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/ LENKIJOS SEIMAS TRAU
KIA TIESON BUVUSĮ 

’ MINISTERĮ
VARŠUVA. — Lenkijos 

seimas nutarė patraukti tie- 
son. Gabrielių 4?zecho\vicz, 
buvusį finansų ministerį, už 
išaikvojimą valstybės pini
gų. Sako, kad šis seimo žy
gis yra grynai politinis.

_______________________k

DAUG ŽUVO TORNADOJE
Iš Atlantos pranešama, 

jog smarki viesulą, tornado 
siautė ir daug žmonių nuo 
jos žuvo. Viesulą išvertė 
mokyklą kame žuvo apie 15 
vaikų.

Taip pat iš Alabamos pra
nešama, kad apie Merril- 
toną tornado išardė dau
giau, kaip 30 budinkų ir 
daugelis žmonių žuvo.*

Po viesulą, sekė smarkus
lietus, vanduo visur aukštai 
pakilo. Netoli Rockivood, 
Tenn. namas, kur gyveno 28 
Boy Scouts buvo vandens 
nuneštas ir manoma, kad vi
si vaikai prigėrė.

^Alabamoje, Georgioje ir 
Floridoje apie 23,000 gy
ventoji] liko be namų.

___________ f *5____________

~ - NAUJOJI ŽEMĖ 
Lakūno Bvrd rasta nauja 

žeme yra netoli Graham- 
lando. .Ji turi 3.000 metrų 
aukštumo kalnų grandį, ku
ri pavadinta Rokellerio 
grandim. Toj žemėj yra ir 
žemesnių kalnų. Apskai
čiuojama, kad naujos žemės 
plotas siekia 40.000 kvadra
tiniu mylių.
nas Byrd pavadino savo 
žmonis vardu.
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CIVILIS KARAS KINIJOJE
SHANGHAI, kovo 24. — 

Civilis karas tarp Šiaurės ir 
Pietinių valstybių vėl prasi
dėjo. Wuhan karininkai ir 
centralės valdžios kariuome
nė pradėjo kovą. Wuhan 
karininkai atsisakė pripa
žinti ir pasiduoti po centra- 
liu valdžios regimu.

Tai dabar kova eina tarp 
Nanking, kur yra 150,000 
kareivių ir Wuhan 100,000.

Kaip didis bus tas karas 
nežinia.

DĖL DEMONSTRACIJŲ 
Kaunas. — Kaip teko pa

tirti. suimtieji 13-ka studen
tų paleisti. Tačiau tardy
mas dar vedamas. Kalba
ma, kad už tą “pasivaik
ščiojimą” teks kai kuriems 
studentams nukentėti.

Kol kas nežino savo liki
mo ir ties Universitetu su
registruotieji, iš kurių daug

1

Mfi

yy kas -rjrraš paskait ų,}H*akti----
kos darbų, ar šiaip buvo at
ėję pasižiūrėti p. Rekto
riaus rišamo tarp studentų 
ir policijos nesusipratimo ir 
laukė jo galo.
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Tai pirmoji prezidento Hoover su jo kabinetu fotografija.

TVASHINGTON, D. C.— 
Prezidentas Hoover išleido 
proklamaciją dėl naujos i- 
migracijos kvotos, kuri Įeis 
galion lieposM d. š. m.

Sulig naujos kvotos is 
Lietuvos galės Įvažiuoti kas
met 886 žmonės.

’ PARYŽIUS, 
Maršalo Focho 
pašarvotas po 
Tnnnfo vartais, prie kapo
nežinomo kareivio.

kovo 24. — 
kūnas buvo

Napoleono

TROCKIS Į VOKIETIJĄ

7~kaip TlKUMk) ggDaugiau .
žmonių matė garsaus mar- 
šalo lavoną. *

ir-
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POPIEŽIUS VELYKĮI ŠVi MEXIC0 CITY, kovo Si 
MIŠIAS GAL ATLAIKYS

NE VATIKANE
/ ------------

RYMAS, •kovo. 24.—Kal
bama, būk Popiežius Vely
kų rvte mišias laikvsias šv;fc < * *

Jono Laterano bažnyčioje, 
ne Vatikane. Tai būtų pir
mą kartą nuo 1870 m. kad 
Popiežius išeitu iš Vatika
no.

Kiti vienok sako, kad Po
piežius mišias atsilaikysiąs 
šv. Petro katedroje, Vatika
ne, paskui išėjęs ant balko
no, suteiks apaštališką pa
laiminimą Rymui ir ]>asau- 
liui.

— Daugiau kai}) tūkstantis 
revoliucijonierių ir.' didis 
skaičius federalės valdžios 
kareivių žuvo mūšyje prie 
Mazatlano miesto. Tai* bu-į 
vo smarkiausis mūšis revo
liucijos laiku.

Tą žinią gavo prezidentas 
Portes Gil nuo gen. .Tarme 
Carrillo. 'Generolas pašte- 
bėjo, kad tai buvo žiauri ko- 
va.

Revoliucijonieriai lyj 
ėjo Mazatlano link,. 
Federaliai kulkosvaidžiais^ 
paslėptais už kalnų, i išžudė 
juos.

Gailės praneša, kad į 24 
valandas rcvoliucijonierjiįį 
apie Mazatlaną nebebus. U

Dar 2,000 federaliu šian4>l 
diena pasiųsta iŠ Tepico^į

ima?
,A-

BERLYNAS, kovo 25. - 
Vokiečių kabinetas šiandien 
nutars ar Įleisti Trockį į 
Vokietiją ar ne. Dr. Tlilfer- 
ding’as, finansų ministeris, 
priešinasi Įleidimui. Kiti, 
kurie linkę Įleisti, prisime
na. jog pats Dr. Hilferdin- 
gas, už politiškus’MaJykuš’ 
buvo ištremtas i Austriją. 
Ar Trockis matys Vokietiją, 

žirniu----------------------------

B(;t nūrTTepicd'Iki Mazatla- 
no vra 100 mvliu. Kelionė-

* . . * \ ' ...Įje gali visko atsitikti. Ka-

v* 4

Hoover yra Begaliniai Mlaug' žmonių 
buvo suvažiavę iš visti šalių 
atiduoti pagarbą mirusiam 
maršalui. h

Tūkstančiui tūkstančiai 
žmonių ilgai stovėjo, gatvė-

Nors ’ prez 
priešingas pertvarkymui 
kvotų, bet sulyg Įstatymų 
turėjo paskelbti.

Ligšiol iŠ Lietuvos galėjo 
Įvažiuoti tik 344 žmonės.

Sulig, naujos _kvoto&~mb^ k.uorųet lavonasJaivu^BH^

4-> K AUN A S.— Kovo 6 die- 
” pašto 
gabal us 
lydima- 
Tai ap- 
juodos

zatlaną. nežinoma. - 7
Sakoma, kad prie Mazat-y 

lano federalistų būsią 12,00(1 
karei vi ų.

Prezidentas Portes 
pareiškū^-jog nesąazil 
voliucijonicriams 
miestą.

ną “Lietuvos Žinios 
siuntiniu gavusios 
meteoro. Taip jie 
ine laiške vadinami, 
degusios kažkokios

AMERIKOS LAKŪNAS 
NELAISVĖJE

v

STREIKO PABAIGA

1 v.

A. A. VLADAS PUTVINSKIS į

pa-

■ 3

A. A. VL. PUTVINSKIO LAIDOTUVES
vė Universitetui.

ŽUVO 46 MAINIERIAI

i

i

žiau Įvažiuos iš Airijos,- Vo
kietijos ir kitų šalių.

kojo pinigais Įsteigtam tautos kultūros fondui Vlado Putvinskio 
vardu.

-^-N€H4AT.E4^^L..kQa>-2L medžragris 'gabalarr

<\

PAMALDOS Už FOCH’4
WASHINGTON, kovo 24.

— Antradienyje, šv. Povilo 
katalikų bažnyčioje, bus iš- 
kilmingos šv. Mišios atlai 
kytos už maršalą Foch’ą. 
Tai parūpino Prancūzijos 
atstovybė. Arkivysk. Cur- 
ley. iš Baltimore dalyvaus. 
Kun. C. J. Dacey, klebonas, 
laikys mišias.

Pakvietimai pamaldose da- 
, lvvauti buvo išsiųsti prezi-

Tą žemę lakū- dentui Hoover’iui, jo žmo
nai. ir daugeliui valdžios 
narių.

niu įkuriama šaulių Sąjunga, ku
ri tuojau tiek daug buvo pasitar
navusi kovose su bermontininkais 
ir lenkais.

Putvinskio bočiai buvo surišti 
giminystės ryšiais su garsiais lie
tuvių bajorijos vardais, k. t.: Ta
das Kosciuška, kunigaikščiai Mirs- 
kiai, grafai Plioteriai ir kt.

A. a. Vladas buvo šeimos židi
nio pavyzdys. Jis prie jos prisi
rišęs, ją begalo mylėjo, joje ras
davo varge paguodą, ir ateities 
viltį.

Sykį, taip pasakojama, Įvykus 
Kaune moterų gražuolių konkur
sui, visi kalbėjo apie laimėjusią 
rungtynes gražuolę. A. a. Vladas 
Putvinskis savo artimų draugų 
būreli ir sako: “Ar žinot koki y- 
ra gražiausia moteris Lietuvoje? 
Nežinot,—na tai štai tuojau paro
dysiu.” — Ir išsitraukęs parodė 
jiems savo žmonos fotografiją.

Jis be kitko rašynėjo, tik jo 
raštai nevisi dar pamatė platųjį 
pasaulį. Daugiausia tenka jo var
das pastebėti “Trimite” ir kituo
se Šaulių Sąjungos leidiniuose.

Šiandien Šaulių Sąjunga giliai 
liūdi savo tėvo. Užsidėjo gedulą 

| dies liga taip staigiai ir netikėtai

HAVERHILL, Mass., ko
vo 25. — Modern Shoe Co. 
streikas, kurs tęsėsi porą 
savaičių pasibaigs.' 300 dar
bininkų streikavo. Jie skun
dė, jog dirbtuvė siunčia čė- 
verykus užbaigti Į Lovvell’jo 
dirbtuvę.- Po ilgu darbda
vių ir darbininkų pasitari
mu. permatoma streiko 
baiga.

■vežtas i Notre llame Kate
drą. Antradieny bus palai
dojimas. Tose iškilmėse da
lyvaus Prince of Wales, 
gen. Jonas J. Pershing ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Myron T. Herrick.

Karstas apsuptas Prancū
zijos ir Amerikos vėliavo
mis. Amerikai suteikta gar
bė turėti du kareiviu ant 
sargybos.

Visa Prancūzija liūdi.

URBONAS ŽINO BŪSIANTĮ 
TROCKIO NUŽUDYTOJIRadio bangos žaibo greitumu 

pranešė labai liūdną žinią: kovo 
5 d. 3 vai. p. p. staiga atsiskyrė 
iš šio pasaulio, vienas žymiausių, 
kilusių iš bajorijos tarpo, dva
sios galiūnų, šaulių Sąjungos tė
vas—Vladas Putvinskas.

Apsigaubė gedulo šydu netik 
didžioji" Šaulių Sąjunga, bet po
draug’ ir visa Lietuva.

Jis buvo dar visai nesenas. Ža
dėjo daug mūsų tautai pasidar
buoti. Paskiausiu metu buvo Šau. 
lių Sąjungos garbės pirmininkas 
ir Centro Valdybos pirmininkas. 
Gimė 1873 5m. lenkmečio tremti
nių, Lietuvos bajorų šeimoje Ry- 

• goję. Jo tėvai Rapolas ir Idalija 
Plieteraitė Putvinskai buvo kilę 
iš Šiaulių apskr.

Nors gimęs sulenkėjusioje ba
jorų sennbjė, taSau greit pasiju
to lietuviu esąs. Jau 20 metų am
žiaus turėdamas, ėmė dalyvauti 
lietuvių visuomenės gyvenime. 
Tarp kitko, per septynerius metus 
vedė lietuviškų knygų kontraban
dą ruožte nuo Sėdos iki Šiaulių, 
vedė tautinę agitaciją ir tt.

Karo metu, buvo ištremtas iš 
savo krašto: tolimiausian Novgo
rodo užkampiu. 1918 metais gri-' iki pat Velykų švenčių, žiauri šir- 
žo Lietuvon.

Sugrįžęs pamatė, koks didelis išplėšė visai Lietuvai taip dar stip- nuo Įstaigų, organizacijų ir atskirų asmenų. Kiti vietoj vainikų au- 
valstybinis darbas jo čia laukia, rų, veiklų ir brangų asmenį. ----- •— — a—. — - • -•

1919 metam jo didžiausiu rūpės-’ į. Mažeika
i*

LENINGRADE 25,000
IŠMETAMA IŠ BETŲ 

Londonas. — “Daily Te- 
legraph” žiniomis, Lenin
grado administracija nuta
rė iškelti iš butų 25.000 nuo
mininkų krautuvininkų, ar
tistų. mokytojų ir kitų pro
fesijų žmonių. Rugpjūčio 
mėn. pabaigoj tie butai bus 
pavesti darbininkams.

*

Vokietijos trockistų vadas 
Urbonas, kuris visą laiką su 
Trockiu susirašinėjo, pa
reiškęs “Oeuvre” laikraščio 
korespondentui, jog Trockis 
išsiųsta todėl, kad už SSSR 
ribų ji nužudytų. Ir Urbo
nas tvirtina, kad jam yra 
žinomi ir. tie asmens, ku- 
riems pavesta Trockį nužu
dyti.

KAUNAS. — Kovo 5 d. mirė šaulių Sąjungos Įkūrėjas a. a. VI. 
Putvinskis. Kovo 7 d. velionies kūnas buvo pašarvotas Šaulių Sąjun
gos salėje. Salė buvo išpuošta sąjungos ženklais ir vėliavomis. Prie 
karsto buvo ginkluota šaulių sargyba. Bazilikoje Įvyko už velionį 
pamaldos.

Tą pačią dieną velionies kūnas iš salės buvo nuneštas Į Įgulos 
bažnyčią. Iš ten Į stoti. Lydėtojų skaičius buvo didelis. Dalyvavo 
vyriausybės atstovai, kariuomenės ir šaulių vadovybė, Latvijos šau
lių viršininkas pulk. Tone su savo padėjėju, kariuomenės ir šaulių 
batalionai, artilerija, karo ir šaulių orkestrai ir visuomenės organi
zacijos. Prie vagono atsisveikinimo kalbos. Iš stoties velionies kū
nas traukiniu nuvežtas Į Šiaulius. Kovo 8 d. iš Šiaulių nuvežtas Į 
Kelmę. Kovo 9 d. velionies kūnas palaidotas Kelmės kapinėse.

Prie a. a. Vlado Putvinskio karsto buvo sudėta daugybė vainikų

— “Buzz” Morrison, Ame- 
rikos lakūnas, kurs tarnavo 
Meksikos federal i staras, re
voliucijonierių paimtas į ne
laisvę. Jis su savo orlaiviu 
buvo priverstas nusileisti 
žemyn. .Tam nusileidus re
voliucijonieriai jį paėmė. 
Žygiai daromi, kad jį išliuo- 
savus.

Minėtanie lydimame laiš
ke sakoma, kad tie gaba
lai esą atvežti iš Vabalnin
ko, kur jie nukritę iš dan
gaus. Gabalai buvę dideli 
ir juos žmonės sumušę. 
Vabalninkėnai juos dabar 
žiūrinėja ir vienas skeveld
rų atvežęs Biržuosna, Šiau- 
liuosna ir pagaliau prisiųsta 
Kaunan, kad perduotų Uni
versitetui, prof. K. Sleževi
čiaus žinion — ištirti.

Išorinis apžiūrėjimas ke
lia abejonii], bet tepasakys 

j savo žodį žinovai.
Ta proga mes norime pa

sakyti, kad mūsų surinktos 
žinios rodo, kad jei\nukrito 
meteoras, tai greičiausia a- 
}>ie Vabalninką. Mums teko 
gauti žinią iš Latvijos paru- 
bežio gyventoju, kurie tvir
tina, kad meteoras lėkęs Va- 

„ , ’balninko link. Utenos, Sa-Bucbarina. , _ T . ••, “Jlako, Zarasų, Jjatvijos paru- 
bežio, Biržų ir kitų vietų 

matę meteorą, 
Bucharinas slapta nuo .tvirtina, kad meteoras kri-

“RuF’ praneša, kad Mas
kvoj pasirodę lapelei, kurie 
atidengia Sovietų gaivu tar
pusavio intrigas. Vienas la
pelis — trockistų atsišauki
mas. kitas — Stalino laiškas. 
Bucbarinui. kuriame siūlo-Į 
ma taikintis, trečias — Bū-' 
charino pasikalbėjimas su! 
Kamenem. kuriuomi Kame-’ 
nevas išdavė 
Stalinui.

