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[ĄĖTb* DIDŽIOJO 

VARDU KNVUYNĄ

Joniškėlio Vytauto Di- 
;džiojo komiteto valdyba sa- 
. vo posėdyje vasario mėn. 12 
d. vienbalsiai' nutarė atmin
čiai Liet. Kunig. Vytauto 

' Didžiojo įsteigti knygyną.

Kas buvo su juo, 
nes jis žiūrėjo i jam atsta
tytą šautuvą.

'JK.rajaučenka. Gimė 1909 
m. gegužės 7 d. Kėdainiuo
se. Kalba 'voš girdima. Į 
klausimus atsakinėja neaiš
kiai. 1926 m. lankė 'Suau
gsiu gimnaziją, bet jai ė- 
mus smukti jis pametė. Da
lyvavo Tauragės puče ir po 
to pabėgo į Tilžę, Karaliau- 

w !■ •> 1

čių. Čia sėdėjo 7 patas už 
sienos be leidimo perėjimą. 
1929 m. gyveno Gardine.Ten 
ir su kitais susipažino, tik 
su Plečkaičiu Vilniuje.
__ Į Lietuvą rengėsi tėvų at
lankyti. Tuo reikalu susira
šinėjo su Daukša.Vienas va-- 
Žiuodamas būtų važiavęs lų 
gi Tilžės, bet neturėjo pini
gų, o pasitaikius, kompani
jai ėjo pėsti. Per Lenkiją 
nepavyko stačiai į Lietuvą' 
prasilaužti, dėl to' ėjo per 

^Vokietiją. Visi katras sau 
mane eit į Lietuvą, niekas 
jų nekurstė, neagitavo.

Turėjo tik revolverį, gra- 
<buvę^akęs tąr;

PRAL. OLŠAUSKO BYLA 
- VYR. TRIBUNOLE

KAUNAS. — Kovo 6 d. 
Vyriausiame Tribunole pra- 

ąpeliacinė pral. 01- 
! m. Birš-

i į 'K ' susirinkimu.

STATYS VYTAUTUI 
PAMINKLĄ •

Sekmadieny, kovo 23 d. š, 
m. “Darbininko” redakcijos 
kambary įvyko N. A. Kata
likų Federacijos Apskričio 
valdybos, jo skyrių, kitų ka
talikiški} organizacijų- aps
kričių valdybų if vadų susi
rinkimas. Šio susirinkimo 
tikslas buvo sudaryti vei
kiantį centralinį komitetą, 
išdirbti planą Vytauto su-' 
kąktuvėms minėti ir nuskir
ti vietą didesniam ir iškil- 
mingesniam paminėjimui.

Buvo atštovų iš So. Bos- 
ton’o, Norwood, Cambridge, 
Lawrence, Lowell, Montello. 
Taipgi dalyvavo kun, K. Ur
bonavičius, kun. J.- Švagž- 
dvs ir kun. F. Virmauskis. 
- Posėdis prasidėjo apie 4 
vai. po pietų. Jį atidarė ir 
vedė V. Kudirka, Katalikų 
Federacijos apskričio pirmi
ninkas, raštininkavo J. F. 
Smilgis.

Plačiai kalbėta apie-'su- 
j-raukimą Naujos Anglijos 
lietuvių į vieną vietą- Ta
: • A '-■1 - - ■ .'v i-\ •

^oFoTganizacijaš, j^į kai

LIETUVA KVIEČIAMA Į KRI
MINALISTŲ KONGRESĄ

' '' x

Š. m. rugpiūčio mėn. 25— 
30 d. d. Prahoje šaukiamas 
X tarptautinis kriminalistų 
kongresas, kuriame dalyvau
ti yra kviečiami ir Lietuvos 
atstovai.

. > Šio kongreso parengiamie- 
i ji darbai esą jau atlikti Ber

ne ii- jame bus svarstomi 
svarbūs ir aktualūs klausi
mai, liečia baudžiamąją tei
sę bei kalėjimų sutvarkymą.

Kongreso dalyviai turės 
progos susipažinti su Čeko
slovakijos kalėjimais ir kt- 

..tomis panašiomis įsfąigo- 
s mis.

*

RYGA (Elta). — Latga-

BENIRAS VYTAUTO SUKAKTUV^ 
bu i V jĮVYKSBOSTONE

Minės iškilmingomis pamaldomis, demonstracija, koncertu ir masiniu

baigti kaipir didžiuliu masi
niu mitingu. Svarbiausias 
klausimas buvo tai Vytauto 

__  X 

paminklas. Buvo įvairių į- 
___ <- 

nešimų. Tas klausimas taip 
ir paliktas rimtai pagalvo
jus išspręsti kitame susirin
kime.

Nutarta parūpinti, jeigu 
bus galima gauti prieinamo
mis kainomis, Vytauto me- 

j dalių ir paveikslų ir juos iš
platinti fondo sukėlimui. ,

Į veikiantį centralinį Fe
deracijos apskričio Vytauto 
sukaktuvių paminėjimui ko
mitetą įėjo šie asmenys: Gar
bės pirm. kun. Urbonavičius, 
pirm. kun. K. Urbonavičius, 
pirm. A F. Kneižvs, vice- 
pirm. V. Kudirka, rašt. J. F. 
Smilgis, ižd. VI. Paulauskas; 
spaudos^komisija: kun. K, 
Urbonavičius, kun. J. Švagž- 
dvs, kun. F. Virmauskis.

Kiti dalyvavusieji posėdy 
įėjo komitetemariais. ~

Kitas' komisijas sudarys 
kituose susirinkimuose sulig 
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Žemaitis gių 
Urbankų kaflr 
valsčiaus Ša™ 
rį laiką dirbęsrt 
tinėj, buv. net' 
J 927 m. atleisti 

‘litinį veikimą!
Vokietijonj 

7 parom, ares$ 
sienos be leidi 
Vėliau išvažai 
29 m. buvo I 
pylinkėse. Su| 
kitais susipaž| 
niuose. Su Pi 
iarė eiti ir ta| 
ją, užmegzti 1 
viskiais. į

Draugijom .] 
pakeliui; apie [ 
pačiuos Suvalė 
tuvų, nei krej 
rinės sakosi n< 
domas sakėsi - 
pakaitoms neš 
pratimas išėję 
kalbos, kurios 
tąs. Esą jis pi 
jam dudįi 
& ■’ 
7 f-’ ■■ * /?

^ęs 1909 m. 
ie, Bublėlių 
į apskr. Ku- 
Įalseiaus raš- 
iekretorium.
4, esąs už po-

fe,-*—* - , ■

atbėgęs buvo 
to baustas už 
ipo perėjimą, 
įvo į Vilniip 
Sardine ir a- 
[Plečkaičiu ir 
po tik užsie- 
Ečkaičiu susi- 
Fper Vokieti- 
rvšius su sa-

hakliuvo
SĮ|» * .
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tik
/yžami, o ne
io& Nei šau
lio,; nei kup- 
cnafęs, o tar-
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natęs krepšį 
lešjnt; Nesusi-

H1 dėl rusų 
fenėsupran- 
šęs, net, kad

V
Ž

sidėjojapeliacinė p 
šauskc/byla dėl 1928 
tone įvykusio neaiškaus Us- 
tianauskiejiės nužudymo. 
Teismas ėjo uždaromis duri
mis. Teismui pirmininkau
ja teisėjas Staškevičius.

Kaltinamąjį gina pris. adv, 
Tumėnas, pris. adv. Leonas 
ir pris. adv. pad. Raulinal- 
tis. '

Teisme iškilo nauja Ustia- 
nauskienės užmušimo vei-si- 
Ja '

Kan. Janulaitis, Kauno 
sunkiųjų darbi} kalėjimo ka
pelionas papasakojo teismui, 
kad jau 10 metus kalėjime 
sėdįs kalinys, Žebrauskas, e- 
są papasakojęs, kad girdė
jęs iš kalinio Dobkevičiaus, 
kuris Ustianauskienės nužu
dymo laiku buvo laisvėje, 
tvirtinęs būk pral. Olšaus
kas v

vynų konferencija baigiami 
kaip ir buvo manyta, be 
ko, Francija ir Italija 
susitaria. Francijos del< 
cija išvyko namo.

Premieras MacDonald* ■ " 
reiškė, kad jeigu konferencįi 
ja baigtųsi be pasekmių, 
jos idėja neturėtų pranykit^ 

Jisai planuojąs, jei nebus 
susitarta, šaukti plenarinė 
sesiją atsišaukiant į visus 
bendrinai skirtumus. Angw 
ją remianti Amerika ir Japi^

; ’■ ■ - /Mil
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Jeigu nepavyktų penkite? 
valstybėm susitarti,’ tai būty 
bandoma sudaryti trijų 
stybių (Amerikos, Angliji 
ir Japonijos) sutarti.-

Taip ir buvo manyta, kad 
iš laivynų konferencijos 
“fiasco.” Ss Al

• " ;-xi 
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Lnekąltąs. Pąsakoja, 
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Įijoj lenkai paskutiniais Jai 

kais varo taip, amai

kttriuose latvių sluoksniuose 
ir spaudos organuose reiš
kiama dėl to rimto susirū
pinimo. Todėl, matyti, ne
seniai įvykęs surašinėjimas / . *
Latgali jo j buvo daromas 
taip, kad lenkai negalėtų jo 
panaudoti savo tikslams ir 
lenkų skaičius nebūtų išjūs- 
tas kitų tautų sąskaitom

Latvijos lenkuose šis su
rašinėtojų atsargumas sukė
lė didelį sąjūdį ir, kaip 
ienka patirti, lenkų centro 
sąjunga išleido atsišaukimą 
į “lenkus,” ragindama da
lyti pranešimus apie taria- 

-< ynuosius surašinėtojų nusi
žengimus. Be to, centro vai-* 
dvba nutarė padaryti žygių 
pas latvių valdžią.
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dėti iškilmingomis, pamaldo

mis. Kadangi pamaldų su
rengimas priklauso nuo vie
tinio klebono tai ir priimta 
kun. F. Virmauskio pasiūly
mas « iškilmingas pamaldas 
turėti kur nors parke, o jei
gu lytų tai didelioje bažny
čioje.

Kalbėta apie demonstraci
ją gatvėse ir po to, turėti dai- 
nų programą arba koncertą, 
gąnti įžymius kalbėtojus ir

talb kaip vielok aplinkybes 

leidžia. J
Pageidaujama, kad kolo

nijų komitetai užsiregistruo
ti} centraliniame Naujosios 
Anglijos Federacijos Vytau
to sukaktuvenis drengti ko-) 
mitete, kad reikale būtų įga
lima susirašyti. _ 1

Kitas komiteto susirinki
mas įvyks balandžio 13 d., 3 
vai. po pietų, So. Bostone. • ,

Rap.
/

ur ęsKjfcatar
' -ti.

YOUNGSTOWN, OHIO '
Nnoširdžiai užprašau visus ger

biamus parapijomis ir iš artimes
nių miestų lietuvius katalikus at
silankyti į šv. Pranciškaus bažny
čių, 921 Shehy St., ant40 vai at
laidų. Atlaidai prasidės ke^yirta- 
dieny, kovo 27-tą d. 7 ;30 vai. va
kare ir baigsis sekmadieny, kovo

jW.ll
Onės lai-

30-tĄd. 7:30 *tt.
. Atia^^lS 

kas. Tad inddi 
niams bei apylinkės lietuviams ka
talikams pasinaudoti atlaidą pro
ga ir atlikti Velykinę. » f

Lietuvių kunigų svečių bus bent 
keletas. ' > r. *

< > Su meile Kristuje, 
Jūsų Kun. M. M. Kuliavas.

