have admitted that 
Vilna and its territory is genuine- 
ly Lithuanian;

WHEREAS, Vilna has been the 
political, cultural, and economical 
center of .the Lithuanian nation 
since 1322; ,

AVHEREAS, Tir/herocs of the 
Lithuanian nation lic buried in 
Vilna, and therefore no true Lith
uanian can ever, renounce Vilna1 
no more than a patriotic Frech- 
man can give up Paris;

AVHEREAS, Though Brussels 
is French, and Helsingfors is 
Stvedish, Yieither France nor 
Svveden claim these cities from 
Belgium ąnd Finland;

AVHEREAS, Poland signed the 
Treaty of ~Šuvalki with Lithua- 
nia on the' 7th of October, 1920

J

_______ —----- AT1 . ■ ■ —_____
Pirmininkas — Antanas. Navikas, ra J 

702 E. Fifth St, So. Boston.
V icoPirm intakas—J uotas Ja

92 Sawyer> Avė., Dorchester, U 
Prot. Raštininkas — Albinas

948 E. Broadvay, So. Boston, M 
Fin. Raštininkas — Juozais

27 Tampa St, Mattapan, Mas*. 
Iždininkas — Vincas Kališius, ‘

67 G Street South Boston. 
Tvarkdarys — Kazimieras

492 E. Seventh St, So. Boston, 
Draugijos susirinkimai būna 

ma nedėldienj kiekvieno mėnesijų g 
vai. po pietų, parapijos salėj, 401 
E. Seventh St, So. Boston, Maą^t

SV. JONO EV. BL. PASALĮ? H 

DR-JOS VALDYBA
* -

- ~~ — ~~ ;
į 539 E. 7th St., So. Boston, Mass 
I Telephone South Boston 355^JR - 
Vice-Pinnininkas—J. Petrauskaėį

24 Thomas Pk., S. Boston, Masa : i| 
Prot. Raštininkas—J. GHneckia 
5 Thomas Pk., S. Boston, Masa 3 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, '
366 Broadway, S. Boston, Masa 

Kasierius — A. Naudžiūnas, *
885 Broadway, So. Boston, Masą

' Tvarkdarys — J. Zaikis, ’
7 Winfield St., S. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus ,kgg_žča 
truCUį Tlėdžldienj kiekvieno m£- "į 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, ;-■? 
parapijos salėj, 492 E. Seventi s? 
St., So. Boston. Mass.I---------------------------------------------------------------------------------------------------I

į ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS | 

VALDYBOS ANTRAŠAI
——- _‘ ‘

į i 
— - - - - - — • ’ v

- <■ -M
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SVEIKINA L. VYČIŲ '
17 KUOPOS N ARIU S

Telesforas Znotinas savo 
laiške A. F. Kneižiui tarp 
kitko sveikina L. Vyčių 17 
kp. narius ir visus draugus.

Jis kaip buvo rašyta įsto
jo į valstybes radio opera
torių pulką. Iš So. Bostono 
jis nuvyko į Providence, R. ^ioba,
I., o iš ten laivu nuvažiavo 
į Beaumont, Texas.

Vasario 29 d. iš Beaumont 
vyks į Portland, Maine.

Jis rašo: “Kada pasie
kiau Floridos pakraščių tu
rėjau nusimesti “coat,’ ’nes 
buvo g'ana šilta.------ ?---------

“Per dvi dienas buvo taip 
k art ša, kąd moe nežino 
jome kur dėtis.

“Mano visas darbas klau
sytis radio ir pažvmėti sto-

Vilna, and checking their cultural
life by elosing down Lithuanian

, organizations, supprcss-!
ing their newspapers and jailing’, tis, kurias aš gailini per (lic-
their leaders;

AVHEREAS, Poland is attempt- 
ing to polonize the Lithuanians 
of Vilna by means of barbarous 
and forcible methods;

Therefore be it
RESOLVED, That we2 the Lith-

nanians of Boston, citizens of the 
United Statės, and veterans’ of 
the World War, earnestly ask, in 
the name of justiee and peace, 
that Poland be compelled to re- 
spect intemational treaties, to 
eease persecuting the Lithuanians 
of thė Vilna rėgion, and to restore
Vilna and its adjacent territory 
to the Republic of Lithuania.’

