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BEDARBIAMS ŠELPTI 
PASKOLA

EKSPORTAVO 226 STATINES 
SVIESTO

Kaunan. — Kovo 9 d. Pie
no Centras eksportavo į už
sienį 226 statinaites sviesto.

TEISES
BUDAPEŠTAS. — Ven 
•ijos parlamentas atmetė i

VANDUO UŽLIEJO ŠI
NAMŲ

SUSITARTA DĖL VOKIETIJOS 
TRANZITO PER LIETUVĄ 
Paryžiun. — Radio žinio- 

' mis iš Maskvos, susitarta dėl 
tiesioginio Sovietų Rusijos, 
Lietuvos, Vokietijos geležin
kelių susisiekimo, liečiančio 
vokiečiu prekių tranzitą * i 
Kiniją ir Japoniją per Rusi
ja-

jVilenski” pra-
streiko, komiteto biurą.

Sako, kad užpuolikai dė
vėjo baltas maskas ir kad jų 
buvę keliosdešims vyrų.

Tose vietose kur eina tel<s- 
tiliečių streikas veikia Ame
rikos Darbo Federacijos glo
bojama tėkstiliečių unija ir 
komunistų National Textile 
Workers unija.

Streiko vietose stovi stip
riai apginkluota milicija.

NORWOOD. Mass.—-E landžio 21 d. vakare k gaisras Guild pradinėj H kykloj ir padarė žalos a| $125,000.Gaisrininkai buvo atvy į pagalbą ir iš apvlmtį miestelių: Dedham fr Id^B JGerai, kad vėjas iš n nepūtė smarkiai, o kitaip^ visas miestelio centras M , supleškėjęs.

neša apie | katastrof ingą 
miestelių pa 
siose nuo :
niaus kratšoapskrityse. Dia
nos, Braslayos, Švenčionių 
ir Pastavų Apskrityse mies- 

•mihė būklė ap-

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

KANSAS CITY, bal 
— Viesulo j ir potvinyj 
20 žmonių. Audra ps 
Texas, Oklahoma, Kana 
Missouri valstijas.
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LIETUVOS KARININKAI 
RYGOJ -B

B y y a. J Rygą atvykę 
tuvių karininkai maj. Latp‘ 
rinaitis, majoras Steponai*^ 
tis, kapitonas Balčiūnas ič, 
kapitonas Kriaunaitig"pa<W| 
rė vizitus latvių karo mini^y 
t erių i Ozoliui, kariuomene^ 
vadui Penikisui ir kitiem®i 
aukštiem^ karininkams. Po 
to, jie uždėjo vainikus ant 
latvių “Brolių kapų.”

GASTONIA, N. C., bal.
19. — Praneša, kad maskuo
tų vyrų banda užpuolė ir su- 

štį nukentėju- Įpaikino komunistų unijos 
derliaus Vil-

ir Pastavų Apskrityse mies
telių ekomųhiriė būklė ap
verktina. nederliaus ir 
sodiečių pirkimo galios su- 
mažėj imo subankrutijo visa 
eilė krautuvių,^prekybininkų 
________inkų. Tose apskri
tyse nederlius jau antri me
tai iš eilės, kas padėtį dar la
biau apsiinkina. Jokios pa
galbos rrtiestęliai iki šiol ne
gavo. ‘ ~ U"

Dėl padėties sodžiuose 
“Kurjer Wilenski” pastebi, 
kad Braslavoš apskrity dau
gumas ūkininkų jau neturi 
n*ei duonos, nei bulvių, nei 
pašaro gyvuliams. Apie sėk
las šių metų sėjai negalirt>ūti 
nei kalbos. Baisį taip pat pa
dėtis Disnoj. Prieš kelias sa
vaites iš šios Srities į Varšu
vą buvo išvykus delegacija 
prašyti pagal 
riausvbės. ■ 
tiek katastro: 
rei^gta vrrtį

KRUVINAS INCIDENTAS SU 
SOVIETŲ BERLYNO ATS- 

STOVYBĖŠ NARIU BA

RANOVIČIUOSE
Varšuva. — Baranovičiuos 

įvyko kruvinas incidentas su 
Berlyno Sovietų prekybos 
atstovybės nariu Apanasevi- 
Čiu. Šis, važiuodamas iš So
vietų Rusijos su žąiona į Vo
kietiją, Baranovičiuos atėjo 
pas dežuruojantį geležinke
lių policininką ir pareikala
vo sau policijos palydovų, 
pareikšdamas baimę, kad jo 
gyvybei gresiąs pavojus. A- 
panasevičiui tačiau palydo
vų nebuvo duota ir dežuruo- 
jantis jam’ leido pernakvoti 
čia pat policijos būste. Tuo 
momentu, kuomet policijos 
valdininkas Kuchąrevskis 
kalbėjo telefonu, Apanase
vičius staiga išsitraukė re
volveri ir šovė Į Kucharevs^ 
kį, sunkiai šį sužeisdamas į 
galvą. Kitu šūviu Apanase
vičius vietoj užmušė kitą po
licininką o trečiuoju lengvai 
sužeidė patį save.

Ryšy su incidentu iŠ Var-

CANTON, Mo, bal.
Ajississippi upė išsilie^T^ 
Daugiau nė 600 namų vaiFg 
duo užliejo ir geležinkeli^ 
trąfiką suparaližavo. Potv^į 
nis pridarė daug žalos.

Fabius upės užtvaros ir-gf” 
vos laikosi ir bile dieną g: 
trūkti ir užlieti didelius pi 
tus apgyventų vietų.
Valdžia sako, kad Mississfc 

pi upė dar niekados tai? 
aukšti nebuvo pakilus kaij 
dabar. Šimtai žmonių dirba 
dieną ir naktį prie krov 
maišų su srriilčiais, kad ajj 
saugojus nors dalį plotų nui 
užliejimo. 'Jšį

Pbtviniai gresia ir Naujc 
Anglijos gyventojams. PCį 

Connecticut ir. MassaeT '
upės jau.

išsiliejo ir gyventojams j 
darė daug žalos; sunaik 
daug nuosavybių.
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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
t VIENYKITESl

EINA NUO 1915 METŲ \

A

SOUTH BOSTON, MASS.,
. * . y

LPRIL 28 D., 1929 M., Nr. 32. KAINA 5 CENTAI
■ . "7^

20,000 PASIRENGĘ PULTI MILICIJA APLEIS STREIKO 01 
ncvni inri inuicDiriQ --t vietas

ENGS ŠVIESOS TAUPY
MAI PR ASIIKS

... —
VILNIS, fVENTOJAI SUNAIKINO UNIJOS 

BIURĄ
Audroje Žuvo Dvidešill^

4 i Ilk V VIbIUMM VlIlklIlU VMENICO CITY, bal. 21 d. 
— Federalistai, skaičiuj 20,- 
000, kurie per du mėnesiu la
vinosi, pasirengę pulti revo- 

' liueijonierius Sonoros vals
tijoj. -

Matyt, kad revoliucijonie- 
riaį dar stipriai laikosi < kad 
reikėjo du niėnesiu rengti ir 
sutraukti 20,000' kareivių.

‘ ‘ SOCIALDEMOKRATO ’ ’ 
REDAKCIJOJ KRATA

Kaunas. — Bal. 3 d. “L. 
A. pranešeapie kratą ^‘So
cialdemokrato” redakcijoj, 
kur policija rado kelius šim
tus egz. paskutinio “Pir
myn” nr. Kratos metu re- 
dakcijon pradėjo rinktis 
žmonės būk pasidalinti nele
galu literatūra skleidimui. 

'Tuos žmones policija sulaikė. 
Kaipo atsakomasis “Social
demokrato” redaktorius su
laikytas inž. St. Kairys.

Kitomis žiniomis yra areš
tuoti : K. Bielinis, Galiniai 
(du) ir dar kelias dešimtys 
asmenų, padaryta daug kra
tų.

♦ “

'***** ^Reichšfa^dbm-
džeto komisija priėmė pasiū
lymą. kuriuo vyriausybė įga
liojama užtraukti 250,000.- 
000 markių paskolą bedar
biams šelpti.

SULAIKYTAS LENKŲ 
POLICININKAS

Kaunas. — Balandžio 2 d. 
trečiam pasienio rajone apie 
pusę kilometro nuo demark- 
linijos mūsų pusėje sulaiky
tas lenkų policininkas Radi- 
ševskis ginkluotas rusų šau
tuvu. Aiškinosi paklydęs. 
Kaip teko patirti, duotas pa
rėdymas policininką grąžin
ti lenkams, paliekant šautu
vą.

PLEČKAITIENĖ PALEISTA
Kaunan. — Ryšy su social

demokratų areštais buvo su
imta Lenkijoje gyvenančio 
buv. seimo atst. J. Plečkaičio 
žmona. Kaip tėnka patirti ji 
jau paleista.

ATVYKO TURKIJOS ATSTO
VAS LIETUVAI

Byya. — Baland. 3 d. Į Ry
gą atvažiavo pirmas turkų 
chargė d’affaires Latvijai 
Ibrahim Osrųan Bei. Be Lat
vijos, jis taip pat atstovaus Šimą pastatyti 3 nauji atsar- 
Turkiją Lietuvoj ir Estijoj, -giniai lytlaužiai prieš jau e- 

-------------- sančius senuosius.
Lytlaužių patsatymas kai-; 

nojęs 9,000 litų. Statybos■ 
darbus prižiūrėjęs apskrities 
technikas ir darbus priėmęs 
vietos kelių rajono viršinin
kas su atatinkamla komisija. 
Tačiau vos tik spėjo pasiju
dinti pirmieji ledai, tuojau 
pora naujųjų lytlaužių nuva
žiavo Klaipėdos linkui.

Ties Kaunu ledas stovi.

BALKIAI KRITO NUO VIE 
NUOLIKTO AUKŠČIO, 

UŽMUŠĖ KETURIS
" NEW YORK, bal. 20 d.— 

Keletą plieno balkių krito 
nuo 11 aukščio Westem 
Union namo, kuris dabar y- 
ra pertaisomas ir rtžmušė 4 
darbininkus.

RALEIGH, N. C., bal. 20.
— Pratieša, kad milicija, ku
rią buvo kompanijos pašau
kę į streiko vietas apleis, nes , 
neturi “džiabo.” Apie 5,000 
darbininkų ramiai streikuo
ja.

1928 METŲ LIETUVOS VALS
TYBĖS IŠLAIDOS

Pernai Išleista preziden
tui ir jo kanceliarijai—294 
tūkst. 900 lt, seimo kance
liarijai — 221,500 lt., valsty
bės tarybai — 51,700 lt., vi
daus reikalų ministerijai — 
23,320,900 lt., susisiekimo 
ministerijai — 59,000,000, 
krašto apsaugos ministerijai 
—49.000.000, finansų minis
terijai — 49,000,000, žemės 
ūkio — 44,000,000 ir švieti
mo ministerijai—35.000,000. 
Iš viso išleista 280,000,000 
litų.

BAISUS BADAS 
KINIJOJ

1878 m. Kinijoj iš bado 
mirė 8,000,000 žmonių. Šie
met badas dar baisesnis. 
Naujai gimusieji žudomi. 
Vaikai ifejaaoters pardaoda- 
mi. Per tris paskutinius 
mėnesius • iš badaujančių 
provincijų išgabenta 17,000, 
parduotų moterų ir mergi
nų. Maras, cholera, rifus 
naikinto naikina gyventojus.

VOKIEČIAI NEPILDO PREKY
BOS SUTARTIES SU 

LIETUVA?
Klaipėda. — Nepaisant j- 

sigaliojusios lietuvių vokie
čių prekybos sutarties Vo
kietijos konsulas Klaipėdoj 
kai kuriems klaipėdiečiams 
atsisako duoti vizas Įvažiuo
ti į Vokietiją. Šiomis dieno
mis vokiečių konsulatas atsi
sakė suteikti vizą buvusiam 
gubernatūros valdininkui p. 
Šlažai.

NEMUNAS TIES ALYTUM 

per du kilometrus aukštyn ir 
žemyn jau pasijudino ir ly
tys išneštos. Visada papras
tai pavasarį vanduo pakilda
vo pusantro metro, bet šiaisl 
metais ties Alytum tepakilo 
tik per metrą. Nemune van
dens nė tik nėra, kaip kad 
vasarą. Apsaugojimui Aly
taus tilto nuo lyčių pavojaus 
buvo tik ką prieš lyčių išne-

Kitų sekmadieny, bal. 28 d. 
2 vai. rvte Massachusetts • — 
valstijoj prasidės dienos 
šviesos taupymas ir tęsis iki 
2 vai. ryto rugsėjo 29 d.

Ta dieną pasukite laikro
džius valandą pirmyn.

PERMAINOS UŽSIENIŲ ’ ‘ 
REIKALŲ MINISTERIJOJ,

Kaunas. — Užsienių rei-‘jr amatininl 
kalų ministerijos valdininkų1' ■■
taipe padaryti pakeitimai. 
Ministerijos sekretorius L. 
Maziliauskas, vedęs konsu- 
liarinį skyrių, paskirtas Lie
tuvos konsulato sekretorium 
Karaliaučiuje. “Eltos” ben
dradarbė Taraškevičaitė per
kelta Į Lietuvos pasiuntiny
bę Berlyne. Dr. Graužinis, 
kaip girdėti, perkeliamas iš 
Rygos ir skiriamas preziden
tūros viršininku.

Dr. Mačiulis išvažiuoja į 
Braziliją. Jo sekretorius 
vyks vėliau.

Užsienių reikalų ministe
rija netrukus žada Įvesti su* 
moderninta raštvedvba ir i- 4 » 4 4.

vesti Kartoteko sistemą.
' ra. , .j „į . —------------------- r
j:- \ »

LENKAI BRUZDA
Gauta žinių, kad lenkai 

Lietuvos pasieny pradėjo 
atsarginių bandomąsias mo
bilizacijas. Lenkai jas lai
ko didžiausioj paslapty ir 
dementuoja užsienio spau
doj plačiai apie tai paleis
tas žinias. x

Apie mobilizaciją ir ka
riškuosius atsarginių ban
dymus lenkų laikraščiai ne
rašo dėl to, kad smarki cen
zūra nepraleidžia nė ma
žiausios žinutės.

Mobilizuojamieji karinin
kai ir kariai šaukiami per 
policiją. Taip vasario pa
baigoj Naujojoj Vileikoj su
sirinko 13 ulonų pulko at
sarginiai, o kovo 6 d. Į Su
valkus vietinės apskrities 
kavalerijos ir rait. artileri
jos ats. kareiviai.

Nuo kovo 15 d. prasidėjo 
atskirose vietose atsarginių 
pėstininkų artileristų šauki
mas.

PABĖGO 90 KALINIŲ
Žiniomis iš Maskvos, iš So- 

lovkų pabėgo 90 Sovietu Ru
sijos politinių kalinių. Ma
noma,, kad jų didesnė pusė 
mirė nuo bado ir nuovargio. 
Apie jų likimą dar nėra tik
ru žinių.4 4

KRATA DARBO FEDERACIJOS 
CENTRE

“Dz. Kow.” rašo, kad kri
minalinė policija padarė 
Darbo federacijos komiteto 
bute kratą. Sukon fiskuota 
paskutinio partijos suvažia
vimo protokolai. Ryšy su re
vizija suimta keli asmens.

I

statymo šuv^Į-Uarano^iriuaiAvažia?
karnaiMuoaa piėtus. '-■■■■' • -................................. - «

UKRAINIEČIAI GRASINA
LENKAMS

Varšuva. — Paskutiniam 
lenkų seimo posėdy ukrai
niečių darbo partijos pirmi
ninkas Zahidni iteikė seimui

* •

nepasitikėjimo rezoliuciją 
prieš seimo pirmininką Da- 
šinskį, kuris varžo ukrainie
čių atstovams žodžio laisvę 
ir yra Įvedęs jų kalbų cen
zūrą. Už rezoliuciją balsa
vo visi gudų ir ukrainiečių 
atstovai. Rezoliucija seimo 
buvo atmesta, i ką Zahidni 
iš vietos sušuko: “Jūs palai
dojot žodžio laisvę, mes pa
kelsim ją veikimo laisve.”

ORLAIVIAI SUSIMUŠĖ 
ORE, 6 ŽUVO

SAN DIEGO. Cal., bal. 21. 
— Didelis pasažierinis orlai
vis, Maddux Air Lines, Ine., 
kuris lėkė į Phoenix susimu
šė su kariniu orlaiviu ore.

Šeši žmonės užmušta.
Susimušė kada abu orlai

viu buvo 2.000 pėdų iškilę į 
orą.4

/ 
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GELEŽINKELIS JŪRŲ 
DUGNE

Angliją nuo Europos
myno skiria neplačiausias 
jūros Sąsiauris. Paskutiniu 
metu Anglija ir Prancūzija 
tariasi šio sąsiaurio jūros 
dugne iškasti tunelį ir pra
vesti geležinkelį. Tada sė
dęs Kaune ar Virbaly į 
traukinį galėtum išlipti tik 
Londone. Atrodo, kad po 
kelerių metų tas bus gali
ma.

moterims balsavimo teisę.
Pasirodo, kad Vengrijoj 

moterys dar nėra susipratu
sios,, jeigu duodŠ. save taip 
žeminti.

DĖDEI GALIMA NUPIEŠTI 
OŽIO RAGUS

Berlyno teismas 
jaunos dailinin- 
Dailiiįįnkė buvo 

savo dėdės įžeidi-

Nesenai 
nagrinėjo 
kės bylą, 
kaltinama
mu. Daįlininkė nupiešė sa
vo dėdės portretą ir pasiūlė 
jam nupirkti jį už 5.000 
markių. Dėdė atsisakė tai 
padaryti. Tuomet, užpvkusi 
dailininkė dėdės paveikslą 
papuošė dar ožio ragais, ir 
pakabinus paveikslą ant pe
čių pradėjo vaikščioti su 
juo Berlyno gatvėmis, ku
riomis pasivaikščiodavo ri
jos dėdė. Dėdė užsigavo ir 
apskundė dailininkę teis
man. Teismas dailininkę iš
teisino.

i

KAUNO DARBO BIRŽA
f

Per 1928 metus Kauno 
darbo birža įregistravo 1,- 
577 bedarbius: 1,452 moteris 
fr 125 vyrus. Pareikalauta 
2,377 darbininkų: 1.970 mo
terų ir 407 vyrų. Pasiųsta 
darban 1,448 žmonės: 1,398 
motervs ir 50 vvru. 599 dar-

• ♦ * 

bininkai pats susirado dar
bo. šių metų sausio mėn. 
įregistruota 299 moterys ir 
36 vyrai. Pasiųsta darban 
156 moters ir 24 vyrai.

vo Sovietų konsulas Šacho- 
vas. “Pato” pranešimu, A- 
panasevičiaus pasielgimas 
aiškinamas jo nervų pairimu 
ir nepaprastu susierzinimu, 
juo labiau, kad pas jį rastas 
kokainas. Sužeistas policijos 
valdininkas padėtas į Bara
novičių Ligoninę. Jo padėtis 
labai sunki. Apanasevičius 
taip pat guli Baranbvičių li
goninėj.

ŽYDU POGROMAS 
Lenkijoj

VARŠUVA. — Lenkų te
legramų agentūra davė len- 
kų-epaudai platų paaiškini
mą apie susirėmimą Belačių 
kaime, Kelcų vaivadijoj, 
tarty lenkų ir žydų, kurs su
kėlė žydų tarpe dideli su
bruzdimą. Vietos žydai, ei
nant papročiu, prieš Vely
kas surengė eiseną su vadi
namąja Hamano lėlę. Grupė 
lenkų eiseną užkabino ir iš
sigandę eisenos dalyviai lėlę 
pametė ir išsisklaidė. Tuo 
tarpu lenkai primušė prie lė
lės antrą lentą, darydami tuo 
būdu iš lėlės kryžiaus pavi
dalą, o kairioj figūros pusėj 
išdažė raudoną žaizdą. Po 
to žydų namuose buvo išdau
žyti langai.

POLITINIŲ KALINIŲ BADAS 
v SLONINO KALĖJIME 
Vilniun. — Slonino kalė

jime prasidėjo politinių ka
linių Išdavimas. Badauja 
47 kaliniai, kurie reikalauja 
laisvų pasimatymų su gimi
nėmis, laikraščių ir kit.

IŠPARDUODA DEIMANTUS ■
Užsienių spauda praneša* 

kad SSSR vyriausybė nuta
rė parduoti deimantų už 10 
milijonų rublių.