š '**•'
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BERLYNAS, — VokieSį 

“Tempo” praneša žinias'if 
Rygos, kad komunistų && 
tatorius Stalinas esą nuversi 
tas. Maskva. tas žinias UŽ*; 
ginčina. Gal Stalinas ir te* 
besėdi kruvino diktatoriaus; 
soste, bet galimas daiktas^ 
kad komunistų viiisūnėse ci* 
na smarki kova.

■ — - >r •
Stalino dekretas susilaikyk 

tį nuo bažnyčių uždarinėje 
mo ir kuloku naikinimo neiš- 

| leistas be priežasties.
Šis dekretas sukėlė komuh 

nistų-fanatikų kerštingas de* 

monstracijas prieš Šv. Tevą^ 

Vadinasi prasidėjo tarpsav^ 
nė komunistu .kova.

* ✓

Ta kova didėja. Jau 
žinių, kad keliose vietose su 

kilo valstiečiai.
-___  - . z , »va|

Tad galima laukti bolševi 

kų vergijos griuvimo ;Rus 
;’0’- ' , . H

Šiandien visas civilizuota 

pasaulis sukilo prieš Rūsi^ 

Visi pasirįžo padaryti! gal 
Rusijos komunistų budi 

liams, t. y. nuversti nuo sa 
to raūdbnųjų diktatūrą. H

GENEROLAS ŽŪK 
GYDOSI NIC

‘!-st *. ■. ■ _■ ■ ■■

Karo sanitarijos 

pranešimų,; > generolas 1 

kauskaS dabar gydoąi Iii 
je. Jo sveikata po trt^i 

gerėja, bet ligonis vii 1 
mažai vaikščioja. >

^fGyi^aš ' pŽsiso- tribunoląl 

Šią apeliacinę bylą atidėti ir 
papildymui'iššaukti kaip liu
dininkus Dobkevičių, Žeb- 
raūską, Jakubauską, Biršto
no vaistininką ir kitus.

1 Kaltinamasis Olšauskas 
sakęs jau metai sėdįs ir ken
čiąs nekaltai. Prašo bylą a- 
tidėti ir pašaukti reikalingus 
liudininkus. z

Vyr. Tribunolas pasitaręs 
bylą nutarė atidėti ligi kitos 
sesijos iššaukimui naujų liū-, 
dininkų.

Skaitytojams primename, 
kad'apygardos teisme nebu
vo tiesioginių įrodymų, kad 
pral. Olšauskas nužudė.Teis- 
mas rėmėsi tik aplinkiniais 
įrodymais. Kas ir sukelia 
abejojimą tų visų kaltinimų 
teisingumui. Žinant, kad da
bar Lietuvoje yrą. karo sto
vis ir diktatūra, tad ir teis
mas nėra liuosas nuo valdan
čios partijos įtekmės.

Dvi teisybės negali būti, 
i Ural. Olšausko byloje yra 

daug neaiškumų ir teismas 
turėtų tarti bešališką žodte

■ ■ y i i ■ ■ ■
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•PROF[ I. JONYNAS RUOŠIA 
IjSTOĖlNĮ VEIKALĄ APIE

" VYTAUTĄ Dltįn
ft- :Į »$’• . .ozi ;

Kaunan. — Tenka patirti, 

kad Vjdauto Didžiojo Komi

tetas pavedė prof. Jonynui 

paruošti didelį istorinį vei

kalą apie Vytautą D. Vei

kalas žada pasirodyti maž

daug po pusės metų ir bus 

knygavpėr 200 puslapių di

dumo. -

vtis mate tik kada buvo a-

■ j Kas eis draugę, jis Suvat-
gą suvyniotą palte,, gal. šau-> ^tuoti. 
tųvą.

Suėmę vos iš miego pabu- kilos nežinojo., 
dusi.f Ejjuvęs krašte miško.

*

i ' (Bus daugiau)

įimnitp vhMJUiinio

č ’ VOKIETIJA FRU 
iiiri DARI

- . . /

Tarp Vokietijos darbo cer 
tralės ir Lenkijos išeivių va 
dybos šiomis dienomis pad< 
ryta sutartis, sulig kuri 
1930 Itl į Vokietiją bus pr 
imama 72,000 lenkų lauk 
darbininkų. Iš rišo 1930 r 
užrubežio lauko darbinink

MA 72,000 LENKĮI: 
IININKy '
t- bus į Vokietiją įleidžiama 
į. 109,000. >' ■ - < -
r Atsižvelgiant į tai, kad

Vokietijoj yra arti 3 mil. be- 
darbių. tai gana keista. Aiš- 

1_ kinanaa tai tuo,, kadtbedar- 
biai yra fabrikų" darbiniu-. 

n- kai, kurie lauko: darbu ne 
ų moka atlikti.

Į VOKIETIJA PAKĖlh.-- GYl
Tenka patirti, kad Voki 

tij a pakėlė vienam centn 
riui 100 litų muitą mūsų ek 
portiniams gyvuliams. D 

Itos priežasties gyvulių ek 
1 porta's į Vokietiją sumažė; 
Mūsų oficialiniuose. sluok
---------------------------- -

£ MUITUS LIETUVOS
ŪMAMS
e- niuose į šitą muitų pakėlimą 

žiūrima kaip į laikmą daly 
g ką. Ęsą vokiečiai aabarti- 
. niu metu turi tiek ^gyvulių ei kad pilnai patenkina savo 

** rinką. O už keletos mėnesių 
°- vėl esą galinti būti atstatyta 
s-’ sena padėtis. x----

.girnom’*' < .-im

IGRANTAI Iš 
RUKO

LATVIJOJ BUVĘ APSILAN 
VILNIAUS, BEt VĖL P

RYGA (Elta). į— Latvių 
politinė policija sausio mėn. I tą literatūrą teroristai nele- 
gavo žinių, kad Liepojoj at- galiai siuntė iš Liepojos į 
siradę keli Listuvos emigran
tai iš Vilniaus ir suorgani
zuota teroristinė grupė, ku
riai iš Vilniaus slaptai atga
benta sprogstamos medžia
gos ir uždraustos literatūros. 
Sąryšy su tuo Liepojos po
litinė policija pradėjo tero
ristus sekti ir šiomis dieno
mis jai pavyko surasti pa
slėptą sprogstamą medžiagą 
ir ginklus. .Sprogstama me
džiaga rąstą už įmesto mėšlo 
krūvoj. Kartu rasta plati 
korespondencija su vyriau-

tamąją medžiagą ir uždraus-

Lietuvą.
Teroristai suspėjo pa

sprukti iš Liepojos į Vilnių. 
Eilė asmenų už neteisėtą 
ginklų laikymą šaukiama tie
som Kaip paaiškėjo, polici- j 
ja nesuėmė tėroristų dėl to,' 
kad norėjo nustatyti, su kuo 
jie palaiko ryšius. Kada po
licija padarė kratas įtaria- 
jmuose '(butuose, {'pasirodė! 
kad teroristai jau pabėgo. E- 
migrantų buvo apie 1Q žmo
nių. •

Spaudos žiniomis, rastos
___ _ ■ . . - . f • . f '

LIETUVOS
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’ h KAUNAS. — VfeshnA15

d. įvyko-L.;tBarfko4akeinih-. >. tols?Q8:-poli

kų susirinkimas,'į kuriame 

[išklausyta laik. einančio val-

rieti- šio teroristų vado Stasių bombos buvo padarytos iš' 

senų granatų Tr labai primik 

tyvios, pavojingos patiems 

bombų metėjams. Emigran

tai slapstėsi ir laikė ginklus Į dytojo pareigas p. ^Paknio 

pas Liepojos darbininkus, 

kurie dabar turės atsakyti už 

emigrantų slėpimą.

ŠIeinio dokumentais. Be to, i 

kitoj Vietoj rasta

Mauzerio»sistema revolve

rių. Padarius dešimty vie

tų kratas, policija Tadų gin

klus 

ros.

ir uždraustas Uteratū- 
Nustatyta, kad sprogs-

. i
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pranešimai! ir patvariai* 
1929rmHapyBkaita;:i ėBankdd 
per metus gavo 1 milijoną 

» ■ t * * •

įkūSy t rkacU> daigiau rėmė 

pramonę ir prekybą. Pra

monei buvo skirta nuo 34 

iki 40. procentų, o prekybai 

ntio 25 iki 29 procentų visų

kreditų..
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r gyvento.

Žemiau telpa sąrašas įvairių knygų.

Europiškas

.itprunu- 
kpeiieriu

tiais, o žmogaus Širdis ilgisi tėvų 
Šalies—gimtinis, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

ųį&e^įūs pra 
neįi j-ūkminku 
gyvulius.

.—$2.50; Lietuvoje 
pusm

Mpk^vąpią;.met. — 
op $0.50. Tad skubėk!
Ateitis.” Kaunas. Lai*- "J" " ’ Ii I I

SUGRĮŽO KUN. BUKONTAS IR 
RAŠYTOJA P. PEČKAUŠKAITŽ

IŠ KAUNO M. LIGONINĖS

Židikai. Šios parapijos ir a- 
pyljnkės pąrąpijpnys džiau
giasi sulaukę savo įpylimus 
kpn. kleboną Bųkotą ir p. 
M. Pečkauskaite.

:;pašytų 
ą&).- Ilgai

SKAISGIRIŲOSĘ yrą 

gąrsus kąpklių dįrbėjąs V. 

Kalvaitis. J o pąjąryto& 

kankles ne blogiau skamba 

ųž senovės vaidilų kanklps. 

Skaisgirio pąvąsąrininkąi 

pasiryžę gtnąųįĮpti kanklių 

ipųziką §ųdąryfįąjpį kankli

ninkų U?’ Ai '

_________ ______ 40c.
jalkėkt Deklama- 
lgai ir Dialogai.
is V. Kovas___ 30c.
rerksmai. — Vęr-

gęnimą. • >1 ,ai;Su; aū.* r
Sveikata ^kun. Bukonto ir 

jUšytojos p. M. ,Pečkau$kai- 
£s “einą išlėto geryn.

/UJuMLfB Act 
' >.4k’liev*; ■ . —

.VYTAUTO DIDŽIOJO
' MRRAKT4T

au gauti Kaunan iš Šveį-
• *£? >T t- \ .■»

jos Vytauto ..Didžiojo 
niteto leidžiami» meda- 
». pirmieji jų pavyzdžiai, 
tauto Didžiojo iųedalilį 
£0 Rimšos darbo bus da
nai aukotojam% irplati- 
a^'Vytauto Didžiojo Ko- 
ėito pelno tikslais, pana- 

buvo 'platinami 
:os medaliai. Gau

na vyzdžiai : 1) ina- 
5 mm., kuriu lei-

; i čia; žmongs yp-
hgingi, pastatę pųikĮft lOk 
iielę mūro bažnyčių. Baž-» -. • v- • • ’ 
nyčios statybų vedė kun. 
Jurgis Rupka, kurą-suląjp 
kęs 90 m. amžiaus, praeiti] 
metų gruodžio 26 d; mirė.

Skaitlingps kat, organiza
cijos, kurių veikimas, ne
gaunant leidimų buvo apal
pęs dabar teikia gražios vūl- 
ties vėl sustiprėti. Leidimai 
jau duodami. Vasarid~-9 d. 
įvyko K. V. C. ir “Pavasa
rio” kuopos susimkimai. 
Ypač veikliai pasireiškia 
pavasarininkai, besidžiaugiu 
savo vadais atostogų metu 
— katalikiškąja studentija.