Then, and only then, ean friendly 
relations be realized betvveen 
Poles and Lithuanians.

Signed,
Michael Venis, Chairman 
Vincas T. Savickas, Secretary

IMTYNES IMTYNES
1 KOVO-MARCH, 1929

8-tą vai. vakare

LIETUVIŲ SVETAINEI
KAMPAS E IR SILVER ST&, SOUTH BOSTON, MASS.

BUS TRYS POROS RISTIKŲ

PETRAS ŽILINSKAS
6 PĖDŲ 2 COLIŲ, SVERIA 205 SVARUS

Risis Su

JACK ROGERS
6 PĖDŲ 2 COLIŲ, SVERIA 235 SVARUS

•V-

iią.
T. Znotinas buvo visumet 

geras lietuvis ir užtai nepa
miršta lietuviu.

K.

SUSIRGO GANSONAS
Šiomis dienomis sunkiai 

susirgo ristikas Gansonas. 
Jis nuvežtas į Harley Ligo
ninę, 6 Windermeir Rd., 
Dorchestery. F.

LANKĖSI REDAKCIJOJ 
Pi rmadieny ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 

redakcijoj lankėsi kun. J. 
Švagždys, kun. S. P. Knei- 
žvs ir kun. F. Juras. Pas
tarasis užsisakė “Darbinin
ko” po daugiau egzemplio
rių platinimui.

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St., Readville, Mas*. ■ 

Vice-Pirmlninkas — J. MarkelionJ*
140 Bowen SL, So. Boston, Muša.

Prot Raštininkas — P. Miltas, “• . :
541 E. Seventh St, S. Boston, Mass, “ 

Fin. Raštininkas — M. šelkls,
364 W. Broadway, Šo. Boston, Mas* “į 

Iždininkas — V. Balutis *
36 Mercer St, So. Boston, Ma* 

Maršalka — J. Zaikis, ,;-x
7 Winfield St, So. Boston, Mas* 

Draugija laiko susirinkimus kas axrt* f 
rų nedėldienj kiekvieno mėnesio,.
num. 492 E. Seventh St., parapijos , ? 

• salėj, 7th St, South Boston,
■ ■ ~-r.. -vgH

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS | 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč.

VALDYBA

"4

NAUJOS JĖGOS SILPNIEMS 
ŽMONĖMS

Pirmininkė — Jieva MarksienS, į?
625 E. 8th St., S. Boston, Masa 

Vice-Pirnrininkė—Ona .ZulonienĄ , į
11 Monks St., S. Boston, Masfc. J 

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

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien<
29 Gould St., W. Roibury, Masu, 

Iždininkė — Ona StaniuliutS,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. >_•$ 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS,
1512 Columbia Rd., So. Boston.-:; 

Draugija savo susirinkimus laiką
kas antrą utarninką kiekvieną
j ~ "*

bažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais

tės pas protokolų n 
-Raišku ar telefonu.

Nuga-Tone ištikrųjų. yra paste-« 
bėtini vaistai dėl padidinimo jėgų 
ir spėkų pas silpnus žmones. Yra 
faktas, kad pagerėjimas sveikatos 
yra greitas partojant Nuga-Tone, 
padidėja apetitas, virškinimas bū
na geresnis, gasai ar vidurių ar 
pilvo išpūtimas išnyksta, inkstų 
ar pūslės veikimas sustiprėja, 
miegas pasidaro poilsingas ir at
gaivinantis ir liesus žmonės įgijo 
daugiau svarumo.