■ 5v’--‘

KAUNAS. — Konkę iii 
viduoti vidaus reikalų minia 
terija iš principo sutinki 
bet mano, kad pirma reiki 
nustatvti tvarka konkės tiri 
tams perduoti. Todėl konkl 
laidotuvės būsiančios atiflR 
tos neribotam; laikui. .

/-------------

GAISRAS BIZNIO CENTU
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'inios Iš Lietuvos
” •' * 1 f? o— 81 skl. — 1,312 hekt. ir pramonės įmonėms — 149 sklp. 859 hekt. '- Pardavimui 538 sklp. — 

11,243 hek. ir atiduota už lik- viduotus servitutus —12,704 hetkarai. Iš viso per pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį parceliacija palietė 536,642 hektarus žemės bendrame plote.

<į«.
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* MOKYTO JAI BUS SAUKIAMI 
KARIUOMENĖNMinisterių kabinetas pri- 

; ern&'karinėš prievolės įstatv- 
jMO pakeitiBio projektą. Be 
hit®,. pakeitime numatyta, 
,ką4 mokytojai turės atlikti 
^lįįyvią karo tarnybą. Iki 
ĮĮįol jie, buvo nuo kaįro tamy- 
bos atleidžiami.g. Darbui tinkamų vyrų am- Mtįįpki šiol buvo 55 m., da- nustatyta 60 mt. Vadi- 'hasi;<jei tėvui dar nesuėjo 60 lŲlt^'sūnus turės atlikti kari- prievolę.

______- __  
fiaSMĖS REFORMOS VYKDY- 
Kvį. MAS LIETUVOJE

ię*' Kai kurie laikraščiai rašo, Jkad vykdant žemes reformą ■įer dešimt metų išpareeliuo- ti 3,363 dvarai, kurie sudaro įĮ592,536 ha. bendro ploto, iš 'kurio padaryti 57,851 skly- -lir ’ .

Žemės duota nuosavvbėn: fifc-*- v *
\ ** *■ ” c? ” v v

g Jkykloms ir prieglaudoms — 
K 30 sklypų—540 hektarų; pa-' 
K^^apijų bažnyčioms — 150 skl.

1,417 hektarų: kapinėms 
gy— 379 sklp. — 30 liek.; mies- 

ir apskritai, prekybos, su- 
g sisiękimo ir kitų valstybini i i ir privatinių įstaigų bei įmo- 
Sp4>įų-darbinmkains ir tarnau- 

■ftojams, neturintiems nekil- 
eSiojamo turto trobesiams pa-

Vacių organizacijų mo-

ŠIMONYS, Panevėžio ap. 
Dėl pr. metų blogo derliaus 
žmonės silpniau maitinasi, 
dažniau serga ir visokių ne- 
dateklhi 
daugiau 
blogybių, 
susirado 
nur 
gyvuliai, kitur patys' žmo
nės nušalo kojas, ausis ar ką 
kitą. Dėl šalčių ir pusnių 
sunkiai eina darbai miškuo
se. Ir kovas naujo nieko ne
rodo: dar didesni sniegai ir 
pūgos.

Laukų žvėreliams Irgi at
ėjo sunkios dienos. Zuike
liai maisto ieškodami spie
čiasi palei sodybas ir trio- 
bas. kame dažnai tenka švi
no kruopui ragauti ir žaban
gų kilpose viešėti. Dabar 
šių pilkių šimtais visur žūs
ta. Negeresnių likimas glos
to mūsų sparnuočius ir vi
sus kitus gyvius.

junta. Pasitaiko vagysčių ir kitų Dėl gilios žiemos naujos bėdos: vie- sušalo blogai šeriami

" 11. Kaimb merginos Kaunan bei kituosna miesteliuos- na:— H&s/ir pasikaišo lyg ožkaitės šaligatviais stragsi, ir nekaltus bernelius-karei- vėlijis viliote vilioja.12. Voldemaras su minis- teriais, vyskupais — barasi.13. Policija studentus gau- do ir kalėjiman — kemša, 1314. Šiaurės lietuviai šaukiasi savo tautiečių. — pageltos.15. Vyskupai ragina badaujančius brolius — gelbėti.16. Bažnyčiose, gavėnios 1 metu, vienuoliai marijonai, ' jėzuitai ir pranciškonai rekolekcijas bei misijas — lai-' ko.17. Senos gavėnios tik vardas beliko, netik pabalo, bet jau riebalais apsivėlė — nutuko. Y.

... - '
■ >•' z?"’•“ ’ ‘Kariuomenės teismas šiomis dienomis teise 6 lenkų šnipus — Ignatavičių, Bukš- tą, Visockį, Vaiciukevičių, Danišauską ir Kliukį. Dani- šauskas esąs dvarininkas. Tą 

šnipų nrganiaariją, .įstojęs į ją lyg irgi šnipaudamas, atidengė šaulys Vasiliauskas. Byloje jis yra svarbiausias liudininkas.

i j i L eninuiKAUNAS.—Tauragės pučistų byla bus nagrinėjamą * ’L * i *kariuomenės teismo sesijos Šiauliuose balandžio pabaigoj. Dalis kaltinamųjų, paleistų iki teismo, pasislėpė, o vienas mirė kalėjime. Iš 100 pirmiau kaltinamųjų prieš teismą stos apie 60 žmonių.Areštuotieji sukilėliai pasodinti Šiaulių kalėjime; ■

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairu pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun.1 A. Staniu-

• /

• ** 1 . • 

■.
■ * •’ .« X25c.

✓

Okupuotoje Lietuvoje
NESIRŪPINA B ADAU J AN- miniai javai, stinga šieno ir

ČIAIS

sistatvti ir daržui įsirengti 
įj ir tt. ~— 5,981 sklp. — 2.765 |hek. ploto. Amatininkams— j.,162 sklp. — 2.135 hek.; ne- 
Lamatininkams ligi 2 hek. — 1-2,876 skl. — 4,986 hek; nuo 
^.pįir8 hek. — 7.472 sklp. — j^44,320 hek.; nuo 8 iki 20 hek: 
Fpio,816 sklp.—247,430 hek.: |vir§ 20 hek. — 398 sklp. — |Ą650 hekt.; — n idėta maža
žemiams su turima žeme ligi 
>8 hek. — 15,288 sk. — 82.621 
.-hek.; virš 8 hekt.—5,410 skl.65,507 hek. Iš viso p.ridė- 

Ik ta' mažažemiams valstybinės jžemės — 20.698 sklp. — 75.- W72 tek. ploto.
’ ^Palikta dvarų savininkams 

nenusavinamos ženiFs norimos — 927 sklp. — 75.840 hekt., tame skaičiuje miško

KAS LIETUVOJE GIRDĖTI?
1. Žiema apglėbusi visą

pasaulį—šaldo. i
2. Žemė baltu patalu užsi

klojusi — miega.
3. Paukščiai alkauja. ba

dauja, belekiodami žemėn

KALVARIJA. Pil. Juo
zas Astras nubaustas u£ vy
riausios valdžios negerbimą.

KIEK LIETUVOJE GYVENTOJŲ, 
DALYVAUJA KOPERACIJOJ
Iš viso Lietuvoje yra 1,- 

400 koperatvvų (bendro
vių), iš kurių 1,200 via veik
lūs. Šitie visi koperatyvai 
priguli prie 10 kopeiaeijos 
centrų. 6 koperacijos cen
trai jau yra pasinaikinę. 
Koperatyvai turi 116.120 
narių, iš kurių vien kredito 
koperacijai (bankeliams) 
priguli '47,000. vartotojų 
bendrovėms — 36,(XX) ir pie
ninėms 500 narių.

Geriausiai veikia banke
liai. antroj eilėj pieninės ir 
paskutinėj — vartotojų ben
drovės.

seklų. Bado šmėkla tykoja Šiemet nederlius yra smar- keliasdešimt tūkst. žmonių, kiai palietęs okupuotos Lie- kurie gali būt išgelbėti tik tuvos Braslavo, Disnos, Postą vų, Švenčionių, Vilniaus ir Molodečno apskritis. Bado šmėkla tykoja keliasdešimt tūkstančių žmonių. O- kupantų valdžia bado ištiktiems neteikia jokios paramos. Yra tik susidaręs žemės ūkio organizacijų badaujantiems gelbėti Vilniaus krašte komitetas, bet jo veikimas yra toks silpnas, kad beveik jokios paramos!*'!!??-” K«a«i>u«i Lijtau, toki i«- 
d • 1 [reiškimą nutlžiugs, išgirdę, kad randa

negauna.

bendromis visuomenės ir vyriausybės pastangomis. Komitetas ypač šaukiasi visuomenės pagalbos, nes vyriausybė neteikia beveik jokių pašalpų*
TURĖJO NESMAGUMŲ SU 

NUSILPNĖJIMU IR NEMIGE
“Afi buvau visai suirusi,” sako ponia 

Grace-Cashman, Marion, Imi. “Aš tu
rėjau nuolatinius nusilpnėjimus ir ne
galėjau naktimis miegoti. Vienas bu- 
___ _ .....  man daug pa- 
oulh/ic ’’ U Ai o n ♦ ?rili lumvl-o i to »»•»_

BADO ŠMĖKLA
Vilniaus vaivadijoj žemės 

ūkio organizacijų sudalytas 
komitetas badaujantiems 
gelbėti Vilniaus krašte. Ko
mitetas išleido atsišaukimą,< 
kuriam pareiškia, _kad ne
derlius yra smarkiai palie
tęs Braslavo, Disnos, Posta- 
vų. Švenčionių, Vilniaus ir 
Moladečno apskritis. Tose 
apskrityse visai sunykę žie-

kynaš-
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
kė Kun. Jėzuitas F. CozeL._..30c.

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame, ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon 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. Parašė Uosis  45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis.__ _______ 65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni-

si tokios gyduolės kurios pagelbsti nuo 
tokių trubelių, nes Nuga-Tone yra pui
kios gyduolės ir suteikia pngelbų net 
ir labai pavojingose ligose. Virš inilio- 
iias žmonių ^aruslami jas atgavo savo 
sveikatų, stiprumų ir jėgų. Ir jei jus 

Į esate sergantis ir silpnas, jus turėtumėt

Į Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie tu-, . _ _
ri skilvio suirimus, prastų, apetitų, ga-^kolskį parengė S. Kaimietis... 15c.
sus viduriuos, raugėjimu, neveiklias 
kepenis arba kitus svarbius organus, 
galvos skaudėjimų, svaiguli, silpnus 
nervus, reumatiškus skausmus, arbn 
skausmus <lel kurių negalit naktimis 
miegoti. Bandykit Nuga-Tone ir persi- 
tikrinkit patys, kad jos yra puikiausios 
ir greičiausiai veikiančios, sveikatų ir 
stiprumų budavojančios gyduolės ko
kias tik esat vartoję. Nuga-Tone yra 
parduodamos pas visus gyduolių ver
telgas. Jei jūsų vertelga neturi jų sa
vo sandėly], reikalaukite, kad jis užsa
kytų jums iš olselio vaistinės.

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

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

Apaštalystės 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.

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ----- --------------- !
—Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa__50e

Apsirikimų Komedija. Atsi- 
tikimas iš'Amerikoniško gyve .
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ----------- ,------------------------ 10c.

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

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis. ___________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv - 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas_....50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ---------------------------35c. ’

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. Ą. Miliukas_________ 60<r.

Gyvenimas Šv. Stanislovo • *•
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.____ _ 20c. -
? Meilė (Poema). Parašė M. - 
Gustaitis _____ ____________ 15c.

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

Vienuolinė Luomą,
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

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

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius  ____________40c.

Šventas Gabrielius, išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P...._25e.

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

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

,75c. 
Vertė

Saurusaitis ......... _...25c.
Knygelė — su pa-
...................   30c.

Patyrimai Didžiojoj

j tfel Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS j
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir- |

*
R ■

veuu visokius u\įus ir paun- 
s bu visokius dokumentus viso-

kiems reikalams.
į 683 NORTH MAIN STREET

&

A
Brockton, Mass.

OFISO VALANDOS
• nuo 9 iki-S kasdien Į
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krinta—miršta.
4. Kiškiai soduosna lenda 

obuoliauti, moters juos veja 
ir klunų>emis, bei kačergo- 
mis—muša.

5. Dėl didžio šalčio balose 
vanduo išdžiūvo, žmonės 
skundžiasi kad neturį kuomi 
gyvulių girdyti—vandenį ve
ža.

6. Šaltis moterų bei mer
ginų nuogas krūtines—pri
dengė.

7. Dėl gausaus sniego ke
liai kalnuoti, duobėti, arkliai 
šonais remdamiesi—lėtai bė
ga.

8. Žydų autobusai — atsil
si. užtad geležinkelių valdy
ba daugiau pajamų turi.

9. Kai kada pūgos siunta 
ir nieko nebeleidžia bažny
čion eiti (3 d. kovo).

10. Vaikai sėdėdami prie 
Įšaltos krosnies dantimis ka
lina.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

‘'DARBININKAS’ ’v r aTINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
“DARBININKO” KAINA:Amerikoje melams ..........................................Pusei metų ................................ .Lietuvoje metams............................................Pusei metų .............. ....................

..........$4.50
........ $2.25

..........$5.50
. .$2.75

/
J

XI METAI

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮKaina :Amerikoje metamsLietuvoje metams t

•■V $2.50
$3.00

■■ ♦ 
r 

i.
J

KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVĄITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.’°KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- m e “KARIO” n r. yra linksmas skyrius ^Kup

rinės pabiros.”Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams; Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

ji-fr

L-

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.
“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS PRIEINAMOMIS' KAINOMIS.Reikale Kreipkitės Pas

“DARBININKAS”366 West Broadway South Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620

J. Balčikonio____ __________ $1.00
Pramoninės Demokratjios Pa

grindai. Parašė Uosis ______75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P.

Žadeikia. Kaina----------------- 50c.
Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas -ir jo vykdymas 
Rusijoj_____ ___________ ___ 15c.

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus____________________50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis________50c.

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

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

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškąitis__15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys------------------------------------ 25 c.

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas----------------- !

žmogus ir GyVUolys. Para
šė kun. P. Bačys-------------- 30c.
. Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio______ ____10c.

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėlial Išleido M. Paltana
vičių ____________ .— -------- —25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ----- 15c.
. Apie Apdraudę. Parašė J. 
S. Vasiliauskas — ------------5c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida   ____________50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaj^ė J. Damijonai- 
ris .... ....... —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
tų. Vertė Akelaitis ________40c

Esumas—3-eia 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________ —____ G5c.

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- 

•50e-1 kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15e.
MALDAKNYGĖS

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—ju°d°s (prastais minkš
tais viršeliais)______________50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)------------------------ _J50c, -- '

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) ------------------- -------- $1.00

“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass.



TarvydasJonas ‘

F. L. I. S.

Pranciška Naudžiūniutė (S. B.)

smo-

■v •

LAIMINGAS JONELIS

no

Vertė V. L.

Kaunas, 1924 m.

Roda-Roda

*) Laimingai

neša vaisius: uogas 
didumo. Sėkla po 
metų pasėta nebe-

P' A S A K A

PUODAS TAUKŲ

SUNKUS DARBAS
PIRMA PONIA: ‘‘Tavo mažytis Jonelis matosi, kad jis labai ge

ras vaikas. Gal jis kaip užaugs taps prezidentu.”
ANTRA PONIA: “Taip nesakyk. A! tą sakyk. Aš nenoriu kad 

jis turėtų toki sunkų darbą.”

KAS NEKLAUSO, PRITIRS SKAUSMO
Pranukas vieną žiemos vakarą grįžo iš mokyklos namon. Porą die

ni} pirm to smarkiai buvo pašalę. Eidamas su keliais vaikais tiltu jis 
pamatė, kad upė užšalus. “Vaikai,” tarė jis kitiems, “eikime pase 
čiužinėtL” Visi pritarė ir nubėgo žemyn į paupę. Tuo laiku ėjo žmo-

X

gus pro šalį.
“Vaikai,” sušuko jis, “ką jūs darote? Neikit ant ledo; dar jis

• *' ■■

MARGIUKAS
Petrelis turėjo gražų šunelį, Margiuką. Margiuko plaukai švelnu- 

čiąį akys skaisčios. Margiukui ant kaklo Petrelis prisegė gražų gran- 
dinelį su žiedeliu. Kur tik Petrelis eina, ten ir Margiukas seka. Be- 
sivedžiodamas šunelį, Petrelis išmokė ji padavinėti įvairius daiktus; 
mes kur nors akmenėli į vandeni, šunelis ir Iš ten išima ir atneša. Pet
relis jį labai mylėjo. ’

STEBĖTINA v j .
Sykį mano sesutė ėjo gatve ir jai pasirodė, kad ateina lyg pažįsta

ma moteris. Prisiartinus klausė jos: “Ištikrųjų, aš jus kur nors pir- 
miaus sutikau?” '

“Kada?”—atsako moteris.
“Ar mes nesimatėme Montelloje?”
“Niekados nebuvau tenajs,”—ji vėl atsako.
Sesutė mąsto, nežino ką ir sakyti. Paskui tarė: ‘^Juokingas daly

kas, ir aš nebuvau tenai. Turbūt tenai buvo kitos dvi moterys. ’ ’
Rozalija Lėpeškiutė (L.)

SMEGENYS
MOKYTOJAS: “Delko tu man neatsakei Į paduotus klausimus?” 
MOKINYS:“ Aš jums atsakiau. Aš savo galvą pakrutinau.” 
MOKYTOJAS: “Ar tu manai, kad aš galiu girdėti ką tavo 

genys barška, kuomet tu galvą kraipai?” arba laši— tepalas * iškošiama

JAUNIMO DARŽELIS^
Šį skyrių veda D2D2 ANUPRAS jA

t . X ‘
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KATINAS ir gaidys ^

Katinas sukinėjosi aplink gaidį ir galvojo, kaip 6a pasipjovus jį 
pietums, nors paprastai katės gaidžių nedrasko. Pagalios jis ir atsi- 
liępė į gaidį: ■ • ‘

“Girdi, tamsta naktimis perdaug keli triukšmo*ir prikeli iš miego 
gerus žmones... Užtat aš pasiryžau padaryti tamstai galą.”

Gaidys gynėsi, sakydamas, jog jis giedąs tam, kad žmonės, keltū- 
si ir eitų savo darbą dirbtų, ir kad žmonės jokiu būdu negalį be jo 
apseiti. • . . ,

“Gali tai būti,” atsakė katinas,-“bet kas man? Aš nepaisau, ar
žmonės gali be tamsios apsieiti, ar-ne ! Suprask tamsta,— juk aš ne- 
galiu likti be pietų.” / »

Tai taręs, jis ir sudraskė gaidį.
NIEKŠAS SAVO DARBAMS PATEISINTI PANAUDOJA BILE 

PRIEŽASTĮ. (Aisopo-Pasakos, Karolis Varas)
------------------------------- ;----------  i

* ;. .‘tĮima ir su vynu: į 12 unciją (84 zolot.) vyno, deda -nuo 7 iki zolot. maltų uogl^ Tr taįp dviem'dienom ka susistoti. Paskui išgriė^ bią uogas, perkošia ir geriam kelius kartus per dieną "jįįįį stikliuką.Kadagio uogas žmonėą lfU; bai vartoja nuo drugip, vandeninės. ir moteriškių gų. -Apskritai, kadagio ; gos duoda organizmui st rūmo ir gyvumo.Suvirinus kadagio uoj su cukrum gaunama svei ir gardi gira, stiprinanti vi-1 dūrins. Uogas suvirintas štt.į kava geria nuo reumatizmo**^ ir nuo akmens pūslėj?
Iš uogų daro ir vynąi'J 

kiekvienam vandens kibinu 
reikalinga Į4 kibiro uogų, 
žiupsnelį metelių ir m*enes|‘'^ 
laiko nusistovėjimui. •=• Pas- -įj 
kui iškošti, ir gaunamas la-. 
bai gardus gėrimas.

Maltos uogos sumaišytos?^' 
su kiaulienos lašiniais var- 'j 
tojamos nuo išbėrimų, la- 
blausiai nuo dedervinių. ,,’jg

Sumaišius 1 svarą maltųji 
uogų su 1 sv. kanapių sul-l|| 
t i mis arba sviestu 
niais gaunamas 
(mostis), kuri 
per audeklą.

Kadagio uogos vartojambs J 
ir gyvuliams nuo panašių Ii- į 
gij kaip ir žmonėms, be to.? 
nuo kosulio ir sustiprinimui 
Dideliems natminiams gyvu-r| 
liams duodama 'TlrėT 7 iki 
»)1., avims ir kiaulėms nuo— 
% iki zol., šunims nūoį| 
22 iki % zol. giynų arba su-1 
maišyti! su koše arba viralu.'ii 
Nuo maltų uogų sutaisytiį^ 
gėrimui, karvės duoda dau-,i| 
giau pieno. Uogos ir šakos, č 
vartojamos dezinfekcijai, 
rūkant gyvenamus namus į" 
bei staldus. “Y.