Paskutinioji istorija gcventoĮai, 
ši. “ ’ ‘
GPU, kaip jis sakė Kame-^ Vabalninko link, 
nevui, apsilankė pas pasku-j . t ., Atsiusta meteorą “Lietu- tini ir įam juodomis spal- *. ;, , . .*. ,.... .. tvos Žinių redakcija perda-voinis ^apibudino Staliną: 
esą jis esąs intrigantas, kar
jeristas, žudąs revoliuciją ir 
darąs visa, kad tik palaiky
tų savo diktatūrą. Kame- 
nevas šį pasikalbėjimą už
protokolavo ir pasiuntė Sta
linui, kuris dabar turi pro
gos apsidirbti su Buchari- 
nu ir jo draugais,, jo pačio 
išduotais Kamenevui. t. y.
— Rykovu. Tomskiu, l’g- 

| lavom. Tiesa, tai visų dik- 
jtatūrų charakteringas intri- 
|gn vaizdas.

MASKVA.—Igolkinomies- 
toly, Vladimiro gubernijoj 
krutamųjų paveikslų teatl 
kilo gaisras.
114

kuri
vyri], moterų ir vai

TROCKIS GERAI T- 
UŽDIRBA

Už keturis straipsnius 
vieno Amerikos laik 
Trockis gavo 5.000 dole 
honoraro.

BUCHAREST, Rum 
ja. — Cogalnie upė pa 
užliejo 30 kaimuiBessa 
joj. Daug nuostolių 
ryta.

PARNASSUS, Pa., kovo 
24 d. — Kini och kasyklose, 
kur pereitą ketvirtadienį į- 
vyko ekspliozija, žuvo. 46 
darbininkai.

45 kūnai jau ištraukta iš 
griuvėsių, n vienas taip su
draskytas, kad vargiai ga
lės surinkti- •

Iš Vienuos pranešam 
kad prie miesto Buda 
upė Danube gana a 
pakilus. Vanduo u 
krantus ir miestui 
pavojus.

Kiti miesteliai daug 
biau nukentėjo. Gyv 
apleidžia juos ir t 
aukštas vietas.

Visegrados mieste 1 
rnų apsemta. 160 X 
ros ir 20 Altoztano.



25c.
$2.50
$3.00

soli
di!, 

nu-

DU STUDENTAI 
Į VARNIUS

..$4.50
.$2.25
.$5.50
.$2.75

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

"PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

yra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

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

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

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

DR. JURGELIONIS IŠ^ 
ĖJO IŠ SPORTO 

LYGOS
Keturis metus buvęs spor- 
lygės pinmuŲiku dr. A. 

Jurgelionis, kovo 5 d. cfen-

Reikale Kreipkitės Pas 
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620

“T-kas” pagelbės jums ap
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
332 IVEST BROADVVAY 

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

. “DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

“DARBININKAS”

nutarimu studentai “Žaiz- 
drininkai” Kostas Snarskis 
ir Jonas Pamarauskas iš
siųsti į Varnius visam karo 
stovio laikui.

Šil žiemą vilkai “oficia- 
Aliai” antrą kartą aplankė 

Perloją. Lapkričio mėn., A- 
ytaus medžiotojams po me- 

Ipįęklės dar kaime tebesant 
fįpie 8 vai. vakaro trys vil- 

ikai Ritame gale kaimo išsi- 
leido iš tvarto avis, iš jų tris 

.-pasigavę pasinešė j o porą 
varsnų ir sudorojo.

fKelis kartus buvo aplan _ 
kę ir “neoficialiai” pavie
niu,, nusinešdami ar šuni ar

______  
^šilkai šeimininkau-

JA PERLOJOJ, 
fe- . Perloja (Alytaus apsk.). 
&y»8ario 14 į 15 d. naktį šeši

~atčjo į tankiai apgy-“ 
kaimo vidurį ir nore- —o ,

jo išplėšti tvartą, bet nepa- tro komiteto posėdy nuo pa- 
siaekė, tik langelį išgrūdo; I reigij atsisakė. Padėčiai iš- 

‘ išsinešė porą šunų. ’ aiškinti kviečiamas centro 
komiteto posėdis. Kalbama, 
kad gal teks šaukti nepa
prastas Sporto lygos suva
žiavimas.

parodoma iškelto žuvis, sakoms, yra didžiausia Atlantiko 
vadinama, “molą, molą.” Tos rūšies žuvis, sakoma, rodo 

pavtftingė įima net tada, kada jaučia pavojų būti pagauta, ir ši 500 
gv»rų buvo-iškelta be jokio mėtimosl, priešinimosi.

* »
Bn> » •*»BK? '-------
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“Darbininko” katalogas
• Ę - .■ V-c..

'"ĮVAIRIOS KNYGOS /
Mandagumas—įvairu pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni- 
me. Parašė Kun. A. Staniu,- 
kynas-20c,

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

-—

^SPRENDIMAS SPIRITO 
BYLOJE

fe;’ Alytaus ir Leipalingio spi- 
1- rito byla, kurioje valstybė 
^.ieškojo padarytų nuostolių 
įTvirš 10 milijonų, Kauno a- 
ppygardos teisme buvo na- 
* grinėjama beveik dvi- savai- 

tęs. Per visą laiką buvo di- 
| delis byla suisdomėjimas.

. Kovo 7 d. paskelbtas 
U sprendimas. Jis toks._ ____

Giršą Rabinavičių nu- 
p bausti 4 mėn. paprasto ka- 

Įėjimo ir 754,292 lit. pinigi- 
^įiieš "baudos; Stasį Umeliaus- 

ką nubausti 2 metais 8 mėn. 
^grasos kalėjimo: Kaži Ša- 
į' kalį— vienais metais pa- 
k;prasto kalėjimo: Asną Kli- 
s bauskaitę - Libermanienę 2 
fe mėu. papr. kalėjimo ir 7,- 
Eyti89 litų; Šmuilą Ševechą 
: 500 litų: Samuilą Rajaką, 

Antaną Umbrą, Marką Ju- 
k deriną išteisinti.
ĮF 'f -Mokesčių * departamento 
fr civilinį ieškinį patenkinti be 
& aukščiau minėtų baudų iš- 
|__ieskoti dar iš Giršo Rabina- 
fc^ViČiaus 20,236 litų, iš S. Ra- 
& jjeko ir Antano Umbro 
r dariai 150,858 lit. 50 
B Teismo išlaidas uždėti 

^baustiesiems.
_

KLAIPĖDOS UOSTAS 
UŽGRŪSTAS

K.” praneša, kad pas- 
l^kutinėmis dienomis pasisu- 
|Lkus vėjui kita kryptimi jū- 
KTų srovė pasisuko pietų pu- 
į? sėn, vadinas link Klaipėdos 
suosto. Pasirodė atvarytos 
F.didelės ledines Į uostą ii- le- 
gHdaĮ uosto įplauką visai už- 
|į;grūdo. Už uosto jūroje ko- 
| kia 15 jūros mvliu ledu plo-

fe j^>?***^

K A -
.. 

A
'« < **■K^ y-.'*z

VARGAI NETIK VINKŠ 
NUPY

Kauno “Darbininkas” pra
neša apie žemės reformos ■ 
vargus ir kituose Lietuvos 
apskričiuose.

Štai kas darosi Paystry. , 
Jut iškęs f oi v. nuominin- ! 

xei latvei palikta 25 ha., 
nors jos ūkininkavimu pik- 
inasi visa apylinkė: trobos 

apleistos, sugriuvę. Žemė 
keli mietai apleista. Bet už
tat čia lankosi dažnai tie, 
nuo kurių žemės palikimas 
priklauso.

Ant. Merkevičiui, turėju
siam savo ūkį ir jį pardavu
siam palikta nuomon taip 
pat 20 ha. O bežemiams ir 
mažažemiams, kaip pav. Ce
dronu!, kurio trys sūnūs 
buvo kariuomenėje, arba 
Mikulskiui, kurs pats tar
navo, neištenka nė po ma
žą sklypą.

M i falinė, šio dvaro savi
ninkas dar prieš karą leido 
kai—kuriems darbininkams 
pasistatyti ant jo lauko grį- 
čias. Išdalinus šio dvaro že
mes šiems grintelninkams 
nedavė nė po mažiausį skly
peli. Vargšams kreipiantis 
i žemės tvarkytojo raštinę, 
raštininkas Mikelėnas atsa
kė: “Galite tas pūzras nusi
nešti — jos išdžiūvę, tai ne
bus sunkios.” Ar reikia di
desnio pasityčiojimo iš žmo
nių vargo?

Bet kasgi vargšams dary
ti. kur užtarymo prašyti?

Bendrai reikia pasakyti, 
kad Panevėžio žemės tvar
kytojo raštinėje yra žmonių 
labai neprielankių varguo
menei, vra net tokiu, kurie 
nuo paduotų skundų nuima 
žyminių mokesčių markes ir 
paskui trukdo prašymų ei
gą. ar palieka jį nesvarstę, 
motyvuodami tuo, kad pra
šymas neapmokėtas žyminiu 
mokesčiu (faktas!).

DIDELIS DURPIŲ | > 
' pĄįįEIKĄf^VIMAS

Visą laikų esant stipriems 
speiganofe Kauno mieste jau
čiamas dalinas kuro neda- 
teklius. Gyventojai daug iš
pirko anglių ir malkų. Į- 
vairios dirbtuvės, o taip pat 
naujieji namai su centrali- 
niu apšildymu ėmė naudotis 
durpėmis.

Kaimo miesto valdyba 
gauna d^ug durpių pirkimo 
pareikalavimų. Dirbtuvės, 
fabrikai ir šiaip įmonės pra
šo, klausia durpių net vago
nais. B-vė “Dabartis” už
prašė miesto savivaldybės 
parduoti jai 1,500 tonų dur
pių. Tokį didelį durpių pa
reikalavimą savivaldybė ne
įstengia patenkinti, juo la
biau, kad praėjusi vasara 
buvo labai lietinga ir dur
pių eksploatavimo darbas 
labai silpnai ėjo. Miestas 
savo įnjanių kūrui šiemet 
pasigamino apie 5,000 tonų 
durpių, iš kurių žymią dalį 
sunaudoja savo rekialams. 
Likusias durpes parduoda 
Kauno rinkoj. Kaune pa
gamintų durpių tonai moka
ma 30—40 litų.

' Tenka pridurti, kad savi
valdybė sėkmingai, nors su 
mažu pelnu, jau kelinti mes
tai, eksploatuoja žymius 
durpynų plotus.

DVARŲ PARCELIA- 
CIJA'

Lenkų valdžios organas 
“Dziennik Ustatv” paskel
bė paiteliacijoe planą, 1939-- 
30 metams. Tanie plane pa
sakyta, kad Vilniaus vaiva
dijoj būsiu išparceliuota per 
tuodu metu 4,700 ha. vals
tybinių žemių ir 18,000 ha. 
privatinių, kurių 12,219 ha. 
yra jau išparceliuota. Ta 
žemė būsianti išparceliuota 
“kariškiems atėjūnams” 
(osadnikam wojskowym) Ji 
yra jtusavintą dš rusų, gudų, 
vokiečių ir lietuvių dvari
ninkų.

BOBĖNAI, Tverečiaus vai. 
(Švenčionių apsk.). Ilgai 
prisėjo sugrįžus po karo 
skursti, nes per trejus me-. 
tus frontas viską buvo iš
naikinęs. Bet, sugrįžę nepa- 
miršome ir apie mokyklą. 
Vargais negalais įsisteigėm, 
bet neilgai ja džiaugėmės. 
Panaikinus lietuviškąją mo
kyklą, sodžiuje buvo įsteig
ta lenkiška, kuri pas mus 
veikia jau ketvirti metai. 
Pirmus trejus metus moky
tojavo lietuvis, kuris nors ir 
.valdiškas,.- .bet._ lietuviškai.

TAUTOSIIIMNO GIEDO
JIMO KLAUSIMU

Vilnius. — Labai dažnai 
per tautines ir šiaip iškil
mes administracijos organai 
stengiasi sutrukdyti Tautos 
Himno giedojimą ir todėl 
kyla nesusipratimų. Kad 
padėjus tiems nesusiprati
mams galą, šių metų vasario 
27 d. atsilankė pas p. Vil
niaus Vaivadą Laikinojo 
Komiteto pirmininkas p. 
Stasys ir p. Budrevičids ir 
prašė užginti tiems orga
nams Himno giedojimą 
trukdyti. P. Vaivada pa
reiškė^ kad iki šiol specija- 
lio parėdymo, draudžiančio 
himno giedojimą, nesą ir 
pažadėjo duoti įsakymą e- 
nams netrukdyti giedoti 
santiems jo žinioje orga- 
himno.

TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi Žurnalas

su spalvuotais paveikslais.
40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas num. 
15c.
“Tarpininkas” duoda $200 
arba laivakortę j Lietuvą ir

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę —- pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas P. Cozel_ 30c.

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologįjos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kaĮbon išguldė Alyva__ 50c.

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

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis___45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis___ ______ 65c.

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

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

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

mokė netik vaikus, bet ir 
suaugusį jaunimą. Tačiau 

Kauno karo komendanto ir jis neįtiko mūsų gyvento
jams, kurie per savo nesu
pratimą išgraužė mokytoją 
lietuvį, kurio vieton atsiun
tė visai nemokančią lietuviš
kai.

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

Apaštalystes Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis ... .'.......................  25c.

Kelionė Aplink Pasaulį 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 Po- 
grindai. Parašė Uosis ____ 75c. j

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.

Katoržnikas ir Tėvyne. Dvi 
"apysakos. (B. Vargšas) ----- 15e.

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas —-- ---------- .— 5c.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 

’ mm o. išguldė Lapšiaus v3K~ 
kas-------------- ------------------- x_10c.

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

Limpamosios Ligos ir kaip t. 
nuo jų išsisaugoti? Parašv ; 
Dr. A. Vileišis.—............ 50c.

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

Mūsų Laikų Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius -..........—.t---------- ---- 35c.* 

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

1 Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenes Užta
rytojo. Vertė M. M. T.______ 20c.

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

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11). Su paveikslais____75c.

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

Vaikų Knygelė — su pa- \ 
veikslais .................  30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ............   _25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lcsauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ........    10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius .... ...... . ...... _.....„..40e.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. ■ Sutaisė KuPra- 
nas__ _________ ____________ 40c.

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

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ................   20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. I’aaršė J. Damijonai
tis .........         40c.

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

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ______ _ __________4.00
—Iš Kelionės po Europą ir-----
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das .....................   25c.

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

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
tu. Verte Akelaitis ........  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 ....   30c

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas______10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis_____ __ ........ 75c!

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

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) JonO 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N_,._15c.

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)___________________50c.

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir
šeliais )--- i-------------------------- $1.00
‘ Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

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-vč, Kau
nas ________________________40c.

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys ________________________ :

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučysę-—_______ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Pro f. V. Jurgučio-------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ——______________10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
Išguldė P. B.______________25c.

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia............ .... ...................  25c.

Trumpa Apologetika arba
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskan__50e
S . DARBININKAS
366 W. Biv.'idvvay South Boston, Mass.



Leokadija R a u d e I i o n i u t ė

•Kaip čia po jusy stogu.” -

Jo

•r

.Tonas Tarvydas

Ant kalno Kalvarijos 
Pakeltas, Viešpatie, buvai 
Patraukti visu širdis 
Jėzau, prie Savęs troškai.

Nameliai mano brangūs! 
Visur man yr’ patogu.

Bet niekur nėr taip gera,

DAINELĖ
Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai raudoni žiedeliai.

Bijūnėli lenkčiau, rasužėlę krėsčiau,
Nuo bijūno rasužėle burnužėlę prausčiau.

GERŲ KNYGŲ SKAITYMAS
Geroji šventojo Pranciškaus Salieeio motinėlė kaip Įmanydama 

rūpinosi savo sūnų padoriu krikščionimi užauginti. Patogiausiu tam 
tikslui Įrankiu buvo geros knygos. Nekartą paskaitydavo mažučiui

MELDIMAS
Taip per Mišias, kaip esi 
Pakeltas, patrauk mane 
Prie savęs, geras Dieve. 
Gyvent ir mirt mokyk mane.

Mokyk mano gyventi
Dėl Tavęs. Mokyk mane
Tavo eit keliais. Tu man
Kelias, Tiesa, Gyvybė. "

Jonas Tarvydas

Balsas Iš Lietuvos

už 25 lit.—
visus metus. Užsienio

Skruzdaitė rado ant kelio avižą grūdą, ji mėginojį nusigabenti 
į skruzdėlyną, bet viena neįveik^. Ką dabar daryti? Pasistojo skruz
delė ant* akmenėlio ir dairosi, rodos, pagalbos ieškodama.'Pamate dvi 
savo sesytes bebėgant pro šrli. Skruzdelė pamojo joms su kojuke. 
Gudrios skruzdaitės tuojau suprato, ko reikalaujamos. Atbėgo Į pa- 
galbąf ir visos nuterečkino grūdą.