Lygumų visuomenė mies
to aikštėje rengiasi statyti 
Vytauto Did, paminklų. Tup 
tikslu yra jau susiorganiza
vęs komitetas. ’'

Payųsarininkai, nors dar 
neužmiršo pabaudos nema
lonumų, tačiau Didįjį jautos- 
karžygį pagerbs, mątėrija- 
lįųį paremdami jojo pa
minklo statyba. Jų pavyzd 
pasek®, beabejo, ir kitos kat. 
organizacijos.

pirmoj [jo teisės i uždarytį; dėl pasi- Sųpafjų.
Įš§iųštį tie, klirįp 

priešvalstybinę agita-

366 Broadway,

Dr. Kuzma?

Užsakymus siųskite šįup Mrefflj;

‘8S22FT. 24 Street, Chicago, IU.

y — Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

J pori žinoti, ką veikią Amerikoj katalikes juote- 

? rys. Atsiųskite 2 tįpl. ir 50c. “MOTERŲ DIB- 

į.į VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon Įr 

Borisą papasakos. *? ----- —
a-į * “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

kos lietuvių kafalikiųTmotėrų žurnalais, leidžia- 
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak-' 

į? tuafiais moteny klausiniais, Šate žinių išviso pa. 
fe rnoTenf gyrcnitpo, nuolatos eina Šie sky-
|T $£<!)• Vdrkų :aWjiųiasi^y StatoHtA, -

‘^s?y4}-Mėųdagumas, 5>Biteyatfiros sky- 

gp tins it kiti. *»*•'? . į-i ‘ . og . .
fe • “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

gi Tilžeiiają , ir ^vinjytemis. /. Jos formatas (didis) 

toks, .kad po4metų galima pasidaryti daili 
i s® NeUukitOrilgai. Siųskite pinigus tuojau

pedpylįųųs, tikėdamiesi, kad tošį! ‘kY Reumatizmą, arba 
kas nors jų nelaimingą įąl- W
jsų* išgirs ir suteiks šiokįų mų, Isfeėdmųi į kūną Peršalimą— 
tokiu pašalp,}. Bet -
buvo tas laukimas. Vietoj su InUgp? vąisbpžęnkliu'urnai at- 

ą įž žčm^"ee
.<■ v'. jcuns turėjo kankinančius

ęjo aprasi-siraitsibus. / i 
paskutinius prąšąlinitpui ąpšlėbimo ir

41 aJ, ■:»< ' skaudėjimo iš pailsintų ir istam-
loiiel pritrukę pytu muskulu ir-sustirusių sąna- 

kąntrybės Š. m- vasąrįo m. 9dB n^alitę gauti Įygąus liįimen- 
d; pęądžipš -mokyklos l^tg^Ž,,ąjokis“lokiš įębus jums 

susirinko apie tris šimtus u- P^riĮs^-. JjĮf. Jausitės 
. . y <_ v. X- J -I ^istiprejušiu ir pajaunėjusiu, tu-
kipinkų nutarė siųsti dele- rėdąmi laisvą nuo skausmų kūną 
gačiją iš trijų nąriųį ir pra- F faunus muskulus ir

syti vyriausybės "kad 1) že— Karta" patyri? kaip ųmąi ir efsk- 
mės mokesčiai 1928 m. būtųtjngaį PainrEipeilsris sh I1&3F0 
j J- i j • x ’ -i vaisbaženkliu veikia —i daugiaudovanoti, 2) .kad imtos sek- njekuomet nebandy^įtę 1»3ve svaig
ius 1928 m. pavasarį hūtųgihti su kenksmingais ir vidurius 

x ' ' x-j. u x •* apsarginančias vaistais, kad tuo 
grąžintos natu|&. be tarpt- sumažinti skausmą.
ninku intendantūrai ir ka- f ~:_______
Įėjimams, 3) kad visos ūki- ___ ilEOIIf* IAIIM1C
pmkų turimos paskolos, pri- |Au JAU NtuUo J Al 
■ye4-i P?ip ženjės B-ko ir iš- ; '
dėstyti ilgamečiam išsimo- ir negalės sąvp jaunuoliu draugu 
kėjimui, 4) kad nereikėtu t?™ i930 ®eUis
.... . . . . ‘ siprenumernos leidžiaibo Kaunekrekvienam ūkininkui va- aoksWrių mūsl] taa.
žinoti į Kauną, bet Ž. R. at- tos žiedo, žurnalo 
siųstų sąvo atstovą i? visas .. ATEITiEOH 
paskolas vietoj sutvarkytų, Al MI lt v
5) knd iki pagerės ūkinių- žurnalas ūpą sąsiuviniąis po 64 
----------------------- -—----------------- -  psĮ. kas mėnuo jau 10 metų. Jaw

Įlių S 
ii.e V 
ilsieji 
ama 10.000 egzempliorių, 
didesni — 35 mm., 5,000 

L, 3) 60 mm., 2,000 egž. 
1) 100 mm., leidžiama 100 
s. Be to jau gauta 20 eg- 
npliorių vienašilų. meda- 
. jftriginalo didumo 35 cm., 
rie jau pardavinėjami 
tyčioms po 500 litų kiek- 
?pą pusė. Kąi kurios bąž-~ 
ęios, girdėti jau nusipįr- 
tuos medalius. Kas nori 
medalių pasižiūrėti arba 

įsipirkti gali kreiptis Vy- 
ųto Didžiojo Komiteto 
§tip,ėn, Tolstojaus g. •

įo DIOŽIULIŲ TOMU 
y • (turinčių arti 5000 pusi.) 

ųošją kiekvieno lietuvio inteligen- 
» biblioteką, kuris skaitė “Židi- 

didžiausią mėnesini literatu
os, mokslo, visuomenės ir akade- 
lĮs.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
»t jo leidimo pradžios. Bet “Ži- 
Khys”'darosi kaskart Įdomesnis, 
t tiesiog būtų nedovanotina, jei- 
fU kuris inteligentas, vistiek ku
ltos profesijos jis bebūtų ir kur 
tegyventų, jo neprenumeruotii ir 
įskaitytų bent nuo 1930 metų 
Sėdžios;.,
^“Židinio kaina Amerikoje: met. 
£$4.50, pusm.
Bet. — .35 lt., pusm. — 20 lt. 
^Adresas: KAUNAS, Laisvės A 
Ka 3nr. “ŽIDINYS.”

Miesto gyventojai džiaugi 

si sulaukę savo įgaliotinį 

nuo žydų ir lietuvių į vals& 

ary|»- -

Gei^r M«l. P§-

BARBARI|KAI NUŽUDYTAS 
P. BACIUKAITIS

Sintautai. ŠI m. vasarių' 
mėli. 23 d. 19:30 valandą »Sįp- 
tąųtųose. labai, žiaurių, bar
barišku būdu nužudytas p. 
Ęačįųkaitis. 7 v ; '

Račiųkąitis mokėjo griež
ti ir buvo nuėjęs pas sąyo 
tėvą į Griebčiųs (šalia Sin
tautų) pamokyti brolį. Grįž- 
tąptį užpuolė piktadariai ar 
piktadariu, £įrto pejlįų į gai) 
vą, perplovė veidą. Nelai
mingasis pradėjo šąųkti pą< 
gąlbos. Tada' žudytojas per
plovė jam gerklę.. _

■■ 5j4 - . ;■* ?Policiją, nšgirdbsl sapie į- 
wki, nuvvko dalvko ištirtiJ

priešas^ 
tys jiriąpios-.-. :^pėjaiUU; k^d 
ndątndnga&įs, bųyp nužudy
tas nepilno proto žmogaus, 
kuris šioj apylinkėj, laikosį. 
Kiti aiano, kad tai įvyko dėl 
šeimyninių nesusipratimų, iš 
kef^to ar. pavydo. Žodžiu, 
aiškios priežastys nežino- 
tys nežinomos. Laikui slen-f 
kant; gąl būt, paaiškės.

au. khip kadbdvo įid-

limta 25. lit. arba Sparas 
ąa'e^to. kaipo padariusi: su
sirinkimą bejeidimo.

Šiemet vasario 2 d. K. V.
3. Palangos skyriaus sųsi- 
rįnkimą policija uždarė. Su
rado vėl priežastį, būtent, 
skyrįąųs nariai įr pįrminįn- 
tas dėl pąinąkių bažnyčioje 
negalėjo laiku snsįripkti į 
salę 12% vai. ir atidaryti 
posėdį. Policija neleisdama 
pirmininkui atidaryti susi
rinkimo, aiškinosi tuo, kad 
leidime pazypiėta: “ leidžia
ma daryti susirinkimas & 
m. vasario , mėn. 2 d. nuo 
12% vai.” Dėl to, kąd pra
dėta vėliau, tai leidimas ne
tinka šiandieniniam susi
rinkimui. Apie tok| polici
jos pasielgimą K. V. C. Pa
langos skyriaus pirmininkas . ' Jung.
oįįL Rutkauskas tuojau te- ; -
jeonu pranešė Kretingos ap. Naminis iinimcntas naudojarrtas 
ir Klaipėdos Krašto komen- metą graium sus-
š - \ r xL:. -tabdynjin skausmų nup Neųrjcio,
dantui. . Kotnendąjįtas pa- Gąlvoš Skaudėjimo,'’Reumatizmo, 
rfeiįė, kadi palipi ja neturė-Skaūųėjimo,
1 . J Nęųrąlgijos% SJęaudaųių įr. Su^:-

P . . . _ ._ . , , ... _ r ... ; jc y
Vėlavimo ir pirmininkui lei- - Amerikos -vyrui ir moterys gali 
, , , tikrai .'pasidžiaugti, riesk bonka
do dąryti siĮsirinkipaą. PąigT^M|le^'4ųL’ itiĮ^p yą|?ba- 

k, ...T ženkliu,, kuristarptautiniai nąudęį?
; "* ■ ' ' Jaipas ir giriamai kaipo .skausmų

MOKYTOJUS
“ Berlįųęr Tągeblątt” prą- 

peša, Įjgd Kląipėdps Htąšto 
gubeniatorius pranešęs 
Klaipėdos dipp^torijąi, kad 
IĮ vokiečių inpkytpjų, esan
čių iki šiol, Vokietijos pilie
čiais, iki baląndžip rųėp. Į 
dienos bus išsiųstą iš Lietu
vos, Direktorija, kąįp pra
neša tąsai pats laikraštis, 
savo ruožtu įspėj usį moky
tojus būti pasipuošusiais išr 
siuntimui 
mlėj 
varo 
eįją.
į '

j4 < : <’• r ’d • t.‘i i T K. / 
k ,.>([♦*' *1 i ' !♦' > , t i .
Į ! ĮTAIKIOS KNYGOS e
i Patw»4 M<4eriĮ»S—pwo- 
kinimas moterįjąg jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- 
bn^niniame gyyenijnę. ^ąnąnj^ 
Kun. V. Knlikaupkąs ____tt45c-

Auksinio Obuolio Sistorija 
(arailoi Mytfcpkigijos SIni»- 

Mi») r p*Tejhfe W“- 
vių kalbon išguldė Alyva------50c

®ry? Keleiviai—Krikščionis, 
i? Pąmokinąn-

juostame kvartale, bgį, pasi
šalinti nedrįso, lies jie bijo 
pro vėliavėles bėgti. Pada

rius tame kvartale* medžiok
le, nuauti 5 vilkai. * —

UŽDHW WĄB0AVWI * 
alų

ąpskr; Vasario <18 d-- Mikąr 
liškio valsčiaus taryba nu
tarė uždrausti pąrdafįuėti 
alų šventadieniais. Tas-nu
tarimas taikomas visoms a- 
ludėms, esąnčioms valsčiaus 
ribose. Draudžiamą parda
vinėti visokio stiprumo alų, 
nedarant' išiipties ųet 3% 
stiprumo alui, kurs skaito
mas neva mažalkoholinis. Ar 
pątvirtins šį nutarimą aps
krities valdyba, dar nėra ži
nios.'