1 1 1 "■ j. ""

Girininkas pagalvojo gerą pusvalandį ir tarė:*^
— Tu matai, žmogau, aš neturiu laiko.
Vargšas žmogus nuėjo nusiminęs. Namie jis 

pasiguodė savo bėdas kaimynui. Kaimynas—pa-^ 
gyvenęs žmogus, ir giliai tikintis, iš to tik juokėsi.-^

— Kaip tu gali juoktis iš savo artimo nelai- | 
mes! sušuko neturtėlis.

— Kaip aš nesijuoksiu,—atsakė kaimynas,— t 
kad tu esi toks neišmanėlis, kreipies į girininką. ^ 

:be niekur nieko. ' .
Šis žmogelis įsidėjo į galvą kaimyno žodžius-ir.^ 

'nuėjo gulti. Antrą rytą jo pati atnešė puikų avi- f 
nėlį, kad vyras nuneštų jį girininkui. Tačiau ne- I 
turtėliuii atrodė, kad dovana yra per brangi. Jis 
sugalvojo, kad pakaks ir puodynės tauki!. Jis 
jau ėmė pilti taukus i kokios pėdos aukštumo ir «g 
sprindžio platumo puodynę. Bet vėl jątn pagailoj 
tiek daug gražių taukų atiduoti. Jis paėmė rrflnkš-3| 
to molio, įdėjo į puodynę ir tiktai viršuj užtepei 
ploną sluoksnį taukų. Tada dovana nešinas antr$ l| 
kartą nuėjo į išdidusį girininką. Šimtą kartų že-J® 
mai galvą lenkdamas, jis prašė leisti malku prisi-^ 
kirsti. Galvos palenkimas buvo pakankamai 
mas atneštai dovanai pastebėti. Girinipkas paro-j| 
dė. galva sekretoriui, kuris išrašė leidimą ir jį ga-] 
vęs žmogelis ėjo savo keliu. Vos tik jis išėjo pro ® 
duris, žilagalvis kyšininkas įsinorėjo paragauti 3 
davinį ir neturtėlio apgaulė iškilo švieson. J

— Tuojau pristatykit man Jų žmogii! jis lie^C ^ 
susirūstinęs.Sekretorius pasivijo apgaviką, šaukdamas:— Ei, žmogau! Ponas tave šaukia—tavo leidi^ mas nesąs visiškai teisingas.— Ką darysi, maloniai atsakė sukčius? kai taip pat nėra tikri! Ir dingo miške.

* (Kauno “Vienybė”)
1 * ■

I ‘ •
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ŽVAIGŽDĖ’ I. '
' X.-Jie -žvaigždės vedamiSkubėjo prie Tavęs.Jie giesmę išgirdęAtbėgo prie Tavęs.

n.
—Prie Sosto, štai, žvaigždė; 

Tavo chorų giesmės' 
Skubėti liepia mhn 

J Atbėgti prie Tavęs.
III.

Už piemenėlius aš 
Menkesnis daug esu. 
Didesnis už"karalius

- Nuo altoriaus grįžtu.

nedrūtas, įkrisite.” ■
Vaikai sustojo ir bijojosi eiti ant ledo; tik leligvamaningas Pra

nukas nepaklausė gero perspėjimo ir nuėjo ant ledo. Jis da juokėsi iš 
kitų ir šaukė į juos: “Gėda jums, bailiai! kas bijosi?” Bet vos tik 
jis kelis žingsnius padarė, ledas Įlūžo ir Pranukas iki kaklui Įpuolė į 

, vandenį. Visi greit nuo ten pabėgo ir Pranukas būtų pražuvęs, jei 
ne žmogus, kuris iš gerumo širdies buvo netoli, nebūtų atbėgęs ir jo ne- 
išgelbėjęs. Pranukas drebėjo, kaip drebulės lapas, buvo išbalęs, kaip 
drobė ir pradžioje negalėjo nęi žodžio ištarti. Nors tuojaus pasirū
pino jį vėl sušildyti, tai betgi jis apsirgo ir kelias dienas turėjo gulėti 
lovoje. Kada Pranukas vėl pasveiko, pasakė jam tėvas: “atsimink 
patarlę: ‘KAS NEKLAUSO, PRITIRS SKAUSMO.’ ”

Užšalus—frozen Gero perspėjimo—good warning
Lengvamaningas—eardess Drebulės lapas—aspen leaf.

(šv. Kaz. Seserų Mok. Vadovėlis)

-------  -----NIEKAS NEMATO
“Palauk, kolei tas žmogus praeis, tuomet galėsiva paimti “kalbė

josi tarp savęs du berniuku stovėdama namų prieangy. Netoli nuo 
jų atskirai stovėjo trečias berniukas, ant veido matėsi, kad jis šiek- 
tick susimąstęs.

“Aš negaliu eiti su jumis.V jis sakė.
“Gerai, gali nesekti mudviejų,'apsidirbsime vieni,” atsakė vienas 

iš prieangy stovinčių berniukų.
Antras garsesniu balsu atsakė: “niekas nematys, nėra baimės.” 
Nuošaliai stovintis greitai prisiartino prie judviejų ir tarė; “Sa

kai niekas nematys? Kur dingo Dievas?”
• * * \.

Pasidarė tyla jų trijų tarpe. ’ • ; '
--------Pirmutinis su drąsuoliu sušuko ; “einam!” Priėjo prie krautuvės 

ir greitai bėgdami paėmė po du obuoliu. Tuo metu iš kitos pusės ėjo 
poiieistas, kuris matė. Greitai pradėjo vytis. Du vagiliu berniuku 
bėgo skersai gatvės. Nebuvo laiko dairytis. Berniukams bebėgant 
skersai gatvės, važiavo greitai iš kitos pusės automobilius, ir ■'.... . 
ir aš prisiartinau prie stovinčios minios. Girdėjosi skaudulingi deja
vimai: “Dieve, ką aš padariau. Kam aš tą darbą atlikau. Dovanok 
man Dieve.” Prisiartinęs arčiau pamačiau kaip žemė buvo raudonai 
krauju nudažyta. Tenai mačiau ant žemės gulinčius mano du draugu. 
Pamatę mane, jų akys pasidarė pilnos ašarų. Negalėjau suprasti ką 
jie man norėjo pasakyti, bet širdyje pilniausiai supratau jų žodžius, 
kuriuos kalbėjo veido nudavimu. Ieva Bendoriutė (Elz.)

— 0 karvę iš kur?
— Tą gavau vieton arklio.
— 0 arklį kaip gavai?
— Už jį aš daviau aukso tokį šmotą kaip ma
gai va.
— 0 iš kur auksas?
— Tai, tas buvo mano alga Už septynerių me

tų tarnavimą.
— Jūs galite kiekvienu laiku pasigelbėti,—sa

kė tekintojas.—galite jūs tą dabar pasiekti, kad 
pinigus girdėtumet šokinėjant kišenėje, jei susi
prasite, tapsite laimingu.

— Tai kaip turiu pradėti?—klausė Jonelis.
— Jūs turite būti tekintoju, kaip ir aš; tam 

reikalinga daugiau niekas, kaip tekėlas, kita jau 
pats surasi. Vieną tekėlą duosiu aš, kurs truputį 
yra apdaužytas, bet už tat daugiau nieko, kaip, 
tik žąsį duosit. Ar jūs to norite?

— Kaip galite dar klausti,—atsakė Jonelis,— 
aš būsiu laimingiausis žmogus pasauly; turėsiu 
tiek daug pinigų kišenėj—ką man daugiau reikia? 
—padavė jam žąsį, o pasiėmė tekėlą.

— Dabar, kalbėjo tekintojas ir pakėlė nuo že
mės paprastą, sunkų lauko akmenį, kurs šalę jo 
gulėjo,—pridedu jums dar akmenį, ant kurio ga
lėsite išlyginti senas vinis. Imkite ir tvarkingai 
susidėkite.

Jonelis pasiėmęs akmenis su linksma širdimi 
ėjo tolvn. Jo alęvs iš džiaugsmo blizgėjo.

— Aš esu užgimęs laimės odoj,—sušuko jis,— 
viskas, ką tik aš noriu, sekasi kaip sekmadienio 
vaikui*)

Kadangi jis nuo pat ryto buvo ant kojų, tai 
gana pailso. Taip-gi jį vargino alkis, nes ten visą 
atsargą iš džiaugsmo nusipirkęs karvę, buvo su
valgęs. Jis galop vos fik bepasivilko ir kiekvieną

(Tęsinys iš 30-io num.)

— Na, bandysiu gi,—atsakė jaunikaitis,—bet 
aš visgi likti kaltu nenoriu, kad tave iš nelaimės 
ir išgelbėjus.

Jaunikaitis paėmė-yirvę į rankas ir greit va
rėsi kiaulę, bet šalin kelio. Geras Jonelis ėjo links
mas, pasiliuosavęs nuo rūpesnio, su žąsimi pažas
ty, namo.

— Kaip aš gerai apgalvojau,—kalbėjo pats 
vienas,—aš turiu dar ir pelno iš maino: pirmiau
sia gerą kepsnį, po to daugybę taukų, kurie išvar
vės, to užteks bent ketvirtadaliui metti. Galop 
gražių, baltų plunksnų, kurias sukimštu į savo 
priegalvį ir po to tikrai nesuktas miegosiu. Koks 
džiaugsmas bus mano motinai!

Kada jis parėjo paskutinį sodžių, rado stovintį 
žirklių tekintoji su savo tekėlu. Jo ratas sukėsi, 
o jis dainuodamas pritarė:

— Aš tekinu žirkles ir greitai suku, 
o apsiaustą savo po vėju kabinu.

Jonelis apsistojo ir žiūrėjo: galop pratarė į jį.
— Matyt gerai sekasi tas darbas, kad jūs taip! 

t linksmi esate?
— Taip,—atsakė žirklių tekintojas,—tas ama

tas turi auksinę dirvą. Tikras tekintojas yra žmo- 
gus, kurs tankiai iš kišenės ima pinigais, bet vi
suomet randa. Bet kur jūs pirkote tokią gražią 
Žąsį ?

— Aš jos nepirkau, bet ant kiaulės išsihiai- 
niau,—atsakė Jonelis.

— 0 kiaulę iš kur gavai?— Ja gavau už karvę.
— ____________________ ______________________________________-

X ’ X. .. . .

tonikai buvo padaryti iš di
desnės dalies alkoholio.

“Šiandieniniai tėvai ne 
taip labai mėgsta duoti" ir ~ 
nelabai tiki i sieros su siru
pu pasekmes.”

Šiandien -.nėra stebėtino 
“viską - gydančio” vaisto. 
Vaistai, kurie gali vienam 
pagelbėti kitam vilai netin
ka. Yra tik vienas žinomas, 
geras pavasarinis vaistas, 
visiems apgalėti tą “pavar
gusį jausmą,” arba kaip ki
ti žmonės vadina — “pava
sarinę ligą” ir Dr. Nieoll 
padavė savo patarimą, kuris 
paduotas Šio straipsnio pra-♦ * 
džioje.

GERA PASAKA
Mokytojas sėdėdamas prie savo stalelio žiūrėjo į mokinius. Paste

bėjo vieną iš mokinii} besikalbant: “Juozai, ateik čionai.”
Juozas, nusigandęs keliasi nuo savo kėdelės ir eina pas mokytoją. 

“Apie ką tu kalbėjais!,” užklausė mokytojas. “Aš sekiau pasaką,” 
atsakė Juozelis.

“Mokiniai, padėkite knygas ir paišelius.” Visi padeda. Atsisukęs 
į Juozą sako: “Ar nori kad aš sekčiau pasaką?” Visi sužiuro kas 
čia bus. Net dvi pasakas išgirs, vieną mokytojo, antrą Juozuko.

Juozukas jr gi nudžiugo. ‘ ‘ Taip, mokyto jau,,norėčiau jūsų pasaką 
išgirsti.” •«-- -'
___“Tai klausyk. Vieną dieną yienas berniukas vardu Jonas, buvo 
labai nepakhfitfuyšavo tėveliams. Tėvas tą matydamas paėmė Jonuką 
už nugaros (čia mokytojas paima Juozelį už nugaros ir pasiguldo ant 
kelių) ir jam sakė; ‘Dabar Joneli (pliaukšt, pliaukšt) aš su tavim no
riu (pliaukšt, pliaukšt) pasikalbėti (pliaukšt). Nuo šio laiko tu būk 
geras (pliaukšt, pliaukšt) ir klausyk manęs’ (pliaukšt).”

Juozukas atsistojo. Jam buvo labai negerai, visur jam buvo karš
ta: ausyse, veide ir į . . “Pasakyk,” tarė mokytojas,'“man Juozeli, 
ar mano pasaka geresnė už tavąją.”

Juozelis šypsodamasis turėjo prisipažinti, kad mokytojo pasaka 
daug vaizdingesnė negu jo ir paliks ilgai atminty.

x ' Vladas Ješkevičius (Dor.)

....  ...  . * 
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PAVASARINIAI VAISTAI
Dr. Matthias Nieoll, New 

York’o valstijos sveikatos komisijonierius—per—radio- - 
davė sekančius patarimus a- 
pie “pavasarinius vaistus.”

“Imk kasdien dožą saulės 
šviesos. Įvairink su gana, 
greitu pasivaikščiojimu. Sek 
su geru valgiu su nors vie
na daržove. Gulint duok kū
nui nors astuonias valandas 
miego. Išvėdink plaučius 
šviežiu oru ir tankiai. Ryte, 
atsikeliant, vartok vandenio 
iš lauko, viduriuose ir visuo
met.” Su tais žodžiais D r. 
Nieoll užbaigė ypatingai in
teresingą prakalbą apie pa
vasarinius vaistus.

•Pradžioje kalbos jis sakė:
“Ar. jūs senesnieji vaikai 

neatsimenate gėluosius se
noviškus vasaros laikus, ka
da mes galėjome lakstyti 
kiek tik norėjome, ir sugrį
žę namo, pavargę nuo die
nos linksmumu, užmiršome4. ~

tuos visus linksmumus kuo
met motina privertė nuryti 
dožą sieros su sirupu. Taip 
pat kaip kas pavasarį moti
nos' vale visus namus taip 
privertė vaikus pavasary' 
gerti sierą su sirupu. Jei už
sispyręs neėmei- sierą tai 
vistiek turėjai imti keno 
nors Sarsparilla “ 
už $1.00' ’ i-egtileriškai, pa
kol visa bonka išbaigta.

“Motinos tikėjo, kad ko
kiu nors stebėtinu būdu ta 
siera sumaišyta su sirupu iš
valys kūną ir. kūno kraują.

KADAGYS
Kadagys nereikalauja dir

vožemio, jis auga visur, kur 
tik nėra perdaug drėgna, 
daugiausia pušyne. Žydi 
tarp balandžio ir birželio 
mėnesių ir kitais metais ru
deniop 
žirnio 
dviejų 
dygsta.

Kadagys, plačiai žmonių 
vartojamas kaip vaistas, ku
ris yra uogų sultyse. Kada
gio vaistai vartojami pa
lengvinti šlapinimuisi, ta-

100 dozųjčiau vartoti reikią retai ir 
ne po daug, po 2-4 lašu sul 
čių sykiui. Daug vartojant 
sulčių bei uogų pasirodo šla
pume kraujas.

Daugiausia gydytojai pa- 
v-, taria vartoti kadagio uogų 

Sirupas paprastai paliub-į-arbatą sergantiems vandens 
snoia—vidurius,—bet '‘šioms...............
dienoms yra kitų daiktu, ku
rie tą patį atlieka ir neap
sunkina kūną su cukrum. 
Gana lengva buvo imti se
novišką Sarsparilla ir pa
našius vaistus, bet kažin ką, 
1u dienu tėvai ir motinos sa-

‘ ‘ v 1

kytų jeigu jie tik žinotų,-uogų, 
kad tų dienų taip vadinami šią

liga ir inkstų uždegimu. Be 
to, ši arbata išvalo pūslę nuo 
pūlių, todėl ji vartotina ser
gantiems chroniniu vidurių 
ir storos žarnos uždegimu.

Kadagio arbatą gamina 
taip: į 1 litrą verdančio van
dens deda zalatninko

išmaišo, paskui iško-į 
ir geria stiklinėmis. Ga-

akimirksnį turėjo sustoti pailsėti. Be to neap- 
gailėtinai spaudė ii akmenys. Tada pradėjo lįsti 
mintis sakydama: kaip būtų gerai, jei nereikėtų 
nešti. Kaip koks turklys prislinko prie lauko šu
linio norėdamas pailsėti ir šviežiu vandeniu atsi
gaivinti. Su akmenimis sėsti buvo nepatogu, to
dėl atsargiai padėjo juos šalę savęs, ant šulinio 
krašto. Po to atsisėdo ir norėjo lenktis gerti, bet 
pastebėjo jis, kad vanduo truputį giliai ir pasiekt 
negali, todėl sumetė abu akmeniu. Jonelis, kada 
pamatė akmenis skęstant gilumon, iš džiaugsmo; 
pašoko, puolė ant kelių ir su ašaromis akyse dį- j 
kojo Dievui, kad jam dar parodė šią malonę ir to
kiu geru būdu, be jokio išmetinėjimo, nuo sunkių 
akmenų paliuosavęs, kurie jam dar vienatinį ne
patogumą buvo sudarę.

— Tokio laimingo, kaip aš,—šaukė jis,—nėra 
jokio žmogaus pasauly.

Ramia širdimi, laisvas nuo visų sunkių naštų, 
dabar šokinėdamas ėjo toliau iki parėjo namo, 
pas savo motiną visai tuščias.

(Galas)

Kunigaikščio vyresnysis girininkas sėdėjo 
prieš savo namą, rūkė pypkę ir savo baltą barzdą 
šildė prieš saulę. Čia artinosi prie jo kažin koks 
gailesčio vertas žmogelis ir tarė:

— Pone, tegul tavo išmintis patvirtina mano 
prašymą: žiema jau už durt), o aš namie neturiu' 
nė skiedros malkų. Leisk man tavo miške nusi
kirsti porą pagalių ir tegul Dievas tave laiko il
gus amžius!”
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once per week yearly. ...$3.00

ON KATES:
..............................................................

tymą ir įsileidžia tik tiek e-

. v
tūkstančius lentpiūvių. -Šios 

nuo Suv. Amerikos Valsty- pramonės šakos produktai 
2 • V* v • •« ". o* k—
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-

• /
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tangų leistržuraalą, kurs bū- 
tų gyvas, rimtas ir plates- 
niems sluogsniams prieina
mas tūlos grttpSB.ideahj Tei
kėjas. Šioje srity gražų dar
bą dirba “Židinys” ir links- 

o> 14^ tina, kad ir toliau tuo keliu

M ieconfl-dta toatter 8ept 12,1915 at the post otflee at Boeteo, Man. 
d . < ander the Act of Hardi 3,1870” < [

<- '• A ' * 
mailius at epeclal rate of postase provlded for in Section 1108

Act of October 8,1917, authorteed on July 12, 1918**
\ ‘ \ 

PRENUMERATOS KAINA:
$4J5O Amerikoje metama......... . ........... $4.50

pariy ’............................ $5150 Ūtrienjr me^ma............... .’......... $5150
once>per week yearly..$2150 Viena kart savaitėje metams....$250 

“ USaieny viena kart savaitėje met $3.00I
&V5 “DARBININKAS”

West Broadvvay South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620

ĮRAŠĖM PER 25 METUS IR KĄ 
PARAŠEM?

pažinti, kad lietuvių kalba y- 
ra toli nužengusi pirmyn per 
tuos 25 metus, bet ji dar ne
susilaukė to tautos genijaus, 
kurs ją būtų perkošęs per sa
vo sąmonę ir davęs jai vie
ningą ir, jei taip galima pa
sak vti, sąmoningą siela.

Laikraščiai ? Žurnalai ?
Jei laikraštis yra gatvės 

ir rinkos fotografija, minios 
veidrodis, tai lietuvių minios

eitų ir nenukryptų į persausą 
techniką, nė nevirstų šališku 
agitaciniu žurnalu, nė nepa
virsti) į mėnesinę clirestoma-

Literatūra ?
Specialistai tepasako, ką 

gera mūsų literatai parašė 
pėr tuos 25 metus. Tauta be
rods dar negavo progos pa
girti savo literatus tuo vie
ninteliu nuoširdžiu būdu, 
kuriuo ji girti temoka, bū
tent, pasisavindama jų su
tvertus tipus, į vesdama jyos 
i kasdienini gyvenimą. Ar 
čia kalti rąšytojai, ar gyve
nimas,—nenusistovėjęs, hek- 
t iškas gv’venimas — teatsako

\ - ______

LIETUVOS SOCIALDEMOKRA
TAMS NUTRAUKĖ KAUKĘ

bių. Ji ųžįma beveik šešio
liktą. dalį pasaulio žemės, ta
šiau gyventojų tėra tik pusė 
procento vigo pasaulio gy
ventojų.