Mrs. H. L. Harris, Fabe'r, Vir- 
ginia, rašo sekamai: “Kai aš pra
dėjau imti Nuga-Tone, man ner
vai buvo visiškai pakrikę. Aš jau
čiaus susmukusi, nusibodusi, ne
turėjau energijos, turėjau prastą 
kraują, netekau svarumo ir greit 
uždusdavau. Aš ėmiau Nuga-Tone 
tik 20 dienų ir galiu teisingai pa
sakyti, kad aš jaučiuos geriau ir 
daugiau gyvenanti, negu kada 
pirmiau per daugelį mėnesių. “To
kie pareiškimai parodo, kad 
Nuga-Tone atlieka savo darbą. 
Jus galite pirkti jį kur tik vais
tai yra pardavinėjami, arba ver
telga užsakys dėl jūs iš urmo 
vaistinės.

mėnesio, 7:30 vai. vakare, pfrL

■ i ■

D. L. K. KEISTUČIO DK-JOg; 
VALDYBO SANTRAŽAl A
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Pirmininkas — Mot 'Versiackas, į 
694 E. Fifth St., So. Boston, Mm J 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,
125 Bowen Su, South Boston, Mm* ’ 

Prot Raštininkas — Ant Macnjtma
450 E. 7th St, So. Boston, Mm 

Fin. Raštininkas — Pranas TuMkl
109 Bonren St. South Boston, Mas 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street South Boston, Mas 

Tvarkdaris — Kazys Mikalinai*, ) 
906 E. Broadway, So. Boston, Maa 

Draugija ląiko savo susirinkimo* kl 
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesi 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sitver gi 
So. Boston’e, 1:30 rak po pietį 
Ateidami suslrinkiman praėome g 
sivesti naujų narių prirašyti xpr1 
musų draugijos.

,-------——'*---- "TH
Laikas taikia nuims dasJ 

gražaus, bet antrojo dubai 
Street, CMnbridp;.Mli.|mom3 neduos.-Robert S<«į 

(V.-22) Iman. ’ ]

* • • *
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PARSIDUODA GR0CĖRNE
Gera vieta. Kampinė krautuvę, 
lietuvių apgyventa. Pilna eilė 
Šviežio tavoro. Idant viską suži
noti reikia ateit ir pasižiūrėt. Kai
na pigi 90 Hampshire St., kamp.,

—s*

SKAITYMELIAI
NAUJA KNYGA 

Joje telpa diadai kaip 
100 trupų ptnkaiaų 

150 pust: 45 centai 
DAKBlM&rAS

• M AtmMo, >/, Afatt
•-> .< l Z . <* J r . .

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Geraa tėvynaini* privalo 
turėti Lietuvos miestą len
ktas. Yra tadomu su Ja** 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 lenkiu.

Kaina 40 centą 
“DARBININKAS” 

366 W. Bro&dvay 
8. Bofton, Man.

FRANK JUŠKA
6 PĖDŲ 2 COLIŲ, SVERIA 216 SVARŲ

___ ___  ___ . Risis Sn ___

T. BERG
6 PĖDŲ, SVERTA 240 SVARŲ

Taipogi bus dar viena pora, kurių vardai yra 
laikomi paslapty. Visi lietuviai, sporto mylė
tojai, nepi’aleiskit progos pamatyti šiuos lietu
vius, kurie imsis su svetimtaučiais. ’

PELNAS LIETUVIŲ NAMUI
Bilietus meldžiam pirkti išanksto “Keleivio” ir 
“Darbininko” ofisuose ir Lietuvių Salėj.

BILIETŲ KAINA: $1.25 ir 75c.
i. •>.■•» ...

Kviečia visus atsilankyti
LIETUVIŲ ŪKĖSŲ DR-JA

Garadžiaus Telefonas Stubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston

PARKWAY AUTO SERVI0K
Savininkai Viktorai Vaitaitis

Parduodam naujus StudėbakerTus ir Erskikus. Tai 
visokio padirbimo automobilius ir pervežam ano

’ dus dieną ir naktį. TJŽl&ikom Gulf ir Sinelair vai
415 Old Colony Avenue,
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Raštininkė

‘ ’ X - 7 Ofisas ntrĮflrge nUO 10 iki 1° V"*-geh)- ryt6; nuo “ ;30 iki 5 ;30 piet Ir

< '

LDS. 6 kp. rašt.