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. 
Aš kasdiep 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 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau. __ _

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litą 3 mėn. 
pusę metą, už 50 litu 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš ęsu vienintelis Lietuvos'kataliką dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

Hambiirg-American Line
209 Tremont St., Boston, Mass.

IŠ ir I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyglnunras’ švarumas- fr 

! patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksų) 3-čia klesa.

k Dr. V. Vaičiūnas

Persišaldymo Įtaka Ligoms Plėstis
—--------------- -----------------------------------i■ ■ ... .-7 J. . ■------------------------------------------------ -----------------------a-------------------
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rijos šiaip jau esti nepavo- 
jingos, tik persišaldymas, . a 
sudarydūlnas joms patogią/-J 
aplinkumą plėstis, padarą 
jas pavojingas jų nešiotojui.'?^ 
— žmogui. ••

Dėl persišaldymo dažniau^ 
šiai susergama kvėpuojamąja 
takiCligomis (slogomis, 
giliomis, plaučių uždegimais 
ir tt.); paskiau reumatais. 
paralyžiais smegenų plėkš- *^l 
nelių uždegimais ir tt.

Persišaldymą reikalingi 
perspėti, iš anksto pratinau- 
lis prie šalčio, nors ir šla~ |l 
piu rankšluosčiu* apsitri-^Ol 
nant, arba apsiplaunant 
są kūną šaltu vandenų 
tais, sportu, mankštinantišy^l 
(čiuožinėjant) ir tt. Žmo-įW| 
gus, įpratęs prie šalčio ir^tl 
žiemą nesušals, o žmogus, 
pripratęs nuolat šildytis 
prie pečiaus.ir vasarą galės 
persišaldyti.

Drabužiai, žinoma, turi'-^ 
atatikti oro temperatūrą. 
Žiemą guriausia vilkėti vil-./j| 
nonius rūbus.
------------------------------------------------------------------------------------------- _ iA 

Ginčo laimėjimas dar ne- 'r/| 
veda prie laimės—R. Tago- 

----------------------------1^3
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MIRTIS IR MIEGAS
------- PyoB.'lrfti apęiV-ihiniiaiii mirties ir miego angelu skrydo per žemę. 

Buvo tylus ir ramus vakaras. Nutūpė juodu ant vieno kalnelio neto
li žmonių gyvenimo. Tylėdamu tupėjo juodu, kol tamsa visiškai ap
klojo žemę. Tuomet pakilo miego angelas nuo žemės, ištiesė savo 
sparnus į visas pasaulio šalis ir užleido visą sutvėrimą. Užmigo pui
kūs rūmai ir surūkusios bakūžės, užmigo žili seniai ir kūdikiai lop 
šiuose. Ligoniai užmiršo savo sopulius ir ligas, nuliūdę ir kenčian- 
tieji savo liūdėsi ir kančias, susirūpinusieji savo rūpesčius, vargin
gieji savo vargą ir skurdą, turtingieji savo godųlybę ir turtą—vi
siems miegaą saldžiai sumerkė akis.

Pabaigęs savo darbą vėl nutūpė ant kalnelio ir širdingai apsi
kabino savo draugą—mirties angelą. Po to tarė: “Ryt, kuomet sau
lė prikels žmones, kaip tai džiaugsis laimingai išmiegoję! Kaip tai 
yra malonu geVa daryt> Didus yra Augščiausiojo surėdymas, o pra
kilnus mūsų dvasinu pašaukimas.”

Tyliai išklausė mirties angelas savo bičiuolio 'žodžių ir nuliūdo. 
Jo didelėse, tamsiose akyse pasirodė ašaros. “Ak,” tarė jis: “aš ne
galiu pasigirti taip savo darbu.' kaip tu. Tavo darbą laimina ir gi
ria žmonės, o mano peikia.” ,

“Mielas brolau.” atsakė miego angelas; “jie per savo nesuprati
mą peikia: mudu savo darbais esava tikru broliu ir vieno Tėvo vai
ku, aš duodu žmonėms atilsio vienai nakčiai, o tu visiems amžiams.”

KAČIUKAI
Kačiukai susikivirčijo dė! pieno.
“Aš vyresnis, aš pirmas laksiu,”—rėkia Aštranagiš.
“Ne, aš pirmas,”—kniaukia Aštradantis.
Barėsi, barėsi ir užkliudė kėdę, ant kurios stovėjo pienas. Kėdė 

parvirto, puodynėlė sudužo, pienas pasiliejo. Kačiukai apsidžiaugė, 
pieną išlaižė ir vėl pradėjo bartis, kuriam šukės rinkta

Tik už durų .suniuks sulojo. Kačiukai spruko Į-kertes.

SVEIKA
Kad būčiau varpelis.
Tai tolei skambėčiau,
Kol visų žmonelių
Kalbant negirdėčiau: 

SvoitnrM arija.
Bet, a,

MA RIJA
Kad būčiau paukštelis, 
Tai savo giesmelę 
Visiems apgiedočiau 
Tavo šventą garbę:

-------------^far ja. 
kaip aš noriu,

Kad mano širdelė
Visuomet giedotų
Tą šventą-maldelę:

Sveika Marija.
Jonas T a r v y d a s

šį ir tą iš šventųjų gyvenimo, kartu išaiškindama ir nurodydama jam. 
kas būtų, geriausiai iš šventųjų gyvenimo sekti. Iš to išsidirbo' ja 
me karštas troškimas sekti šventųjų pavyzdį. Būdavo, savo moti
nėlę skaitant išgirdus, nušvinta jo akys ir mažutis prabyla: “Motu
te. aš noriu būti šventas." Ant to atsakydavo geroji motina: “Vai
keli, jei tiktai ištikrųjų te. nori, pasieksi, nes Dievas norinčiam savo 
maloniu nesigaili.”

DRUGYS IR BITĖ
“Kaip gaila, kad lytus lyja,” tarė drugys, pasislėpęs po lapelių. 
“Aa, labai gaila." pritarė bitė netoli drugio tupėdama.
“Jei dabar būtų gražus oraZ." tarė vėl drugys: “aš nulėkčiau i 

laukus pažaisti ir pasilinksminti.”
“O aš.” pridūrė bitė, “lėkčiau Į darbą ir pririnkčiau daug gar

daus medučio.

ŽVIRBLIAI
Susirinko žvirblių būrelis. Atbėgo ir senis žvirblis. Jis ėmė savo 

vaikelius mokyti.
“Aš vyras, aš vyras. Katinėlio nebijokit. Tėvelio klausykit. Aš 

vyras, aš vyras. Kas man ką padarys.”
O kai senas žvirblis pamatė katinėlį sušuko, sučežėjo; “čirrr. vai

keliai, ljskim į karklyną.”
TAI TAU IR VYRAS.

NETEISINGUMAS
Dažnai mes matome yra mergaičių kurios dažnai dirba ar ką nros 

veikia tik tada kada kiti žiūri į jas. Sakoma, kad tie, kurie dirba ka
da kiti Į juos žiūri yra neteisingi savo širdyje. Daugiausiai tokios 
mergaitės kurios dirba tik tuomet kad motučių ar mokytojų akys y- 
ra atkreiptos j jas, dažniausiai esti pirmos rūšies tinginės. Ką mer
gaite daro po kitų priežiūra labai maža apie save kalba. Jeigu nori 
mergaitės tikrumą išmėginti tai sek ją ir žiūrėk ką ji daro kuomet 
ją niekas nemato, jeigu ji dirba, darbšti, tai žinok kad ji tikra ir 
gera mergaite: Tad manau, mes, mergaitės, galim daug iš tokio pa 
stebėjimo pasimokyti ir nuolatos nusistatyti kad: VISUOMET IR 
VISADOS. NEŽIŪRINT KUR Bl’^IU IR Ką VEIKSIU. VISA DA
RYSIU BERODS f MANE VISI ŽIŪRĖTŲ.

Marijona LekevičiūtS

_ ff
_______________ MŪSŲ TROŠKIMAS ______________

Kiekvienas augantis vaikelisViuolatos žiūri į suaugus] žmogų kai 
po į pavyzdį. Pavvzdis labai reikalingas dalykas mūsų, jaunųjų gy
venimui. Be pavyzdžio negafėt’uipe užaugti gerais žmonėmis. Neužten
ka vien tik pavyzdį duoti savo kūnui, reikia stiprinti savo sielą. Jeigu 
mūši] siela nebus auklėjama tikroje dvasioje, tai uždyką bus visos 
mdsų gyvenimo pastangos. Manau, kad mums mergaitėms gražiau
sias pavyzdys sekti tai Šventoji Teresė, Mažoji Jėzaus Gėlelė. Vie
nas iš jos išsireiškimų, kuris nuolatos mane džiugina ir skatina ge
riau ją sekti ir josios tobulybes įvesti į savo gyvenimą, tai štai: “O 
Jėzau, mano Dieviškasai Sužiedotini, duok, kad mano krikšto rūbas 
niekuomet nebūtų suteptas. Geriau atsiimk mane pas Savę, negu 
kad leistumei čia man sutepti savo sielą bent mažiausia kalte.”

Anelė V i 1 e i k i u t ė

MOKYKIMĖS
Kiek mes savo gyvenime padarome klaidų. Kur jų nėra? Visur, 

nežiūrint kur nepažvelgsime tenai jų apsčiai rasime. Klaidos gyve
nime yra labai geras dalykas, jeigu mes iš jų imsime pasimokinimą. 
Čia ir randasi didžiausioji mūsų nelaimė. Jeigu kas dažnai atsisako 
klaidas mesti Į šalį, tai mes mergaitės. Kuomef' padarome kokią 
nors klaidą, kad ir bus tik mažiukė, tai gaunam pamokinimą, tuo- 
įaus pasirodome kad mes nenorimo iš tos klaidos pasitraukti, bet no
rime toje klaidoje apsigyventi.' Išrodo kad mes nuolatos norime sa 
kyli: “ką tu man padarysi, jeigu aš noriu tai galiu tą pačią klaidą 
ir vėl atkartoti.” *"z

Meskime į šalį savo “oželius.” Atsimykime kad “Rytojus nega
li daug padaryti gero mergaitėms kurios atsisako pasimokyti iš savo 
padarytų klaidų.”

LAPELĖ NELAISVĖJE
Ilgai Jonas vaikščiojo po mišką ir, pagaliau, rado lapės olą. Ėmė 

ją kasti. Rado vaikus: minkštame sausos žolės patale gulėjo ketu
rios rudos, mažos lapelės. Tris lapeles tuoj sudraskė šuo, o ketvirtą 
Jonas parnešė namo. Jis sumanė prisijaukinti šitą gražų žvėreli.

Paguldėjo ją tuščioje šuns būdelėje, pririšę grandiniu, pastatė puo- 
Jeli pieno ir padėjo kąsnį žalios mėsos. Veltui. Lapelė Triejto nėltė- 
+ė, matyt, ilgėjosi.

Veną dieną Jonas pamatė lapę ėdant vištą. Kitą dieną žiūri—jos 
jau turime antis, trečią—žąsis.

Jonas g^lvą kraipė, negalėdamas suprasti, kas čia būtų. Ėmė 
saugoti. Ir ką gi pamatė? Lapės motinos kas naktį atbėgama ir savo 
vaikas penima.

x. PELĖ IR LIŪTAS
Liūtas miegojo. Pelelė perbėgo per ji. Liūtas pabudo ir sugavo 

pelelę. Pelelė labai nusigando ir pradėjo maldauti:
“Paleisk tu mane—ir aš tau galiu būti naudinga.”
Liūtas nusijuokė, bet vis dėlto paleido.
Vėliau liūtas pakliuvo į žabangus ir pradėjo baisiai rėkti. Išgir- 
pelelė liūto rėksmą, atbėgo pas jį,'perkando virves ir sako:
“Ar atsimeni, kad tu iš manęs juokeis; dabar matai, kad kartais 

maža pelelė gali būti tau naudinga.”

ZUIKIS IR EŽYS
Dailus, gražus zuikelis sako ežiui; “Kokie, broliuk, tavo rūbai 

lygūs ir negražūs.”
“Tiesa,” atsakė ežys: “bet mano adatos apgina mane nuo šunies 

ir vilko dantų. Ar tinka tani tavo gražus kailelis?”
Zuikelis nieko nebeatsakė, tik sunkiai atsiduso ir nuėjo savo 

keliu.

LINKSMUMAS
Jaunystė tai žmogaus linksmiausias gyvenimo laikas. Jeigu žmo

gus savo jaunystėje ieško visų tu dorybių, kurios teikia jam links
mybę. tuomet jo senatvės dienos bus irgi linksmios. Nereikės minti
mi grįžti atgal ir raukytis iš nuliūdimo. »

Tankiai žiūriu Į savę ir i kitas merginas ir mąstau: “Jeigu mes 
merginos dieną į dienas žiūrėsime Į visus gražius dienos įspūdžius, 
tuomet mes vėliau gyvenime būsime tomis saldžiomis ir saulutės 
įkaitintomis motinomis.” Jeigu nežiūrėsime laip į gyvenimą, tai 
tankiausiai mūsų jaunos dienos tampa pilnos nepaisymų ir matymą 
gituose visokių klaidų. Žodžiu—mūsų gyvenimas pasidaro pilnas 
miglų.

Daugiau linksmumo, merginos. Atraskime tą traukiamą jėgą.
Justina Ž tfr o I i u t ė /32

_ TIK DVIEJŲ METŲ
Vienas, visų didžiai gerbiamas kunigas, pasakojo šitokį atsitiki

mą: “Nelabai seniai,” tarė jis, “aš apkrikštijau žmoglį aštuoniasde
šimta meti] amžiaus. Po dviejų metų senelis sunkiai susirgo. Kada 
susirinko jo giminės ir pažįstami, vienas iš susirinkusiųjų paklausė 
senelio amžiaus. Senelis atsakė, kad jis esąs tik dviejų metų. Iš 
tokio jo atsakymo susirinkusieji pradėjo juokauti, bet senelis tarė: 
“Iki nebuvau apkrikštytas, aš negyvenau. Mano praėjusieji metai 
buvo mirtis, ne gyvenimas.”

Taip lygiai vaikeliai, ir tas kurs pusę savo gyvenimo dienų pra
leido nuodėmėse, gali padalinti dienas gyvenimo į dvi dali. Tas kurs 
yra sunkioje nuodėmėje, negyvena, bet yra miręą.
-•k

AUKSO ŽODŽIAI
JEI NORI DIEVĄ DANGUJE REGĖTI, 
PRATINKIS MELSTIS, DIRBTI IR KENTĖTI.
GERI ŽODŽIAI, KAIP AUKSAS, TUR DIDŽIĄ VERTYBĘ 
BET UŽ AUKSĄ BRANGESNĖ YR’ ŽMOGAUS DORYBĖ.

A* J

Pradedant gilia senove ir tiek daug ir geriama) 
baigiant 18 šimtmečių, per
sišaldymas buvo laikomas 
beveik svarbiausiu ligų plė
timosi kaltininku. Dar ne 
labai senai kai kas ir iš gy
dytojų priskaitydavęs per 
80 susirgimų, įvykstančių 
dėl persišaldymo. Bot štai 
prieš 50 metų mokslininkai 
surado tikruosius ligų ža
dintojus'— bakterijas baci
las ir su persišaldymu visai 
nustoja skaitytis. Tais lai
kais buvo pripažįstamos tik 
tiesioginės ligų priežastys, 
būtent, jųjų antkričiai — 
mikrobai, o su netiesioginė, 1 
mis ligų plėtimosi priežasti- 1 
irtis, kaip tat, persišaldy- 
mas, badavimas, pervargi
mas ir tt. visai mažai tebuvo 1 
skaitytasi.

Dauguma žmonių ir šiais 
laikais* tebelaiko peraišaldy- 
mą pirmaeiliu kaltininku li
gom išsiplatini. Bekalbant 
su ligoniais dėl jų susirgi- ; 
mų priežasčių, neretai ten
ka iš jų išgirsti tokį pasi
aiškinimą: • “Persišaldžiau * I
ir susirgau,” nors pati Ii- ’ 
ga gana 'dažnai nieko lx*ndra 
su jieršišaldymu neturi. 

Šių dienu medicinos mbks-* las persišaldymui irgi ski- ( 
ria didelės reikšmės, bet jis 
jame dabar neįžiūri tiesio
ginio susirgimo kaltininko, 
o tiktai neigiamą mūsų or
ganizmui veiksnį.* -Y ra pa- ’ 
stebėta, kad kai kurie iš mi
krobų labai gajūs ir dėl iš
šaukimo susirgimų visiškai 
n erei kai au j a palengvi n anč i u 
sąlygų; kiti mikrobai, anaip- 
lol, ligų nesukelia be tam 
tikros jiems plėstis patogios 
aplinkumos. Persišaldymas 
kaip tik ir yra viena iš to
kiu aplinkumų.