Iš pradžių Kanadą valdė 
prancūzai. 1763 m. Pary
žiaus sutartimi Kanada ati
teko anglams. Šiandieną 
Kanada yra beveik nėpri- 
klausonia šalis, nors ir įeina 
į Didž. Britų imperiją. D. 
Britanija susitarusi su Ka
nados parlamentu skiria ge- 

Š. m.
senatas
Kana- 

su 107,-

r

Lietuviai ne nuo 1904-tų 
metų tepradėjo rašyti. Rašė 
jie ir pirnia, pasislėpę nuo 

L Sandarų, bet tik nuo 1904-tų 
metų tepradėjo rodyti ant 
rašto savo lietuviškąją sielą 
ir tikrus savo vardus. Kokią 
sieki parodė, ką parašė per 
tuos 25 metus ?

Laikraščiai ? knygos? gra
žioji literatūra ? rimtoji ? ter
minologija ?. . Bet visupir-
jna, kaip toli pažengė lietu- rodė pertuos 25 metus ir te- 
vių kalba? Reikia pasakyti,;berodo, netolerantingą, Įtū

žusį veidą. Pirmą vietą ja
me gauna ne “mano idea
las.” bet “tavo klaida.” Ne 
idealo šviesa ir šiluma iš jų 
skilčių šviečia ir šildo, lx*t 
pragariškos neapykantos 
liepsna tankiausiai skaityto
jo akis svilina. Žurnalai ne
sugebėjo ar nedrįso atvaiz
duoti gilesnių lietuvio sielos

/. kad 1929-tų metų leidinių 
kalba toli gražu nebe ta, ku- 

jv., ri kalbėjo į mus iš 1904-tų 
f - metu leidiniu. Per visus tuos 
r
»• .
t-

25 metus ją taisė ir “taisė” 
kalbos žinovai ir “žinovai.” 
Ieškota tikrai lietuviškų žo
džių ir formų liaudies pasą
monėje ir surasta nemažai

į^—perių^ tik, deja, neretai iš tų duoti gilesnių lietuvio sielos 
perlų pasidarė šiupinys, kuo- pergyvenimų. Vieni 'skolino-

krypsKanadon. BetirjK*- 
hada irgi įvecįė naują įsta- 

migrantų, kiek reikalingu 
žemes ūkiui ir pramonei. • 
, Kanada pradėjo kilti kaipc 
buvo suvienyta jos dvi da- 
lys Nova Scotia, ir Nęw/..' 
įrunswiek. Ir šiandien pav. 
kanačįjetis gauna 20 kartų 
daugiau kviečių kaip prieš : 
60 m. ’ Kanados tautos tur
tai siekia virš 22 bilijonų r 
dolerių, arba vienam žmo
gui tenka 2,525 doleriai. Ka
nada yra antroje vietoje au- • 

. tomobilių ir telefonų naudo
jimo atžvilgiu. Kanada žy
miai pasistūmėjo ir švieti-

. rrto srity.
Kanados mokyklų sistema 

yra panaši į Suv. Amerikos . 
Valstybių. Ji turi 23 uni
versitetus, kuriuose 1927 m. 
buvo 42,000 studentų. Turi 
daug valdiškų ir privatiškų 
labdarybės organizacijų.

“Ūk. Balsas”

verti net $300,000,000. Pro
dukuojant iš lentų nųnkšti- 
pius ir popierą, Kanadą toj 
industrijoj užima antrą viė- 
tą pasaulyje. Suv. Valsti
jos užima pirmą.

Kanadoj randasi brangių 
metalų Jos auksas 1927 m, 
vertas $38,000,000, daugu
moj paėjo iš šiaurinių On* 
tario kasyklų. Be to, turi 
platinos, nikelio, kobalto ir 
kitų metalų. Nova Scotia 
gaunamas anglis.

Anglis ir stipri vandens 
jėga žymiai prisidėjo prie 
Kanados pramonės išsivys- 
timo. Beveik 75 proc. visų 
pramonės fabrikų randasi 
Ontario ir Quebec, Mont- 
reaĮ Toronto, Hamilton, 
Ottavva miestuose, kurie vra 
svarbiausi pramonės 
trai.

Daug prisidėjo prie 
nados ūkio pakelinio 
žinkeliai.
Kanados gyventojai ir kultūros

stovis.

Daugumas Kanados gy
ventojų yra anglai, bet du 
milionai prancūzų, kurie dar 
vaitoja prancūzų kalbą. 
Quebec yra prancūzų apgy
ventas miestas. Yra ir ga
na daug vokiečių ir skandi
navų. Kaip Suv. Valstijos, 
taip ir Kanada turi didelę 
grupę “naujų” kanadiečių, 
t. y. iš Europos atvykę emi- 
grantaį, kurie per trisde
šimt metų gyvena Kanado
je. Kanadoj svetimų žmo
nių skaičius 1921 m. buvo: 
295,000 vokiečių, 167,000 
skandinavų, 126,000 žydų, 
118,000 holandų, 107,000 uk- 
rairlfečių, 100,000 rusų, 67,- 
000 italų ir tt Kanadoj , 
gyvena ir apie 100,000 indi- 
jonų, senųjų Amerikos gy
ventojų.

Įvedus draudžiamąjį emi- : 
gracijos (įvažiavimo) įsta
tymą Suv. Am. Valstybėms, ; 
manyta, kad emigracija nu-

■ ■ r, ■ ■ i —

mele koja į akmenį pokšt, koja trokšt, aš per gal
vą veteriokšt” ir tt.

Tuo tarpu pasirodo Vilktabis, kurį šaunant ir 
įvąiriais vardais šaukiant (atspėjamas jo vardas 
“Arys” ir jisai vėl lieka Žmogus ir papasakoja, 
kaip jisai paklydusios avies ieškodamas raiste 
pats nežinąs kaip liko vilku. Čirva papasakoja 
taip pat vieną vilktabio istoriją. Po to jisai sako 
ilgą jausmingą monologą, kad tautos siela mSškuo- • 
se, laukuose visur esanti. Minia eina į Milžinka
pį, o tuo tarpu legionininkai pastoja kelią su vė
liava, kurioje baltas erelis ir užrašyta “Unija!” 
Veto! Visi nesmagiai jaučiasi. Tačiau ateina skel
bėjai, kurie sako, esą ateina Gediminas su savo 
pulkais. Gediminą sveikina Ašva. Gediminas sa
ko/kad gana, atėjęs vergijos ir baudžiavos su
trumpinti ir Lietuvai laisvę grąžinti. Tuo baigia* 
si libreto. Po Gedimino kalbos parašyta “Publi- • 
ka, choras,'orchestras,” tačiau ką visi šie turėjo 
veikti, nėra parašyta. Šis veiksmas vietomis pa
rašytas proga ir turi politinį elementą prieš len
kus. x

Be to, dar yra prologas, apibudinąs veikalo i- 
dėją. Vietomis yra liaudies dainų įdėta, trims ari
joms gaidos parašytos. Taip pat jame daug mūsų 
liaudies papročių, prietarų ir realaus gyvenimo^ 
vaizdų. Tenka pasakyti, kad eiliavimas lengvas 
vnetomis visai vvkusiai sudarytos scenos ir dialo 
gai. Vietomis perredagavus (ketvirtas veiksnia: 
tektų atmesti). Šį tą pridėjus, įvedus masinių 
scenų, Gaustas ir Zapsė būtų įdomus libreto ope
rai. Antras ir trečias veiksmas, kur autorius pa- 
šaką vysto, turinys nuoseklus. Tik

gyvenimu gyvęna. Vią Seifo 
literatai berods,šeiną iš so
džiaus ir pradeda atidžiau 
žiūrėti į klaikesnius lietuvio 
sielos užkaminus. ' 

—Netruko pi&fegti 25 mc- 
tai, netruks prabėgti ir kiti 
25 metai. Pirmieji 25 metai 
buvo, džiaugsmo ir mokslo, 
kovų ir keršto, bandyfnų ir 
klaidų metair Kaip nebylys, 
kalbą atgaVęs, tauta laikė 
kalbą perdaug sąmonėje. 
Kitaip ir būti negalėjo. Tau
ta negalėjo nesidžiaugti, ne
galėjo kalbos nesimokyti; o 
jau tiek progų buvo pavar
toti ją peštymėmfe! Po kovų 
ir darbų jau gal nebetoli lai
kas, kuomet lietuviai ras ge
resnių jausnnj, prakilnesnių
idealų savo tautinėje sieloje neral gubernatorių.

parlamentą, sudaro: 
ir valstiečių rūmai, 
dos sostinė’Ottavva
843 gyv. Didžiausias mies
tas Montreal: turi 618,506 
gyventojų.

Žemdirbystė ir miškų ūkis.

Kanada yra žemdirbių ša
lis. Ji užima antrą vietą pa
saulinėje kviečių gamyboje. 
Kanada taip pat daug išve
ža sviesto, sūrio, pieno, mė
sos ir kitų produktų.

Kanada turi suviiš du 
tūkstančius lapių ūkių. Kai
lių pramonė yra ypatingai 
svarbi, nes į metus apie 3,- 
700,000 kailių parduodama. 
Žuvininkystė duoda irgi ne
mažai pelno. Naminių gyr- 
vulių, avių, kiaulių, galvi
jų ir arklių auginimas yra 
svarbiausios Kanados ūkio 
šakos.

Kanada turi labai daug 
neišdirbtos žemes ir gerų 
ganyklų, kurios vis dar ne
išnaudojamos.

Miškų ūkis užima antrą 
vietą tautos pramonėje. Ka
nada dabar išdirba beveik 
trečią dalį viso pasaulio 
popieros. Ji turi su virš tris

KIEK YRA ŽEMĖJE 
ŽMONIŲ

Dabar mūsų žemėje gyve
na 1912 milijonų arba arti 
dviejų milijardų žmonių. 
Kasdien gimsta 50,000 žmo
nių daugiau, kaip kasdien 
miršta. Per 20 dienų žemė
je padaugėję žmonių vienu 
milijonu, o per metus 18 mi
lijonų. Jei taip greit dau
ginsis žmonės, tai po 120 me
tų, t.’ y., apie 2050 metus že
mėje bus apie 4,000 milijo
nų arba apie 4 milijardus. 
Apie 2200 metus būtų 8 mi- 
lijardai, kurį skaičių var
giai begalės išmaitinti žeme, 
jei neatsiras naujų maisto 
šaltinių arba jei koki baisūs 
karhi" arfia. m'aras nesuma
žins žmonių.

------------------ f—
Spaudoje buvo paskelbta, raidėmis, kaip “L. A.” pa

kai! Lietuvos socialdemokra- duoda, skelbia: ‘‘Ginklas dal
iai rengėsi prie sukilimo ir šį pavasarį turi prabilti ir 
kad valdžia susekus sumoks- pašalinti fašistiškų okupan- 
lą ir areštavus 100 socialde-,tų vergiją. Gėda, kurią jau 
mokintų. į t rečius metus Lietuvos liau-

Diktatorių 1 " 
metu Lietuvoje sąmokslai ir 
areštavimai nesibaigia, ir 
mes paskelbta žinia nesiste
bėjome.

Bet dabar atėjusieji iš 
Kauno laikraščiai paduoda 
daugiau smulkmenų apie so- sjo Tauragės sukilimo drau- 
cialdemokratų veikimą ir 
areštus. Pasirodo, kad jie 
dirbo už lėnlčiT grašius ben
drai su plečkaitininkais.

Buvę taip: balandžio 2 d. 
policija padarė kratą “So
cialdemokrato” Lietuvos so
cialistų partijos organo re
dakcijos ir rado per 2,000 eg
zempliorių plečkaitininkų 
ividžiomo laikraščio “Pir- 

Jmyn” ir nemaža komunisti- 
Suinita ir 

gal nesąmonės?) padarus, irikalėjiman padėta apie 30 
baigiant grynai agitatyvio žmonių, jų tarpe Stasys Kai- 
|M)būdžio žurnalais, vis dėlto!rys. Galinis ir kiti.

Rado “Pirmyn” ir tą liū
sta mbiom i s

— - - •
; ” niet “ekspertai” jas perkošė
Y per savo sukubistėjusią ne
/ „ tai pasąmonę. Kas vakar bu-
f vo “netaisyklinga,” pasida- 

re šiandien madna, bet tik 
iki rytdienai. Pav. “Dievo 
valia” kas du-trys metai bū- 

Ef‘davo tai “žemėje,” tai vėl 
Ik-- “ant žemės.” Yphč katali- 
jk. kams atsibodo poteriauti 
| šiandien taip, ryt vėl kitaip. 

Nevienas senis nutarė po se
novei “Panai Marijai slūžyt 
ir jos asablyvu mylasnyku į nesimatė beveik iki pat pas-j 
būt.” Vis dėlto reikia pri- kurinių laikų rimtesnių pas-merį, kuriame

'• — ~ ~r <
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viešpatavimo!llis ne5a> tuli ^*1 fašistų 
’ ’ • - -krauju numazgota.”

Vadinasi plečkaitininkai 
Vilniuje ir socialdemokratai 
Kaune rengėsi prie skerdy
nių. Skaitytojai jau žino, 
kad Plečkaitis po nepavvku-

si kitur seniau pergyventas 
ir tankiai jau susikristaliza
vusias idėjas, platesnietns 
aukštesniųjų inteligentų 
sluogsniams arba svetimas, 
arba perdaug sausai techniš
kas.
nuo laiko pasirodančius 
tuoj mirštančius žurnalus,!myn 
tūlų literatų pasąmonės (arpies literatūros.

Pridėjus prie tų laiks
ir; leidžiamo

* J

ge su kitais atsidūrė Lenki
joj, ir lenkų remiamas, Vil
niuje 'pradėjo organizuotis 
ginkluotus būrius pulti Lie
tuvą ir lenkų pinigais pradė
jo leisti laikraštį “Pirmyn.”

Lietuvos socialdentokratai 
ir taipgi Amerikos socialis
tai iš “Naujienų” ir “Kelei
vio” Plečkaičio judošiško 
darbo nepasmerkė, bet gėdi
josi viešai prisipažinti, kad 
jie jį remia.

Dabar paaiškėjo, kad so
cialdemokratai ne tik nepa- puotoje Lietuvoje yra visų 
smerkė plečkaitininkų, bet socialistų darbas, 
jie su jais, kaip su savo idė- jie ir kipšui parsiduotų.

jų draugais palaiko artimus 
ryšius.

Vadinasi, plečkaitininkų 
darbas už lenkų grašius-oku-

K. Bėrutis gražiai ir meiliai gyvenančius jaunuosius Gaustą

GAUSTAS IR Z APSE
.. Tokiu vardu yra likęs poeto kun. d-ro M. Gus
taičio rankraštis, keturių veiksmui pasakos drama 
liaudies operai. Tasai veikalas nebaigtas, dar 
juodrašty, vis dėlto, reikia pasakyti, Įdomi dra
ma. Autoriaus, matyti, iš karto turėtas tikslas tri- 
juosė veiksmuose visa baigti, tačiau rašant pąda- 
rytas ir ketvirtas, nors jisai nedaug tesijimgia su 

^visuma. Šitai sprendžiama iš to., kad pirmam la- 
[*■ pe parašyta “triveiksme drama,” o vėliau iš- 
ir braukta ir pataisyta “ketumi veiksmų drama.”

Turinį sudaro padavimai apie Gaustą ir Zapsę 
‘(Dzūkijos ežerai) ir pasakos “kur velnias neįvei- 

ten bobą siunčia.”
Gausto ir Zapsės eilėmis parašytos dramos 

r* turinys toks:
up . Prie ežero undinių chorai dainuoja ir šoka, 
h Joms pasislėpus ežero dugne, Gaustas žvejas, 20 
Kr inetų vyras (įdomu pažymėti, kad Gausto ir Zap- 

sės rolės dzūkiškai autoriaus ištaisytos), taiso 
tinklą ir pasakoja pokalbio forma pakeleiviui Aš- 

fei '-vai padavimą, kaip atsirado tasai ežeras. IŠ eže- 
Įfo-* rotaip pat girdėti balsai. Girdėti mergelė dainuo
ju j* iš seklyčios, su kuria Gaustas kalbasi.
y Šio veiksmo gale Gausto sesuo Rūta ir aidžia- 

masis kvartetas lcalbasi ir dainuoja apie rūtų dar- 
2elį , kad Zapsei mergelei nuims vainiką ir uždės 

, kikliką.
& ' Antrame veiksme pagirys pavasario rytą ir 
|? Kabalda (žemės dvasia) su ragana kalbasi, kaip

v * 
v*

ir Zapsę sukiršinti, meilę išplėšti. Jos sutaria. 
Zapsei verpiant ir supant lopšy kūdikį, ateina ra
gana, skundžias sunkiu gyvenimu ir prašo nors 
duonos plutelės.

Gavusi dėkoja ir užintriguoja Zapsę, esą vyras 
gali pasigėrėti tokia žmona,,tačiau ištaria “vienas 
nebent daiktas’‘.N Tuo labai užintriguoja Zap
sę. Ji norinti sužinoti paslaptį, ragana po malda
vimu pasako, esą vyro galvoj yra žilas plaukas, 
kurs sukels pragarą ir pataria:

Nešina vyrui į lauką pietauti, 
Imkis peiliuką tam plaukui išplauti, 
Kai prisivalgys, prašyk pasilsėti, 
Ant savo kelių liepk galvą padėti,

sako, išplausi tą plauką. Įveikusi Zapsę raga-*

Už grašį

NEMUNO ELEKTRIFIKA- 
CIJA

Grupė Kauno pramoninin
kų Petrašiūnuose projektuo
ja statyti vandeniu varomą 
elektros stotį. Gaunamą e- 
lektros energiją manoma 
tiekti Kaunui ir aplinki- 
niamis' miesteliams. Kalba
ma, kad jau nupirkta žemės - 
sklypas ir organizuojami 
darbininkai.

ir,
na eina į pamiškę, kur Gaustas aria ir tam po tam 
tikro apsimetimo pasako:

Judu sutinkat, žinau, su žmona, 
Bet, Dievulėliau, ji taikos kaip jautį 
Tamstą—tik nenusigąsk—paplauti I

Vėversys padangėj, gyvatė iš po kelmo kalba, 
turės įvykti po tokių raganos sukiršinimų. Ir
rai, kada Zapsė atneša pietus ir paskui prašo pa
dėti galvą, tasai pastebi peilį ir žmoną sumuša ir 
susĮiardo kojomis. Ją randa žmonės sužeistą.

t

Trečiame veiksme Kabalda atiduoda raganai 
sutartą užmokestį:

kas 
tik-

ki-
ro-

Kipšas seniai juos ant smaigo užmovė—
Te, pajuodake, uždirbtą gerovę.

Artintis ašen tavęs nedrįstu, 
Kad nepatapeiau toksai, kaip tu!

Balsiene gydo Zapsę skusta arklio kanopa ir 
tais prietaringais vaistais. Trečiam paveiksle
do Gaustą, apkaustytą grandiniais. Jis rauda pra
eities, sielojasi dėl prastos meilės. Ežero nendrės 
šiūbuodamos dainuoja, du dvasių chorai apsupa 
vainiku aplink pašlijusį ir apsiblaususį Gaustą ir 
dainuoja. Zapsei apsireiškus, lengvutė šviesa žai
džia scenoje, ir baigiasi trečias veiksmas.