Mčionybės. Liettirią''kalbon 
ikįhUcPj r.

|uno. Išguldė V<i-^

Jono Kmito Kūte ...... .$1.00
Lietuvos Albumą*. Su pa

veikslais ir aprašymais.-------- 1.50
■rampa Agtilfrtflril arba •

DARBININKAS" ;
So. Boston, Mass.'
i- •••.. 7

idki., 4 *’ - r

TBAmi- .
; Vienuolio Disputą su Kabi-7

1U. Vienų veiksmo juokai. Su- 
ietuvino Vaidevutis ........... 15c.

Nepaisytojo—kęturhj veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Turas. Kaina_________________ 35c.

4

Giliukingas Vyras—2 aktų 
iomedija; parašė S. Tarvy- 
las----- ------ _______ 25c.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

nų komediją. Pąrąšė Seirijų 
uozukas ___________ ____.....25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

dąlius — komedijos po Į ak 
ą_ Parašė Seirijų Juozukas—35c,

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

Esųmas—3-čia dalis dcapins 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
-ašė Kun. L. Vaicekauskas—10c

Žydų Karalius — drama 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas  ------  ■ , II. !■■■!■ _30e

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; parašė F. V.   ___ —10e

Patricija, arba nežinomoji 
rankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jpnas Tarvydas ———10c

Išganymo Apsąnei&mal -- 
riejimas ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis____ —— --- 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liųrdo 
^tebūklas — 4 aktų; parašė 
T. Tarvydas________ _____ —65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ją 1-me akte. Parašė Gineitb 15e.

talkų Teatrai: dalis I: 1) !
Pagaf^rik fią'darai; 2) Jono^$ 
'aiųiė; 3) Pasakyk peno lai-, 
ųę. Surinko S. K., D. ir N—15c. 

? Vaikų Teatrai: dalis n: 1) 
(Itirsime paslrai: 2) Antanu
kas. SurtokVa'Ki UlFKJBc.

N6BI ĮSTEIGTI PRIEGLAUDA 

/ Ždą^vęikią rigau-j

• <ĮH» k»Wik- Q?gwwei.- 

^WAis ihė€£Snšuremįą ąiiĮą

ir apie 4 kaimų įgaliotiųįų - 
posėdžius. Organizacijų su- 
slinkimuose žmonės daly-į 
vauja noriai. Kat. laikra-' 
Šeių skaitoma apie 400 egz., 
poliai platinamos kat. kny
gutės. Manoma įrengti kios
ką, praplėsti katalik. knvgy-' 
pas, įsteigti prieglauda.

1929 m. pabaigoj viduri
nėj mokykloj uždaryta atei
tininkų kuopa (apie 60 ną- 
rių^.- Tąi labai skaudus 
smūgis. Įsikūrė Angelo Sar
go vaikučių kuopelė, rodan
ti veiklaus judrumo.

i • p '
! • 1 \ I " ' ' 4 >.

F i .: 1-1 i- ‘ : - ' .- : l t
f x ■
Dr. Vinto Pietario Bastai. • 

Istorijos apysaka. Du tomąi. $1.QU i
Apie Apdrąųdą. Pąrąšė J. 

S. Vasiliauskas --------- -------- 5o.
Moteryste ir Šeimyna. Ver

tė J. Gerutis —.^,.,40^
Gamtos Pradžiamokslis — 

Dr. A. Vileišis______________50c.
Limpamosios Ligos ir keip 

auo jų išsisaugoti! Pa r aš v
uegyvpji gąiptą: Van
duo, oras. Parašė J. Baronas—§0e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kųn. A- MHinkąą ----- 60c.

Meilė. (PfteĮpa), Pąrąšė M. 
Gustaitis _________________ 15c.

Naują Skaitymui Knyga — 
(Dalis ĮI). Su pąypiksląis——75c.

Vienuolinė Luomą. Vert? 
Kun. P. Saurusaitis---------- —25c.

Vaikų Knygele — pą- 
-eikslais _______—..... -..30c.

Mano -Patyrimai Didžiojoj 
?ąrėj, 1918 ir 1919 m. Pąra 
iė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- __ 
jelionas)------------ --- - --- _25c

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
graudūs Verksmai. Sudarė ir 
šleido Kun. J. Koncevičius__ 10c.
Moterystės Nesuąrdomybė. J. 

Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lęi- 
linysj Kaune --------—------~10e.

. Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A Bucevičius ______ 1______ _40c. '
. šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.

Religijos Mokymo Metodi- 
ca. Sutaisė K J. §kru$dy8—50c, 

; Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 

; nas _—2._________ 40e.
Mūsų Dainiai. Parašė Ką- 

<ys Pui4a —.—.,...,, —50$.
u^h?-en° ^ąsafcQ8~gIĮ pa'2^T 

^^^opŽ ‘'po EuroS" fr '̂



KOMISIJA
ujamojo Komisijos Posėdžio 

Protokolas
• * • t JĮ .

0 metų sausio mėn. 30 d. 
ylvanijos Viešbutyje, New 
■ N, Y. 7-tą TO^’akare ivy- 
teigiamasai -Lietw’os Žymės- 
i Žodyno Komisijos Ameriko- 
>sčdis. Jis įvyko, sulig pa
tino Lietuvos' Žymesnybių Žo- 
i Leisti Komisijos Įgaliotinio 
•ikoje Kun. S. J. Draugelio. 
Lsijon pakviesti ir Įsteigiamu
osposėd i n atvykosekanti as-

' - '■ V '
tn. J. Ambotas — Kunigų 
;nybės” Prezidentas.

un. A. ‘Miliukas—Įžymūs A- 
kos Lietuvių Istorikas.
an. M. Pankus —. Kunigų 
mybės” iždininkas ir Įžymus 
omeninkas.
un. S. Draugelis — Šios Ko
jos Organizatorius.

Vitaitis — “Tėvynęs” Re- 
torius. ' ■

Strimaitis — Įžymus Visuo- 
tinkas.
i. Klinga — X£ienas iš “Vienv- 
” Redąktoriij ex-kariškis. 
’osėdi atidarė kun. S. Drauge- 
apibudindąmas šio susirinkimo 
slą ir kviesdamas išrinkti pir- 
ninką ir sekretorių šiam susi- 
kimui vadovauti. Vienbalsiai 
inkta:
?irmiriinkas — p. A. Strimaitis, 
Sekretorius—kun. S. Draugelis. 
Susirinkimui pasiūlyta sekanti 
■notvarkė:
a). Visuomenės Veikėjų “Įžy- 
jsnybių eilėn” Įskaityti principe 
.statymas.
b*). Lietuvos Žymesnybių žody- 
10 “Žymenybių Sąrašo” suda- 
mas. - —
c) . Lietuvių kilmės kitataučių 
rašymo klausimas.
d) . Lietuvos Žymesnybių Žody- 

j Komisijos Amerikoje narių pa- 
“igomis pasiskirstymas.
e) . Sumanymai. ' ‘ ■

ra žymesni, nuopelningesni, auk
ščiau stovinti visuomenės, mokslo, 
meno, sporto ir t. t. srityse.
***.’* ». . .

Pats Žodis “žymesnybių” reiš
kia ką tai aukščiau, negu kad kas 
paprastą. Taigi, konstatuojama 
faktas, kad sulig “žymesnybių 
Žodyno” leidėjų reikalavimo, su
lig esamų bendrų visose tautose 
tradicijų Komisijos nriai privalo 

daryti skirtumą veikėjų tarpe, 
kuomet jai tenka rinkti kandida
tus į moksliškos srities veikalą,- 
užvardintą “ 
nasj’ Priešini

lesnybių Žody- 
Jgtvejui nebūtų 

žymesnybių veikalas, bet veikėjų 
ar visuomenės darbuotojų sąrašas.

Komisijos nariai kreipia domės 
Į tai, kad gal nekurie ir jausis lyg 
ir nuskriausti, bet reiškia mintį 
kad* ąąmeniškumas turi nusilenkti 
moksliškai reikšmei ir Tautos gar
bei.

Galutinai daroma skirtumas tar
pe veikėjų, kurie okazionakiai ‘ir 
laikinai esti pastatomi užimti 
svarbesnes vietas centralinėse 
draugijose, redakcijose ir t. t. ir 
tų veikėjhį {kurie pilnoje to žo
džio prasmėje buvo ar yra žymes
ni visuomenės vadai, savo darbais 
tą vardą užsipelnę ir kaipo toki 
visuomenės traktuojami. '

Šiuo klausimu komisijos nariai 
neprisiima sau galutinos spren
džiamojo balso teisės prasmes. 
Viena, vyriausioji L. Ž. Ž. leisti 
Komisija sau yra rezervavusi šią 
teisę Jr tai išreiškusi savo rašte iš 
1929 m. Rugsėjo-mėn. 27-tą d.; 
antra, skaito reikalingu darbo 
nuodugnumo ir tikslumo delei pa^ 
sitarti su kitais rajonais abejoti
nuose klausimuose; trečia, jei kas 
jaustųsi netiksliai komisijos nepa
minėtas — turi atvirą kelią tiesio
giniai susisiekti su Vyriausia Ko
misija 
Nr.j6.

c/ R

Kaunas, Aleksoto gatve

-b) Generaliu sekretorium pa- ;į. .
skiriama kun. S. Draugelis, jam \ I ,
pavedanfa komisijos vardu rašyti . Be abejo' visi gerai Žinome, kad 
atsišaukimus ir garsinimus spaudo- Bal/^ <3? įvyksta (Prim/ry) 
jė, sulig reikalo kviesti komisija rinkimai. Bet kažin ar visi žino- 
posėdžius ir t. t. „ įą tie rinkimai reiškia mums,

IV. Lietuvių kilmės kitataųčitt Kaipo liętuviams. i, . rf.
surašymas. • z .;.Iki šiol labai dažnai nusiskųs-

Kun. S. Draugelio pranešimu dąvppe, kp£ mūsą tautos žmonės, 
reikalingas šis surąąymas tarpe profesionalai, biznieriai, ar šiaip 
žydų nesudarys gal perdaug dide-Į jau‘politikoje nusimaną veikėjai, 

žydai turi'/ neprasimuša Į aukštesnes',- ar -tai 
Tuo reikalu kalbėtasi bus miestu ąr valstybės valdiškas 

pozicijas. To ęriežąstys buvo: pir
ma, kad politiniame veikime ne
turėjome vienybės,; o antra, kad 
negaudavome\progų.

Šiais metais padėtis pasikeitė į 
geresnę pusę. Rinkimų sąrašuose 
matoma ir lietuvių kandidatų. Re- 
publikonų Partijos (Densen’o 
grupes) kandidatų j teisėjus tar
pe matome advokatą F. Mast 
(Mastauską). Tas faktas, kad lie
tuviui duota proga eiti į- taip 
aukštą ir atsakomingą vietą, sa
vaime mus jungia prie bendro po
litiško darbo.—Nežiūrint kokių 
mes politinių įsitikinimų nebūtu
me, visi vienaip suprantame, kad 
tuomi mes lietuviai esame pasta
tyti ištyrimui Ar mes kaipo or- 
ganizuotą vienata galime ką nors 
padaryti, ar ne. Ar mes galėtume 
padaryti šiek tiek įtakos į šio 

; miesto gyventojus, ar dfe.