Taigi, kada žmogus grei
čiausiai persišaldo? Leng
viausiai galima persišaldy
ti tada, kai išviršinė tempe
ratūra staigiai keičiama, pa
vyzdžiui, išeinant sukaitus 
ir plonai apsivilkusiam į 
šaltį, arba į skersvėjį (vaka
ruškose, pirtyje ir tt.). Pas
kiau lengvai galima persi
šaldyti turint prakaituotas 
kojas, arba aplamai visam' 
peršlapus, gulint šaltoje vie
toje. ant nuogų šaltų akme
nų, dirbant drėgname rui- 
mle ir tt. Naktį, miegant 
kambaryje, tai jau galima 
peršalti, jei patalinė nusi- 
kloja (tokiu būdu dažniau
siai 
maži 
kani 
sada 
taip 
rie turi kvėpuojamų takų 
slogas, greitai peršąlą: vpa-1 
tingai šaltis pavojingasj 
tiems žmonėms, kurie negali j 
pro nosį kvėpuoti dėl josj 
chroniškos slogos arba kitos' 
kurios nors joje ligos, nes 
jie kvėpuodami pro burną 
atšaldo gerklę ir plaučius. 
Žmonės neblaivioje būtyje 
irgi labai greitai persišaldo, 
nors ir sakoma tamsių žmo
nių kad išsigėrus šilčiau es
ti (todėl, matyt, kelionėse

Sa
kymas, kad alkoholis apsau
go nūo nušalimo, labai klai
dingas. Jis ne tik neapsau
go nno persišaldymo, bet 
dargi sumažina kūno tempe
ratūra; be to, girtas žmogus 
visada greičiau persisaldys 
dar todėl, kad užmirš arba 
pirštines užsimauti, arba 
pirštines užsimauti, arba rū
bus susisagstyti kaip reikia, 
rūkys, šūkaus šaltyje ir tt.

Ta proga, pažiūrėk imte, 
kokiu būdu šaltis veikia mū
sų organizmų. Be drabužių 
žmogus palaiko savo tempe
ratūrų tik prie 27 laipsnių 
Celsijau; jau prie 19 laips. 
Cels., temperatūra pažastėje 
pradeda kristi. Šaltis že
miau 0 iš pradžios iššaukįa 
odos kraujagyslių ir raume
nų susitraukimų, o paskum 
— paralyžių tuo ir išaiški- 

odos pradžioje išblyš- 
o paskum pamėlvna- 
šalant toliau, krau- 
odos kraujagyslėse

namas 
k i mas. 
vi mas. 
jotaka 
visiškai sustoja ir odos ner
vai pasidaro nejautrūs ir 
neskausmingi. Dabar toliau 
šalant išeina aikštėn visų 
raumenų lėtumas, visame 
kūne jaučiamas silpnumas, 
ima mieguistumas (atsiran
da sapnai), paskum žmogus 
sąmonės nustoja ir pagaliau, 
nukritus jo kūno tempera
tūrai iki —15 laips. Cels., 
numiršta. Reikia skirti nu- 
šaĮima (viso kūno arba, jo 
dalių apmirimą) nuo persi
šaldymo. Nušalimas veda 
prie kūno sustingimo, o prie 
persišaldymo net drebulio 
gali nebūti. Persišaldyti ga
lima net šiltam orui esant. 
Dažnai žmogus net ir nepa-. 
sijaučia, kai persišaldo.

Kai kurių kūno aprėžtų 
sričių peršalimas, kaip pa
vyzdžiui, ryklės, gerklės ir 
tt. ypatingai greitai gali su
kelti susirgimją Burnoje 
nuolatos yra labai daug į- 
vairių bakterijų, mintančių 
valgio likučiais. Šios bakte-

1 iH t 
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persišaldo ligoniai ir 
vaikai). Pavargę al- 
ir apiplyšę žmonės vi- 

greičiau persišaldo: 
pat ir tie žmonės, ku-
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vyriau
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Jonas Balkūna?
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instinktui. Tr tuomet.

dant 5 dienu sistemų darb- 
•) Darbo Sekretorius Davis laiš

kas žurnale The Literary* Digest 
paduoda; “"Vienas nuošimtis mū
sų gyventojų turi nuosavybės 59 
nuoš. (Amerikos) viso turto, ir 
77 į nuoš. (93,000,000) jokios nuo
savybės neturi.”

daviams nevalia algas kapo
ti. Berods, p. Fordas ban-j 
dys šią sistema Įvesti. Be 
abejones šis projektas kom
plikuotas. Pirma, rasti bū
dų liuoslaikĮ praleisti, ki
ta,. kad šiuo metodu pir
miausia pasinaudotų vargin
gi darbininkai, kuriems pa
galba būtina. Pasitaiko daž
nai, Įvedant naujanybes, pa
sinaudoja tie, kuriems ma
žiausia reikalinga. Visgi, 
sunkumus reikia sutikti ir 
juos pergalėti. Turėdami 
daugiau liuoso laiko darbi
ninkai priversti bus laiką 
sunaudoti naudingai. Noriu 
čia prie dalyko pabrėžti, 
kad privalom stengtis dau
giau laiko praleisti save kul
tūrinti, savo dvasinius ga
bumus tobulinti. Penkių 
dienų darbo sistemos pra
džią gali pradėti tik kelios 
stambesnės industrijos kar
tu. Tai}) buvo Įvestų 8 vai. 
diena ir kiti svarbesni dar
bininkams pagerinimai.

Yra baimės, kad aukštos 
algos, ir 5 dienu darbo sa- 
vaite padidins išdirbinių 
kainas, pirklvba nukentės, i

t-. dauginti viešieji darbai 
F prašalintų.

ti negali. Kauno “Darbininkas”

skaitė žiaurumų ir paties 
karo autoriais, — prieš vo
kiečiais, vydamas juos iš sa
vo tėvynės, Fošas ne be pa
mato manė kariaująs ne tik 
su savo tėvynės priešais, bet 
ir abelnai su neapykanta.

Laikraščiai praneša, jog 
Prancūzija rengianti nepa
prastai iškilmingas laidotu 
ves. Klausimas savaime ki- 
la. ar prancūzai pagerbs Fo-
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Joms pirmoj etlęj'ir būtinas 
reikalas algas padidinti.

Kitas būdas viršproduk
ciją kovoti, tai 5 dienų sa
vaitėje darbas. , Jei * visos’ 
dirbtuvės įvestų 5 "dienų 
darbą, viršprodukciją nu
pultų ir algos pakiltų. Įvę-

^.Acceptance for mąiling at speclal rate of postage provlded for ln Sectlon 1103 
r V. Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918"
BMlfe L . 

fy , Domesti

4. Darbini nj>ams naifalba.
Pagelbėti darbininkams 

kroninio nedarbo metu.-rei
kalingi yra viešieji darbai. 
Pagrindiniai nedarbą pa- 

nę- 
Tokia pagalba 

nėra nuolatine, ne bendra 
visiems ir vargstančiųjų pa- 

E*-* •**’«-' • •dėti nepakeistų, tik šiek tiek 
pagerintų. Pagrindinė pa- 

įk'.galba turi paliesti pagrin- 
‘ dines nedarbo priežastis. 

Vįkaip viršprodukciją ir nesu- 
|Mmrtojinih. Tėra tik du bū- 
!' dai tokią padėtį pagerinti, 
P^Jtttrie labai artymi vienas 
f kitam.

||*VKad augi mes išdirbant 
r i-74^"fe daugiau negu suvartojam, 
g bū t i n a yra išdirbiniams ras- 
įvfį pirkėjus, gerinus sakant, 
^bddą suvartojimui. Daugiau 

išdirbama prabangų (lux- 
■k uries) ne mums reikalinga 
g-i* vra gera: daugiau ir lai- 

praleidžiam jas išdirbti. 
F- išduoti ir suvartoti. Bet, nė
ra išdirbama perdaug apvalka- 

'' >

SUBSCRIPTION KATES:
_ te yearly...............................$4.50 

Kpreign yearly...................................|5.50
Domestic once per week yearly. .$2.50 
Vorelgn once per week yearly... .$3.00

West Broadway
Tn

■
l^lTMirė Prancūzijos niarša- 
ifc.JĖis, Fošas (Focli),
BE£<$las talkininkų armijų va- 
sg; cįas pasauliniam karui besi- 
K baigiant. Jo gabumai ir e- 
^-vnergija milžiniškai prisidė- 

prie to, kad karą laimėjo 
ĖėąNąe vokiečiai, bet antantė, 
j^^^eįstabu tad, kad Fošo šiu- 

menų proga talkininkai, y- 
_pač prancūzai, padarys mil- 

demonstraciją, ne jj ša ir tuos idealus, dėl kurių 
vado pagerbimo, Į kovojo, kuriais gi’vena, ar 

kiek karo laimėjimo demon-j savo šovinizmą. Bet šalia to 
stracija, kurioje bus gal ne j klausimo tuoj kįla kitas: ku- 
tiek patriotizmo, kiek karą ri minia, kur ir kada paro-

- pralaimėjusius erzinančio dė 
šovinizmo. Gaila, jei taip 
bus, nes Fošo asmuo ištik- 

įrJ rųjų yra pagarbos vertas.
......^Fošas buvo patriotas ir 

katalikas. Nebuvo jis pavif- 
šutinis, kaip mes vadinami' 

gį-- —- šiaudinis, bet gilių isiti- 
kinimų katalikas, t. y. toks 

ES’, katalikas, kuris pirmoje vie- 
toje stato Dievo ir artimo 
meilę, ne paviršutinius ipro- 

.. ’ čius ir apeigas. Vokiečiai 
^ įsibrovė į jo tėvynę ir jis ją 
■ 'gynė. Tas natūralu. Nega- 
-ylima jo perdaug kaltinti ir 
. už tai. kad karo žiaurumai 

^.nustatė ji gal daugiau negu 
si’ reikia prieš tuos, kuriuos jis

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams  ............... H.50
Užsieny metams ............................. 15.50
Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

“DARBININKAS”
South Boston, Mass.

Tdcpbone South Boston 0620

ir ' -

meilę ne egoizmą ? Ali
nta visur ir visuomet buvo, 
vra ir bus toki pat, — ego
istinė. Net pats Kristus ne
rado minioje tikrai altruis- 
1 inių 
kada norėjo Jį padaryti ka
raliumi už duonos padaugi
nimą ir kuomet iškilmingai 
Ji sutiko Jeruzolimoje, mi
nia buvo lygiai pilna egoiz
mo kaip -rr tuomet, kuomet 
šaukė prie Piloto namų: 
N u k ryž i u o k JĮ! ^’uk ry- 
žiuok! Berne kitokia bus ir 
ta prancūzų minia, kuri 
“gerbs” Fošą. bet tikrumo
je pravėdins savo smulkius 
ir stambius egoizmus.

entralizuotoj'o Lietuvių Veiki
mo Reformos Reikalu

^NEDARBAS IR JO PRIE- 
P ŽASTYS

5. Stabdyti ubagavimas.
Vyriausis Federacijos tikslas—tai pakėlimas katalikų- 

visuomenes, per jos tikslią viešąją akciją, gi ne ubagavi
mas. ar pagelbėjimas Lietuvos ubagams. Nuolatinis aukų 
prašymas atima energija, taip reikalingą kitiems darbams, ■ 
atbaido per daug išnaudotas žmonių’ mases ir neduoda 
mums nei laiko, nei progos pažinti ir aprūpinti tų masių 
veikalus. Aukų rinkimo vajus turėtų būti tik vienas me
tuose. tačiau gerai organizuotas, trumpu laiku pravaro
mas. Tikslai kuriems aukos būtų prašomos, nuošimtis ku
ris paskyriems tikslams eitų turėtų būti nustatytas Ame
rikos Lietuvių Kongreso, o ne Lietuvos organizacijų. Lie
tuvos Katalikų Veikimo Centras turėtų Lietuvos piliečių 
arba organizacijų prašymus paremti, tačiaus-užtvirtinimas 
priklauso amerikiečiams.

6. Amerikiečių reikalai.

Mes ligišiol didžioje dalyje rūpinomės Lietuvos reika
lais, jos įstaigomis. Nors mes niekuomet neprivalome už
miršti bočių šalies ir ją remti, tačiaus laikas atmerkti 
akis ir pamatyti dirvonus Amerikos lietuvių gyvenimo: 
plačia vaga einantis ištautėjimas, stoka solidaraus veiki
mo, spaudos silpnumas, labdarybės sryties nepastebėji- 
;nas, organizacijų silpnėjimas, jaunuomenės nuo lietuvių 
tautinio gyvenimo atsilikimas, kolegijos įkūrimo Dievo 
Apveizdai palikimas, lietuvybės likimu užsiinteresavimas... 
Tie ir kiti reikalai prašyte prašos kad juos aprūpintbšvie- 
suomenės organizavimas tam būtinai reikalingas.'

7. Keliaujantis organizatorius.

• Nei Lietuvos prakalbočiai. nei ligšiolinės mūsų meto- 
dos mums visuomenės neišlavins, nei į katalikų veikimą 
neįtrauks. Pačios masės nevadovaujamos taipos-gi nesu
siorganizuos. Aš matau didį reikalą turėti keliaujantį or
ganizatorių, kuris po keletą dienų kolonijose pabūtų, 
šviestų vietos išeiviją, lavintų victos'veikėjus įeiti į mases 
ir jas organizuoti Vietos centralizuoto veikimo skyrius 
turėtų padengti bent dalį organizatoriaus kelionės lėšų, 
kas palengvintų sumanymą įvykdinti.

8. Kontaktas su skyriais.-

Centro valdyba turėtų dažnesni ir gyvesnį kontaktą 
1 urėti su skyriais, nurodyti jiems darbą kurio jie nesuran
da religinio ir tautinio supratįmo kėlime, spaudos "platini
me, vietos vargšų aprūpinime. Centras privalėtų skyrių 
darbuotę sekti, prižiūrėti, kontroliuoti.

9. Labiau pavienius, negu draugija?. * . t

Gyvuojant Tautos Fondui kiekvienas susipratęs Ame
rikos lietuvis katalikas ąųkojo kas metas Į Tautos Fondą 
1 autos reikalams dienos uždarbį, nemažiau $J.OO ir tas 

algos pragyventi, skaitėsi narystės mokestimi. Toji metinė mokestis būdavo

noro 
dau- 
Pir- 
Apie

Į Iii — drabužiu, perdaug- sta- 
Hybos. perdaug- ligoniniu ar
ba mokyklų. Visas vargas, 
šiuos dalykus išduoti kam 
reikalinga. Taigi pagrindi
nis reikalas. — geresnis tur
tu išdalinimas*). Tie. kurie 
turi pinigų ir gali suvartoti 
viršprodukciją neturi 
tą daryti, kurie nori 
iriau. neturi ištekliaus, 
mieji didina kapitalą, 
vienas bilijonas dolerių kas
met išvežama Į svetimas ša
lis. Jei šią sumą paliktų A- 
merikoje ir išdalintų dešim
čiai milijonų mažai uždir
bantiems algos šiems (de
šimčiai milijonų) pakiltų li
gi šimtas dolcTių Į metus. 
Viršprodukciją tuo atveju 
nupultų.