Miške pavakare, ketvirtas veiksmas.. Medėjas 
persimetęs ant peties šautuvą dainuoja ir kalbasi 
su Ašva. Ašva vienoj vietoj sako:

žine visutė Seinų Lietuva 
Liūdnąjį nuotykį apie Gaustus. 
Čia kaltininkės beslapstos Rūstus 
Laukia jos teisinas.

kuriJiems besikalbant staiga atbėga mergaitė, 
jiems pasipasakoja, esą paklydusi bestagariauda- 
ma. Ją gąsdinąs balsas, kurį perkūno trenksmas 
išsklaidė. Paaiški, kad rabanos miškuose veisia 
drugius ir visokias ligas. Atjoja Geležinis, kuris 
taip pasakoja apie nuotykį nfiške: “Joju, maty
tum, vieškeliu, nei iš šen, nei iš ten tuč kokia ler
va—balzgana, Įvg smilkalo dūmais ar ūkanomis 
apsisupus. Paleidau kumelę šuoliu, ji įkandin. Ar
klys prunkščia, ausimis karpo, išsitifesė zovada: ji 
pdskui, vis-sulig arklio uodega. Nogh-davė, kn-
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Kurpės ząmbarine.s ir vyžai karnų 
Štai parugėje belaukia delnų: .
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i *■, f f-Vertinant gyvenamojo momento ekonominius reiškinius federanto akimis tenka panagrinėti juos dviem atžvilgiais, būtent: pirma, kiek teigiamai ar neigiamai jie atsiliepia į darbo ir uždarbio perspektyvas, ir ant-, ra — įgyvenimo brangumą.

Kalbant apie ekonominę 
krašto būklę pirmu atžvil
giu tenka paliesti skaudžiau
sias darbo visuomenei klau
simas — nedarbo klausimas. 
Kaip stovi šiandien Lietu
voje nedarbo klausimas sun
ku tikrai pasakyti, nes rei
kiamos statistikos nėra. Pa
skutinės statistikos 
yra iš 1927 m.
bių būta apie 10.000. 
kia 
čius, 
kis” 
lūs. 
tada
Kadangi V. 
kuri tą statistiką vedė, 1928 . 
m. tą darbą nežinia dėl ko 
nutraukė, neperda vusi jo 
kitai įstaigai, tai šiandien 1 
mes neturime tikslių žinių

< 

apie nedarbo klausimo būk
lę Lietuvoje. Savaime su
prantama, kad vyriausybė, 
neturėdama tikslių žinių, ne-

žinios 
Tada bedar-

Rei- 
pasakyti, kad šis skai-

kaip ir “Lietuvos te
pripažįsta, yra netiks- 
Tikrumbje bedarbių ir 
būta žymiai daugiau. 

R. Ministerija,

J?

ISUOTINAMSUVA-
santrauka
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■ »■ >» ' ■■■! ; l,T*gerai yaizdhoja sūMdariūBią būklę.. Ir Kauno ūiįesto sa- vivąldybė tekdavo matyti gausingų bedarbių apgulta. Tuo tarpu rimtesnių žygių iš vyriausybės pusės kovoje su nedarbu nepastebima. Ap- sirubežiuota paskyrimu kai kuriems miestams, pavyz. Kaunas, Šiauliai, Panevė
žys, palyginti mažų sumų 
viešiems darbams organi
zuoti. Darbo biržų veikimas 
neprižiūrimas. Jose pasi
reiškiantis šališkunias darbą 
teikiant. Prie mūsų eksplo
atacijos vyriausybės moka- Ines Rusų turėtume lygią kelių tarifus: prekėms gabe- 
mos kainos mažiausia 25% 
žemesnės negu privatinių į- 
moninkų mokamosios. Be 
to, dažnai menkai apsiren
gusiems darbininkams ten
ka dirbti sunkiausiose sąly
gose, šaltis, barakų nešimas, 
sunkenybės su valgiu (ypač 
šiltu), vargas su butu atei
viams darbininkams, toli
mas kelias r darbo vietą ir 
t. t.

Atsižvelgiant į šias aplin
kybes ir ypač į sunkią šiais 
metais darbininkų būklę, 
vyriausybė neturėtų naudo
tis savo kaip darbdavio ypa
tinga (monopolisto) būkle, s 
o turėtų vis dėlto mokėti 
aukštesnes kainas, kad 
socialiniais sumetimais.

*
•* . r ' >

vyriausybės naudai. Ją va-|džiams, sparamedžiams ir re vienas iš komiBariatųva- visaiQmamas “vuieštorgas.” Šis džiams Finansų Ministeris “vnieštorgas” vaduodama-į jau sumažino nuo §. m. sausis politiniais sumetimais vieną kartą perka vienur, kitą—kitur. Tuo būdu prekyboje su Rusija negali būti jokio pastovumo, jokio apskaičiavimo. Ir iš tikro, mes matome, kad paskutiniu laiku prekyba su Rusija plečiasi mūsų nenaudai. Mes perkame iš rusų už kelis milijonus litų, o jie iš mūsų tik už kelis šimtus tūkstančių. Norint, kad ir

neapdirbtiems me-

» jvlk* OUlIlUmi IV AAtAVF III* OtlU

šio 1 d. intoitą per pusę, o 
kitai žaliavai, kaip neap
dirbtiems kaulams, žaliems 
kailiams visai muitą panai
kino. Aišku, kad dėl šios 
priežasties jšumažės darbas 
mūsų lentpiūvęse ir kito me
džio išdirbimb įmonėse, o 
taip pat ir odų fabrikuose, 
nes mūsų įmonininkai bepa
jėgs konkuruoti su užsienio 
pirkliais. Mūsų vyriausybė 
pasižadėjo sulyginti geležin-

naudą reikėjo su jais suda
lyti sutartį paremtą vadina
mu kontingentų principu, 
būtent, Rusija būtų turėjusi 
pasižadėti pirkti iš mūsų 
tam tikrą prekių kiekį 
(kontingentą). Tada mūsų 
pramonė galėtų rasti savo 
gaminiams rinką Rusijoje, 
fabrikuose darbas eitų pilnu 
tempu, darbininkai turėtų 
uždarbio visą savaitę o ne 
kelias dienas,—kaip kad da
bar.

ir

Darbo ir uždarbio perspek
tyvos.

Kokios gi darbo ir uždąr-
gali vesti nė tikslios politi- bio perspektyvos ateityje?

Čia tenka paliesti du dide
lės reikšmės Įvykiu: preky
bos sutartis su Rusija ir su 
Vokietija. Apgailestaujant 
tenka pasakyti, kad jų su
darymas darbo visuomenei; 
nieko gero nežada. Ir štai 
kodėl. Su Rusija prekybos 
sutartis sudaryta didžiausio 
palankumo principu, kuris 
miuns veik nieko doro ne
duos prekybos santykiuose 
su Rusija. Dalykas tas,

kos nedarbui šalinti. Viena 
betgi šiandien yra aišku, 
kad nedarbo klausimas gana 
opus. Tai mes galime spręs
ti iš to, kad ir Kaune ir 
Šiauliuose yra fabrikų, ku
rie tedirba į savaitę tik 2-3 
o kai kurie net tik 1 dieną. 
Jau vienas faktas, kad Pa
nevėžyje bedarbiai nepaisy
dami karo stovio laikė užda
rę 6 valandas burmistrą, ku- Rusijoje laisvos prekv- 
rį tik policija tepaliuosavo, bos nėra, ji monopolizuota

Apie sutarti su Vokietija.

Dar blogiau su prekybos 
sutartimi su Vokietija. Ta 
sutartimi mūsų vyriausybe, 
praplėsdama jau anksčiau i- 
talams suteiktas teises 
kiečiams, pasižadėjo 
Vokietijos piliečiams lais
vai įvažiuoti, įsikurti, 
tis prekyba, amatais, laisvo
mis profesijomis irtt., pasi
žadėjo sulyginti daugeliu at
žvilgių vokiečius su Lietu
vos piliečiais. Sulyginti juos 
su lietuviais vidaus, 'laivi
ninkystes ir sielių plukdy
me. Šitas vokiečių teisių su
lyginimas su savo piliečių 
mums gresia

ir vo- 
leisti

v • vers-

kia 2,800,000 litų, o tilo pat 
metu 1927 m. jis siekė 10 
mil., o 1928 m. — 12*mil. 
Be to sausis yra vienas iš 
vadinamų “riebių” mėn. 
Per šį mėnesį dėl didesnio 
Išvežimo susidaro tvirtos va
liutos atsarga “liesiesiems” 
vasaros- mėnesiams. Nenuo
stabu tada, kad ir Lietuvos 
Banko i balansai rodo vis 
liūdfiesnį ekonomines kraš
to būklės vaizdą. Plaukiant 
į užsienį tvirtai valiutai, 
kuria yra paremtas mūsų 
litas, Lietuvos Bankas yra 
priverstas siaurinti esamą a- 
pyvartoje pinigų kiekį, kad 
išlaikytų lito kursą. Šiokis 
esamų apyvartoje pinigų 
mažinimas krašto ūkio gy
venimui turi'' tos pačios 
reikšmės kaip kad nūleidi-

namloms ar tai iš Lietuvos 
ar tranzitu per-Lietuvą į 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus 
uostus. Dabar geležinkelio 
tarifai Klaipėdos ruožu yra 
mažesni negu Karaliaučiaus. 
Tas patraukia prekių gabe
nimą per Klaipėdą, kuri 
mūsų prekyboje su užsie
niais turi didelės reikšmės. 
Pro čia išvežama 43 proc. 
visų išvežamų ir įvežama 32 
proc. vilti įvežamų prekių. 
Dabar Klaipėda turės smuk
ti, nes nepajėgs konkuruoti 
su geriau įrengtu Karaliau
čium. Iš to bus daug pelno 
vokiečiams, bet didelis nuos
tolis mums. O srdunkant

•

Klaipėdai vietos gyventojai 
ims murmėti ir panorės 
grįžti prie Vokietijos. Be 
to sutartimi leidžiama vo
kiečių draudimo draugijoms 
verstis Klaipėdos krašte ir 
pelnytis iš Lietuvos gyven
tojų.

Prekybos balansas, kreditas, 
litai.

Neteikia šviesių vilčių nė 
bendra krašto ekonominė 
būklė. Užsienio prekybos 

svetimšalių balansas 1927 m. pasibaigė 
antplūdžiu ir darbo paver- su 20 milijonų litų pasyvo, 

o 1928 metų net su 34 rrfil.žimu mūsų darbininkams.
Darbas galės sumažėti ir dėlpitų. Tuo būdu tik jier dve- 
to, kad ši sutartis lengvina’jus metus daugiau įvežta ne- 
mūsų žaliavos, neapdirbtos;gu išvežta — už 54 mil. litų, 
medžiagos išvežimą į Vokie-lšių metų sausio mėn. preky- 
tiją. Pavyzdžiui, popierme- bos balanso aktyvumas šie-

v •

Keleivi! pasakė senatas, eik sau. po velniu.mui reiktų padaryti kitokis finalas. Taip pat pir-
• mas veiksmas tektų restauruoti, nes jisai ir paties Mums reikia milijono auksinių.

autoriaus tiek daug taisytas įvairiais pieštukais ir — štai jie. pasakė tas vyras. o atidalydamas 
rašalais, kad vietomis visai negalima susigaudyti, langą, parodė jiems prieš namo duris aikštėje su- 
Be to. jam reiktų padalyti pagrindinės konstruk- stojusį kaimišką vežimą.
ei jos pakeitimas.

Dabai gaila, kad mirtis nedavė jam baigti šio 
veikalo, o raši jisai būtų sukūręs tikrai vertingą 
dalyką iš mūsų tautos padavų, pasakų, papročių 
ir liaudies prietarų, nors ir ši nebaigta pasakos 
drama daro vietomis gilaus įspūdžio ir verta iš
leisti.—‘ ‘ Rytas. ’ ’

Victor Hugo

PADAVIMAS
Vertė A. Vaičiulaitis.

Tai atsitiko senai, labai senai, tuo metu, kai 
Lašapeliečiai norėjo bažnyčią statydintis. Dėl jos 
jie susitarė ir ėmėsi darbo, išvedė pamatus, padė
jo sienas, o nuo pinklų, plaktukų, kirvių per šešis 
mėnesius buvo triukšmas. Po šešių mėnesių pri
stigo pinigų. Kas daryti? Susirinko senatas, tą
sėsi, ieškojo. Darbininkai atsisakė dirbti, o tarp 
naujų apleisto namo akmenų klestėjo visokių žo
lių galybės.

Taip senatui besitariant, įeina aukšto ūgio ir 
gražaus veido nepažįstamas žmogus.

— Sveiki, miestiečiai! Ką sprendJiat ? Jūs, 
tur būt, nežinote, kaip-bažnyčią pabaigti.. šneka
ma., kad pinigų pristigę.

Vienas jų nulipo su tuo žmogum, dėl visa ko 
painia maišą, kuriais vežimas prikrautas, paskum 
abu, nepažįstamasis ir miestietis, sugrįžo. Maišą 
prieš senatą atrišo—jis ir iš tikrųjų buvo pilnas 
aukso.

Senatas išplėtė akis ir sako tam vyrui:
— Kas jūs, pone, esate?
— Brangūs miestiečiai, aš esu tas, kurs pinigų 

turi. Ko daugiau jums reikia. Mazgą atmezgiau 
—naudokitės tuo. Štai jums milijonas auksinių. 
Ar norite ?

— Žinoma, po šimts!.. sako senatas. Mes pa
baigsime bažnyčią.

— Gerai, imkite, tik su sąlyga.
— Kokia, pone?
— Baikite bažnyčią statyti, imkite šituos pini

gus, bet prižadėkite mian sielą to, kurs per pa
šventinimą pirmas į bažnyčią įeis.

— Tu esi velnias! suriko senatas.
— 0 jūs—bepročiai! atkirto velnias.
Visi baisiai išsigando. Bet tas ponaitis buvo 

nieko sau velniūkštis, švaistėsi,' sukinėjosi į visas 
šalis juokdamasis, skambino visai nauju auksu, 
todėl jie nurimo ir sutiko.

— Dabar^ tarė velnias, matot, kad mano pra
kišta. Jūs turėsite milijoną ir bažnyčią, o aš 
tik vienui vieną sielą. Ir dar kokią sielą! Pir- 
nųausia įėjusio! Sielą netyčia pasitaikiusią. Mięs-
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Įtiui, įvairįems kultūros reikalams. Bet dabar švietimo reikalams kaip"tik mažinama.
Tenka nusiskųsti ir tuo, 

kad nesiimama griežtų prie
monių kovoti su sindikatais. 
tai yra su pramonininkų bei 
prekybininkų susijungimais. 
Tie sindikatai dirbtinėmis 
priemonėmis kelia kai ku
riems plataus vartojimo 
daiktams kainas. Lietuvoje 
jau susidarė, alausj degtukų, 
žibalo, miltų, bčnzino sindi
katai. Jie, pašalinę konku
renciją, stato tokias kainas, 
kokių nori.

Tokių sindikatų veikimas 
kelia pragyvenimo brangu
mą. Pragyvenimo minimu
mas 1 žmogui pereitų metų 
lapkričio mėn. siekė pagal

BLAIVINIMO SW
VIMAS
■.....  < sr

Naujos Anglijos Pilnųjų ’ 
ninku kuopų suvažiavimas 
12 d. gegužės, 1929, Lowell, 
žv. Juozapo parapijos Sveg 

Gerb. kuopų valdybos ir 
nepamirškite sekančiuose šavd. 
sirinkimuose išrinkti delegatus 
padaryti naudingų įnešimų tlr 
bo organizacijos, šis suvažiav 
bus svarbus ne vien tik kad 
metinis jr bus renkama nauj 
dyba, bet ir taip yra daug v 
svarbių dalykų apsvarstymu 
legatai malonėkite nesivėluo' 
sesijas pradėsime 12:30 vai. po 
tų. Bus išklausyti kuopų ; 
iš kuopų stovio ir kiek* 
kuopoje yra narių.

•

mas dalies kraujo ligoniui. Statistikos Biuletenį 106 li- 
Š. m. vasario mėn. 15 d. Lie- " 
tuvos Banko balansas rodo, 
kad banknotų apyvartoje 
buvo tik 81 mil. 584 tūkst. 
646 litai. Pernai metų pra
džioje mes turėjome apyvar
toje net apie 100 milijonų 
litų banknotų. Savaime su
prantama, kad esant taip 
mažai pinigų apyvartoje ne
gali atpigti kreditas, silpsta 
pramopė ir prekyba, nihžė- 
ja darbo ir uždarbio progos. 
Mes tapome dideliais bargi- 
ninkais. Ir už pasiūtą švar
ką negalime" atsilyginti ki
taip kaip vekseliu. Vekse
lis lydi kiekvieną mūsų 
žingsnį. Statistikos biulete
nio žiniomis protestuotų 
Vekselių pereitų metų lap
kričio mėn. buvo 4,195.198 
litų sumai.

Bankrotas, biudžetas, 
sindikatai.

Šią būklę sunkina

I

dar 
gausingi bankrotai, daromi 
bankrotininkų tyčia, kad 
pasipelnytų. Tų bankrotų 
padariniai sunkia našta gu
la ant vartotojų, nes dėl 
bankrotų brangsta pragyve
nimas.

Šių metų biudžetas apie 7 
mil. litų yra didesnis už pra
ėjusių metų.

Pusė bėdos būtų, jei padi
dėjusios. išlaidos būtų ski
riamos švietimui, žemės ū-

tų 75 centų, o gruodžio mėn. 
jau 108 lt. 04 et.

Nederlius, emigracija, Darbo 
Rūmai.

Ypač sunki darbo visuo
menės būklė nederliaus pa
liestuose kraštuose. Darbi
ninkai ir šiaip vargingesnė 
visuomenė jau badauja. Pla
tesnio maštabo pagalbos nė
ra. Ir čia negalima nutylė
ti vieno be galo liūdno reiš
kinio. Kai Lietuvos vysku
pų buvo išleistas atsišauki
mas į dvasininkiją šelpimo 
darbo reikalu, tai “Lietu
vos Aidas” prūdėjo šaukti, 
kad pakanka vieno cen t va
linio šelpimo komiteto su jo 
skyriais, kad įvedamas šel
pimo darbe “paralelizmas” 
ir tt. Negi gali būti kada 
per daug šelpėjų didžiam 
vargui esant! Vyriausybė 
ūkininkams teikia paskolą 
sėklų pavidalu. Darbinin
kai ir varguomenė turi lauk
ti, kol šelpimo komitetai su
kalėdos ką pas gerus 
nes.

Baigiau! šį 
tenka dar paliesti labai svar
bus emigracijos klausimas. 
Iš Statistikos biuletenio su
žinome, kad per pirmą 1928 
m. pusmetį iš Lietuvos emi
gravo 4.715 asmenų.

Skaičius mūsų nedideliam 
kraštui nemažas. Bet šiam

T'’
J. Svirskas,

Piln. Blaiv. Apskr. Pnj
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svarbiam klausimui sutvAl 
kvti veik nieko nepadaryt 
Nesistengiama koncentru<> 
lietuvių emigrantų kuriai!.- 
viename klimato atžvilgių, 
patogesniame krašte, kad ištj 
si laikytų emigrantų tautybei 
Lietuviai Brazilijoje vis dar
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t iečiai, mano draugai, jūs bažnyčia bus puiki. Vie
ta man patinka. Namai gražūs, jie ten stovės.. . 
Gana! Jums—milijonas, man—siela, sutinkat?

Jie susitaikė ir milijoną išpylė. Nepažįstama
sis prapuolė, o po dviejų metų bažnyčia buvo pa
baigta.

Ir nepasakius, aišku, kad senatoriai prisiekė 
apie tą įvykį nė pusę žodžio neprasitarti, taip pat 
nepasakius aišku, kad vakare kiekvienas šitą nuo
tykį pasakojo savo žmonai. Todėl atsitiko taip, 
kad, kai Bažnyčia buvo įrengta, visas miestas se
nato paslaptį žinojo, ir niekas nenorėjo į ją eiti.

Nduja sunkenybė nemažesnė už pirmąją. Baž
nyčia pastatyta, bet niekas nenori į ją kojos kelti, 
bažrJrčia baigta, bet ji stovi tuščia. Ir kam tuščia, 
bažip'čia tinka ? Senatas vėl susirinko, bet nieko 
nesugalvojo. Pašaukė vienuolį.

— Ponai, pradėjo vienuolis, reikia pasakyti, 
jūs per daug rūpinatės. Nepažįstamajam rei- 
sielos to, kurs pirmas pro duris įeis' į bažny

čią. Bet sutarty nepasakyta, kokios rūšies ta sie- 
turėtų būti. Šįryt Bonetos miškuos sugavo gy- 

ą vilką. Įvykite šitą vilką į bažnyčią, ir velnias 
ros juo pasitenkinti.
Kitą rytą, vos prašvitus, ėn1ė visais varpais 

skambinti.
— Ana! nustebo miestiečiai, ar šiandie bažny

čios pašventimas l Bet kas pirmas eis i Aš juo tik nebūsiu. ' į
— Ne aš!
— Nė aš!Ir taip visa minia jų ten susirinko. Staiga at-

* z •

nesusilaukia Lietuvos kon
sulo jų teisėms ginti.