Dėlto ir privalome žiūrėti, kad 
tas mūsų politiškų jėgų tyrimas 
išeitų mūsų naudai, nes nuo to 
labai priklausys visa mūsų poli
tiško veikimo ateitis Chieagoje.

Jei šitie rinkimai yra tokie svar
būs, tai išvada visiems turi būti 
aiški’ Išlaikyti kvotimus mums 
nieko kito nereikia-,; kaip tik dar
ko savo ir kitataučių tarpe. Netik | 
savo balsus privalome atiduoti už 
liętūvį kandidatę j,.teisėjus, bet 
ir kitataučių balsuotojus turime 
patraukti- už-jį balsuoti.

Dirbdami politišką darbą, žino
kime vieną dalyką! kad y A rei-

rsunku, 
knygas
i

Įio apsunkinimo, nes 
draugiją.
su ponu Rabinavieiumi ir jis pasi
žadėjo pasirūpintų^ Jo nuomonė 
tai atlikti įems nebus*f 
nes' žydą i turi išleidę 
“Who’s Who. ”

Sekantis susirinkimas 
šaukti nelaukiant atsakomo iš Lie
tuvos.

Susirinkimas baigtas 11:28 vai. 
nakties. /■•••;

■ ; • . i ‘ •
Susirinkimo Pirmininkas i —
t A. B. 8trimaitis.
Komisijos nariaį — Kun. A. Mi

lukas, Kun. J. Ambbtaa, Kin. M. 
Pankus, S. Vitajtis, D. Klinga.

Sekretorius—Kun. Š. Draugelis

kalinga laikytis tos partijos arba 
tos politiškos grupės, kuri yra 
mums netik prietelinga, bet ir 
dufda mums progų prasimušti į 
politinio gyvenimo aukštumas.

•—tt įlipti ?
, Mes jau iš senesnių laikų esa

me 'patyrę, kad Senatorius Den- 
eęri’asj^anftftnš’prietelingaSrkad'Ina Aukžtakalnytė., >. 
net tais,laikais, kada lietuvių hal-^ RAUDANSKIS, Mauša-Motelis, 

suotojų Chicąpoje visai nedaug Ąmerikon į Milvaųkčs mieštą at- 
: tebūdavo, vienųk lietuvių į aukš

tas vietas pastatydavo. O kas gi 
dabar mūsų žinomą lietuvį, uni
versiteto profesorių, F. Mast 
(Mastauską) kandidatu į teisėjus 
pfetatė, jei ne mūsų prietelis Se
natorius Dcneen’as?

Dėlto bai. 8-tos dienos rinki
muose visi mūsų balsai turi nuei
ti už Senatorių Dericen’ą ir jo 
kandidatų sąrašą.

Dykai išmėginimo būdas kiff bUc kos 
gali naudotu be jokio ten neuisiganė- 

dinimo arba laiko gaišinimo. ‘
Mes turime būdą dėl sulaikymo Du

sulio, ir norime kad Tamista pamėgin
tumėte musų pačių išlaidom. Nėra skir
tumo ar įsisenėjusi arba dabar atsira
dusi turėtumėte išmėginti šį būdą. Nė
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate^ 
arba kokio amžiaus esi arba kokį dar
bą dirbi, jeigu tik turi dusulį turėti; 
pagelbėti.

labiausia tiems norime pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios pa-, 
gelbos, kurie yra vartoję visokius bu
dus ir be pasekmių. . ,

šis dykas pasiūlymas yra per daug 
svarbus praleisti. Rašyk dabar ir pra
dek naudotis šia proga tuojaus. Ne
siųsk pinigų. Tiktai iškirpk žemiau pa
dėtą kuponąj Ir pasiųsk. Padaryk tą 

šiandien.

DYKAI IŠBANDYMO 
KUPONAS 

Frontier Asthma Co., 
1373.T Frontier Bldg., 
462 Niagara. St., Buffalo, N. Y.

PrislŲSk dykai iSbandymui

KNDRICLAITiS. Andrius, A-ĮvMmtab 

driejaus sūnus, gimęs Jurbarko ' 
driejaus sūnus, gimęs Jurbarke 
1896 m., Amerikon atvykęs 1913 
m., iki 1916 m. gyvenęs Boston, 
Mass. pas dėdę Adomą VAGNE- 
RĮ„ 375 Athens St.

ŽIOBIENE, Agnė, ir Juozas 
Ž1OBYS, kilę iš Mariampolės ap., 
nuo Prienų. Paieško giminaitė O-

vykęs 1911 m., pasivadinęs Morris 
Rodin, kilęs iš Veliuonos, gimęs 
1897 m., esą karo metu tarnavęs 
kariuomenėje. '

ŽILAITIS, Antanas, kilęs iš Ra
seinių apskr., Amerikon, atvykęs 
25 m. atgal, gyvenęs Braddock, 
Pa. pap Antaniną Ačienę, turįs 
brolį Kazį Baltimore, Md. mieste.

ŽEIMYS, Zigmas, kilęs iš Ty
tuvėnų miest., Raseinių apskr., a- 
pie 39 m. amžiaus, Amerikon at
vykęs 1905 m., gyvenęs ilgai Wa- 
terbtiry, Conn., gi vėliau Detroit, 
Mięfr. Paieško tėvas Kazys- Žei
mys. .

SRIEBALIS, Stasys, iki 1925 
m. gyvenęs Milliriocket, Maine, 
Amerikoj apie 17 metų. Paieško 
motina Ona.

PESYS, Kazys, Amerikon W.v- 
kęs 1913 m. ir iki 1925 m. gyve
nęs 15 Millbury^St., Woreester, 
Mass., esą dirbęs “Amerikos Lie
tuvio” administracijoje. Paieško 
brolis Antanas.

ŠIMANIUKAS, Juozas, kilęs iš 
Krasnienės kaimo, Nauvalskos v., 
Gardino gubernijos, apie 42 m.) 
Amerikon atvykęs 1910 m.

Ieškomieji arba apie, juos ką 
nors žinantieji kviečiami malonė
ti atsiliepti šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania, 15 Park 
Bow, New York City.

SKAITYK KATALIKIŠKA SPAUDĄ

Eina septinti metai kas m6nn0g> 
32 pusi, didumo. L .

Kaina Angelo Sargo Vaikų 
jungos nariams 3 li^., o visiems 
tiems 4 lit. metams. Užsienyje. 8^ 
litai metams 4 litai pusei metų. ' ,-*1

Tėvai, auklėtojai,
Jūs trokštate savo vaikams 1«^"> 

m ės. Tai pradėkite jiems tąMM 
mę kurti jau nuo mažų dienų.' Pąttf Į 
pirmas tam darbas — tai įpratę^.. 
ti vaikas dar mažose dienose ,p^- ^ 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Ts| 
yra* visai nesunku ir nebrangu. ,- 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vaU-".'1! 
kams šviesti, dorinti ir* lavintt j; 
Būk. tikrai vaikams geras ir 
daryk jiems šiemet gražią dovt^ 
nėlę : užsakyk jiems “ŽvaigŽdu- ’ 
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos 
domių skaitymėlių, įvairių žiniųį^ 
hrjslių, galvosūkių. Bus ir TaA^į 
mąlonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. ~
" Tik paabhdyk — mūsų nerūgosi- ’į 
Juk visai maža kaštuoja — vos 
lit. metams. šeŽ

Priedų duodama loterijos'bift^jįj 
tas.- o.-k?'-r-r-

Adresas: “ŽvaigžduteB”- 
Administracija, Kaimas, Liaudies | 
Namai •.

Laikraštis — tai sakykla- 
kraitis nuo sakyklos tesiskiria tflc 
tuo, kad iš sakyklos galima kal
bėti šimtams, gal tūkstančiams, it. 
laikraščio g* — visam pasaulini. 
— Vysk. J. Staugaitis. ,
■ ---------- . - z" L’*l,įja

PA IEŠKAU Kazimiero Padgurecklp 3Š 
gyvenančio Lietuvoj. 8 metai atgal jis -i 
<Urbo prie gelžkeiio kaipo pagelblntn-/i: 
kas mašinisto. Turiu svarbų reikalą. Cį 
Kas apie jį žino arba jis pate prašau 
pranešti: VLADISLOVUI BELSKIUI, y] 
23 Woodward St.. So. Boston, Masa». $ 

(K.-25)
--------------------------------------------- -— •
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Visi komisijos nariai reiškia sa- 
o nuomones. Konstatuojama se
ganti faktai: ' ■ A.

a) Klausimas labai opus ir svar
ius. Kiekvienas visuomenės vei
kėjas jaučiasi šį tą.nuveikęs vi
suomenės gerovei ir savo Tėvynės 
garbei. Kiekvienam, tad priklau
so atatinkamas jo darbų Įvertini
mas ir užmokesnis mastuojant vi
suomeniniu ir mokslišku maštabu. 
. _bl Visuomenės veikėjai skiria
ma j dv* rūši: vieni, visuomenės 
veikėjai, kurį dirba visuomenini 

'darbą, kokioje nebūt srityje; or
ganizuodami draugijas, vado
vaudami susirinkimuose, sakyda
mi prakalbas, rašydami veikalus 
ar straipsnius į laikraščius ir t. .t. 
Žodžiu sakant, įvairūs veikėjai y- 
ra tarpe visuomenės narių ir Įvai
riomis priemonėmis prisidedą prie 
kultūrinio darbo, visuomenės na
rius veda prie susipratimo, prie 
materialio ar moralio jų gyveni
mo pagerinimo, kelia ir vysto tar
pe jų grožę ir meną ir t. t. ,

Bet, Įsižiūrėję į Įvairius veikė
jus pastebėsime jų tarpe tokius, 
kurie yra dą^g labiau kuo nors 

pasižymėję, daug aukštesnio laips
nio savo darbais ar -rašymais pa
siekę, kurie yra, tartum, ašis apie 
kurią sukasi Visuomeninis gyveni
mas. Didesniame ar mažesniame 
savo darbų maštabe jie vis tik y-

Ui persiuntimų prisiųskit

"DAMan 
ZN B'way, So.

Iroi^rUktyvį visuom/enmį irtnū- 
tinnį darbą,ir to darbo griovikų. 
Klausimas diskusuojamas. Į tų 
griovikų tarpą įskaitoma ir komu
nistų. Diskusijose kyla sekančios 
rimtos pastabos: . ’

1. Amerikos lietuvių komunistų 
yra sutepusių Lietuvių vardą, sė
dėjusių kalėjime.

2. Savo darbais ir pasielgimais 
taip yra nužeminusių save, kad 
būtų geda su nckuriais kartu pa
tekti Į tą patį-žodyną.

3. Rimta nuoomnė, kad komu
nistai dirba už rusų komuniątų pi
nigus, kad jie yra rusų bernai ne
gali būti lietuvių žymesnybėms.

4. Kuris bus vertas nurodyti 
kandidatu į žodyną, komisija reiš
kia pastabą, kad tik tuomet gali 
būt talpinama kuomet jei bus tal
pinami kiti mūs Tautos priešai ir 
išdavikai.

n. Sąrašo sudarymas.
Siūloma sekanti tvarka: kun. S. 

Draugelis turi sudaręs visuomenės 
veikėjų sąrašą, prie kurio sudary
mo prisidėjo didžiai gerb. kun.-A. 
Miliukas, P. Bagočius iš So. Bos
tono ir dar pora asmenų. Iš to są
rašo vieni asmenys neabejotini bus 
kandidatai į žodyną, kiti—neabe
jotini išbraukimui, kurie bus abe
jotini — ties tų pavardėmis bus 
padėtas klaustukas. Sąrašas skai
tomas. Vienbalsiai vieni išbratiky 
ti, kiti palikti, treti paskaityti a- 
bejotini.