Viršprodukciją galima su
mažinti ir suvartojimą pa
dauginti mokant didesnes 
algas. Visuotinas minimum 
algos Įstatymas būįų nau
dingas. Žinia,< visos meto
dus. kurios padidintų algas, 
turėtų būti vartojamos. 
Daug šeimynų negali tinka- 
n/ai iš
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. šis yra naujausias paveikslas buvusio J. A. Valstybių prezidento 

Calvin Coolidge. Nuimtas Northampton, Mass., kur dabar gyvena. 
Kaikurie žmonės, sakoma, pamiršę kartais dar prideda' žodį ir “pre- 
sident. ’ ’

į tokiu būdu sumažės darbas, voti su kainų ir alagų siste- 
Tokia baime bereikalinga.) ma, tad ieškokime kitų ke- 
Pirma. kainos nepakils tiek 
kiek algos, kadangi alga y- 
ra produkcijos lėšų tik da
lis. Be to dali pakeltų kai
nų sumaka^-tie. kurie taip 
vadinainifnedai'binįnkai. Ki
lti, mūsų \idustrij<U gali iš
dirbti ir pristatyti\gvveni
nio reikmenų ir pramingu 
daugiau nė di rbaneii>ji kla
sė gali išpirkti. Taigi, visa 
problema yra ta. kad reikia 
rasti išeiti geresnei distribu
cijai. i

i Jei negalima nedarbą ko-

lių. Visos mašinos su dar
bininkų milijonais gali pil
nai aprūpinti visus gyvento
jus išdirbiniais ir dar gali
mybė yra Įstatyti darbinin
kų milijonus. Būtinas rei
kalas surasti tinkamas siste
mas. Industrija privalo tuo 
susirūpinti. Mūsų nuomone 
didesnės algos ir trumpesnė 
darbo savaitė 
miausi būdai 
būvį pagerinti, 
produkciją bei 
mų ir nedarbą prašalinti.

osiį tinka- 
darbininku 

kovoti virš- 
nesu vartoj i-

išrenkama šv. Kazimiero dienoje. Pati Lietuvos Globėjo 
šventė, Amerikos lietuvių suvažiavimo Chieagoje 1914 me
tų nutarimu kas metai būdavo švenčiama iškilmingai: baž
nyčios pamaldomis ir programa salėje. Pačios pamaldos 
už tėvynę, per užtarymą mūsų globėjo šv. Kazimiero mū
sų tautai nešė palaimą ir kėlė tautinį supratimą. Gi toje 
dienoje kas metai daroma rinkliava įvedė paprotį 
tautos reikalams aukoti. Ir taip kas metai, 
peršv. Kazimiero šventę, būdavo daug šv. Mišių atlaikyta 
už tėvyne, daug patrijotinių parengimų salėse, ir tūkstan
tinės doleriu aukų tautos reikalams sudėta.- Tik štai užėjo 
noras kai kuriems ne toli matantiems tą Chicagos Istorinio 
Seimo įvedimą naikinti: Tautos Fondą paslepia Federaci
joje, kad nei pati Federacija jo nesuranda, metiniai narių 
dienos uždarbio tautos reikalams mokesčiai užmirštami, šv. 
Kazimiero švente apleidžiama. Vieton to raginama drau
gijoms dėtis į Federaciją ir kiekvienam mokėti jau tik 6 
centus į metus. Kam buvo reikalinga naikinti Tautos Fon
das su jo gražiu programų? Kam užleisti mūsų tautos glo
bėjo šventė'? Ar-g mūsų tauta ir mūsų tėvynė nebereika
linga ‘maldų ir šv. Kazimiero užtarimo? Ar-gi $1.00 aukos 
tautos reikalams buvo perdaug?

Stebėtis reikia ne tik pseudo-organizatoriaus naivumui 
ir jo nepramatymui bet ir mūsų liaudžiai ir mūsų jauniems 
veikėjams, kurie davėsi gulbės giesmei užžavėti, Tautos 
Fondą išgriauti ir tokią didelę žalą mūsų tautai padaryti...

Neilgai reikėjo laukti, kaip gražiai einamo Amerikos 
lietuvių kataliko viešojo veikimo struktūra ėmė smukti. 
Pradžioje^ kuliai Tautos Fondo pasėta tradicija veikė mi
niose, Federacija išrinko šeštokus nuo daugumos į Tau
tos Fondą prigulėjusių draugijų ir centralinių organiza
cijų. Tariaus, kuri centraline organizacija dabar, šįmet, 
moka į Federaciją?!.. Ar rasi nors dešimtą dalį draugijų 
kurios dar moka šeštokus į Federaciją? Kiek berasi Fede
racijos skyrių? ir kiek iš “gyvuojančių” turi teisę skaity
tis Federacijos skyriais?

Žodžiu, iš viso “didelio organizatoriaus” sumanymo 
išėjo fiaseo. Jis pasprūdo į Lietuvą, gal naujų “organi
zavimų” bandyti, gi čionai patiko pilną suirutę . . . Jam 
ne pirmiena be momkos, be pritaikymo prie gyvenimo 
užmegsti įstaigų ir pabėgti, tačiaus privirta košė prisieina 
kabinti čia Amcrike pasilikusiems. Į draugijas tiek įnešta 
barnių ir piktumų bandant nuo narių išrinkti nelaiiųin- 
guosius Šeštokus, kad trumpu laiku Federacija liko be 
draugijų. Ar-gi galima buvo tikėtis kad pašaipūnėse drau
gijose, kurios tvėrėsi ne ant idėjinio pamato, kad nariai 
būtų vienos pakraipos!

Draugijoms atsimetus, gi pavienių organizavimą į Fe
deraciją seniai užlcidus, mūsų Centraline Vyriausioji įstai
ga pasiliko tik muilo burbulas.

Tr kas-gi darytina? Juk be Ccntralinčs organizacijos 
ilgai gynioti negalima., Aš atsakyčiau : grąžinkime ką tu
rėjome gero Tautos Fonde. Grąžinkime’ viešą tautos $i- 
maldumą. Grąžinkime šv. Kazimiero šventes pagerbimą, 
jos šventimą. Naikinkime draugijų nariams uždedamus 
šeštokus. Prirakinėkime pavienius, susipratusius lietuvius 
katalikus į mūsų ccntralinę organizaciją. Užsidekime tau-

_ Allio! _ • Allia-u-o-u! I !„ Radie 
“Šypsena.” Programoje eina į- 
vairios naujienos. Kas turi ausį 
— tegul klauso!

♦ •

“Lietūkiui”,

kad Lietuvoje yra daug žmoniųy 
kurie laukia Lenkijos karžygių 
ateinant.

Tikra tiesa. Ypač Plečkaičio 
jabai laukia sunkiųjų darbų ka
lėjimo viršininkas ir visas kariub- ■ 

pradėjus dalyti menfet tpjsmąs, tik l"rkiH[Hri1"i‘lv
paskolon sėklas nukent ėjusiems 
Siaurės Lietuvos ūkininkams, Bir
iuose javų kainos staiga nupuo
lė. Gautas iš “Lietūkio” aukš
tos kokybės sėklas ūkininkai par
davinėja rinkoje, imdami 10 litų 
pigiau, negu patys turės sumo
kėti. Jie bijo, kad pasiskolintos 
sėklos gali duoti perankstybą der
lių, kadangi jos jau iš rudens 
yrh sudygusius ir pusėtinai įžėlu- 
sios.

, . PADĖKA
Nesenai esame gavę iš Gerb. 

Kun. KURO gausią auką 100 do
lerių “Pavasario”,Sąjungos rei
kalams, už kurią jam siunčiame 
nuoširdžiausią lietuviškąjį ir pa- 
vasarininkiškąjį ačiū. 'Tokiais 
sunkiais “Pavasario” Sąjungai 
laikais, kada mes esame atsidūrę 
savo krašte posūnių vietoje, kiek
viena užuojaųtajj<parama mums 
nepaprastai brangi. pasiža
dame neapvilti"ičun. KūroYroški- 
mų ir linkėjimų ir^tais laikais, • 
kada murbs tenkaZeiti kryžiaus 
keliai, kol gaurfame leidimą susi
rinkti, kada uždarytos mums bur- 

-p.os net užgauliojimams atremti 
Jei Dievas ir geri žmonės su mu
mis, tai mums pergalė užtikrinta. 
Kantriai kentėsim ir smarkiai 
dirbsim iki galutinės pergales va
landos.

Dar kartą gilus ir širdingas 
ačiū. \

“Pavasario” Sąjungos Centro 
Valdybos

Dr. J. Leimonas, Pirm. 
O. Labanauskaitė, Sekret. 

Kaunas, 1929 m. 
kovo mėn. 6 d.

• •
Sėklų dalinimas yra taip rū

pestingai atliekamas, kad dauge
liui ūkininkų pritrūko po 100 ki
logramų ir daugiau kiekviename 
pasiskolintų sėklų maiše. Tokiu 
koperatorių sąžiningumu nuste
binti ūkininkai pakėlė trukšmą ir 
pastatė prie svarstyklių seniūnijų 

i atstovus, kontroliuoti ir prižiū- 
, rėti sėklų stovį.

Žemės Ūkio Rūmų kūdikis — 
naminių paukščių gerinimo drau- 

‘ gija — sugalvojo pelningą biznį. 
Ji sumanė vištų kiaušinius, par- 

. duodamus Lietuvoje po 22 centus, 
perinti užsieniuose ir, kaip -tik 
viščiukai prasikals iš lukšto, tą 
pačią dieną gabenti juos Lietu
von ir pardavinėti mūsų ūkinin
kams, paimant už tokį “viena
dienį paukštj” 6—7 litus. Drau
gija giriasi, kad jau pernai ji to
kį biznį sėkmingai vedusi ir gerai 
uždirbusi, dėlto ruošiasi tą pa
čią prekybą pakartoti ir ateinan
tį pavasarį. Draugijos agentai 
skubiai ieško kvailių, kurie to
kias'išperas pirktų.

•O

Laikraščiai paskelbė lenkų lc- 
gioninkų planus užpulti ir oku
puoti visą Lietuvą. Jie tvirtina,

JEI JUMS BRANGŪS LIETUVOG 
' KRAŠTO ATSIMINIMAI 

išrašykit paveiksluotą žurnalą 
“NAUJĄ ŽODĮ,” kuriam pama
tysit visos Lietuvos gyvenimą. 
Garsūs asmenys, Lietuvos įvykiai, 
Lietuvos artistai, miestų ir kaimų 
gyvenimas—viskas “NAUJO ŽO
DŽIO” paveiksluos.

Amerikoje “N. ŽODIS” metams 
du (2) -doleriai. Rašykit “N. Žo
dis,” Kaunas, Maironio g. 6 Nr.

--------- ---------; - 1" J 15 • • • z-. 
tos reikalams nors 10c. j menesį, o ne juokingą šeštoką vi
siems metams. Prirakinėkime vietines draugijas į Federa
cijos skyrius su metine duokle.visai draugijai $1.20, gi 
paskyrus narius palikime ramybėje. Draugijai sykį į me
tus nesunku bus sudaryti $1.20, gi nekultūringi nariai ne
erzinami, nejučiomis, viešai nuomonei palankiai veikiant, 
patys nepajus kaip prisidės prie gražios katalikų darbuo
tės, kaip kad garbingais Tautos Fondo laikais.

10. Naujas Vardas.

■Kalbant apie Amerikos L i c tu v i ų R o m o s 
Katalikų F <■ d e r a c i j o s r c f o r m ą man norė
tųsi pasiūlyti atgaivintai mūsų visuomeninei organizuotei 
duoti naujas vardas.

Nesu aš vardų keitalojimo šalininkas, nei tai paviršuti- 
nybei priduodu svarbos, tačiau šitą inovaciją siūlau mūsų 
viešosios akcijos pasekmingumo dūlei, kadangi Federaci
jos vardas yra nudėvėtas, daugeliui įkyrėjęs, įsipykęs.

Pagaliaus, Federacija—tai tik trumpas ir nežymios 
mūsų viešos darbuotės pavadinimas. Patys didžiausieji 
Amerikos lietuvių darbai nuveikti po Tautos F o n d o 
ir T a u t o s Tarybos vėliava, kurias Federacija pa
glemžė.

Tolymesnci Amerikos lietuvių katalikų centralizuotam 
veikimui aš pasiūlyčiau už vardą “Amerikos Lietuviu Vei
kimo Centras.” Naujasis vardas būtų artimas, vis gi skir
tingos nuo panašios, mums artymos, organizacijos Lietu
voje, kuri vadinasi/‘Kataliką Veikimo (’ e n- 
t r a s. ’ ’

Trumpumo delei, aš nesiūlau prie vardo žodžių “Ro
mos Katalikų,” tačiau organizacijos katalikybė—aiškiai 
pažymėtina jos konstitucijoje.

© e

Tiek te nurodymų tenkinuos paduoti Amerikos lietuvių 
katalikų akcijai. Nedaug jų pabrėžiau, dargi labai su
glaustai, nes perdaug užimtų laiko skyrium apie kiekvie
ną argumentuoti. Tačiau antroje savo kalbos dalyje aš 
paduodu mūsų akcijos visuomenės akcijos visą reformos 
projektą, konstitucijos formoje. Įsigilinkite į jį. padis- 
kusuokite, kad sekantysis Kongresas galėtų jį įvertinti ir 
jūsų pataisas sunaudoti.

Aš jaučiu, kad išėjimas mūsų akcijos iš stagnacijos pa- 
dėties priklauso, netiek nuo gražių įstatymų, kiek nuo 
pastatymo jos vadovybėje optimistingos, padėtį suiman
čios žmogystos, kuria visuomenė pasitikėtų. Tam atsiekti 
mums bus reikalinga Visagalio pagelba. Visų mūsų yra 
didelė atsakomybė prieš Dievą ir tautą dėtis į bendrą vei
kimą, tik tuomet bus rezultatai pasekminsri. Lietuvių at
silaikymas Amcrike priklauso nuo mūsų. Spieskimės į 
krūvą, Į įtensyvų veikimą, nes tik tokiu būdu užsiliksim ir 
savo tėvų vardo neužg«dinsim. Lietuvybės ir katalikybės 
idealai turi šviesti mūsų'privačiame ir viešame gyvenime. 
Keikime tuos idealus augštai savyje ir kituose. Sumanus, 
organizuotas veikimas, yra pasekmingiausis veikimas. Ne
gailėkim tam nei aukų, nei laiko, nei darbo.

(Seka TI Dalis—Projektas.)



1,710 bedarbių;

s;

kaip Biržų apskrity. Nedi
delė dalis jų yra išvykus i 
miškus dirbti arba pas su
valkiečius ūkininkus tarnau
ti. Kiti yra radę šiokio to

nas pradės raudonuoti. » suteiks 
jums atnaujintas jėgas, gyvumą 
ir vikriumą.

Bukite tikri, kad jus turite visuomet bonką PAIN- 
EXPELLERIO savo namuose. Yra puikus palengvi
nimas nuo visokiu Muskulu Gėlimu ir Skaudėjimų, 
nuo Išsinarinimų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, 
Neuralgijos, Reumatiškų Skausmų ir t. t, < •

_ A
Dvejopo didumo: 35c. ir 70 centų.

Jus Vaistininkas užlaiko PAIN-EXPELLERĮ.'> 
Jei ne, tai rašykite stačiai mums.
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Šis paveikslas parodo gaisrą kilusį Los Angeles šėtrose, kuriose buvo automobilių, paroda. C 
ras sunaikino $2,000,000 vertės automobilių.

KĄ MAČIAU IR GIR-
' DĖJAU

Kuomet Esate Pailsę, Nusidėvėję, Peršalę
pamislykit apie PAIN - EXPEL- 

m 1^ LERĮ. Prie pirmos galimos pro-’
l gos išsitrinkite su PAIN-EX-

’i PELLERIU. Jus stebėsitės kaip
\ jis atnaujins jus. Visas jūsų ku-’ 

, raudonuoti. » Suteiks

ii 

t i daug negali, o iš kitų koriji 
mitetu tik neseniai aukos Aa 
pradėjo plaukti, ir tai gana 
silpnai. Nes iš tikrųjų, ką- 
gi reiškia keletas tūkstan- j| 
Tiu litų, kada reikia šelpti 4- 
tūkstančiai žmonių.

Vyriausybės pareiga^ kieki 
leidžia ištekliai, paremti ū-:|s 
kininkns paskolomis, seklo-/-|| 
mis ir kitomis priemonėmis, 
kad jie greičiau pasitaisytų-Ig 
mm ištikto nederliaus. •

Visuomenės gi pareigai® 
/ateiti Į pagailiu vargueme-r® 
nei, kad ji pajėgti) šiaipgi 
taip prasistumti šį sunkųjį 
laiką. Sutartinomis pastan?-^ 
gomis tas galima nesunkiau.'*! 
į vykdyt i. ''

Parodykime daugiau gai- J 
lestingnmo bei žmoniškunojoa 
jausmo ir pilietinės sąmo-jS 
nes. Nes reikalas, pagaliau,'? 
liečia ne tiktai nukėntSju. 
sius ūkininkus i r. varguome- J| 
nę, bet daugiau ar mažw*t’*| 
liečia ir visą mūsų kraštd; ir J 
visus jo gyventojus.

(Iš “Mūsų Rytojus”)

Išvengimui vįjjz
INFLUENZOS

naudokite PAIN-EXPELLERĮ—tą patikimą šeimyninį linimen- 
tą, kuris taip pasekmingai pagelbėjo milionams per pastaruosius 
šešiasdešimt metų. PAIN-EXPELLERIU išsirinant reguliariai 
yra beveik užtikrintu apsisaugojimu prieš Influenzą.

PAIN-EXPELLERIU ištrynimas išvaiko kraujo susikim
šimą. Paakstina kraujo cirkuliaciją. Padidina just] kūno pasi
priešinimą. Jokis kitas vaistas neatliko tiek išvengimui nesma-’ 
gumų nuo Influenzoš. Kosulių. Peršalimų ir kitų nesuskaitomų 
susirgimų, kurie išdygsta iš Žiemos lietaus, ledų ir sniego.