L.
NUBAUDĖ

DIDŽIAUSIA DOVANA

t

<

M. Songaila
-I—

• į 7:30 vai. vakare, Karalienės An-

BROOKLYN, N. Y._
Pirmadieny, kovo 11-tą dieną,

nuo G iki 9 vakare, šventą dieną 
pagal susitarimą

-A . X ....... —— — ■ —

Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Kovo 14 dieną, 8 vai. vakare, 

Lietuvių 'Salėj įvyks LDS. 51kp. . 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rašt.

Lietuvis Dantistas

DR: S, A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

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

bet

• *• *
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ŽMOGUS IR PAUKŠTIS si pamažu visą kraštą sumo
įdysis Albatras—toks v-

■ paukštis — nesustodamas
nuskrido—4.000 mvliu

dernizuoti. Iš anksto sun
ku pasakvti, kuo tos visos
,]o pastangos baigsis,
greičiausiai ne taip, kaip 
Amanulos. , - -

Šis kyla kaip sakalas. O 
tūps?.. “Rytas

SENIAUSIAS SAULĖS 
LAIKRODIS

Pietų Anglijoj, netoli mies
to Salisburv, už aukšto že
mių pylimo tebėra šventa 
vieta nuo senų laikų. Tas 
pylimas atsiveria Į rytų pu
sę tani tikra Įvažiuojama 

Amerikos lakūnas, iški- gatve. Keliuose apskriti
muose vienas ant kito su
krautos didelės granito uo
los, kartais iki 4 metrų auk
štumo; uolos — iki 20 cent
nerių. sunkumo. Dalinai jie 
apgriuvę, dalinai sujungti 
skersbalkiais. Viršutinis tų 
uolu vainikas diametre

buvo paleidę skęstantys 
inkai. Aplink kaklą 
buvo apvyniota viela ir 

is negalėjo lesti. Taip ji ra- 
užspringusį su silke Eu- 

pakrašty. O Italijos
lakūnas Ferrarinas skrido iš 
Somos i Braziliją 4737 my- 

ias nesustodamas, taigi £37 
myliomis daugi au. Nepavar- 

i ir- neišalko.
Paukštis išskrenda 2,000 
jdų aukštumo, o Champio-

38,418 pėdų. Niekas dar 
aukščiau neiškilo.

Greičiausias paukštis, ra- 
r miu oru per valanda padaro 

mylių, o prancūzų lakū
nas Bonett nuskrido per 1 
Valandą 2731A mylios. Didės-

Uv'įįe -

niu greitumu dar niekas ne-

Vadinas, žmogus pralenkė

IR PERSIJA MODER
NIA \

TJ.sJ turės priverstinai 
lankyti kinus

ūrL88 metrus ir^ah spaudos, popieris ta- PASAULINIS

BALTIMORltr MD.
Kovo 10-tą dieną, sekmadieny’, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi.

Kviečia Valdyba

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- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
L. D.' S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
, kovo 1, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
i svetainėj, 26 Lincoln 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- 

Mniti, nes-lurime svarbių reikalų?
* Kviečia Valdyba

SUSI ŠIE- Olandai steigia oro liniją iš
KIMAS ORU

WORCESTĖR, MASS. .
LDS. 7 kuopos susirinkimu į- 

vyks kovo 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pr©v- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera' 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po sumos, baž-' 
nytinėj svetainėj. , Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 12 dieną, Šv. Roko pa- 
rapijos svetainėj,-7-tą valandą vav 
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. Bus ge
ra proga atsilvginti už

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks kovo 3 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

»