Pataisytas sąrašas nusiųsti Vy
riausiai Žymesnybių Žodyno Ko
misijai. tV

m. Komisijos narių pasiskirs
tymas pareigomis. 4ĮĮ 1

Kun. S.'"Draugelis referuoja a* 
pie reikalingumą šios komisijos ir 
ateityje; papildymas kandidatų į 
Žymesnybių Žodyną, biografijų'iš
gavimas arba pagaminimas, sura
šytų biografijų patikrinimas —to 
viso palengvinimas patobulinimas, 
abejonių išaiškinimas, paties daly
ko įkūnijimo užtikrinimas reika
lauja, kad šios komisijos, darbas 
nebūtų užbaigtas su šios dienos 
nuomonių pareiškimu.

Pasiūlymas, apsvarstytas ir, už
giriai!, gi kas Imk pasiskirstymo 
pareigomis vienbalsiai nutarta:

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KULIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA
Amerikoje metams ..r., 

Pusei nietiį 

Lietuvoje metama....... 

Pusei metų

“DARBININKAS"
Eiti A DV KARTV SAVAltĖJE

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ 
Kaina :

Amerikoje metams .....................................................................  $2.0(

Lietuvoje metams .... ....----------- ---------------------------v.$2.5(

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangiu dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

"DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
Atlieką įvairius spaudos parbus ' '

' . PRIEINAMOMIS KAINOMISni-.i _ liiA^AT U
366 West Broadway i . South Boston, Mass..

' TeL Sp. Boston 0620 -

t

t
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^ĄĮKA, NĘ F

1, ■ ■
Įvykusiam^Ligtuvoj Ūki- 

trinkų Sąjungos ir Darbo 
^Federacijos suvažiavime pa- 
'■fcntikuotaTĄ’aldžia. Visame 
-i?"'-. ■ 

" ęįy|!|zųotąine pasaiily kiek- 
fį? 4. * * *
!7»ieną politikinė organizaci- 
;ja turi teisės kritikuoti vai-! i; T” '»’ • 
^domają partiją, kad ji savo 
Žygiuose būtų atsargesnė ir 

Mteaiųęitų pertoli. Užtai val- 
gepykstą. priešingai, 

^dėl tokios kritikos ‘jai daug ---- - * » e < • • . .
?geriaų orientuotis politiško- 
^p pgdėty. Jaį prayąitų žį- 
^lHĮU_opozicijos nusistatymas 
ir £Ulig jųtvąrkyti šalies po- 

?Ktiką. Tačiau Lietuvos vai
zdžia tokia kritika įsižeidė ir 
įpey savo oficijozą “L. Aidą” 
£įirjkaišioja Ūkininkų Sąjun- 
''gaį--ir Darbo Federacįjąi, 

jos neprįsDąi^a 
dvasios. 'Katalikybė,'

įiųtaikos religiją. Tai tiįrą.

Katalikybės ‘uždavi
nys vvkdinti taiką, bet ne 

liurbystę, apsileidimą ir 
> įiogiems darbams pataikąvį- 

' ' Kad įvyktų tikroji tai- 
ikia už ją kovoti.

f?

1 «

g

p^Šv. Rašte yra daroma prie- 
< kaistų netikriems ’prana-

----------  ’ • ’*-> 7 » 
. « ’ . į.

sprandą sįlpneąniąm ir lam
dydamas užkulniais jo pašo
nes,, sakys: “tylėk, nesi
skųsk, neS savp riksmu pri
dirbsi'skandalų ir suąrdysi 
taiką!” Kristui einant pro 
šalį, neregys šaukė: “Dovy
do Sūnau pasigailėk: ma
nęs-” Visi jam lįppė tylėti, 
nes tai, girdi, negražu tąjį 
šūkauti, bet jis dar garsiau 
maldavo pasigailėjimo. Tuo
met jau patsai Įbristus jį už
tarė ir paklausė ko jis nori. 
Pagalios sugrąžino jam re
gėjimą. * ,

Ir Lietuvos tautininką! 
trina katalikų pašones su sa
vo karžygiškais pentinais, o 
kuomet kankinamieji iš 
skausmo sušunka, tai jiems 
liepia tylėti, nes, girdi, ne- 
p-a* .«uki> iiaisu 
skriaudų ir daryti Lietuvąi 

pasaulį. Ip 
dar gi tai esant prieš katali- 
kybes priheipus, nes katali- 
kas privalo tylėti, nors ir de
vyni kailiai būtų nuo jo lu
pama. /

"Katalikas daug kągali nu
kentėti, kuomet jo kūnas 
kankinama, bet nepriete
liams užsimojus ant jo sielos

X*

v

-t V

fešūfa’, vyriausybei atstovai, \ 
karo mokyklą, šaulių rikiuo
tė ir neorganizuota visuo- .

'■ .yiąį »k*s kreipė i 
wve Oiįelis !»• gražus Res- 
publikos Įlrezįdentp ysdųi- 
kas’ sų parašu: “Savo Di- 
džiająni Mokytojui. 1 Respįi- 
įlikp§ Pre?i^nįa§.” 

v LiųĮpoji procesija susto
jo ties karo inuziejupii, kur * 
Laisvės -vąrpui skanibinąųt,. 
ątsįsvęikįĮmnp ^ąlbą pasąkp 
gen. Nagevičius, ir tįęs mtf- 
vęrsįtęto ifimąįs. ’ - . ' -

VĮ kapus įėjo tik vainikų 
nęšėja|, orgąnįząpijų vėlia
vos, lydėję velionį giminės, 
profesoriai, yypąusybės at
stovai, visudhienės atstovai.
x ■ 7

Leidžiant karsti} į duobę bu
vo pąsąkyta atsįsvęikinįmp 5 
kalbos. Kalbėjo Respubli
kos Prezidentas A. Smeto
na, ųmv<aii£į9t9 rektorius 
prpf. Čepinskis, liųmaųitari- 
ųių mokslų fakulteto deka^ 
nas prof. Krovė - Mickevi
čius, Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnazijos direkto
rius, M. Šikšnys, lietuvių 
mokslo draugijos ir Vil
niaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorius, specia
liai atvykęs iš‘okupuotą Vil
niaus ir atvežęs iŠ ten kelids 
saujas žemės ant didelio mū
sų mpkslininko kapo, moky
tojų sąjungų atstovai, stu
dentų atstovai ir kiti. Viso — 
kalbėtojų buvo. 11.

Visos laidotuvių apeigos 
Įš kąpų bųyp trąnsjįųpjąmos

. - 1 . < 77’ .
s^nizayimąs buvo pavestas 
Šauliu Sąjungai. Jos vyko 
valstybės lėšomis.

z * * ' . - ■ j. - ?

Amžinai nurimusią -mūsų 
neužmirštamą mokslininko-----
palydėjimas į amžiną poil
sio vietą paliko mūšų laiki
nai sostinei ir visai Lietu- 
yaį neišdildomo įspūdžio. Į 
laidotuves buvo atvykusios 
įr gausingos delegacijos iš 
provincijos. ,

Rusija patraukė visu dft- tainpd sMimtas vienas Čerdi 
mesį | gavę, Vigas pasaulis ųo kunigas. Jam bolševi

i $ ne’.¥‘ 
rainoj šftli, tyr milijonai Md». tai
t p® ■ Wiįt-

Bolševifett W
kraujo praliepmą įgyven
dinti sąyo Išsvajotus ųe- 
praktiš^ųs pimieipų?. 
ąiekis ne, yieųą Rusiją, M 
visas pasaulis. Tikyba jiems 
pastoja kelią, tai jie paskel
bė karą prieš Dievą, “ Tau
ta be Dįevo,” tai įolšeyįkų 
obąlsis. Ir su kokiu šėto
niškų žiauiumu ir įnirtimu 
jįe tą propagandą varo, vi
siems žinoma.
• v- '.1; j. ...U. .

Per pereitus pietus Soyįpr 
tų valdžią įkūrė deyynius u- 
ųįyfiĘ5įi£tus t|k tUQ tikslu, 
kad .būtų mokoma, jog nėra 
Dievų. Jie išteidiią Mfcą- 
ščius kur randasi baisiausi 

k* f i_’ t . . r • : .■ . ■

piktžodžiavimui prieš pie
vą įr Jo šventuosius. Baž
nyčios, vieųųplynai išgriau-’ 
narni ąrhą pąyerčiąmi į kū
tes gyvuliams. Vyskupai, 
kųmgai ir tikintieji kapki- 
pami ir nužudomi vien ųž 
tai, ką4 jįę W Į Dįęyą- ži
novą! Rusijos pądčties sako, 
kad Rusijoje nužudyta 6,- 
000 kunigų. Įr tikrai šiur
pulys .perima žmogų skai
tant kaip, bolševikai kauki' 
nĮF tikinęįųogiite. Štąi tik 
du kankiniu paminėsiu. Pa- 
Įermos Arkivyskupą bolše
vikai suėmė ir tuojau nu- 

joį as
muo. Turi mirti/Bet sušau
dymas tai per daug lengva 
mirtis. Išgalvojo. ^Išlupę reikšti mūsų vaduoseSMinia 
garbingam seneliui abi akis yra kantri ir seka vadus, 
ir paskui gyvą užkasė į že- Kaip visuomet taip ir dabar 
mes. Tuo pačiu metu buvo minia žiūri į vadus ir'ląu- 
- ------ ----------- —:--------- ----- jkią įsakymo. Bet geriausias 
lingas ir.bergždžias jėgų aik- įsakymas duodamas ne žo- 
yojimas. Ir Stalinas ta patį džiu, bet gyvenimu. Net ir 
patyrė ir gaH dabar pasaky- šv. Pranciškus turėjo eiti ir 
tį: aklas būdamas aklus tam-' sakyti pamokslus žuvytėms 
soje vedžiau, ir visi į duobę upelyje iki žmonės pastebė- 
įkritome.----------------------------jo jo gyvenimo šventumą.

įaos laikas. Išvedę kųpign 
f ijmįį,

PiH aut jo šąl|ą vąų- 
’denj, kolei nepasidarė ledo 
stovyla. TaipmirštąRu- 
§ijj>ję. žn>.onęį nes jie neĮš- 
sižąįą tikėję j Dievą. , 
, J Sujudo pasaulio krikščio

nys ir palenkė galvas mal- 
dose,kad Dievas'Sutvirtin
tų tikin^iųjų sirdis, kad pa
saulis vėl regėtų kaiprę 
jo Neroųo laikuose, jąg Die
vas išaukština silpnus ir pa
daro juos galingais, gi ga
lingus įr dįd^ųįus sųnąįkį- 
ną. < - "

Tačiau, dalis tos maldos 
turėtų būtį ųž mus pačius, 
kad Dievus sustiprintų žmo
nių tikėjimą Europoje įr A- 
merikoje. Lietuva, kitos Eu
ropos šalys ir Amerika bus 
liuosos nuo bolševizmo, jei 
jos neatsiduos garbinti že
mišku galybių ir doriniai 
pakils. Dabar gi sų Įįūdė- 
siu reikia pripažinti, kad 
visą Europa -ir Ameriką y- 
ra užsikrėtus koipunistų 
mokslu. Auksas yra jų die
vas. Ir doriniai kaip žemai 
nupuolę, Kuomet vąlsty- 
bįųj * draugijų ir pavienių 
žmonių. gyvenimas bus tik
rai. krikščioniškas, kuomet 
matysis krikščioniškoji stip
rybė, tuomet bolševizmas 
Irnsjųokąs?_ V

Toki krikščioniškoji stip
rybė turi pirmiausia\ apsi- 

’ -vi • i_ /
garbingam seneliui abi akis yra kantri ir seka vadus.

pįe kątąfįlką F11*01
hffi >-

kffliiH- Ąpie 4čgB
daugybė žvakių. Bro'f. kun.

iną§ giesmes.- TųpĮąįdątų- 
vių ąpe|go§ tą dįąną par
baigė. .