žmonių. Veik visi jie ap
rūpinti darbu po 3 dienas 
savaitėje; gauna po 5 litus 
į dieną. Valsčiuose registra
cijos nepadaryta. Bet šios 
apskrities tik ai- keturi vals
čiai sunkiau nuo nederliaus 
nukentėjo; todėl valsčiuose

i

- Apie Padėtį Šiaurės
- Lietuvoje. ~-
Šiaurės Lietuvai šelpti 

»centro komitetas buvo pa
vedęs man nuvykti į Biržų 
ir Šiaulių apskričius'ir vie
toje , nors paviršutiniškai, 
apsipažinti su varguomenės 
padėtimi ir jos šelpimo rei
kalais. Prisikalbinęs dar 
kartu keliauti “Trimito” re
daktorių K. Obolevičių, pe
reitą savaitę mudu buvome 
nuvykę į Biržus ir Šiaulius 
šitą uždavinį atlikti. Gaila 
tiktai; *kad tiesioginės parei
gos neleido mums ilgiau už
trukti ir nuodugniau rūpi
ntus klausimus patyrinėti. 
Tačiau laikraštininko uoslė 
ir gan prielankios aplinky
bės pagelbėjo mums greitai 
susivokti ir susidaryti šiokį 
toki vaizdą.

Nors Į kaimus neturėjome 
laiko nuvažiuoti, bet laimin
gai atsitiko, kad ir Biržuo
se, ir Šiauliuose buvome tur
gų dienomis, taigi gavome 
daug ūkininkų pamatyti il
su jais pasikalbėti. Aplan
kėme keletą ištaigų, keletą 
varguomenės Šeimų. Buvo-j 
me užėję net i keletą smuk
lių bei aludžių pasižiūrėti... 
Vakarais ajiskričių komitetų 
posėdžiuose* buvo plačiai 
kallx“ta apie ūkininkų, dar
bininkų ir Šiaip suvargusių 
šeimų padėti.

t

Ypatingai sunkus neder
lius palietė virš dvidešimtį 
valsčių: beveik visa Biržų 
apskritis, Šiaurinė Šiaulių 
apskrities dalis ir po keletą 
valsčių gretimose apskrity
se. Nukentėjusiuose nuo ne
derliaus valsčiuose viduti
niai ir stambesnieji ūkinin
kai dar šiemet nei bado, nei 
didelio skurdo nekenčia. Jie 
gyvena seniau sutaupytais 
ištekliais: taip sakant, pra- 
sivalgo. Pusiau sumažino 
gyvulių skaičių, kad liku
sius galėtų šiaip taip per 
žiema išlaikvti: ima. kur tik A A
gali paskolas ir tai daugiau
sia ne ūkio pagerinimams, 
bet tam laikui prasiversti. 
Žodžiu, gyvena savo ūkių 
silpninimai. Nėra beveik jo
kios vilties ir galimybės 
šiems ūkininkams jau šiais 
metais mm ištikto smūgio 
atsitaisyti. Daugelis turi 
mažai išėję žiemkenčių, o 
vėlai ir i šlapias dirvas isė- 
tieji neduoda vilties laukti

Joseph M. Dixon iš Montana, 
buv. Jung. Valst. senatorius ir 
gubernatorius, liko paskirtas vi
daus reikalų sekretoriaus padėjė
ju.

J. ./
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jų gero derliaus. Vasaro- 
jaus-^eja, matyti, taip pra- 
eis sunkiai. Ūkininkai ma
žiau turi gyvulių laukams į- 
dirbti ir tie patys, silpnai 
žiemą mitę, bus silpni. Bent 
dvigubai mažiau turęs mėš
lo, nes buvo žymiai mažiau 
ir gvulių ir pašau). Nors 
vyriausybė pavasario sėjos 
reikalams paskyrė apie 15 
milijonų litų, vis tik kai ku
rie ūkininkai dar ir sėklos 
turės nepakankamai; be to, 
šių meti) sėkla turinti daug 
žemesnį daigumo nuošimtį.

Daug paramos galima bū
tų laukti iš linų, jęigu jų 
būtų apsčiai pasėta ir gerai 
užaugtų. Šiame krašte ūki
ninkai pratę yra daug au
ginti linų pluoštui ir jie pa
prastai gana gerai užderi. 
Tačiau peniai ir linai nieko 
nedavė; iš jų tegalima pa
gaminti menkos rūšies pa
kulas.

Šitokia vidutinių ir stam
besnių ūkininkų padėtis la
bai skaudžiai atsiliepė ir į 
mažažemius ūkininkus (po 
2—3 ha.) ; tokių smulkių ū- 

j kių tik Biržų ir Šiaulių aps
krityse esama apie du tūks
tančiu. Šitie mažažemiai, 
laikydami po vieną arklį iri 
po vieną, kartais dvi karves, 
iš savo mažu gabalėliu že- 
mes paprastais mbtais gau
davo bent duonos šeimoms 
prasimaitinti. Padirbėdavo 
pas didesnius ūkininkus ar 

: šiaip kur prie Įvairių dar- 
bii. Ir tai]) versdavosi iš 
metų į metus, atsargai bet 
kokių išteklių nepajėgdami 
susitaupyti. Peniai gi jie iš|U 
mažų 
nieko 
niais 
kiau,

z

žiema 
viešąjį 
čiai mažažemių maisto, pa
šarų ir kuro ištekliai greitai ^’!- I bedarbius įrašomi, po 
sutirpo, ir jie atsidūrė sun-j Patikrinimo tiktai tie, kurie 
kiaušiam padėjime. Sako- g?vena Šiauliuose ne ma
ma. kad apie pusė šitokiųpiau’ kaip vienerius metus, 
smulkių ūkininku jau par-H i^ičji darbai neneša be- 
davė arba papjovė paskuti- V(“’k jokios naudos, nes ne- 
nę karvutę. Jau daugeliui p yksta juos tinkamai suor- 
suaugusių sunku net su kas- ^an’zu°D- Bedarbiai mies- 
dieninės duonos kąsniu. Ope^nab kai]) Šiauliuose, 
kūdikiai, negaudami priepa’P kitur, kratosi akordinio 
taupomos juodos duonos darbo, nes tai esąs jų sun- 
pieno lašo ar mėsos gabale- kios padėties išnaudojimas, 
lio, išblyškę, nuolat silpnė-|Ne be to, kad bedarbių tar
ia 
gali atsiliepti visam jų am-1 
žiui. jeigu tuojau gailestin
ga ranka iš šalies neateis jų 
maitinimą pastiprinti.

Mažažemius ūkininkus ir 
besiartinąs pavasaris ne- 

‘'džiugina. Savo sėklos be
veik niekas neturi. Kai ku
rie, sako, bado verčiami, iri netraukiant į tuos darbus, 
gautąją kreditan sėklą nau- nes negali nuo vaikų atsi
joja maistui... Šiaip pa- traukti.
skolų jiems gauti beveik ne- išiaiilių apskrity esančių 
ijnanoma. Šitokiems ma- |)e (]arjX) Jaukų darbininkų 
žiems ūkiams reikalinga pa-1 sura$Vmas nėra dar padal v- 
rama ir pašarais ir papildo- fas Bet 5^^ kad 
mai sėklomis, o kai kuriasKus ])e mažiau, kaip Birai 
seimas ir maistu sušelpti. apskrity. Čia su laukų daų- 

Bedarbė palyginti nėra Į bi n inkais tas pats vaizdas, 
labai aštri. Savivaldybės 
gavo iš vyriausbės paskolas 
ir organizavo arba organi
zuoja viešuosius darbus.

Panevėžio mieste užregis
truota bedarbių apie 500

savo laukeliui beveik 
negavo, o su pašali- 
uždarbiais buvo sun- 
o čia atėjo taip aštri 
. žymiai apstabdžiusi 

gyvenimą, ...........

-rr.■ .r 'I|U- II J4^|' i imi.
darbo kenčia, laukdami pa
vasario. Yra ne mažai įr to
kių, kurie paliko pas ūki
ninkus vietoje tik už valgį. 
Čia pasireiškė daugelio lau
kų darbininkų sąmoningu
mas. Matydami, kad jų gas- 
padoriai, pas kuriuos tarna
vo, turi didelį nederlių ir 
neišgali tuojau algas mokė
ti, samdiniai geruoju susita
rė, kad tuo tarpu pagyvens 
tik už valgį. O vasarą, tai 
paaiškės, kad ūkininko pa
dėjimas sustiprėjo, susitars 
dėl atlyginimo.

Šitas reiškinys. yra tikrai 
džiuginantis. Labai svarbu, 
kad laukų-darbininkų ir ū- 
kininkų santykiai būtų pa
remti. reikalų bendrumo su
pratimu. Šie metai kaip tik 
parodė, ką reiškia ir laukų, 
net ir miestų darbininkams, 
ir šiaip varguomenės šei- 
nioms ūkininkų padėjimo 
pasunkėsimas-; tuojau vi
siems darosi sunkiau!..

Kadangi laukų darbinin
kai dažniausia yra viengun
giai, tai jiems vieną kitą 
mėnesį vis tik lengviau pra
sistumti.

Be to, ir apskrities savi
valdybės yra gavusios pa
skolų viešiesiems darbams. 
Vienur kitur ruošiamasi 
smėli vežti keliams, akmenis 
skaldyti plentams. Čia bū
sią stengdamasi duoti darbo 
mažažemiams ūkininkams, 
kurie, kai]) minėjau labai 
vargsta, o iš nuolatinės sa
vo vietos toli kur negali at
sitraukti.

Taigi, bendrai paėmus, 
nedarbo klausimas nėra la
bai aštrus. Spėjama, kad 
nedarbas sudarys kai kurių 
sifnkumų bei rūpesnių tik 
porą mėnesių, iki prasidės 
pavasario darbai laukuose, 
statyba miestuose ir sodžiuo
se ir tt.

Be mažažemių ir bedar
bių, apie kurių padėjimą čia : 
jau kalbėjau, miestuose ir 
sodžiuose yra šiai]) pavargs
iu šeimų, neturinčių šiuo 
metu jokio pragyvenimui 
šaltinio. Čia našlės su vai
kais. nedarbingi žmonės dėl 
senatvės ar nesveikatos, so
džių grįtelninkai ir kiti. Ši
tie žmonės paprastais me
tais vargais negalais mai
tindavosi šalia ūkininkų. 
Verpdavo, megzdavo, siūda
vo. šiai]) padieniai dirbdavo. 
Šiemet jiems* pasidavė visai 
sunku. Neturėdami jokios 
atsargos po prastos vasaros 
-jie susilaukė aštrios žiemos 
lieveik be jokių prasimaiti
nimui išteklių. Uždirbti žie
mą nieko negali, nes jų už- 
sidarbiavimiui menkos gali
mybės dar labiau pasunkė
jo. Daugeliui žmonių. ypač 
vaiki), iš šitos rūši(*s varguo
menės jau stačiai badas pa
žvelgė Į akis. O jų yra dido
kas skaičius.

Taip, Biržų mimeste ir 
apskrity surašyta ir patik
rinta būtinai reikalingos pa
šalpos: beturčių pavargėlių 
— 1926, mažažemių (iki 3 
ha. žemės) — 1.152, vaikų 
reikalingi) maisto pastipri
nimo — 1.045.

Šiaulių (tiktai apskrity: 
Našlaičių (grimų — 197: su 
tėvu 299; su motina — 585), 
viso 1.082. * Suaugusių, ne
galinčių dirbti dėl senatvės 

kio darbo vietoje, arba ir be'ar nesveikatos 1,332.
* į

gu nedarbu ypatingi) sunku
mų nesą.

Biržų apskrity esą daug 
blogiau. Čia visam apskrity 
surašyta 
laukų darbininkų 1,397 ir 
miestelėnų — 313. Pats sUt 
rado darbo iki vasario 20 
dienos 189 darbininkai; pa
siųsta į kitas apskritis miš
kų darbams 242, ir pas Su
valkijos ūkininkus 667. Ne
aprūpintu darbič liko apie 
500 žmonių. Komitetas ne
turėjo dar žinių, ar tiek be
darbių išvyko į miškus ir i 
Suvalkiją, kiek čia nurody
ta. Tokiam skaičiui tiktai 
buvo i pasiūlyta, bet, spėja
ma, žvmi dalis neišvyko. Ta- 
čiau tokie, kaipo nepriėmę 
pasiūlyto darbo, iš bedarbių 
sąrašų išbraukiami. Birai 
savivaldybė taip pat yra ga
vusi valdžios paskolą ir or
ganizuoja viešuosius dar
bus: žvvrio vežimą, akmenų 
skaldymą tiesiamam 7 kilo
metrų plentui, ir kita.

Kaip Biržų, taip Šiaulių 
apskrities laukų darbininkai 
nusiskundžia, kad suvalkie
čiai ūkininkai jiems siūlą 
per mažą atlyginimą, po 200 
—300 liti) metams, prie 
maisto ir rūbų. Šiaurėje 
laukų darbininkai papras
tais metais gaudavo po 500, 
600 ir net 70 litų metinės al
gos. Todėl jų daugelis, nors 
ir sunkiai gyvena, vengia 
keltis i-fetas apskritis. Ti- 
kiši dar porą mėnesių šiaip 
taip pravargti, o paskui, už

sistojus pavasario darbyme
čiui, gauti geresnes atlygini
mo sąlygas.

Šiaulių miestas vra gavės 
iš vyriausybės paskolą 
(150,(XX) litų) ir organizavo 

Menku-I v^uos*us ^ar^lls> kur gau
na darini apie 450 darbinin-

Mažažemiai, iki 3 ha. rei
kalingi pašalpos, nesurašy
ti, bet;~tur būt, jų bus ne 
mažiau, kaip Biržų apskri- 
tv.*•

Be to, šios rūšies varguo
menės, reikalingos pašalpos, 
nors mažiau, yra ir kitose 
gretimose apskrityse. Tuo 
būdu išeina, kad apie 8,(XX) 
žmonių, tame skaičiuje apie 
2,5(X) vaikų, yra reikalingi 
sušelpimo. Vietos komitetų 
žmonės mano, kad sušelpti 
maisto produktaais vienam 
asmeniui reikėtų išleisti a- 
pie po 20 litų į mėnesį. Tuo 
būdu 8,000 asmenų trinto 
mėnesiams išeitų apie 480,- 
000 litų. Tai, žinoma, nebū
tų šelpiamųjų pilnas maiti
nimas, o tiktai žymi parama 
prasimaitinti. Svarbiausia, 
kad šelpimas labiausiai rei
kalingas kaip tiktai dabar, 
tuojau; reiškia, kovo, balan- 
džio ir dalinai gegužės mė
nesiais.

Vėliau būsią lengviau. 
Prasidės pavasario darby- 
metė, atsiras visokių darbų 
darbelių: pagaliau, kaip

I ■ ■■

sakoma, vasara vargšų mo
tina, žiema — pamotė.

Taigi svarbu kuogreičiau- 
siai ateiti čia paminėtai var
guomenei Į pagalbą. Ypač 
svarbu skubiausiai sutvar
kyti vaikų šelpimą, sustipri
nant jiems maistą. Iš kitos 
pusės svarbu, kad šios var
guomenės sušelpimas būtų 
atliktas tomis aukomis, ku
rios surenkamos pinigais. 
Suvalkiečių ūkininku suau
kotus visus grūdus reikėtų 
stengtis atiduoti mažaže
miams ūkininkams, apie ku
riuos čia jau minėjau. Gavę 

; grūdų maistui, jie būtų ap
saugoti nuo didelės pagun
dos vartoti maistui gautąją 
kreditan sėklą. T) teko gir
dėti. kad tokių atsitikimų 
jau buvę. Žinoma, ir nėra 
ko labai stebėtis, nes kai 
žmogus alkanas, tai jam 
daugiausia rūpi duona, o a- 
pie tolimesnę ateiti jis ne- 
pajėgia rimčiau pagalvoti.

Vietose komitetai veikia, 
vykdo šelpimo darbą. Deja, 
silpnai, nes neturi tam iš- 
leklin. Vietoje aukų surink-

. išblyškę, nuolat silpno- Ne be to, kad bedarbių tar- 
eina Į liguistumą. kurisĮ P? atsiranda ir grynų tingi

nių. l>ei nenuoramų, kūne 
stengiasi ne tiek iš darbo, 
kiek iš triukšmavimo ir pa
šalpų duoną valgyti

Šiauliuose, be to. yra apie 
250 motėm bedarbiu, su vai- A A

kais. Jos šelpiamos iš lėšų, 
skirtų viešiesiems darbams,
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BALTOS (celuloidos viršeliais)______________

Visns užsakymus siųskite sekančiu antrašu

ramiai!

Jurgio bažnyčioje misijos, 
Abromaitis
Misijonie- 

daug 
, su-

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

taikau visu eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir ja 
darbiauja daugiausia lenku ištremti vii 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo ]

“MŪSŲ VILNIUS” išeina, kartą į menesi 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.