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, kovo 17 dieną š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

didžiausius planus turi ang
lai. Jie nori sujungti Lon
doną oro linijomis su Kana
da, Egiptu, Indija, Singa
pūru ir Australija. Tam

umane įs- 
iš mažesnių uolų, deisti laikraštį, kuriam vi- 

.. .......... ’ i nereikėtą popieriaus.
Gal būt tai buvo ai- Jam pavyko gauti dideli už- 
ant kurio kadaise sakymą drobes tokia kaina, 
dievybei atnašavo, kad kiekvieną ant droliės 

; spausdintą egzempliorių ga- 
žiūrint nuo to altoriaus' Įėjo pardavinėti po 30 san- 

, Tai buvo labai žema 
kaina. Prie tos konkurenci- 
jps prisidėjo dar kitas geras 
dalykas. Paskaičius laikraš
tį reikėjo jis tik išskalbti, 
kad būtu galima vartoti vie
toj nosinės. Tuzinas laik
raščio numerio jam atsiėjo 
pigiau, kaip tuzinas tikrą 
nosiniu,,_ ToJaikraščio pir»t 
masis numeris pasirodė 1831 
metų radenį. Kadangi žie
ma buvo šalta ir daug kas AMSTERDAMO OLIMPIADOS 
sirgdavo slogomis, tai leido-1 ATGARSIAI
jas su šiuo laikraščiu rad</ olimpiados žaisluose, į kuriuos 
puikiausią dirvą. Pavasarį suvažiavo atlotai iš visą pasaulio 
ir sekančią žiemą jo })renu- kraštų, nutiko šitoks dalykas, 
merata sumažėjo ir laikraš-’ 
tis paskum sustojo. Šian
die to laikraščio yra išliku
siu 14 egz., kaipo retenybė. 
Viena tokia retenybė yra 
Paryžiaus laikraščiu muzie-

<4 T \ 
/>• A.

Pasaulinio susisiekimo o- 
ru klausimas netrukus, po 
kelią metą, gali būti visiškai 
Įgyvendintas. Susisiekimas 
oru atskirose valstybėse jau tikslui statomi milžiniški or- 

galės pakelti 
Dabar norima jjg ]()() keleivių ir per dvi 

paras, be sustojimo, nulėkti 
Indijon, o Australijon-kelio
nė iš Londono tęsis tik 8 
-dienas. Manoma, kad jau 
šią metą pabaigoj anglą pla
ną dalis galės būti Įvvkdy-* 
ta. “Trimitas”

padaryti i
kurią vidury yra didžiulis sai 
akmuo. < 
torius, 
aukas
Birželio 21 dieną anksti įy 
tą
Įvažiuojamos gatvelės link Įjtimą..5

'Sekdamas Amanulos
■ vyzdžiu Afganistane ir 

Pašos Turkijoj, neatsi
lieka ir Persu chanas Riza. 
Ir jis pradėjo daryti 'savo

(krašte visą eilę reformų.!
X- Tik klausimas, ar iš u, s 

Kad Įpratintą savo gy
ventojus gyventi taip, kaip 
gyv^ha europiečiai. jo didv- 
be - chanas Įsakė visuose' 
miesteliuose ir daugely kai-j 

Lmų Įtaisyti- valdžios lėšomis 
j kinematografus, kuriuose 

bus rodomos fihnos iš euro
piečių gyvenimo. Kinema
tografus turės lankyti visi 
žmonės. Kas Įsakymo ne- j 

f; klausys, bus net baudžiamas.
Nežinia kuo ta “reforma”,

f

-baigsis, bet persu mulos, se-į 
nų tradiciją gerbėjai, prieš 
tą savo viršininko Įsakymą 
sukilo ir pradėjo šaukti vi- 
.ša gerkle, kad tai esąs velnio 
;pądaras. Tačiau chanas ir- 