šiaip atrodo šių dienų 
mūsų krašto ekonominė 
būklė dariu) žmogaus akimis . 
žiūrint. Reikia nusiskųsti*> 
kad ligšiol darbo visuomene, 
neturi jokios viešąja teise-; 
paremtos savo reikalams at- ; 
stovvbės, kuri galėtų sVars*j
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tvti tos visuomenės vargus 
bei rūpesčius, kuri ieškoti^ 
kelių jiems pašalinti, ttklg; 
ninkai turi savo Žemes 
kio Rūmus, pramonininkai? 
ir prekybininkai turi Pre*-; 
kybos ir Pramonės Rūmus,- tik darbo visuomenė -vi»4ies 
sulaukia Darbo Rūmų. H 
lijos valstybėje darbo zmo^. 
lies turi bent savo reikalų. 
gynėjus, turi savo korpora
cijas lx*i sindikatus. Lietu-? 
vos darbo žmonės yra savo 
valstybės posūniais. Darbo;. ■ Artį? visuomenės būklė turės pa
gerėti, jei darbo žmonės buš 
stiprioje vienybėje, bus SU- 
si pratę ir griežtai pasiryžę, 
šios sąlygos nugalės visas 
kliūtis. Ju igA vendvuno tad- 
ir siekime.

Kauno Darbininkas9^

nešė narve vilką, kurs tos žmonių kamšaties per*§j 
sigandęs, pamatė tuščią bažnyčią ir ten įSoko,? 
Velnias gi, išskėtęs nagus, jau laukė^Jr koks jo,?' 

Al e e C- 3*idūkimas buvo, kai vilką pamatė! Baisiai staugę 
damas, lakiojo valandėlę jis paliai aukštus bažny*^ 
čios skliautus tartum audra. Paskui išlėkdamas,: 
taip smarkiai į bronzines duris koja trenkė, jog' 
tos nuo viršaus ligi apačios trūko. Dar ir dabar? 
ten tas plyšys randamas.—“Rytas.”

■ m

♦ ji

Balsas iš Lietuvos |
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito tokio, • ’ 

kaip aš, Lietuvoj nėra. Kiekvieną dieną grumiuosi SIL į 
tikėjimo, tautiškumo, sveikos politikos ir ekonomijos'; | 
priešais. Mane pažįsta visi lietuviai. Nors kentro-. j 
liuojamos ir persekiojamos kasdien mano mintys, bet \ į 
aš nenusimenu. Aš kasdien lankau visus, kurie tik f j 
mane kviečia ir pasakau daug saldžiom ir kariSor . 1 
tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atlantas* j 
jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be to, jei Tams-?! 
ta nori savo giminėms gyvenantiems Lietuvoje pa- 
daryti didelį džiaugsmą, pasistengk. kad ai juos lan» J 
kyčiau. 'Al

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 litus vfa* J 
menesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.—pusę metų, ui, J 

! 50 litų—visus metus. Užsienio lankymas (išskyrus į 
* Latviją, Estiją ir Vokietiją) atsieina dvigubai. MatoO | 

adresas: Duonelaičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lieturtb į 
Į Aš esu vienintėlis Lietuvos katalikų dienraitb 
I “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. L.
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Oi-da-vai-daDzūkelis

Svyrūnėliui Atsakymas.

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
fektrišinas. Turiu S metus prity- 
rimo. Taisome ir j ved a m motorus 
ir vandenio pompas. Taipei taiso
me ir parduodame radios.

S GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Norint elgtis protingai 
maža protingu būti. — T 
Dostojevskis.

& tas iš lietuvių gyvenimo.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis rūtomis.

Dėl sugr|žimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos > 
agentus arba pas

Hamburg-American line
209 Tremont St., Boston, Mass.

šė
lu J. Nadzeika, Jonas Ki- 
A. Sabaliauskas, Monikos 
- A. Škirkevičienė, Gab- 

A. Valejitukevi- 
P. Valaitv-

Balandžio 14 d. įvyko L. R. K. 
Sus. 119 kp. susirinkimas. Ap
svarsčius kuopos reikalus, kuopos 
pirmininkas J. Sviatikas perskaitė 
atsišaukimą iš Šiaurės Lietuvai 
Šelpti Centro K-teto prašant pa
šalpos. Ragino narius aukoti nu- 
kentėjusiems Lietuvos piliečiams 
nuo nederliaus. Nariai at jausdami 
reikalą ir neskaitlingas būrelis da
lyvavę susirinkime suaukavo $19.- 
50. Be to, J. Vaičiūnas ir O. Gitie- 
nė sutiko pereiti per visus lietuvių

šeštadieny, balandžio 13 d. po 
pietų, ant Porter St. automobilius 
užmušė italų tautos 7 metų mer
gaitę ir du vaiku sužeidė. Auto
mobilius buvo pastatytas ant kal
niuko ir vaikai ar “brokams” pa- 
s’liuosavus pasileido nuo kalniuko 
ir užbėgo ant vaikų. Paskians at- 
sirhušė į stovintį troką.

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
III.

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų''Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
---- Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

L. D. S. 5 kuopos balius sumušė 
visus rekordus. Kiek Waterburv 
buvo pereitą žiemą balių, nė viena 
dr-ja neturėjo tokių pasekmių kai 
UIS. 5 kuopa. Garbė Juozui Au
giui, kad pataikė gerą laiką paim
ti svetainę. Teisybė, jis sakė, kai 
mes pereitą vasarą turėjome nuos- 
tolij, kad nereikia nuleisti rankų. 
Jeigu mes dirbsime tai ir turėsime. 
Jo žodžiai išsipildė. Kuopai liko 
gryno pelno $65.96. J. Augis buvo 
lig ir pradėjęs kratytis nuo vei
kimo, bet aš manau, kad dabar jo 
žodžiams išsipildžius, vėl pradės 
smarkiau d' 
lis darbinil 
voj. Į

Artinasi I 
x imas. M J 
brninkų. Aj 
ką, Baliau 
pardavinėja 
buvo geros, 
pardavė da 
bė jam. Ki 
dirbo. A. 

i išrinktas į koiBi 
j tu su komisijcF 
'nė paaukavo 1A 
Už tai širdinga® 
nia Bernotienė p 

Įti ir atliko labai 
[ Vardu LDS. 5 
dingiausį ačiū vi 
darbavo LDS. 5 
kurie Atsilankė i

\Vindsor’as turi daugybę mažų 
ir didelių dirbtuvių. Visos dirb
tuvės, ypač General Motors auto
mobilių dirbtuvės, labai inten
syviai veikia. Tokiu būdu visi 
VVindsor’o lietuviai turi gerus dar
bus ir sveiki darbuojasi, kad su

skurti sau geresnę ateiti. Ameri- 
jkos kompanijos dar ir daugiau sa- 
ivo skyrių Kanadai atidaro Wind- 
:sor’e, kaip tai: Essex, Hudson ir 
jOodge Brothers automobilių kom, 
panijos. AVindsor’o gyventojų

Balandžio 13 d. įvyko L. Vyčių 
kuopos muzikališkas vakaras. Gra- 
jino Simfonijos Orkestrą iš 16 as
menų. Publikos buvo neperdau; 
giausia, bet visi patenkinti. Ant 
pabaigos buvo šokiai.

J. Čeplinskas jau sugrįžo iš Lie
tuvos ir papasakojo, kad Lietuvo
je nėra taip baisu kaip laikraščiai 
rašo. Visur gera tvarka (? Red.) 
ir jis pats ūkį nusipirko.

Iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas Ir 
patarnavimas visose klesose
Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko f Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-čia klesa. “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 priedą knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.

Jūsų giminūs 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 lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti. z-

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, Chicago, III.

'nišų apskričio išvažia- 
>s reikės smarkių dar- 
| kviečiu p. Augį į tal- 
E i kietai buvo iškalno 
■' tai ir pasekmės 
Boleslavas šilkauskas 
B’Usia tikietų. Gar- 
tmtariai irgi smarkiai 
^$Įbbaris nors nebuvo 

.iją, bet dirbo kar- 
Ponia Šambarie- 

ki gražų ‘ * keiką. ’' 
|^čiū. Taip-gi po- 

?ėjo mums dirb- 
pikų darbą.
u opos tariu Sir

pins kurie pasi- 
kiopos naudai ir 
parėmė.
P. Jakubauskas

“MŪSŲ 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 jų vargus, kovas ir laimėjimus.

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

no lietuvio minėtam tikslui. * i
Surinktos aukos bus perduotos 

kuopos valdybai, kuri pasiųs Š. L. 
Š. C. K-tui Kaunan.. Visų aukoto
ji) vardai bus paskelbti laikra
ščiuose.

Daufe Manchesterio lietuviai y- 
ra aukavę tautos ir labdarybės rei
kalams. Tikiuos ir šiam taip svar
biam ir būtinam reikalui išties sa
vo dosnią ranką savo broliams lie
tuviams; vargo paliestiems, auko
dami po keletą centų. Sau nepa
darysime .nuostolių, o brolius tau
tiečius sušelpsime.

J. Vaičiūnas

<fye visus
EŠa.” Kitų pažiūrų žmonėm šio- 
I je dr-joje nėra vietos, nes neturi 
teisių. Vadai raudonieji būdami,

• kitus labai smerkia ir nesiskaito 
SU kitų pažiūrų žmonėmis.

fe Reikia pastebėti, kad kaipo ne- 
!?partineje dr-joje priklauso ir ka- 
'talikų, ir jeigu katalikui susirgus 
į. ir reikia pašalpą išmokėti, tai 
daug. Jauna tardymo, kol nųtarįa- 

gįaa išmokėti pašalpą. Ieško” Viso
ckiu priekabių, kad tik nusukus pa- 
Išalpą. Na. nėr padyvo, koki va
idai, tokia konstitucija, toks ir dr- 
' jos -vadovavimas.
f Antba draugija pašalpinė šv. 
Jono Krikštytojo, gyvuojanti jau 

Mriek geriaus ir žmoniškiau, kaip 
•-viso pasaulio draugijos. Garbė 
tiems Toronto lietuviams katali- r *

■. kams. kurie atsiskyrė nuo tų žmo
nių, kurie Dievo vardo pabijojo, 

-ir susitvėrė sau atskirą katalikiš-

Bal. 12 d. vietiniai laikraščiai 
paskelbė, kad Rev. Šleinvs pa
trauktas į teisiną. Į tą pačią dieną 
praplyto tarpe lietuvių šitokie la
peliai : -

“Faktai apie Lawrence’o Lietuvių 
Tautiškas Kapines

Kas nenori tikėti žemiau paduo
tiems faktams, gali nueiti į “Re- 
gistry of Deeds,” Lawrenee, Mass. 
pasiimti knygą, No. 378, puslapis 
461; ir knygą 495, puslapis 526, ir 
pats pasižiūrėti.

1. Deed’e pasakyta, kad 17 skė
rių žemės nupirkta už $1.00 (vie
ną dolar) ir kitas ‘valuable eon- 
sideration.’ Kokios kitos ‘valuable 
consideration,’ nepasakyta. Ar kas 
žino ^pie jas?

Tą dolarįvir kitas“valuable con
sideration” užmokėjo Stanislaus 
Miekewicz, Peter Šimon and Peter 
Subaezus.

2. Žemė nupirkta dėl kapinių,

‘ ii
skaitlius didėja ir miestas auga. 
Lietuviais dar mažai apgyventas; 
yra keletas šeimų* turinčių savo 
namus, o kiti tai pavieniai vyrai 
ir moterys. Draugijos jokios nė
ra ir vargu kada nors ji atsiras, 
nes toji maža lietuvių saujai ė yra 
politiniai labai marga. t

Katalikų gyvenimas bendrai 
Vindsor’e gana-stiprus. Čia yra 
apie 15 didelių katalikų bažnyčių, 
mokyklų kaip pradžios taip ir 
aukštesniųjų. Jau baigiama staty
ti St. Mary’s Academy, kuri kai
nuos net $1,500,000. Ten bus įtal
pinta vienuolynas, liaudies ir aukš
tesnioji mokyklos ir dar muzikas 
mokykla; ten mokytojais yra vie
nuolės.

Kanadoje labai malonu, kad la
bai gerbiama bažnyčia, tikyba ir 
šventės, nes šventadieniais dirb
tuvės, krautuvės ir pasilinksmini
mo įstaigos, bei kino teatrai visą 
dieną uždaryti. Šventadieniais 
Kanadoje žmonės vien tik bažny
čias telanko. Velykų rytą anglų 
laikraščio pranešimu priėmė Šv 
Komuniją 25.000 katalikų, Wind 
sor’o bažnyčiose. Bendras Kana
dos gyvenimo įspūdis jaukus ir 
malonus. Kas pagyvena Kanado
je tas iš jos nenori išvažiuoti.

Dainupis

Paskiausiu laiku sandariečių ly
deriai sumanė pagerbimui p, B. 
Balučio suruošti bankietą 15 d. ge
gužės. Jiems pasisekė į ruošimo 
komitetą įtraukti vieną kitą kata
liką, kurie neperdaug orijentuoja- 
si politikoje, tai ir skelbia, kad esą 
ir katalikai su jais, išvien ruošia 
tą bankietą. Tai čia, aiškumo da
lei ir pareiškiu, viską nuodugniai 
sužinojęs, kad nei vienas susipra
tęs politikoje katalikas ir visi lie
tuvių katalikų kunigai Philadel- 
phijos ir apylinkės tame bankiete 
nedalyvaus ir nieko bendro neturi 
su ruošiama pramoga. Ne dėlei 
asmens p. Balučio, — jie jį ger
bia kaipo Balutį, bet kaipo pasiun
tinį Smetonos ir Voldemaro, igno
ruoja. Nenori, gerbdami jį — kai
po pasiuntinį, užgirti diktatorių 
-politiką ir persekiojimą katalikų 
Lietuvoje. Philadlephijos lietu
viai katalikai susipratę politikos 
srytv, griežtai reikalauja, kad 
Lietuvoj būti) sušauktas seimas. Ir 

t 

tik per jį — per seimą užtvirtintą 
pasiuntinį jie pripažins legaliu 
Lietuvos pasiuntiniu ir gerbs jį 
kaipo tokį pilnoj prasmėj to7 žo
džio.

Svyrūnėlis labai nepatenkintas, 
kad buvo patarta jam pažvelgti į 
savo protą. Patarimas geras ,nes' 
plepėti kaip senai bobutei netinka. 
Svyrūnėlis rašo, kad kas ne šv. 
Jono dr-jos narys, ne parapijonas, 
tai tas ne žmogus arba ne lietuvis. 
Kurgi tavo protelis, svyrūnėli? 
Toronto katalikams neapeina kur 
tu priguli. Gali prigulėti nors ir 
prie pragaro licipieriaus dr-jos ar 
žydų, niekas tau nepavydi, o į šv. 
Jono dr-ją tokio bei tokių, nei ne
kviečia, nė nepriimtų.

Toliaus, Svyrūnėlis rašo apie 
'meilę. Girdi, jis ir visi raudon
kakliai myli draugus lietuvius namus ir paprašyti aukų kiekvie 
darbininkus. Teisybė, myli, ale 
tik tuos, kurie sako, kas tavo tai ir 
mano, o kas mano tai brač neju
dink ba va kumštis. Ot prie ko
kios meilės Svyrūnėlio “mokslas” 
veda. Pažvelgus į Svyrūnėlio visą 
meilės stovį, pasirodo, kad jos nė
ra nei kibirkštėlės. Kurgi toji mei
lė artimo bei draugo, kad jūs ne
bemylite savo tėvų, kurie jumis 
užaugino krikščioniškoje dvasioje, 
pakrikštino. davė žmogaus vardą, 
q šiandie jūs už tai pykstate, tą 
viską pamynėte ir pasirinkote bež
džionišką mokslą ir kultūrą.

Tokiems svyrūnėliams kaip Ta- 
mista, kas ne raudona, tai ir ne 
lietuviška. Toronto katalikai lie
tuviai tikri tėvynainiai. Kiekvie
no širdyje glūdi tėvynės meilė. Jie, 
kiekvienas prisimena istorinį jos 
gyvenimą ir pagatavi už savo tė
vynę ir lietuviškumą paskutinį 
centą paaukoti. O ką Švyrūnėlis 
prisimena? Jis bijosi Lietuvos 
himno. Įžymius lietuvius šmeižia 
ne tik gyvus, bet ir kapuose gulin
čius.

Svyrūnėli, kada sustiprėsi savo 
protavime? Rimtas tau, Svyrūnė
li, patarimas, kad nustotum šmei- 
žęs lietuvius darbininkus. Stiprėk, 
Svyrūnėli, prote ir moksle, o būs 
gerai.

Tūlas Svyrūnėlis radęs atsaky
mus “Darbininko” 26 numeryje 
ėmė iš proto kraustytis ir Brook- 
lyno “Laisvėje,” kaipo “laisvų 
pažiūrų” žmogus ėmė laisvai ir 
bliauti į “Darbininko” korespon
dentus, neva duodamas atsaky
mus*. bet ne tiek atsako, kiek kerš
tauja. Svyrūnėlis per savo apsi
ašarojusias raudonas akis įsivaiz
davo sau, kad “Darbininko” ko
respondentai ašaroja krokodiliaus 
ašaromis, o jis nei nemato, kad jo 
akys iš raudonumo baigia nykti. 
Svyrūnėlis teisinasi, kad jis nekal
tas ir nešmeižiąs šv. Jono draugi
jos. Girdi, jis pats girdėjęs tą vis
ką nuo to asmens, kuriam buvo 
taip kalbėta. Tokis tokiam mo
kate duoti klausimus ir atsaky
mus, kad tik sudaryti raudonas 
frontas. Labai apgailėtina Svyrū
nėli, kad svyrinėdamas, o nori To
ronte užlipti į padanges ir savo 
raudoną skarmalą iškelti. Bet esi 
persilpnas.

Balandžio 6 d. įvyko šokiai šv. 
Onos dr-jos, parapijos naudai. Pel
no mažai liko.

Balandžio 7 d. įvyko LDS. 65 
kp. susirinkimas. Narių atsilankė 
pusėtinai. Nut-arė ieškoti vietą iš- 
važiavimui rengti.—Taipgi išdavė 
raportą K. Nadzeika ir A. Kaune- 
lis, kad pinigai už mėnesines iš
rinkta iš visų narių, kurie buvo 
užsilikę su mokesčiais ir tuo tar- 
piudar prirašė 4 naujus narius.

Tą pačią dieną 4 vai. po pietį) 
buvo juokų vakara?. LDS. ir Mo
terų Są-gos kuopos vaidino “Ge
riau vėliau negu niekad” ir “Ša- 
laputris, klumpių aptiekorius,.”

Pirmos komedijos vaidintojai 
buvo šie: 'Kazys Taukus — Anta
nas Zautra, Monika-, jo žmona — 
Antosė Kipickienė, Baudvila, 
nelis - 
kilis - 
tetutė 
rūkas, tarnas 
čius, Juzėy-tarnaitė 
t ė.

Antroje komedijoje Vaidino šie*. 
Šalaputris — K. J. Nadzeika, Gun* 
tie — A. Škirkevičienė, Šalaputrio 
pagelbininkas — C. Urbonas, El
vyra, akušerė — T. Mikučionie- 
nė.

Pertraukose dainavo A. Zautra 
ir A. Škirkevičienė. Eiles pasakė 
F. Valaitytė. Režisierium buvo 
varg. A. Šlapelis. Vakaro vedėju 
— V. Tamulionis. Vakaro progra
mas buvo labai turiningas ir juo
kingas, tik gaila, kad mažai žmo
nių buvo. Turi būti dėlto, dėlto, 
kad per tankiai vakarai rengiami, 
o ypač šokiai. N

Nelaimė.
Balandžio 2 d. Jono Gureckio 4 

metų vaikutis įkrito į ežerėlį ir 
prigėrė. Palaidotas miesto kapi
nėse.

ką draugiją. Ši dr-ja dirba kiek 
išgali, aprūpina narius ir pašalpa 
IrTtkėjtmo reikalais. Aprūptoa na“ 
rius ir Toronto pašaliniu^ lietuvius 
katalikus parkviesdami kunigą 
vieną ar du kartu į metus sulyg 
išgalių ir reikalo. Šiandie pažvel
gus. į švento Jono dr-jos gyvavi
mą, jau kas kita. Jau turi 112 na
riu ; turi knygynėlį ir knygų skai
čius kasdien didėja. Bendrai, ap- 
švietos darbas plačiai dr-joje va
romas. Dedamos pastangos kad 
kiekvienas narys gautų knygų ir 
laikraščių pasiskaityti.