IĘŠKOMA
Juoz. Andrikaitis, gyvenęs Chi- 

£ago. III. Icškomasai arba žiną a- 
pie ji asmenys prašolhi susižino
ti su Lietuvos Pasiuntinybe Wash- 
ington’c — Lithuanian Lcgation. 
2622 — 16th St., N. W., Wash- 
ington, D. C.

Lietuvos Pasiimt. Amerikai

Vienintelis Lietuvis Laisniuotas 
Plumberis

I>edu visokius plunibing ir heating 
už žemas kainas.

58 Orange Street
Worcester - - Massachusetts

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

Misijose ir atlaiduose dalyvavo 
daug svečių ir kunigu.

Seserys Pranciškietės labai gra
žiai buvo papuošusios altorius, 
kas darė labai gerą įspūdį.

Zofija Abeciūnienė, TjDS. 30tos 
kuopos narė 21 d. vasario tapo 
sunkiai sužeista automobiliu ir 
dabar guli ligoninėje. Mūsų kuo
pos nariai labai apgailestauja ge
ros narės ir visuomenės darbuo
tojos._____ ...........  J, K.

Antanas F. Švitra, spaustuvinin
kas ir kalendorių išdirbėjas, 33 
Brook St., Lawrence, Mass. tapo 
pašauktas į District Court ir kal
tinamas už laikymą šlykščios li
teratūros. Jo byla padėta j teis, 
mo arkvvą kuomet jis užsimokė
jo $25.00 išlaidų. Jo sūnus tame 
pačiame teisme, kovo 21, 1929, 
buvo tardomas už spausdinimą 
begėdiškų atviručių. Sūnus sa
ko, kad tai papės postkartės. Sū
nus tapo pasiųstas į Lyman pa. 
taisos mokyklą. Pas tėvą jam 
pavojus augti. Jis tik 16 metų. Sū
nus dar neprivestas prie pirmų 
Sakramentų. Tėvas buvęs didelis 
nezaliežninkas, dabar jis nusista
tęs bedievis. Labai bedievybei 
agentauja. Statosi labai apsišvie
tęs. Į tikinčiuosius žiūri su pa
nieka. Labai gaila, kad žmonės 
taip paikai nusistato. Dievą nie
kina, o gerbia begėdystes. Ir kas 
iš to išeina? Policijai darbo.

Jaunimas mokinasi duoti “Min- 
strel Show.” Mokina airis, žino
ma, angliškai. »• Gal būt geresni 
hi-zni padarys su anglais negu Stl 
lietuviais. Well, pamatysime. Va
karas įvyks 1 d. balandžio.

LDS. ir Moterų Sąjungos kuo
pos irgi neužsileidžia kitiems. Jos 
kartu susidėję rengia juokų va
karą pirmą sekmadienį po Vely
kų, f. y. 7 d. balandžio. Vaidins 
“Geriau vėliaus, negu niekad’’ ir 
“šalaputris.” Vaidintojai geri. 
Spėju, ar tik ne bus ir Kaulas su 
Paulina. Atėję pamatysit.

LDS. 65 kuopos vajus eina pir
myn. Keletą naujų narių gavo 
ir žada .tęsti iki prirašys pusę 
šimto. Valio!

Vyčių 20-ta kuopa irgi pradeda 
atbusti. Ją kelia iš miego gerb. 
vargonininkas Šlapelis.

Mūsų dvasios vadas kun. Ig. 
Abromaitis išvažiavo dviem sa- 
\aitėm atostogų. Savo vietoj pa
liko prancūzių kunigą.

“MŪŠI' 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 varaus, kovas ir laimėjimus.

Čia atvaizduojama prezidento Hoover žmona su mergaitėmis. Šios pastarosios priguli Longfel- 
low Evangelinę Sąjungai, Louisianoj. Prezidento žmonai jos patiekė dovanų—užklodalų ir namų 
darbo užtiesalų.

AIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my- 
nam sūnui, dukteriai ar mažam 
moliukui geriausią vaikų laikraš- 
: “Žvaigždutę. ” Tuo padarvsi- 
i'didžiausią jam džiaugsmą.
“Žvaigždutė” yra viena iš įdo- 
iausių vaikų laikraščių, kuri net 
rietimo Ministerija prenumeruo- 
t yisoms mokykloms. Joje rasi- 

daug pasakėlių, įvairių pasi- 
aitymėlių ir pačiii vaikų kuri
nių. “Žvaigždutė” išeina kas 
enuo ir metams tevaštuoja tik 
lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai. 
Adresas-: Lietuva, Kan
te, Liaudies Namai, “Žvaig- 
d u t ė s ’ ’ Administracija.

“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau
tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvdfc sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir ! 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi- ; 
jnais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- i 

Lgmimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug i 
gražių pasiskaitymų, juokų, Įvairenybių ir tt. j 

“ŪKININKO” kaina J1929 metams Lietuvo- j 
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- ! 
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- ] 
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr. j
r Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- I 

užjausiąs ir mvlimiausias ūkininku laikraštis, todėl j 
Mflideli džiaugsmą padarysit, užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Apie nepriklausomybės šventę, 
16 d. vasario, dar ne viskas bu
vo paduota į spaudą. Šv. An
driejaus parapijai priklauso pa
dėkos žodis už puikų išpuošimą 
svetainės. Svetainė buvo papuoš
ta Lietuvos ir Amerikos vėlia
vom. Kalbėjo vietos veikėjas, ku
ris nuo karo pradžios dirbo dol 
Lietuvos labo būdamas T. F. 21 
sk. raštininku p. K. Dryža. Kal
bėtojas labai plačiai išdėstė apie 
surinktas aukas Į T. Fon-dą poli
tikos reikalams ir moksleivių šel
pimui. Karštai ragino būti pasi
rengusiais ir duosniais dėl Vil
niaus reikalų. Prie to parodė Lie
tuvos kareivio paveikslą, kurį ga- 
yęs iš Lietuvos armijos. Paveiks
las vaizduoja kareivį su šautu
vu rankoj ir parašas: “Vaduoki
me Vilnių!” Jis savo patrijotiš- 
ka kalba sukėlė publikoj didelį 
entuziazmą. Jis įvertino katali- 
kų pasišventimą dėl tėvynės Lie
tuvos parengimais ir aukomis. 
Taipgi nepaminėta, kad mažos 
mergaitės įtvrkdamos gyvų gėlių 
krepšį miesto majorui p. Mac-key, 
labai gražiai ir tinkamai pasakė 
prakalbą. Buvo kolekta ir su
rinkta apie 48 doL su centais pa
dengimui lėšų. Praleist, kad bu
vo pagerbtas a. a. Lietuvos Pa- 
triarkas Dr. J. Basanavičius, ku
ris pirmas pasirašė po deklaraci
ja, reikalaudamas laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos. Tlsėkis, did
vyri

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

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
ši] pavergta sostinė.

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

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Tel. I»ark 5452. Tel. Oda r 7336

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais 
vės Al. GI Lithuania.

\Yorcesterio j 
‘CROSBY’St
Nėra ką mi- 

ir užkandžius, 
bilietai bus par- 
i. Galima nusi- 

>s narius.
i Statė

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

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

g Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
SĮ lektrišinas. Turiu 8 metus prit.v- 
K rimo. Taisome ir {vedam motorus 
g ir vandenio ]>oinpas. Taipgi taiso
si me ir parduodame radios.į kunigus 

Jurgaitį, 
Bai. 7 d. 

Mišias šv.
> 
Į 

. Per šešetą savaičių 
išbuvo, dalyvaudamas 

in May, įžymus 
vyčių darbuotojas 

Kovo 23 d., su

Metiniai Lietuvos Vyčių Naujos! 
Anglijos apskričio semi-formalūs I 

t 

Šokiai įvyks balandžio 13 d., Statė I 
Mutual Ballroome, \Voreestor, 
Mass. Per pereitus du metu Vy
čių metinė pramoga įvykdavo So. 
Bostone, bet šiais metais vvorces- • 
teriečiai smarkiai ruošiasi priimti j 
visą Naujos Anglijos jaunimą ir, 
tai nepaprastai. Yra pasamdyta 
viena iš geriausių 
orkestrą, būtent 
JAZZ FONIANS. 
nėti apie favors 
Tėmykite: visi i 
duodami iškabto 
pirkti pas vietinės kuopo: 
Bilietai nebus parduodam 
Mutual Ballroome.

Naujos Anglijos Vyčių kuopos 
stengkitės nieko nerengti viršmi- 
iiėtą vakarą.

Kazys J. Viešnia,
L. Vyčių Naujos Anglijos Aps

kričio Pirmininkas.

Gerb. “Darbininko” Redakcijai, 
Siunčiu padėką kun. Kurui, pri

siuntusiam “Pavasario” S-gai au
ką 100 dol., kurią nuoširdžiai pra
šyčiau patalpinti “Darbininko” 
skiltyse. Ta proga “Pavasario” 
Centro Valdybos vardu siunčiu 
širdingus sveikinimus “Darbinin
ko” redakcijai ir skaitytojams.

Su gilia pagarba,
A. Labanauskaitė,

i -----------
Kovo 15 d., šv. Juozapo para

pijos naujoje svetainėje įvyko Pil
nųjų Blaivininkų . 1 kp. prakal- 

I * * vĮbos. Kalbėjo kun. J. Svagždys 
!iš Montello. Mass. Kalbėjo apie 
alkolio kenksmingumą žmogui. 
Kalba buvo graži ir turininga. 
7 ik gaila, kad žmonių buvo ma
žai.

S v 
kurias laikė Tėvas J. 
pasibaigė kovo 17 d. 
rius gražiais pamokslais 
žmonių, užšalusių tikėjime 
stiprino ir sugrąžino prie Dievo.

Pasibaigus misijoms įvyko 40 
Vai. atlaidai. Apie 800 žmonių 
priėmė šv. Komuniją.

į Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
fe mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
V veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 

liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
•dūri skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkirflnkams tik laikraštis

‘ UKININkAS” nes

UcHIMGO,*,
Žinelės

____
^Oaipavi&ūtė. Tą savaitę prieš 
lOvox 3 d. Chicagoj lankėsi L. 
Įfyčių garbės narė, 100 metrų 
|įfe Ityh -plaukymo čempionė‘AL 
>ffia Osipavičiutė. Vas. 27 d. ir 
eovo 1 d. ji dalyvavo plaukymo 
lenktynėse Chicago Athletic kliu- 
>e. Kai kurie vyčiai darbuoto
ji bei darbuotojos pasirūpino p. 
isipavičiutei aprodyti Chieagos 
domesnes vietas, taipgi surengė 
jai pagerbtuves kovo 3 d., kurio
je dainavo įžymus vytis daininin- 
E&8 -Petras Petraitis ir daininin- 
Fė Ida Lukošiūtė. Kalbėjo kun. 
7rba, adv. B. Mastauskas, red. 
į Šimutįs, Iz. liekis, Pr. Savic- 
Ute,-B. Šaltiuneras. T 
carą p. Osipavičiutė 
BTorcesterį.

Jurgaitis. Bai. 6 d. 
šventins klier. Praną 
rytį, jaunimo mylėtoją. 
Ss laikys-pirmas šv. 
kryžiaus bažnyčioj. 
/Petraitis.
Špagoj 
tperetėj Musie 
minininkas, 
*etras Petraitis 
a operete išvažiuoja į Ne\v York. 
Chicagoj būdamas p. Petraitis da
lyvavo įvairiuose lietuvių paren- 
fimuose, visada savo dainavimu 
skeldamas žmonių pasigerėjimą.

Vileišienė. Kovo 9 d. Chicagon 
dvyko p. E. Vileišienė, 
ietbvių atstovė, jau 41 
►esidarbuojanti lietuvių 
tinėj dirvoj. \iek 
iko_stoty j, kad 
tada tikrai atvyks, 
susidūrimas irgi buvo 
dais mūsų darbuotoja

Jonas Dumčius. Jis rodo kruta- 
muosius paveikslus, kuriuos nu
ėmė mūsų tėvynėj, nepriklauso
moj Lietuvoj ir lenkų priespau
dą kentančioj Vilnijoj. Jo pa
veiksluose yra mūsų tautos šven
tovė — Gedimino pilis.

Vaičkus. Juozas Vaičkus, kurs 
paprastai vadinamas lietuvių dra
mos tėvu, jau neužilgo apleis Chi- 
cagą, kurioj praleido pusę laiko 
savo buvimo Chicagoj. Kovo 17 
d. surengė atsisveikinimo vakarą, 
į kurį visai mažai publikos teat- 
silankė. Kartais j savo vakarus 
sutraukdavo daug žmonių, kar- 
tais mažai P. Vaičkus išvažiuoja 
į Hollyvvood. Califorųia tūlam 
laikui.

Vilniaus 
m. kaip 
visuome- 

s jos nepasi- 
iięturėta žinių 

Pirmas jos 
ne su kn

is. Bet p. 
Vileišienė to viso neatbojo. Kele
tas įspūdingų įvykių jos ūpą ne- 
pk atitaisė bet ir pakėlė. Keletas 
darbščiii moterų, visuomenės vei
kėjų globoja ją.
.-Dumčius. Cionvkštes lietuviu* 
kolonijas šiuo tarpu lanko Ame
rikoj gimęs augęs lietuvis patrio- 

veiklus apsukrus darbuotojas

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, 'Mass.

Boston American neseniai turė
jo editorialą apie bolševikų gar
binimą I-enino kūno, kuris yra 
balzamuotas ir viešai laikomas. 
B. American pastebi juokais, kad 
bedieviška Rusija garbina negy
vėlį. Sako: “Gerai Volteris yra 
pasakė: ‘Jeigu Dievo nebūtų, tai 
būtų reikalas padaryti dievą.’ ” 
Matyti ir istorijoj ir dabarty kaip 
žmonės prasimano dievus, 
manyti dievai tokiais ir 
Ijiūdna tai klaida!
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ATSAKYMAS

šeikis,

LIETUVOS
GIMINES IR PAŽYSTAMI ŽENKLAI

XI METAI XI METAI

Šis paveikslas parodo Siamese' dvynes, Newarko Vedybų Leidimo 
Biure. Viena iš jų Margaret Stratton Gibb su Carlos Daniel Josefe 
padavė aplikaciją miesto klerkui, kad išduotą. jiems leidimą apsivesti.

Geras tėvynainis prfvato 
turėti Lietuvos miestų žen
klas. Yra indomu sn jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
366 W. Broądway 
S. Boston, Mass.

Žodis i Lietuvius Išradėjus 
ir Mechanikus

I*rezidentas Madison’as ir 
gi jį paskyrė taį pačiai vie 
tai, tenais pasiliko iki 181; 
m. — rekordas iš dvyliko: 
metdfltarnvstės.

Petnyčioj, Kovo 29-ta
NAUJAUSIOS SOUTH BOSTONO BUČERNĖS

“.Mano inkstai darė man nesmagu
mų. S kam Įėjo nuga r./, bumu. nervuo- 
las. silpnas ir ligotas," sako Mr. Geo. 
Leavitt. SuMett, Kansas. "Aš varto
jau Nuga-Tone ir dabar jaučiuosi stip
resnis ir sveikesnis. Aš maloniai re
komenduoju Nuga-Tone visiems, ku
rie turi silpnų ir nuvargintų sistemų.”

Nuga-Tone yra suteikusios tikrų pa
laimų dėl tų. kurie nuolat buvo silrs 
ni ir išblyškę. Jos suteikė (langiau 
energijos silpniems ir nervuotiems 
vyrams ir moterims, taipgi suteikė 
ramų ir atšviežinanti miegų, kurie ne. 
galėdavo miegoti. Nuga-Tone pataiso 
a]>etitų ir virškinimų. Prašalinti pūs
lės ir inkstų nesmagumusį keletu die
nų. daugelyje atsitikimi) prašalina už
kietėjimų, gnsus iš vidurių ir žarnų, 
svaiguli, padaugina silpniems svaru
mų. Nuga-Tone atšviežina jėgų dėl 
visų kūno-organų, jos yra parduoda
mos vaistinės*' su garantija, kad su
teiks užgaiiė*linimų.

“KARY” yra daną pa veiksli], apysaką, feljeto
nu, eilėraščiu, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
rn e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup-. 
rinrs pabiros.”

šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikonišku centu.*

Redaguoja kpt. Balčiūnus. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

P-nas Jurkoųis, oficialia lietu
viu interpretorius, po 36 metų 
gyvenimo Amerikoj irgi važiuos 
su šia ekskursija

RENGIASI LIETUVON
Daug vietos lietuvių 

šią vąsarą važiuoti j
rengiasi 
Lietuvą. 

Daugiausia važiuoja su didžiule 
lietuvių ekskursija, gegužės 18 d. 
laivu “Lituania.”