; gi nekvailas. Prašmatnes- 
l nius triukšmadarius suėmė 
ir pašalino nuo vietą, o ki
tiems įsakė tylėti — kad nė 

| 'mur-mur. Be to, turką pa
vyzdžiu pastatė daug mo
kyklų, kuriuose mokoma vardu 
skaityti ir rašvti lotyniško- Iš tikrųjų, tai laikraštis bu- 
mis raidėmis. Tuo būdu , vo spausdinamas tie ant po- 

:'naujasis reformatorius tiki-1 pieriaus, ant drobės.

pa-
Ke-

I

vad. “astronominį akmenį,” 
toj pusėj matos tekanti sau- 

i Ir. Jungiamoji altoriaus, as
tronominio , akmens ir sau- 

i lės line šiandie atrodo kiek 
to <mlo.l Pakr.vPns i pietus; neabejo- 

j tina, kad to prietaiso Įren
gimo metu ta line ėjo ridą 

i vakaro kryptiini. Tas nu- 
Tkrypimas aiškinamas žemes 
ašies pakrypimu šimtmečiu 
bėgy. Akmeninio apskriti
mo pastatymo metu (apie 
1680 m. pr. Kr.- manoma, 
kad saule pro Įvažiuojamuo
sius vartus švietusi tiesiai 
ant altoriaus vidurio. Ma
noma. kad tai saulės šven
tykla. Akmeninis apskri
timas reiškia didžiuli saules 
laikrodį. Ant uolos buvo 
lengva pažymėti svarbiuo
sius saulės tekėjimo punk
tus. “Rytas”

nepatenkina šią dieną rei- laivini, kurie 
kalavimą.
suorganizuoti susisiekimą o-1 
ru tarp atskirą pasauLioda- 
liu. Šioj srity Europoj dir
ba trys atskiros bendrovės. 
Vokiečiu, kurie nori įruošti 
liniją iš Hamburgo Į Šan
chajų, Kinijoj, per Sibirą.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
kovo 10, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

LAIKRAŠTIS, KURS 
ATSTOJA NOSINĘ 

įdomus dalvkas laikraščiu c • *
srity atsitiko su vienu lai
kraščiu. kuris ėjo Prancūzi
joj nuo 1831 iki 1833 metą, 

‘‘Politikos nosinė.”

KIEK ESĄ AUKSO 
AŠIGALIUOSE

Prūsijos geologijos insti
tuto profesorius Mestwerdt 
pareiškė, kad didelis aukso 
kiekis esą prie abieju žemes 
ašigalių, ypač prie šiaurės 
ašigalio. Profesoriaus nuo
mone, ten esą apie 300 mili
joną tonu aukso. Pasak 
profesoriaus, auksas esąs 
matomas skaidriųjų šiaurės 
ašigalio sričių ežeru dug
nuose.

Kauno “Darbininkas”

Sunkaus svorio kumštininkų ka
ralius pietavo restorane ir buvo 
pašauktas prie telefono. Jis visur 
su savimi nešiojosi sunkią, aukso 
galva, lazdą. Nenorėdamas ją neš- 

į tis į telefono būdelę, jis paliko ją 
prie stalo su parašu: “Šita lazda 
priklauso sunkaus svorio kumšti
ninkų čempionui. Jis sugrįš. ”

....Grįžęs jis lazdos nerado, bet ra 
do šitokį raščiuką :

‘ ‘Jūsų lazdą pasiėmė bėgikų čem
pionas. Jis jau negTįš.” “S-va”

MARIAMPOLĖS VOKIEČIU 
MOKYKLOJE

Mokytojas: Ką mes per 10 ne
priklausomybės metų nuveikėm, 
kiek mes pažengėme pirmyn ir ko
kį turtą įsigijome?

| Mokinys: Prausyklę, ponas mo
kytojau. “S-va”

Real Estate Insurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1373 z

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE

2 Šeimynų n.imas ir krautuvė. ' Kampinė vieta. Rendos $820 J metus. 
Kaina $6,500, jneSti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
reodos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
Iš vidaus. Kreipkitės tuojan pas: A. J. KUPSTIS, 332 IV. Broadway, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Parupinam mortgičlos namams ir ūkiams. Kas turi pinigą dėl mort- 
glčią, kreipkitės pas mus. In.šiurinnm viską, reikalaujant dnodam ir ant 
išmokesėio—tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerą pirklnlą, namą, ūkią Ir krautuvfą,—meldžiam 
kreiptis pas mus Ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, pristatom J namus ne toliau kaip 12 my\ 
lią nuo Bostono.

PABDŪODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS 
L- ‘ &ALI8.

f

j PAIEŠKAU brolio Adolfo Ta
mulevičiaus, paeina“iš Vilniaus 
rėd., Marcinkonių par., Zarvinų 
kaimo. Apleido Montello 14 metų 
atgal ir nuvyko Pennsylvanijos 
valstijom Nieko apie jį negirdė
jau. Kas apie jį žino arba jis pats 
atsišaukite sekančiu antrašu: F. 
Tamulevičia, 33 Arthur Stn Mon
tello, Mass. (V.-22)

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eile gyduoMą.

VERNON DRUG COMPANY
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boeton 4480
Mirus Šeimynos narini, likusiems 
naSlaiČiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Baisuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Brbadway 
South Boston, Mass.

- Rezidencija: 838 Dordhester A v. 
Dorcherter, Mass.

Klausimai.
1) Kodėl gaidys užsimerkęs gie

da ?
2) Kokio šuns kiškis labiausia 

bijo?
Atsakymai.

1) Dėlto, kad jis žino savo gies
mę iš atminties.

2) Balto, nes jam rodos, kad ji
vejasi vienmarškinis, iš kurio sun
ku pabėgti. “I’-ris”

Maža mergaitė: Mama, mūsų šu
niukas labai blogas; jis sukramtė 
mano lėlės čeverykutį.

Motina: Reikia jį pabausti.
Mergaitė: Aš ir pabaudžiau: nu 

ėjau į .jo bėdą ir išgėriau jo pie
ną. ’ “S-va”

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimą Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “žvaig
ždutės’’ Administracija.

E. V. WARABOW
(Wrubi!auslms) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT.SAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1508

MONTELLO OFFICB 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kn. susirinkimas j- 

vyks kovo 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capito 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvvks sekmadienv. 
kovo 17 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi- 
lankyti į ši susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS 70 kp. susirinkimas ivvk« 

kovo 17 dieną, po dvyliktai vai. 
Taisri kviečiame visus narius a t 
silankvti į ši susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Boxtono Ofi*a*: 53 Statė Street 
320—321 Exchanze Building, 
Tel. Hubard 9396.

Vakarai* ir Sukatomis po pietų: 
nptiekoriaus Šidlausko name, 
kampas E ir Broadway, So. 
Boston. Tel. S. B. 0575.

Gyvenimo vieta: .38 Rosemont St. 
Dorchester. Tel. Taibot 2378

PATARNAVIMAS DIBN4 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamnotojas 
877 Ir 448 Cambrldge Strttt Oambridgt, Mm*.
Telephone Unirerrity 883LW

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M.*V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brociaway, So. Boston 
O1kIo valanda: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais. taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

o
TeL Brockton 5112

DANTISTAS 

! DR. A. J. GORMAN 
| (GUMAUSKAS)
| 705 Majų St, Montello, Masą.

(Kampas Broad Street)
x Ofiso valandos:
2 Ryte nuo 10 iki 12 vai.
4 Dieną nuo 2 iki 5 vaL

Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
' Sekmadieniais pagal sutarties.

~------- -   —————e

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiurėjl- 
mni, visuomet 
bųna patenkinti 
fr antauplna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

1G2 Broadvmy. So. Boston. Mase. 
Resideąee: 313 W. Thlnl 3L—

Telefonas: South Boeton 0804-W.

♦r- ••