Štai ar nelinksma Toronto lie
tuviams katalikams, kaj Jau su
silaukė ir turi lietuvį kunigą ir su 
Dievo pagelba ir katalikų lietuvių 
rūpesčiu ir storone manoma su
tverti parapiją ir padaryti Toron
te tikrą lietuvių kolonijų, o no 
taip kaip ligi šiol slapstėsi nuo 
visų kur jau iš eilės kas sekma
dienis 10 vai. ryte įvyksta pamal
dos. lietuvių laikinoje bažnyčioje, 
Šv. Pranciškaus svetainėje., Arki
vyskupas paskyrė kun. J. Gervee- 
ką naujos parapijos klebonu, ku- 
ris'su pasiryžimu ir didžiausia e- 
mrgija apsiima Toronte dirbti su 
katalikais, garbingą ir kilnų dar
bą ir nesibijo šio sunkaus darbo 
pradėti kaipo naujakurys. Ištik- 
i ųjų, garbė šiandie tenka tiems 
lietuviams katalikams, kurie neiš
sižadėjo katalikų vardo ir išlaikė 
savo dr-ją katalikiška, ir šiandie 
vardu tos dr-jos jau turime šv*. Jo
no Krikštytojo parapiją. Dieve 
padėk ir toliau taip gražiai dar
buotis Bažnyčios ir visuomenės la
bui.

Broliai katatikai-ės Toronto, ne-* 
nuleiskite rankų savo garbingame 
darbe. Nežiūrėkite ką Toronto 
Riehman St. raudonųjų korespon
dentų biuras per Bimbos šlamštą 
“Laisvę” pliauškią apie katalikų 
darbus bei pasisekimus. Šis biu
ras jau pradėjo net pavardėmis 
katalikus per “Laisvę” užpuldi
nėti. Linkiu Toronto lietuviams 
katalikams sveikatos ir ištvermės. 
G raudonkakliai pamatys, kad ne
gali katalikų išnaikyti. tai turės 
patys išnykti, kaip vasaros rūkas.

Visus mylintis Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

— ne dėl piknikų.------
3. Kapinės nesiriša su parapija.
4. Kokias teises turi tie žmonės, 

kurie davė $5.00 ar daugiau nupir-
. kimui tos žemės? Štai kas Deed’e 

pasakyta: “Būt no person who 
has eontributed’the minimum sum 
of ffve dollars for the purchase 
of said land shall be denied right 
of būriai therein and vvithout pay- 
ment of further fee except a rea- 
sonable eharge for opening and 
filling grave.”

Dabar aišku, kad kiekvienas 
žmogus prisidėjęs pinigais tos že
mės nupirkimui, turi teisę be jo
kių kitų mokesčių už tą žemę, joje 
laidotis. Bet ar taip yra? Ar ne
reikalaujama ir dabar iš žmonių 
pinigų ?

5. Žmonės mokėjo ir moka pini
gus už lotus. ■ Kur tie pinigai ei
na? Ar apyskaitos išdundamos? 
Žmonės norėtų žinoti, kur eina pi
nigai? Broliai, pagalvokite, ir pa
tys darykite išvadas iš paduotų 
faktų.

6. Daugelis davė pinigus kapi
nėms pirkti, dabšr-pora šimtų vv-

i rų ir moterų susirašę, advokatų 
vedami, nori sutverti kokią tai 
Korporaciją, ir atimti kapines nuo 
Lavvrence’o .kapinių.

Per tą Korporaciją kapinės bus 
suvienytos su Tautiška bažnyčia.

Broliai, Lietuviai, mes davėme 
pinigus kapinėms,.nupirkti, jos nu
pirktos.* Neduokime kad mūsų 
nuosavybę paimtų “NEZALIEŽ- 
NINKAI.” Deed’e pasakyta, kad 
kapinės nieko bendro neturi su 
Tautiška bažnyčia. Prieš tokią 
Korporaciją protestuokime!

Aukavę dėl kapinių.”

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.
z“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai^ darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.

įŲ Keli metai atgal, kol iš Lietuvos 
y&etuviai neemigravo į Kanadą, tai 

Toronte labai mažai bu\o lietu- 
i 20-30 šeimynų. Tos šei-

buvo daugiausia atvažiavę 
Tlarcnto iš Anglijos ir Suv. Vals- 

jvtijų.'V Visi lietuviai sau dirbo ir 
įgyveno. Turėjo vieną pašalpinę 
*Žv.-Juozapo dr-ją. Buvo beveik 
visi katalikai. Na, laikui bėgant, 
atsirado žmonių, kurie pabijojo 
-Kristaus vardą paminėti draugijo
se- .Pradėjus iš Lietuvos emigraci
jai važiuoti į Kanadą ir į Toronto 
-Briestą, susiskaldę Toronto lietu- 

seni gyventojai ir susitvėrė 
sdvi.pašalpines draugijas: karrieji 
;SūjMą ir dukterų, o katalikai .— 

• Jono dr-ją.
Kol emigrantų buvo mažai To 

•ronto mieste, tai abi draugijos ma
lsi turėjo narių ir mažas veiki- 
nias buvo, bet pradėjus iš įvairių 
Kanados kraštų lietuviam skait- 

Jingiau važiuoti į Toronto miestą, | 
tuomet pradėjo abi draugijos di
dėti narių skaičium ir reikimu ir 
šiandie abi galingos.

Sūnų dukterų draugija neva ne
partinė. sakosi, gali įvairiu pažiū
rų žmonės priklausyti. Kur daug 
ir priklauso visokių. - Bet šią dr-ją 

gvaldo vien raudonkakliai komunis. 
tai, ir su savo Brooklyno “Lais- 

krikština”“ ir “švie-



****** ■,-FT tft- r- V ^■•'■1 ..................... ......
lUin roentų. Garbė vadąvui ir chorui. 
W1U - Sekė lieturiiki šokiai, vadovau

jant muzikui J. Čižauskui. Šokiuo- 
laikraštis^e dalyvavo: p-lės Valinkiutė, Gri- 
Dalyvavo j

•• I ir
giutč, Urpšaitė, p-nios MaSutienė, 
Murorienė, Kavaliauskienė, Vai
čiūnienė, Glugodienė; vyrai: Vi- 
sockas, Baranauskas, Zdanis, Žiu- 
ris, Marci'uška, Kajauckas, Vana- 
gas. Orkestras ir šį kartą šauniai 
pasirodė. Orchestrą sudarė šie: J. 
Mušinskas, Neverauskas, Šukys, 
Vitkauskas, Vilkelis, Skirbantas, 
Vilimaitis. Pianu lydėjo p-lė Olga 
Musinskiutė. Šokiai publikai la
bai patiko. Aplodismentais vertė 
daugiau šokti, bet dėl apriboto lai
ko negalėjo daugiau parodyti lie
tuviškų šokių. Lietuviai pasirodė 
šąuniai. Atlankė parodą apie 6000 
lietuvių. Viso buvo apie 15,000. 
Lietuviams kreditas, kad visi Įdo
mauja mūsų programais ir skait
lingai lanko ir mėgsta pasiklausy
ti. Tokiu būdu mes galime pasi
didžiuoti prieš kitataučius, kad 
mūsų tauta užsitarnavo gerą var
dą. Perstatant lietuvių programą, 
vedėjas J. H. Curley, paaiškino 
publikai, kad programą išpildys 
viena iš seniausių tautij Europoj. 
Jis sako: “Ji buvo pavergta, bet 
dabar laisva respublika, ir dainos 
skamba gražiai. Taipgi suteikė 
gražių komplimentų orkestrai ir 
č'ižauskam, nes minėti artistai ki
tataučiams yra jau žinomi nuo se
niai, kaipo muzikai. Jie yra daly- 
\avę kitataučių parengimuose ir 
lietuviška daina kėlė lietuvių var
dą. Užtai Clevelande lietuviai y- 
ra pakilę tarp svetimtaučių ir su
sipažinę su lietuvių istorija, kad 
turime žmonių, kurie kelia lietu
vių vardą.. T-aipgi turime ir politi
kos darbuotojų, nors ne visi daly
vavo šiame parengime, apie ku
riuos gal bus proga kitą kartą pa
rašyti. Baigiant programą artistė 
M. Čižauskienė dainavo “Kur ha 
kužė samanota,” pritaikinta lietu
vių bakūžei. Ji susilaukė griaus
mingų aplodismentų, bet dėl vė
laus laiko daugiau nedainavo.

Kovo 24 d. užbaigiant programą 
CJevelando artistė pašoko. Pianu

“Cleveland Press” 
surengė tautų parodą. 
31 taūtą. Prasidėjo kovo 18 d 
tęsČši iki 24 dienos. Parodą atida-
T? J. H~. Curley, Recrėatien Com 
mišsioner. Jis perstatė visų tautų 
skyrių vedėjus. Lietuvių skyriaus 
vedėja buvo p-nia O. G. Mihaličie- 
nė,‘ kaipo politikos veikėja ir lie
tuvių vardo kėlėja tarp svetimtau
čių. Buvo kviestas Lietuvos Įgalio
tinis iš Washingtono. Neatvykus, 
buvo iššauktas S. Karpavičius. 
Paskui perstatė šios parodps dar
buotojus. Lietuviai susilaukė prie
lankumą. Kalbėjo J. Brown, Park 
Commissioner, Raymond Max 
Cook, promotion Editor. Jack Fitz- 
gcrald, Stage Mgr. ir k. Pakvietė 
kalbėti miesto managerį, W. IIop- 
kins, kurs labai gražiai pagyrė 
tokį šaunų darbą, kad galėjo visos 
tautos prisirengti ir pasirodyti mi
niai žmonių.

Vakaro vedėjas J. H. Curley, 
praneša, kad jau paroda atidaryta 
ir gali visi matyti bakūžę ir kitų 
tautų kambarius užpildytus tautų 
išdirbiniais. Kiekviena tauta per
statė savo kambarį. Kiekvienos 
tautos atstovai dėvėjo senovės rū
bus ir demonstravo rankų dirbi
nius, daugiausia išsiuvinėtus mez
ginius. audinius, medžio visokių 
išdirbtų brangių daiktų. Lietuviai 
užpildė savo bakūžę daugiausia 
audiniais. Žmonės labai įdomavo, 
matydami lietuvaitę verpiant prie 
ratelio linus. Daug žmonių visai 
nebuvo matę, reikėjo išpasakoti vi
są ratelio ir linų istoriją. Taipgi 
lietuvių gintaro karoliai, špilkutės 
ir kitoki daikteliai publikos akį 
patraukė ir labai plačiai laikraštis 
“Cleveland Press” rašė apie lietu
vių išdirbinius. Clevelafldiečiai lie
tuviai lankiusieji Lietuvą parsive
žė labai daug gražių rankdarbių ir 
paskolino parodai. Prisiuntė ir iš 
Chicagos, Sofija Sakalienė “Mo
terų Dirvos” redaktorė ir iš Pitts- 
burgh, Pa. p-nia B. Paulauskienė. 
Ačiū visiems ir visoms.

Ketvirtą dieną, ^ovo 21 d., da- skambino muz. J. Čižauskas. 
lyvayo lietuviai Šv. Jurgio para- 
pijos choras, vadovaujant muzi- 
kui Jonui Čižauskui šauniai pasi- 
įodė. Arti 100 dainininkų daina
vo “Ei. pasauli,” “Pasisėjau žalią 
rūtą” ir “Savanorių maršą.” So
lo dainavo artistė M. Čižauskienė. 
Visas dainas padainavo labai pui
kiai. Publika nesigailėjo aplodis-

Lietuvių vedėjos' O. G. Mihali- 
čienė, M. Čižauskienė, O. Stepulio- 
nienė ir Adelė Stepulioniutė. Na
rės: O. Martišauskienė, M. Bastie- 
nė, E. Aleknienė, N. Kavaliauskie
nė, O. Lisauskienė. M. Muliolie- 
uė. A. Grigienė, M. Miščik, J. Jo- 
kubauskienė, O. Karpavičienė, K. 
Povilionienė, A. Pečkaičiūtė, F. 
Skuzinskienė, B. Vilimaitienė, V. 
Šukienė, N. Kazlauskienė, O. Na
vickienė. L. Banionienė, A. Derigh- 
ter. M. I’ukelienė, A. Narbutienė, 
V. Juknevičienė. C. Žiurienė, D 
Karužienė, M. Vaičiūnienė, L. Wi- 
chorek, P. Glugodienė.

Ši komisija prirengė visą paro
dą ir dirbo nevien per tą savaitę, 
bet jų darbas tęsėsi ilgesnį laiką. 
Susirinkimus laikė kas savaitė ir 
visas darbas buvo varomas p-nios 
Onos Stepulionienės rezidencijoj 
ir daug atsakomingų daiktų pri
imta, daug darbo pašvęsta, už ką 
priklauso padėkos žodis Stepulio- 
iiienei ir visaj^omisijai.t

Reporteris P. Glu.

IEŠKO VIETOS, ('.erai supranta savo 
amatų. Jeigu kuriam gerb. klebonų rei
kalingus, meldžiu kreiptis į ‘'Darbinin
kų.” (B.-23)

f 
!
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NAUJOS 
MALDAKNYGES 

KJ TIK AT R J O NAUJAS SIUNTINYS
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais-viršeliais. .$1.75 

$1.25
MALDŲ RINKINRLIS, juodais viršeliais. .$1.75 

$1.00 
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS.

juodais prastais virbeliais..................................50
Visus užsakvinus siuskite sekančiu adresu:

“P.l RB1NINKAS”
66 We»t Broadtfay South Boston, Mass.

Nonvood’as yra gana plačiai ap
gyventas lietuviais. Yra biznierių 
ir profesionalų. Kiti turi savo na- 
ffiHB ir gražiai' gyvena—_ Gelbsti 
viens kitą bėdoj arba nelaimėj ir 
šiaip sau sugyvena taikoj ir suti
kime. Remia savuosius lietuvius 
biznierius ir profesionalus.

Bizny, kokiam aš esu, man ten
ka susidurti su visokiais žmonėmis 
ir teko pastebėti kad lietuviai šio 
miesto remia tik šio miesto savuo
sius. Žinoma, yra tokių kurie eina 
prieš mane, bet kas priešų neturi. 
Tiek to. Tas yra natūralu.

Tad noriu išreikšti savo padė
kos žodį tiems kurie savo liūdno
se valandose atsikreipia Į mane už 
jų gerą žodį ir sykiu remdami ma
ne. Užtikrinu visiems geriausj pa
tarnavimą, nežiūrint ar turtingas, 
ar biednas, tikintis arba netikin
tis, bile valanda diena ir by ko
kiam ore.

Taipogi noriu padėkoti Jonui 
Dulkei už jo atminimą manęs jo 
liūdnoj valandoj kada mirė jo 
žmona Levusč balandžio 8 d. Pa
laidota su bažnytinėm apeigom ba
landžio 11 d. Šv. mišias atlaikė 
vietinis klebonas kun. V. K. Taš- 
kūnas šv. Jurgio bažnyčioj. Asi
stavo kun. Norbutas iš Montello. 
A. a. Dulkienė priklausė prie Nc- 
perstojaneios Pagelbos P. Švč. 
Dr-jos ir Keistučio Dr-jos. šešios 
narės iš kiekvienos draugijos ly
dėjo. Paliko nuliūdime vyrą Joną 
ir tris sūnus: Bronių. Benį ir Pet
rą ir dukrelę Eleną. Taipgi seserį 
ponią Sinkevičienę, Nonvoode.

Dar kartą išreiškiu visiems pa
dėkos žodį ir tikiuosi kad ateity 
bus visi tokie malonūs kaip kad 
iki šiol.

Edward Wrubliauskas, 
Graborius.

Pranešimas
Iš priežasties mirties mano bro

lio Dr. Hamilton C. Perkins, 556 
Broadway, South Boston aš da
bar atidarau jo ofisą antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais. Ofiso valandos: nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9. Pirmadieny, 
trečiadieny ir penktadieny aš bū
siu Dorchestery tomis pačiomis 
valandomis. Sekretorius bus kiek
vienam ofise nuo 9 ryte iki 9 
vakare kasdien. Telefoną nume
riai tie patys. S. B. 2405 ir Tal- 
bot 0601.

1.75; 8 iki 9 savaičių 5
Berkshire ir Chester 
Yorkshire ir Chester 

Persiuneiam COD. Nero- 
už gurbą. Garantuojam

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainai g

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., Waveland; 
furnace šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28,000 pėdų—ir keli maži na
mams lotai: taipgi Concord upė, 
Billerica lotai; cash arba išmokė
jimui ; mažas įnešimas.

Viršuj Arlington Heights
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van
dens šiluma ir visi įtaisymai, šauk 
arba rašyk : DR. GRADY, 327 Tre- 
mont St, Capitol 5395. (G-5)

NEW ENGLAND AUTO 
- SCHOOL
8 lekcijos.................. $ 5.00
License kursas.........$10.00

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtlkrlnam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI 

579 Tremont Street, Boston. 
Kampas Unlon Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
BaABk/9152

DARBININKO” KONCERTAS Pastebėjau, kad komisija buvo la- 
• PAVYKO * bai gerai prisirengusi priimti pu-

pal salėje įvyko “Darbininko” 
koncertas. Žmonių buvo apie 300. 
Tikėjomės daugiau, bet audringas 
su lietu oras ir kitos kliūtys sulai
kė žomnes. - •

Šio koncerto žvaigždė buvo po
nia Elena Rakauskienė iš Chica
gos. Ji padainavo apie 20 liaudies 
ir porą iš operos dainų.

Programoje buvo pažymėta tik 
8 dainos, bet artistė publikai taip 
patiko, kad jos nepaleido nuo 
scenos ir delnų plojimu privertė 
įdainuoti penkias ar šešias dai
nas kiekvieną išėjimą.

Nauja žvaigždutė tai buvo p-lč 
Apolionija Stoškiūtė. Ji yra mū
sų jauniausia dainininkė. Daina
vo gerai ir artistiškai.

P-lė F. Karbauskaitė Kaip visu- 
met, taip ir šį kartą pasirodė ge
rai. Ji ir perdaug buvo užimta, 
nes viisems dainininkams (ėmsl 
akompanavo.

Stasys Paura, kaip paprastai sa
vo dainavimu publikai patiko ir 
gavo daug aplodismentų.

Smuikininkė p-lė Zagurskaitč 
neatvyko ir publika liko apvilta. 
Dueto irgi nebuvo 
vairumo 
ra ir publika kiek girdėjau 
tenkino.

Taigi trūko Į
Šiaip programa buvo ge 

pasi

CHORO KONCERTAS
Sekmadieny, gegužės 26-d. Įvyk: 

šv. Petro parapijos choro koncer 
tas, p. M. Karbauskui vadovau 
jaut.

Draugijos ir kųųpos tą 
nedarykite jokių parengimų 
nariai 
su 
ir

dieną 
, kad 

turėtų progą dalyvauti mū- 
jaunimo rengiamame koncerte 
pasiklausyti gražių dainų.

Rengėjai

CHORO ŠOKIAI PAVYKO
Pereitą penktadieny 

Petro parapijos šokiai, 
buvo nepaprastai dau^. 
liko nemažai pelno.

Įvyko šv.
Jaunimo

Chorui

PARAPIJOS BALIUS DAVĖ 
PELNO

šeštadienio vakare, bal. 20 d..i 
yko šv. Petro parapijos balius

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Dryžai, Philadelphia, Pa. — 

Tamistos atsišaukimo netalpinsi
mo.

Dzūkeliui, Nashua, N. It. — Ta
mistos korespondencijos apie pa
rapiją ir kunigus nedėsime, nes y- 
ra tik pasenusių žinių pakartoji
mas.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda So. Bostone 2 šeimy
nų namas su šiluma, voniom ir 
skalbynėm. Viskas geroj- padėty. 
Geras pirkimas ant lengvų išlygų. 
Gera vieta. Parsiduoda be agen
tų. Šaukite tarpe 5 ir 7 vakare. 
S. B. 0815-R. < -41

LIETUVOS 
ŽENKLAI

ŽINIOS

dėjau, kad kas būtų buvęs nepa
tenkintas. ' ,

Jaunimas ir senesnieji labai 
linksniai praleido laiką. i

Parapijai liko nemažai pelno. 1

ŠV. JONO EVANG. BL. PAŠALP. 
DR-JOS NARIŲ DOMEI

Mūsų Dr-jos susirinkimas per-1 
keltas Į utarninką. Tai prašome Į- 
sitėmyti dieną ir laiką. Susirinki
mas Įvyks utarninke, balandžio 23, 
1929, 7-tą vai. vakare, parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St., South 
Boston, Mass. Šis susirinkimas v- 
ra bertaininis, tad priedermė na
riams skaitlingai sueit.