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Jūsų "iminės 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 
tisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuviu katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moteru.Sąjungos. Joje šalę straipsniu ak
tualiais motery klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mu ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, Ckicayo, III.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. P AŠ ALPINĖ S DR-JOS

VALDYBA J
rirminriilcuf — V T. Navickas,---- " y.;

427 IT. Seventh St.. S<>. Boston, Mass.
Vico-Pirniininkas — A. Naudžiūnas,

XS5 Bro:idw:iy.. So. Boston, Mass.
l’rot. Raštininkus — V. Taniolltma.^ * 

U» Marine .Rd., S<>. Boston. Mass. " J
Fin. Raštininkas — J. KazlauskAS, r , 

41 Glendale St.. Dorchester, Mass.
Kasioritis — P. Klefionis,

266 I'.oRon St.. So. Boston, Mass, 
.Tvarkdaris — J. T/'ščinskas,

141 Bovven St.. So. Boston, Mastu 'ji

Pirmininkas — J. Grublnskaa, ■
24 Prescott St., Keadville, Masfe ; “j 

Vico-Pirmininkas — J. MarkelionMį
140 Bowen St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — P. Milius,
.->11 E. Seventh St., S. Boston, Mas& 

Eiti. Raštininkas — M.
364 \V. Broadvvay, So. Boston, Masf 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mer<-er St., So. Boston, Mass; 

Maršalka — J. Zuikis,
7 tVinfield St., So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant* 
rų nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St., parapijos* 
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

Michelsono “Advokatui” 
Jonui Sekini.

Laikrašty “Sandara” No. 6. 
Jonas Sekys man primeta kad 
aš mažai skaitau lietuviškus lai
kraščius, o daugiausia lenkiškus 
laikraščius ir kad aš būk paro
džiau S. Michelsono ) laišką kam 
kitam ir tas kitas mane pamoki- 

Rap. nęs išsiųsti “Vienybei” ir “Dar
bininkui.” Šekeli aš skaitau lie
tuviškus, rusiškus ir lenkiškus, 

KAS f meilė mano širdyje yra prie 
svar- Lietuvos. Ilgus metus tarnavau 

■ Pas rusų valdiškoj tarnystėj ir esu 
Dva- apdovanotas 3 sidabriniais laikro

džiais ir kitomis dovanomis ir tu
riu nuo aukštų žmonių pagyrimo 

RIN- Pjudymus. Aš nežiūrėjau Į tą 
viską, nes mano meilė prie Lietu- 

ivyks vos T>uv° didesnė už viską. 1906 
N,, m. Kauno gub., Panevėžio pav., 

Truskavos miestely aš likau iš- 
____ tremtas iš valdiškos tarnystės. Už 

ką? Ar ne už tai, kad aš dirbau 
dėl Lietuvos. Tą patyrė ir šimtai-• * - •**JJ O žmonių, kartu buvo ir a. a. dr. 
kun. Boleslavas Rakauskas nu- 

i bro- baustas 150 rublių; inž. Zigmui 
, 556 Šapkai gubernatorius užgynė vie- 
s da- nūs metus lankytis po Lietuvą: 
■adie- M. M. užsimokėjo 150 rublių. Tai 
nkta- yra pirmieji diegai meilės prie 
uo 2* Lietuvos. Įsidėmėk, Šekeli, kad 
lieny, aš pirmas nusipirkau iš visų Lavv- 
š bū- ienee. Mass. lietuvių Lietuvos L. 
iomis P. Boną ir visuomet aukavau dėl 
kiek- Lietuvos.
d 10 Šekeli, S. Michelsono užtarė-

Tal- siekti mane puldamas? Tamstai, 
matyt, gaila Michelsono, kad jis 
negali pasiaiškinti apie supirkinė
jimą L. L. P. Bonų.

Antanas Jaura

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP □ 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7thSt., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R > 

Vicc-Pirmihinkas—J. Petrauskas, -J
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. <3 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, j 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 'Jį 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadvvay, S. Boston, Ma&- 

Kasierius — A. Naudžiūnas, JįįŲj!
885 Broadivay, So. Boston, Mase Ų. 

Tvarkdarys — J. Zaikis, e-
7 Winfield St., S. Boston, Mass. >, 

Draugija laiko susirinkimus kaš 
trečią nedėldienj kiekvieno m8* * 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventl 
St., So. Boston, Mass. '’

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

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

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka, ...^
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. MacejunaS,
450 E. 7th St., So. Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikisį
1(>!) Bowen St., South Boston, Mass. 

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

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,
906 E. Bmadvvay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas” 
antrų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sliver gt., 
So. Boston'e. 1 :30 vai. po pietą. 
Ateidami susirinkiman [įrašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos. ;

t Ar Inkstai Daro Joms 
Nesmagumų?

ŠVENTO* PETRO IR POVILO į
DR-JOS VALDYBA

, . • - .ėjiį^Yl
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Fifth S t., So. Boston, Mass.
Vice-Pirinininkas—Juozas Jackevičiui, J

92 Sawyer Avė., Dorehester, Mass. ‘S 
Prot. Baštininkas — Albinas Nevierą, . > .

9-18 E. Broadway, So. Boston, Mąįą .* 
Fin. Raštininkas — Juozas GuzevlčhM 
—27i Tampu Mnttapuu, Mnss.------- -
ižtirnniKiiš — Vincas Kiiisiūš, ; -yj

67 G Street, South Boston. Mass.
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa, * sra 

492 E. Seventh St., So. Boston, Maąįį
Draugijos susirinkimai būna kas plr*x .? 

nų nedėldienj' kiekvieno mėnesio £ 
vai. [»o pietų, parapijos sal^J, 493r. 
E. Seventh St., So. Boston, Mass. -Ja

Gnradžiaus Telefonas Stuhos Telefoną* 1
South Boston 0777 go. Boston 14684 '

PARKWAY AUTO SERVICE 
Savininkas Viktoras Vait&itis

Parduodam naujus Studel*akcr’ius ir Erskikus. Taipgi taisoln
: visokio fiadirbimo automobilius ir pifrvefctm nuo kelio sugedu*

* sius dieną ir naktį. Užkikom Gulf ir Sinclair gazoliną.
* 415 Old'.Colony Avenue, South Boston, Maai» J

AREŠTUOTI UŽ.VAGYSTĘ
Trys South Boston’o vaikinai, 

Henry Zimmerman, Lovis Street, 
George ęoffey, .G St. ir John 
ŲažĮdntfo, Mh St, aVėStuetl. ir 
kaltinami pavogime iš So. Boston 
Loan Co. brangenybių $2,000.00 
•vertės.

Pas juos rasta ęištafietų ir ki
tų ginklų. Teismas bus vėliau.

fMSIDIIOM W
Tinka salei, Lunch ruimiui arba 
dėl Ice Cream parlor. Kaina ma- 
ka. ;

Turime pardavimui gerų farmii, 
miestuose gerų namų, tonikų iš- 
dirbystę, grocer A storų, barber 
sliop ir kitokių įstaigų.

l)el infonnacijų kreipkitės pas 
W. M. MITCHELL, Real Estate 

-Ag-enc.yl'Sb E. Pearl St., Nashua, 
N. H. (B.-5)

I___________________________________

TŪKSTANČIAI ĮMONIŲ PASI
NAUDOJO DIEVO MALO

NĖMIS
40 vai, atlaidai pasibaigė pe

reitą antradieny." Per. visais-tris 
dienas žmonių gausiai lankėsi j 
l?ažnyrčią ir naudojosi Dievo ma
lonėmis. Svečių kunigų buvo iš 
visos apylinkės. Pąskutinį vakarą 
turiningą ir gražų pamokslą pa
sakė kuii. S. Vembrė.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO, 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė, 

625 E. Sth St., S. Boston, Masa
Vice-Pirmininkė—Ona ZylonienA .

11 Monks St., S. Boston, Masa 
Prot. Rast. — Ona Siauricnė,

443 E. 7th St., S. Boston, Mass •.- 
Telephone South Boston 3422-R '

Fin. Rast. — Bronisiava Ciūnien^ ‘
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. “g 

Iždininkė -- Ona Staninlintė.
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė Ona Mizgirdienft, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laike .Į-jj 
kas antrą utaminką kiekvieno— 
mėnesio, -7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki- . į.Jj 
tės pas protokolų raštininką 
laiškn ar telefonu. ”

•»- Sr * I

tBFn i įSįi p
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A * ' '
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Valdyba

M. Songaila

I DR, M, V

ELIAI

LAIDOJIMUS
Žinomas

Estnte ir Public 
fotąras

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

Telephone So. Boston 4486
Mlruo Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. AS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos.kp. susirinkimas į- 

vyks balaiul. 14, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsiffiftVgtl 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. į LDS. 6 kp. rast.

(KASPARAVIČIUS),
511 Brodaway, So. Boston 

Of<do valanda:
nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
tr nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas nubotos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-g! seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j- 

vyks banland. 14 d., C> vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba’

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

susirinkimas Įvyks penktadieny, 
bal. 5, 7:30 vai. vakaro, Lincoln 
svėtainėj, 2G Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 14, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BALTIMORTą MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetaines 
kambariuose Įvyksta LDS. 30 kp 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi 
si. Kviečia Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks baland. 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakaciju liko už
vilktos.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvykis baland. 7 Aušros Vartų 
parapijos salėj,, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

Tnauo prižiurėjl- 
; mui. visuomet

''''H/1

5S0 Mano kaina vt- 
slėnis ir 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRARORTUS

162 Broadvvav. So. Roaton. Mns. 
Residence: 313 W. Thinl SL

Telefonas: South Rostrm 0804-W.

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, baland. 8 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių Į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 fr 448 O&mbridge 8treet 

Cambridge, Mas*.
Telephone Unhrersfty 8831-W

BROOKLYN, N. Y.
LDS.. 12 kp. mėnesinis "Susirin

kimas Įvyks 29 d. kovo, 7 :30 vai. 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių. $

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

251 Broadway, South Boston 
(“Keleivio” name) 

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

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, kovo 26-tą dieną, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj Įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujtj ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

 Valdyba

E. V. WARABOW
(IVrublinnskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFICE 
104 Amen Street 

Telepbone Brockton 1644-J

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Evchange Building. 
Tel. Hubard 9396.

Vakarais ir gubotomis po pietų: 
aotfoknrlnns Šidlausko name. 
••Uitnas 319 F Street. South 
Boston. Te". S. I>. 0575.

Gyvenimo rietą: 33 Rosemont St., 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

'332 WEST BR0ADWAY - SOUTH BOSTON, MASS.|
; Tel. South Boston 1662—1373 1
• OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO 1r - ir
\ DAR VI EVA KEGIROBTA PROGA! g

> SOUTH BOSTONE
| 2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 J metus, i)
• Kaina $6,500, jnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo®
| rendos. Žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui £ 
I daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir ® 
' iŠ vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. .T. KUPSTIS, 332 W. Broadway, P 
Į So. Boston, Mass. Teis. S. R. 3662—1373. . X

Parapinėm mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigą dėl mort-H 
gtčių, kreipkitės pas mus. Inšiurinnm viską, reikalaujant duodam ir ant i, 
Umokesčio—tik Mass. valstijoj. O

Mes visuomet turim gerą pirkinių, namą, ūkią tr krtiutuvią,—meldžiam«» 
kreiptis pas mus ir persitikrinti. O

j Parduodam anglis Ir malkas, prlatatom 1 r.amus ne toliau kaip 12 my-U 
lių no Bostono. ®

| PARDUODAM LAIVAKORTES TR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS $ 
; ŠALIS. *į

maždaug: išeina di- 
protinio iškrypimo 

Bet jei Įskaityti 
mažesnius protinius iškry
pimus. kaip megalomaniją, 
erotomaniją. sukvailėjimą— 
tai nenormaliu žmonių skai
čius išeitų mažiausia 50% 
didesnis. “L. A.”

neš ’ vi i"šūrifuT6sė”’štrITWSf?r< 
ros sluoksniuose yra labai 
daug elektros, kuri apsupa 
žemę tartum elektros lukštu.: 
Radio bangos atsimuša Į e- 
lektros prisisunkusius stra
tosferos sluoksnius ir grįžta 
atgal žemėn. Tik tuo būdu 
vra galimas daiktas, kad ra- 
dio banga gali apeiti aplink 
žemę. Bet iš kitos pusčs. tas 
elektros lukštas yra, grei
čiausiai, nenugalima kliūtis 
radio bangoms pasiųsti i 
tarpžvaigždinę erdvę. Todėl 
bent artimiausioj ateit v ra
dio susisiekimas su kitomis 
planetomis, sakysim. Marsu, 
jei ten ir gyventų protingi 
padarai, yra praktiškai ne
galimas. Žmogus dar turi 
sustiprinti siunčiamas radio 
bangas, kad jos galėtu pra
simušti pro elektrini stra
tosferos kiautą.

“Trimitas”

KURIO LUOMO DAU
GIAUSIA BEPROČIŲ

Statistikos daviniais be
pročių laisvos profesijos 
žmonių išeina 8 iš tūkstaan- 
čio, pramonininkų — 3.48 
tūkstančio, pramonininkų— 
3,48 tūkstančio, pirklių ir 
bankininkų — 4.15 iš tūks
tančio ir .žemdirbių — tik 
1.5 iš tūkstančio.

Tiek 
dėsnio 
žmonių

ra 20—21% deguonies, o li
kusią dalį sudaro gesuonis 
(azotas). Be šių dviejų du
jų, ore yra labai mažas nuo
šimtis angliarūkšties, kurios 
"nakty paprastai yia trupu- 
tį daugiau, negu dienos me
tu, ozono ii‘ dar kitų dujų. 
Matomas dangaus mėlynu
mas pareina nuo atmosferos 
dalelių, kurios laužo šviesos 
spindulius.

Apgaubiantį žemes atmos
feros sluoksnį dalinama į 

į troposferą ir 
stratosferą. Šis padalinimas 

išsisklai- remiasi tuo, kad atmosferos 
temperatūra mažėja tik lig 
tam tikros aukštumos, vir
šum kurios ji palieka pasto
vi. Riba tarp troposferos 
ir stratosferos eina maž
daug 11 kilometrų aukštu
mo nuo žemės paviršiaus. 
Tanv aukštume temperatūra 
nuolat laikosi apie 50 laips
nių Celsijaus.

Oras y nesvarbus tuo, kad 
be jo žemėj negalėtų gyven
ti joks gyvas padaras ir au
galas. .Jis turi didelės įta
kos Į žemės klimato atmai
nas. Paskiausieji moksli
ninkų tyrinėjimai parodė, 
kad žemės klimatas yra tuo 
minkštesnis, juo didesnis

į.............. ... ... .. —
Rezldencijol Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W,

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Gr bočius, Bnlsuomuo- 

tojas, Rea

254 Vt. Broadway

Kas ugdytų Jumyse Rroliai-Užjurie- 
čiai meile ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijį Karą pla 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, 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 Lietnvoje tik 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė. TJthnania. — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo. 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šoIHato” Administraeija

Tel. Sb. Boston 0S23
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS
B ~

" ŽEMĖS ATMOSFERA
Dujų sluoksnį, kurs apsu- 

sLav-* • • *. — v — _- pa is visų pusių musų žemes 
■ fcamuoli, vadinam oru, arba 
fcątninsfera. Xe visi dangaus 
l iūnai turi atmosferą. Mer- 
t. kuri jus, neturi jokios atiūo-

sferos. Kitos planetos, kaip 
t aijtai Venera ir Marsas* tu- 

ri-panašią į žemės atmosfe- 
; . ra, sudėtą visai iš kitų ele- 
Cmentų negu žemės.
iv-'Atmosfera yra apgaubusi 
'žemę storu sluoksniu, šiek 
< tiek suplotu žemės ašigaliuo-Į dvi

se. Žemės traukiamoji, jėj
- kliudo atmosferai

dyti tarpžvaigždinė j erdvėj.
Iš aušros ir sutemų i Įgilinto 
yra apskaityta, kad šiek tiek 

--tirštesnė oro sritis, pajė- 
' gianti laužti šviesos, spindu

lius, nesiekia aukščiau kaip 
b 80—90 kilometrų. Iš kren

tančių jų žvaigždžių įsidegi- 
£ mo spėjama, kad atrnosfe- 

ros galutinė riba yra tarp 
400—500 kilometru nuo že- fcv 4
mės paviršiaus. Tačiau auk
ščiau kaip 80—90 kilometrų

- 97% atmosferos sudaro van
denilis.

Verta kiekvienam turėti na- negali p; 
muose tą gražią knygutę. nes tam

Kaina tik 25c. retumas.
Už persiuntimą prisiųskit nž ^"^Unai. 
3c. pašto ženklelį. skristi d

“DARBININKAS” greičiau 
336 B’way, So. Boston, Mass. ■ sluoksny

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyks 

balandžio 2 d. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti j šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. 
Taipgi pgr susirinkimą turėsinrc- 
aptarti kaip iškilmingiau apvaik
ščioti mūsų organizacijos Patro
no, šv. Juozapo šventę, kuris bus 
po Velykų. Valdyba