Vasario 25 d. 10 vai. ryto' 
Bą^įlįįoję bųvą gedulingos

■ pamąkįos ųž prof. Jabkms- 
kįą vplę, įamaĮdąsę Jęįy- 

. vąyo p. Respublikos Piezįr 
dentas? ministerią kabineto 
ųąriąį, pppfęsprįąį, Šauliu 
Sąjungos vadovybė, moky
tojai, studentai, mokiniai ir 
daugyįė žmonių. Dedųlįn- 
gąs pamaldas laikė pret 
Maironis - Mačiulis, klieri
kams asistuojant. Pajuoksią 
pąsąkė ųpįvęrsitetp prorek
torius knų. Česnys. Per mi
šias •? giedojo Sasnauską 
“Rekviem” operos choras.

Laidotuvės į kapines pra
sidėjo! vai. po pietų.

Vąmiką apie karstą ne: 
šė kuro gaisrininkai, pasį- 

? šviesdami takeliais. Visos 
bažnyčios lįūdnai skambino 
varpąis. Visi namai buvo 
papuošti gedulo šydais per
rištom tautiškom vėliavom. 
Ękspertaeįja, vykdama Vil- 
piaųs ir Prezidento gatvė
mis, vėliau pasuko į Į)ųp įe*1 c 

b Įaičio gatvę, praeidama urą 
F i universiteto^ rūmus. - j

.Laidotuvių eisena buvo j „ . . 7 .. ...... . ,

jo visų Kauno vidurinių jų 
mokyklų mokiniai, toliau 
gimnazijos, universiteto dr- 
jos, korporaęijosj toliau — 
kryžius, bažnytinės vėliavos 
ir vainikai. Vainikij viso bū
vą JO. Šaulių Sąjungai vie
ton. vainiko ųnt veĮįąnįes 
kapo paaukojo į Vlado Put
vinskio vardo tautos kultū
ros fondą 150 litų.

Po kunigu sų asistentais 
sekė papuoštam laįdoftivįų

tėvo prof. Jono,

vą. Pasklidus žinįąį apįp 
W4ųą jyyfcj, vįsafiį 2| į. 
jau įš pat ryto visi rniostą 
narni iškėlė tautiškas gedū- 
lo apgaubtus vėliavas. Tries
te pasįrodp jųojgig J'ėmąįs 
lapeliai, sų liūdną žįųįą.

Velionis buvę pašarvotus 
didžioje karo ligoųinės sa
lėje. Llgopipėję profeso
rius gydėsi jau iig^spį laiką, 

aro V. Vaičiūno prie
žiūroje. "

Velionies

i.

v* —

Velionies žmoną p". 'Ja-
■ v " •* -

b|p|iskĮeųę aplankė Respu- 
‘—DIĮĮ^ps Prezidentas su žmo

na ir pareiškė jaį ųžųpjąų- 
| tą. Po tP Bespublikps Prę- 
zidėųtąs A. Smetppą nuvy
ko į karo ligoninę prie pa
šarvoto kųpp ir sudėjo, prie 
j 9 gyvų gėlių. Velionį karo 
ligoųmėje taip pat< aplankė 
daugelis aukštų valstybės 
vyrų, kariuomenės vadovy
bė, užsienių dįplpmątai, unį- 
versįtąto prąfęsąrįaį, visuo
menes veikėjai, studentai, • 
moksleivai ir daugybė žmo
nių-

4 vai. po pietų kūpąs bu
vo iškilmįngąį nešamąs-į Ba
ziliką, senam $iegįp.E^g- 
pertącija b?v9 milžiniška. 
Dalyvavo jdję_yįsps Kaųnp 
mokyklos, karo mokykla, 
profesoriai,, mįnistęrįai ir 
begalybė žmonių. Bazili 
Teksperiaeija* pasiekė tik 6*

Z ■ • ' *

tai mokslo srytyje ar visuo
meniniame veikime, parodo, 
kur eina žmonija. Oi reikia 
mūsų vadams dieviškos stip
rybė! Mes, popiežiaus pa
raginti, meldžiamės už Ru
siją, bet tose maldose atsi
minkime ir savo tėvynę Lie
tuvą, Ameriką ir kitas šalis, 
kad ir jos nenueiti! nelai
mingu Rusijos keliu. ' 

K.1 Taigi šių dienų vadas, ąr| T.
"f*-/

Deja, šie’ trys punktai, kurie pirmoj eilėj 
būtų buvę naudingi nelaimingu būdu nuo Kat. 
Bąžpyčįos atskilusios bažnyčios ierarehijai, bu
vo paaukoti Įaikiniems interesams. Nors ir šįe 
būtų buvę geriau apsaugoti, jei vyriausybės pir
miausiai' būtų paboję Dievo teisių, jo karalys
tės ir jojo teisingumo. Jeigu mūsų tarpininka
vimai nebūtų .buvęs atmestas — tai tie švęsti in
dai ir paveikslai, taip brangūs kiekvieno ruso 
širdžiai, kaip nuolankumo ir meno dalykai bū
tu buvę i\uo sunaikinimo apsaugoti ir išlaikyti 
pirmykščiam religiniam tikslui. Vis dėl to, 
mes turėjom didelio džiaugsmo galėdami pą- 
triąrehą Tychovą nuo jo gyvybei gresiančio pa
vojaus išgelbėti ir tuo suteikti pagalįą nors ir 
nuo bažnyčios atskilusios ierarchijos galvai, p 
taip pat katalikų pasaulio aukomis, per mūsų 
atstovą maitinti 150,000 vaikų, tuo bųdfl juos 
išgelbstint nuo bodo ir baisios mirties. Bet pa
galiau ir čia buvo verčiama ir šį labdaringą jįąr- 
bą nutraukti, nes velyta geriau tūkstančius pa
kaltųjų mirčiai paaukoti negu leisti juos kri- 
kščįoniškai artimo meilei gelbėti.

Šitoji šventvagiškoji bedievybė pirmiausia 
feuyo nukreipta ne tik prieš kunigus įr suaugu
sius tikinčiuosius, kurių tarpe šalia šjtų Ištiki
mybės Dievui aukų, mes vpąč sveikiname jųiūį* 
gus ir katalikes vienuoles, kurie (Įrauge šu 
dviem vyskupais mūsų brangiais brolutis Bales- 
lovu Slokan’u ir Aleksandru Frizoirp' o taip 
pat mūsų atstovu Rytų Balnyeioa apeigoms k

kad jie nėjo tinkamai I teisių, jis turi ^pareigos
protestuoti ir smarkiai pro
testuoti, nes čia jau dvasi
nės jo teisės paneigiamos. 
Tuomet jam tenka kovoti, 
kol neįvyks tikrbji taika, pa- 
remta teįsingumo dėsniais.

Tikroji tėviška valdžią 
pati ieško taikos ir savo pa
vyzdžiu mokina pavaldinius 
ją vvkdinti. • Ji žino, kad ty
lėjimas dėl jos daromųjų 
klaidu bus ne. taika, tik par 
faikavimas. / -

I 1 ■' K-

iro pareigi!, nes neperspė- 
Žmonių dėl jų klaidų ir ne- 

bių. “Jūs sakote: tai- 
Jką, taika, o čia nėra taikos.” 

roji taika pyksta tik 
et, kai priešas visiškai 
etas. O koks tasai tai- 

|Skos priešas? jų yra daug, 

 

'Ė-;ir visi nedori ir neteisingi. 
e'-Dideliausias taikos priešas 
ptą| priespauda: Ji visuomet 

^epiiaši neteisybe ir vienpu- 
mu. Ar gi čia bus tąi- 

jei stipresnis užsisės ant I

POPIEŽIAUS LAIŠKAS DĖL TIKĖJIMO 
persekiojimo šoviny 

RUSIJOJ
šv. Tėvo raštas Romos generalvikarui karti. Ba- 

zilio Pompilijui atkreipė viso pasaulio akis j netp- 
rintį lygaus sau pavyzdžio tikėjimo laisves ir baž- 

— .... nyėios persekiojimų Soy. Itusij<4. Čia tų didelės 
reikšmės dokumentų paduodame ištisai.

. - ' llcd.
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ųuteisti sunkiesiem^ daibams įr išsiųsti į kator-..
gą- Bet ateizmo įempnstrącijų į r priešreįjgi- 
nio fronto organizątorįai atkreipė savp dėmesį 
pirmiausia į jaunupmenę, kadr išnaudojant jos 
nesupratimą ir lengvainaniškumą ją sudemora- 
lįzųptį.

Vietoj teikti jaunuomenei švietimą, mokslą 
įr ląyįųįmąs, tai dąlykų, kurie kaip ir garbin
gumas, teisingumas ir gerovė nėra įe religijos 
galima išlaikyti ir Įobųlinti, jie orgaųizuoja ją 
į “karingųjų bedieyių sąjungą.” Dorinis, kul
tūrinis ir ekoųpmiųis skurdas norima paslėpti 
ųevąisiągą ir lygiai nežmoniška neapykanta, ku
rios pagalba net vaikai siundomi išdavinėti sa
vo tėvus, naikinti Religines insignijas ir t^šti 
pievo namus ir pirpioj eilėj, žinoma, subiaurin- 
ti šavo sielas begėdiškojo materializmo klaido
mis. Tuo tarpu kaj. neapykantos organizatoriai 
nori pataikinti Dieyui ir religijai, jįą pasiekia 
Įik dvąsias-irJmpgąųs prigimties plgetyštes. ■

Nopėdami atpildyti tas dideles Iriisenybes, 
apie kurias mes pajeartojom savo konsistorinėj 
kalboj |p kurią mes vėl su skausmų pakarto- 
jam rąsto ąj>ie krikščionišką jaunuomenės auk
lėjimą, mes Įasdien meldžiaąiės įr raginame ' 
tus melstis už daugelį milijonų Kristaus krau
ju atpirktą sielų, kurios dabay gųąJppĮOS ir są* . 

iw#ti iu 
mynpsa įprastą $v- Panelės Marijos garfemųng, 
o taip pat ir tai, įas dar paliko garfepa ir ŠęĮ-' *
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E VILKAS, NUNESE 
IR VILKĄ '

£Xra žinių, kad Stalinas 
įverstas nuo bolševikų sos- 

Tos žinios kol kas dar 
aliai nepatikrintos, bet 
atrodo, kad kas buvo 

vengtina, galutinai įvy- 
įį/ Visuomet taip diktato- 

varu valdžion įsi- 
ir varų lieka išvąry- 

> Anuomet, Trockis buvo 
į galingas,. kad net ją 
hdd-bereikalo bolševikams 

ia minėti, dabar 
ys,, įvairiais raštais 
savo nepaaitenkini- 
*■ mažai kas jo tebe- 
Bolševikų eilėse jiM

* ’ '• i.*'- ■ • ( ''

yra pasmerktas kaipo jų idė
jos išdavikas. ■
. Taip pat ir su Stalinų. 
Tai, girdi, |>uvęš stiprusis 
sovietų šulas, kurs geležine 
ranka vąldė Rusiją ir užsi
mojo panaikinti tikėjimą.Nę 
jis pirmas yra bandęs tai 
padaryti. Yrą, buvę Neru
pu, Deokfeti jąnų įr kitokių 
tikėjimo ąpgžjų, bet jie visi 
seniai jau žuyo, p tikėjimas 
žmonėse yra kaip buvęs. Bi- 
amąrkis yrą pasakęs, kad ko
voti prieš tikėjimą tai tas 

 

pats ką plakti su kailiu j jū
rų bangas, vadinasi,

Gerb. Kardinole!
Baisūs šventvagiški nusikaltimai, kurie kiek

vieną dieną vis (didėjančiais žiaurumais pasi
kartoja prieš Dievą ir skaitlingos rusų tautos 
sielų išganymą, tautos taip mūsų širdžiai bran
gios jlųi vien dėl to, kad ji kenčia ir kuriai pri
klauso tol^ didelis skaičius kilniadvasių Apaš
tališkos Rymo Katalikų Bažnyčios jsūnų ir ku
nigų, kurių, kilnumas yra pasiekęs kankinių he
roizmo, mums gilai įsmenga į T- l.