Rašt. J. Glineckis

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 
savaite pirmiau, tai yra į birželio 
9 dieną, Linden Park Union City, 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa
skubint prisirengti su programų 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos, išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,
Rengimo Komisijos Narys.

ARTISTO, SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO 
/ntano ŽIDANAVIČIAUS

mokinių

KONCERTAS

PELNAS PARAPIJOS MOKYKLAI 
t

įęnio ryte, balandžio 21
d. iš po ilgos sunkios ligos. 
Priklausė prie Susiv. Liet. 
Šv. Kazimiero Dr-jos, South 

j Bostone; šv; Jurgio Dr-jos, 
Norwoode ir senas narys L. 
D. S. 1-mos kuopos.

Laidotuvės bus trečiadie
ny, balandžio 24 d. su šv. mi- 
šiomis 9 vai. ryte šv. Petro 
bažnyčioj.

Paliko nuliūdime moterį ir 
dukterį.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
bo rius D. A. Zaletskas iš 
Cambridge.

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

Balandžio 26, Amsterdam, N
Balandžio 28, Brooklyn, N. 5
Gegužės 1 d
Gegužės 3 d.-
Gegužės 5 d.-
Gegužės 9 d.-
Gegužės
Gegužės
Gegužės
Gegužės

piet)
Gegužės

Bridgeport, Conn. 
-New Haven, Conn. 
•Neiv Britain, Conn. 
Boston, Mass. • 
—Nonvood, Mass. 
—Boston, Mass.

d.—(Montello, Mass.
d.—Lovvell, Mass. (po

19 d.—Lavvrcliee, Mass. 
(vakare)

Gegužės 23 d
Gegužės 25 d.-
Gegužės 2 6d.
Gegužės 29 d.-
Birždio 1 d.—
Birželio 2 d.—
Birželio 5 d.—
Birželio 8 d.—
Birželio 12 d.-
Birželio 14 d.-
Birželio 16 d.-
Birželio 18 d.-

—Worcester, Mass. 
—Worcester, Mass. 
—Athol, Mass.
—"\Vcstficl&, Mass. 
-llartford, Conn. 
-Newark, N. J. 
-Ansonia, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
—Baltimorc, Md.
—W ii kės Barre, Pa. 
—Serąnton, Pa.
—Mahanoy City, Pa

- -------------------------------------;------------------

Lietuviu Prekybos Bendrovės 
Šėrininkams

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadieni, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavesda
mi kitam.

Direktoriai

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA"
' su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi 
skaitymą, dainelią, deklemaci- 
iš
verta
muose

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

ŠVENTO PE O IRPOVttft^ 
DR-JOS VALDYBA "A- • •. ■ - Ji

— - •'Z

Pirmininkas — Ahtanaa NavlSK " 
702 E. Fifth St, So. Boston, Mo* 

Vice-Pirmininkas—Juosas Jackevičius, 
92 Savyef Ava, Dorchestėr.'Mtajį' 

Prot Raštininkas — Albinas Nevlerg, 
. 948 E. Broadway, So. Boston,

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčlufc 
27 Tampa St, Mattapan, Maas^ t

Iždininkas — Vincas KallSiūs, 1 - 
67 G Street South Boston, Mass.

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa, 
492 E. Seventh St, So. Boston, MtMĄ

Draugijos susirinkimai būna kas

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. ■*£ 
Telephone South Boston 3552-R .čg 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskaaį. į
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. * 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasierius —- A Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Mas< 7 

Tvarkdarys — J. Zaikis, • £
7 Winfield St., S. Boston, Mašat 

Draugija laiko susirinkimus kai t ' 
trečią nedėldienį kiekvieno mė» 
nėšio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E, Seventl 
St., So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinska% _ _ _
24 I’rescott St., Readville, Mass.

Vice-Pirmininkas — J. MarkelionJfc
140 Bouen St, So. Boston, Masa * -'48

Prot. Ražtinlnkas — P. Milius,
541 E. Seventh SL, S. Boston, Masa , -Ja 

Fin. Raštininkas — M. šeikis, ’ —La
364 VV. Broadway, So. Boston, Masf -įj 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Mase 

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Mass V* 

Draugija laiko susirinkimus kas ant; ’ ?
rą nedėldieDj kiekvieno mėnesio, po ? 
num. 492 E. Seventh St, parapijos > ? 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

------------------------- 7-----------------------— •
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBO SANTRASAI. J

Pirmininkas Mot Versiackas, '"*•
694 E. Fifth St, So. Boston, MaM tįS 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, j
125 Bowen St, South Boston, Maas. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunaz,
450 E. 7th St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tnteikl* -' ‘i®
109 Boweu St, South Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieekas, •
150 H Street, South Boston, Masg 

Tvarkdaris Kazys Mikalionis, '*•*
906 E. Broadway, So. Boston, Masą -Į 

Draugija laiko savo susirinkimus kas .
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio r'į 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, š 
So. Boston’e, 1 :30 vai. po pietų. . > 
Ateidami susirinkiman prašome at* % s
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

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

LIETUV. DUKTERŲ DRJOtĄ
PO GLOBA MOTINOS ŠVA f |

VALDYBA 1

musų draugijos.

Pirmininkė — Jieva Marksienė, < 
625 E. 8th St., S. Boston, Maai > 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienjį t 
11 Monks St., S. Boston, Maafc

Prot. Rašt. — Ona Šiaulienė, ,
443 E. 7th St., S. Boston, M&St * 
Telephone South Boston 3422-St į? 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnienl *
29 Gould St, W. Rorbury, MasL J? 

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

Tvarkdart —' Ona Mizgirdienė, . L 
1512 Columbia Rd., So. Bostot. y 

Draugija savo susirinkimus IsDĖfe .
kas antrą utarninką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p*- 7 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* ‘ 
tės pas protokolą rastininkl 
laišku ar telefontL

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh SU So. Boston, Mass. 

Vice-Pirpilnlnkas — A. NaudžiunaA
885 Broadvray, So. Boston, Mass. 

Prot. Raitininkas — V. TamottuMA
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 G ten dale St, Dorchester, Mass. 

Kasteri us — P.* Kleponis,
266 Bolton St. So. Boston, MaSfc 

TvSrktlarls — J. Leščinsku.
141 Boven St. So. Boston, Mos* ' 

Draugija laiko susirinktoms kas akt* 
rą panedšlj kiekvieno mėnesio 7tl0 
vai. vakarą pobatnytfafj svtOMl 
Fifth St, So. Boston, Mana.

I
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-Drabužius pritaikius radio ban- 
{•tp - —gnm priimti.-------------
i 1
Maistą teiks triūbomis, kaip dabar

Nuo miego išras vaistus

vandenį.
t

t“1651 metais gyveno dar savo jaunas dienas šio profesoriaus prosenolė savo dvare. Tuomet Anglijoj bu- vo gan neramūs laikai. • Ka- ralius Karolis II buvo gaudomas žiauraus ; Oliverio Kromvellio, kuris tuometbuvo anglų ( tautos galva* Chicago, Kelno, Amsterda- — Karaliui tekdavo slapstytis, mo, Tokio, Kalkutos, Mel-Kartą jis besislapstydamas

Vienos mieste yra laikrodis, kuris savo technika ir paprastumu pralenkia bet kokius iki- šiol pasaulyj ži- nomus laikrodžius. Tas laikrodis rodo-18-koje miešti) laikę, k. t.? "Vienos, .Madrido, Londono, Paryžiaus,
Vištos kiaušinių 

nebedėsę ZZg&fĮg—

įį^Vienas Anglijos profeso
rius "aprašo savo knygoje, 

ip žmonės gyvensią 2929 
ijais, vadinas po: 1000 me-metais, vadinas po: 1000 mėtį.’ Jis rašo, kad vyrų ir moterų drabužiai mažai te- askirsią nuo dabartinių, tik busią pritaikinti radio ban- , goms priimti.

<■..*£ Maistas būsiąs koncen- ■ truoto pavidalo ir būsiąs iš- 
.vedžiojamžas po namus, kaip v<|abar miestuose vanduo, 
■fciūbomis. Atsukai kraną, 
'prisileidai stiklinę, išgėrei, ir gatava. Iie jokio vargo be ko. Kiti dar pranašauja, kad ir miegoti nereiksią, už
teksią tik išgerti tokių prieš 
miegą vaistu—visas miegas 
praeisiąs. Vištos kiaušiniu 
nebedėsią. O vietoje Jų 
mokslas pagaminsiąs kiau-: šiniu maistu.—“M. L."'■v-

atvyko į aukščiau minėtos 
panelės dvarą^Ji norėjo ka
ralių pasitikti gan iškilmin
gai, bet šis paprašė, kad jį 
kuogreičiausiai kur nors pa
slėptų. Ši panelė ir penki 
jos broliai ilgai svarstė, kur 
būtų galima šį garbingą sve- 

Pagaliau pa- 
atėjo į galvą puiki 

Sode augo didelis, 
toks tankus, šakotas medis, 
kad iš apačios nieko nebu
vo galima matyti. Ji patarė 
karaliui į jį įkopti ir pasi
slėpti tankiose šakose. Ka
ralius paklausė ir medžio 
viršūnėje išbuvo ištisą parą. 
Jo persekiotojai išlandė vi
sas dvaro urkštvnes, bet nie
kur karaliaus neradę nudū
mė toliau.

tarpu karalius lai- 
šiuo kartu išvengęs 
rankų, paspruko į 
ir 1660 m. grįžęs į

čia paslėpti, 
nelei a 
mintis.

PENSIJA UŽ KARALIAUS 
•------- IŠGELBĖJIMĄ PER

300 METŲ
Vienas Kanados profeso

rius Francis Walker’is gau
na iš anglų valdžios tam tik
rą pensiją. Toji pensija bu- 

.pradėta duoti jo protė- 
"riams net prieš 300 metų ir 
turi gan Įdomią istoriją.

Tuo 
mingai 
budelių 
užsieni,
tėvynę ir tvirtai užėmęs sos
tą, atsiminė savo išgelbėto
ją ir jai kasmet paskyrė mo
kėti 50 svarit sterlingų pen
siją. Ši pensija reguleriai 
buvo mokama jos ainiams, 
kuriuo yra dabar prof. F. 
AValkėr’is, gaunąs kasmet
po 50 svarų sterlingų.

Kauno ‘ ‘ Vienybė ’ ’

1

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra. 

parduodam anglis ir 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji teisinsriausio pntarnavi- 
.mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

PARSIDUODA LIETUVOJE
;Mūrinis naujas namas, ameriko
niškos sistemos: elektros šviesa, 
maudynės, vonios, stikliniai piazai, 
;garadžius dėl automobilio, didelis 
daržas. Viskas pagal naujausio 
pastatymo. Tai geriausias pirks
imas Lietuvoj. Kurie norite Lietu- 
voj pirkti namus, kreipkitės šiuo 

■adresu: Biržų miestas, 25 Rotušės 
’g-vė. Mes turime ir daugiau na
mų ir žemės ant ‘pardavimo. Gali
te’ nuvažiavę pamatyti. (B.-23)

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

“UKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir
užsienio gyvenimo; ra^o visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina *1929 metams Lietuvo
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.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo

' giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

labiau demonstruoti, įkasydamas pačiame laikrodyje naujas dureles, kurios kas pusvalandi prasiveria ir parodo išradėjo atvaizdu.1
Štrasburgo laikrodis. ~

\ - - -Štrasburgo katedros laikrodis sykį užsuktas eina ištisą 1,000 nietų. Jis rodo ne tik valandas* bet ir paras, o taip pat ir paskutines kiek- vieno mėnesio ar metų die
nas. Jis pažymi mėnesio at
mainas, saulės užtemimus, 
žemės ir žvaigždynų padėtį 
kiekviename metų laike. 
Gruodžio 31x laikrodžiui mu
šant pusiaunaktį, senųjų

žmogus, kuris reiškia gyvenimo kovas,, išmušus tris ketvirtadalius; ir pagaliau išeina senis su lazda' tr mu- —“M. L.”-
/ ■» * * * r
V 4

valandą;

bumo, Buenos Aires, NewYorko ir kelių kitų.• ••
Ant laikrodžio yra pada

lytas žemės globusas, kuris 
apsisuka per 24 valandas. 
Jis rodo ne tik laiką, bet 
ir saulės judėjimą erdvėje^metų skaitmenys pasikeičia 

nauja data, kuri palieka iki 
sekančių mietų tos pačfos 
dienos.

Nuo šeštos valandos ryto 
iki šeštos vakaro, kąs 15-tą 
minutę laikrody] pasirodo 
vikius berniukas ir išmuša 
ketvirtadalį valandos; gin
kluotas jaunikaitis muša 
pusvalandžius; subrendęs

menulio atmainas, mėnesio 
ir dienos datas. Kas dvi mi
nutės pasirodo du žmonės, 
kurie vienumet groja val
sus, romansus, kitumet valo 
batus ir tt. Laikrodžio apa- 
čioje padaryta pilis su 
dviem bokštais: kas valan
da atsidaro jos durys ir pa
sirodo dvi anuotos. Viršuj 
bokšto mirtis nuolatos mo
suoja dalgiu; tuo reikšdama, 
kad žmonių kas minutę tūk
stančiai miršta. Iš esančios 
prie laikrodžio būdelėj kas 
valanda išeina šeši sargybi
niai, ir kas dvi valandas 
pravažiuoja žaislo trauki
nys.

Šiam! laikrodžiui padaryti 
reikėjo 23 metų, ir vien me
džiagos- suvartota 500 klg. 
Dabar jis sveria 300 klg. v- 
ra 3 metrų aukščio ir 2 mtr. 
pločio.

Garsusis šio laikrodžio iš
radėjas — Vienos laikrodi
ninkas Jakovas Javorekaš 
savo nuostabųjį išradimą 
užpatentavo labai keista kai
na ir nė vienas fabrikas iki 
šiol dar nenupirko šio išra
dimo naudojimuisi. Savo 
laikrodžio išradimo likimu

Miestų gatvėse įvairių ve- iėįimas sukelia di- džiausią bildesį, kuris' kenkia gyventojų sveikatai, silpnindamas jų nervus. Išvengti šito įkyraus bildesio ligi šiol nesurasta būdo. 
Berlyno miesto valdyba ne
senai pasiūlė duosianti 15,- 
000 markių tam, kuris išra
šius būdą, tam bildesiui su
mažinti.

Vandeny žmogus skęsta 
dėl to, kad už vandenį yra 
sunkesnis, bet Negyvosiose 
jūrėse jis negalėtų nuskęsti. 
Ten vanduo nepaprastai į- 
vairiomis druskomis turtin
gas. Jame nemokąs plauky
ti žmogus nenuskęs.

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

kamas Įvyks balandžio 26,. 7:30 v. 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
io South■ 4th gatvių--------------------

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesi paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

WATERB.URY, CONN 
'Baland. 28 d., 1 vai. po pietų į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas* 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

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

susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
gegužės 21 d., tuoj poo sumos, baž-. 
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytu Jumyse Broliai-Užjurie- 

čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didįjį 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 Lietuvoje 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, Lithuania, — 
gausi vieną n-rį susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba,
“Šaltinio” Administracija

Geriausia Liudija

TIKRAI PASVEIKO
Ponas Angelo Veneziano, 
31 Taft Place, Roslindale 
sako: “Po trumpo laiko 
gydymo, aš visiškai pa
sveikau.” Ir daug kitų pa
sveiko. Patarimas dykai. 

Dr.Grady, 327^21,. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Nesenai Amsterdame, O- 
landijoj, atsidarė moterų 
bankas. Tuo tarpu vienin
telė pasauly tos rūšies mo
terų Įstaiga.

■t

BLOGIAUSIA.ŠEIMININKAS
Mokytojas klausia:
— Kas yra namų šeimininkas?
— Tur būt, tėvas. Bet kai ma

ma namie, tada nežinau... “M. L.”

ATSILYGINS
Ponia savo tarnaitei:
— Imk 30 litų, o 20 pasiliksiu 

kalta.
Tarnaitė linksmai atsitraukda

ma :
— Aš, mat, tuoj ištekėsiu—ka

žin, ar begalviu, atsiimti. skolą. 
Einu už tuos SO.litiĮ sudaužiu ko- 
kią penkioliką lėkščių — ir būsim 
kvit.—‘‘M. L.”

Teisėjas:
— Ar tamsta jau vedęs?
— Blogiau, ponas teisėjau.
— Ar nevedęs?
— Blogiau.
— Gal, našlys?
— Et, blogiau.
— Tai kaip?
— Antrą kartą jau vedęs.

i

džiaugėsi

GERAI SUPRATO
— Žiūrėk, šiandien turėjau pir

mą ligonį, ir jip-buvo toks sunkus, 
kad svėrė 10 pūdų!
jaunas gydytojas savo žmonai.

.— Mat, kiekviena pradžia sun
ki—nėra ko stebėtis—atsakė žmo
na.—“M. L.”

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

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

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

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

I ! Tel. Brockton 5112 x
! > DANTISTAS |

i DR. A. J. GORMANI
| I (GUMAUSKAS) |
< ; 705 Main St., Montello, Masa.i 

(Kampas Broad Street) o 
: [ Ofiso valandos: Ryte nno 101 
į j 10 iki 12 vai.; dieną nno 2© 
1! iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.| 
p Sekmadieniais pagal surtnrties. S

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

mas Įvyks gegužės 5 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą, svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

- C. BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 28 d., tuoj po sumos 

Įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, balandžio 25 d., 

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

Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks penktadieny, baland. 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti Į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai.

PALAUKS.
— Tamsta turi penkiasdešimt 

t ris m e tu s ir nta ti at vesti a štuon i o - 
likos metų Janę! Juk ji per jau
na.

— Tai tiesa. Tad palauksiu dar 
porą m et ii kol ji išaugs.—“M. L.”

M. L. Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga-

KIT0 GYDYTOJO
— Jau, reikia pripažinti, tamstai 

niekas nepadės. Gal, dar prieš 
mirtį nori ką nors pamatyti?

— Noriu dar kitą gydytoją pa
matyti,—atsakė ligonis.—“M. L.”

PASIAIŠKINO.
— Kaip tamsta gali čia smuklėj 

sėdėti, kai žmona namie serga?
— Tai kaip aš galiu ją pasiim

ti su savim, jei pats sakai, kad ser
ga !—“M. L.”

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

ap-

įjos.
Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Grecn St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyks 

gegužės 7 d. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šj 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. 
Taipgi per susirinkimą turėsime 
aptarti kaip iškilmingiau apvaik
ščioti mūsų organizacijos Patro- 

šv. Juozapo šventę, kuris bus 
Velykų. Valdyba

r.o, 
po

NASHUA N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas Įvyks 

gegužės 7 dieną tuoj po antrų šv. 
mišių, bažnytinėje svetainėje. Ra
giname kiekvieną narį ateiti Į su
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi
likę su mokesčiais.

I

Valdyba

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

f

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

Telephone So. Boston 4488
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
nailalčiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Ai 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai.

Rezidencijos Tel.: 077&-R. K. 
Ofiso Telefonas: S./B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Grabbrtus, Bslsuomuo- 

tojas, Real Estate Ir Poblic 
Notaras

254 W. Broadway . 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchestsr Av. 
Dorchester,, Masa.

E. V. WARABOW|
(Wrnbl įaustas J— |

LIETUVIS GRABORIUS IR | 
BALSAMUOTOJAS i

1043 Washington Street i 
Nonvood, Mass. ]
Tel. Norvood 1508 1

MONTELLO OFITCB į
104 Amen 8treet i

Telsphone Brockton 18444 f

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuoto jas
877 Ir 448 Cambridge Btmt 

Cambridge, BUm.
H Telephona University 8881-W

-—CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi-.; 

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

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

susirinkimas Įvyks penktadieny, 
geg. 3, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, gegužės. 8-tą dieną, 

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

Kviečiame gausiai sueiti.
Valdyba

m.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
Į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas Įvyks penktadie
ny, gegužės 3 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks gegužės 5 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

' EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

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

M. Songaila

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas Į- 

vyks gegužės 12 dieną, 6 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.

Valdybai

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 ;30 iki 5:3O po piet ir 
duo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O1tio valant**: 

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 2^0 IM 8 
Ir nno 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
nMsrytas fra ha tos vakarais ir n»- 
dSldieniais. tatp-gt seredomte nuo 

12-tos dienų uždarytas

kuriuos paveda 
mano prlžInnJJI- 
mnl, visuomet 
būna pa ten kinti 
ir sntsuplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORTUS

182 Broadvay. So. Boston. Mass. 
Residence: 813 W. Thlrd St.

Telefonas: South Boston 0SO4-W.

LAIDOJIMUS