Jau nuo pat mūsų pontifikaviino pradžios, 
garbingo pirmtakūno Benedikto XV pavyzdžiu, 
esam daug sykių pakartoję savo pastangas tą 
įaisų persekiojimą sustabdyti ir šią tautą nuo 
įaisių jo pasėkų apsaugoti. Mes laikėme rei
kalinga kreiptis į Genuos konferencijoj daly
vaujančias vyriausybes, prašydami susitarus iš
leisti bendrą pareiškimą, kuriuo galima būtų bu
vę Rusiją ir visą pasaulį nuo daugeljo nelaimių 
ąpsaugoti. . Šitas pareiškimas turėjo pasakyti, 
kąd kaipo pagrindas Sovietų Rusijos bet ko
kiam pripažinimui, turi būt sąlyga gerbt; sąži
nės ir religinės praktikos laisvę ir bažnyčios
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skaišįy sužiedotinį šv. jiipzapą, kaip visuoti
nes Bažnyčios patroną, ypatingą Rusijos globė
ją, lygiai kąipir šv. Angelus. -Niką 
tojų Joną, Bąžilių, Joną Chrizpsi
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klelįjįs.
Pirmiausia priimta piąn 
Seką prezidiumo ra

kaina ta pati, o visur kitur užsic-

įųąvę melsimės Įvykdyti W-

4.
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A. S. TREČIO!

Urenta padėką klęp. kuų.

Rastįrinkąį #. 
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mthAv„ Bridfesprt, Ce 
P. BALTUTIS,
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g Visaip žpiąės . ų-
gyvena Jatos
perdąp^ . dideles gamy

bos, kuriai ūėrą ^uvartoj- 
mp. Ir |nų^ 
džiasi. Blogą, kpp ueųžde- 
ra, bet ir užderėjus ūkinin

kui nedaug naudos, nes vis
kas pigu. Šiemet derliiis 
neblogas buvo, bet ūkmin- 
kai skundžiasi: — pigu.

Tąčįaų tuo laiku, kai ūki
ninkas pigumu skundžiasi 

; ir nežino-kur sava derlių dė- Vadinas, 
ti/mestd gyventojas už tuos 
pačius gaminius labai bran
giai moka. . 1

• ’ Imkįm, . pavyzdžiui, duo
ną. Kaune paprasčiausia 
juoda urgįnp duppa kaštuo
ja 45 cent. kil., kiek geresnė, 
vadinama “plikyta” 70 et., 
kyįetįpB — 8Q ir kvietinė ge,7 
resnė 1 lt.

Duona kepama iš čia pat 
Kaune sujnąltų miltų. Gal 
būt, kąd iš kitur ątvpžama 

' miltų, bet jų kaina negali 
. būti aukštesnė už tuos, ku- 

. rie Kaune malami, nes at
vežamieji miltai turi įšlaikv- 

t ti < konkurenciją su mala- 
«: mais Kaune miltais. Jei 

skirtumas tarp duonos ir 
r grūdų kainų būtų tik toks, 

-. kuris gali būti pateisintas 
■' gamybos išlaidomis ir, tei

singu pelnu, tądh brangu
mo priežasčių mikėtų ieš|m-

* ti tiktai grūdų kainose. Bet 
~ ą.'Kaune kyįęčiųM-

7 dijtįpįškai kainą 42iįfąĮ uz 
;p dvigubą centneri (1QO kiL), 

q kvietinė pikliavota duona 
kaštuoja 100 litų už tą patį 
kįekį. Tiesa, sėlenoms bei 
atmatoms reikia ntmiušti ą- 

v pįe 20%. Ret prikepiiiiųi 
. ’ reikia pridėti apie 40%. Juk 

gaminant tešlą pilama į mil
tus apie 60% svorio van
dens. Bekepant 20% to van
dens-išgaruoja, o 40% lieka 
ir suvartotojas moka už tą

ėmę 100 kilogr. kviečių ir 
juos sumalę gausim 80 kil. 
baltų miltų. > Iškepę a tilos 

f neitus gausim: (80 kil, mįl- 
įųrH8 kil vandens —J&33, 
kilogr. išgaravimo kepant), 
=112,67 kilogr. duonos. Va
dinasi,'iš šimto kilogr. grū
dų turim* 112 kįl. duonos ir 
20 kįl. sėlęnų Į^į atmatų, 
kurios taip' jau vertos apie 
30 eentii kilogr., arba 6 litus.

, malūnininkas su 
duonkepiu, užmokėję 42 lit. 
už grūdus ir perdirbę juos į 
duoną gauna 112 litų už duo
ną ir 6 lit. už sėlenas, arba 
1Į8 litų. Taigi jie uždirba 
280%.

Gamybos išlaidos gali su
daryti daugiausia 40%. Tai- s 
gi gryno pelno lieka 240%!

Rugių. 100 kijogr. kaštuo
ja vidutiniškai apie 32 Įit. 
Iš jų padaroma • apie 140 
kilogr. duonos, (juodos). 
Juoda duona kaštuoja apie 
70 centų. Taigi perdirbus 
100 kįl. rugiij į juodą duoną 
gaunama 98 lit. Gamybos 
išlaidos Čia gali siekti dau
giausia 30%. Gryno pelno 
lieka apie 270%.! Tiesa yra 
juodos duonos ir po 45 cen
tus, bot ta duona gaminaina. 
iš yj^atingai-blogesnūS' rugių 
rūšies, kuri' kaštuoja daug 
pigiau. Nesvarbu kas čia 
daugįau pelno s nĮalūninin- 
)<as • ar ‘ duonkejnrę. ^pien- 
džiant iš mį^tų kainų1 šito 
pelno didžiausioji dalis ten- 

. ka malūnininkui. Nes kai 
kviečių dvigubas centneris 
kaštuoja apie 42 lit., tai mil
tai apie 100 lit. Jei numu- 
šim sėlenoms bei atmatoms

- ■ X ’

apie 8 lit., tai vis tiek ma
tom, kad malūnininkas turi 
nuo dvigubo centnerio apie 
50 lit. pelno.

Argi tiek kaštuoja grūdų 
sumalimas ?

apie 10’ didelių ’lnaninmm- 

tai jięms nesunku susi 

tarti, ir ^iktįjotikainąs.

Šitokįų nežmohiškų k*4nų 

ątątypiąs jū-ą bįąuyuą, nel^- 

tinas neturtingų žmonių plė- 

šimas. 7 v ? . v*-

į • Jifikim vėl, kad ir, mūsą. 
Astuonių centiįėrių kąrvė 
Rašinėja apie 300—-350 litų, 
yadipasi, gyvosvorio mėsos 
kilogrąmas kąšt|Įpją apie 70 
cent. Paverčiant gyvą, svo
ri- i negyvą kilogrz kaštuos 
dauginusia 1 litą.,Tuo tarpu 
Kaune galvijiena kaštuoja 
nemažiau kąįp 2 R. 20 et. kį- 
lograniąs. Jeigu, pridėsiu) 
tai, kas gaunama už gyvu
lio odą, taukus, tai ir čia ra- 
Mm, kad niėsiiūpkas uždir
ba per 100%. ^ —
' Įvairose šalyse duonos 

kainas normuoja.'valdžia ar 
savivaldybės. Ir pas mus 
turėtų įsikišti yąldžia ir sa
vivaldybė, kad neduotu po
nams. malūnininkams tokiu 
nežnionišku būdu žmones iš
naudoti ir kimšti sau kiše- 
nes.

Užsieniuose kainos nusta
tomos Savivaldybių ir skel
biamos visų žiniai. Kainos 
yisjij“ maždaug vienodos ir 
rūšis vienoda. Duonos kai
nos ten priklauso nuo grūdų 
kainų. , Mūsų krašte duonos 
rūšių yra daug. Kąinos be 
galo' įvairios tiek įvairiai 
duonai, tiek įvairiose^, vieto
se ir net įvairiose parduo- 
tųvėse.

x T •- -1

V - r ,1i >-<
sja yda; tai

daugiau procentų.' •
Vądiųągį, mųsų s krašte 

t a rpįuinkąs, mažiausi a pro- 
■ duktiugas ūkio gyvenime e- 
Įei^ęįtąs Jįąisįįi į
skriauĮlžte kitu| nepalygina
mai- syariieęiiius ir gąi^įp- 
gesnius elementus — gamin
toją ir vartotoją.

Ęįųį pirkti duonoj — Įtt- 
pa tarpininkas^ mėsos—fąip. 
jau. Eini bankan pinigų 
pasiskolinti—ir čia tave tar
pininkas taip pat ąpfupa, 
kąd temątant . turi . sųban- 
krotuoti. Tarpininkas ap
sėdo mūšų ūkio gyvenimą, 
įsiėdė mūsū kūnan kaip ko
kia dėlė ir čiulpia šalies sul
tis. . » f y >•. , 4 -

Tarpininkavimas ūkio gy

venime yra reikalingas, bet 
jis turi būti sutvarkytas.

v
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Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo PaBtro leidžiamą 
savaitrašti

Jį reikia užsisakyti sag Amerikoje 
įr risĮems gšniųgms ir pąšįstą- 
pięms Lietuvoje.

“Mūsą laikraštis” metama kaš
tuoja kethri litai, pusei metų du 
įitąi- ' ■ ” ’ "

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsic- 
nyj (taigi ir Amerikoj}—trigubai 

—~ -y-. i.. . , ‘4.’-'

brangiau. .

Mūšų šalies , ūkio didžiau-

' Kąta1iki&W yeįkijmji: sufftip- 
rind>'WQre»st*r7A%fį88i?- 
82^-71930, fy. Ęw»į$ro parsBP 
jps mokyklą. je, įvyko, W
jos Anglijos ^atąlĮkišką jiraųg 
jų ir orgąniiaėijų atstovų seįįįą!
8eąnas prabas į^ūmipgpini&šv. 
ipišjqmis- 9 va), ryte, šv. Ęązimie- 
ro bažnyčioje. Mišias laikė kun. 
Dr, J. Nayickas, Tėvų Marijonų 
Bernaičiui Kolegijos perdėtinis. 
Asistavo kun. A. Petraįtjs ir kųu. 
S. Stonis, |v. Kazinjįąrp draugi
joj. įgaliotinis. -• Pamokslą ąąsą- 
kė kun. S. Stonis. Po pamaldų, 
čia pat antU)ąžniyčios laiptų ang
lų spaudos reporteris nufoįogra- 
fayo visus atstovus. ' ~ ■

Apie 10:Įą’ yąl. -ryte ąts|ovaį
-įr‘atstovės sųsijfįnko į mokyklos į kabėtą įr ^ixųąs "^yb Ifumpa^|ąųrepgiĮp|, ręfereųtaiųs ųž ri 
svetainę posėdžiauti.

Kleb. kun. Ą. Petraitis atidąrė 
Seimą maldą ir svęĮInnimu.?L1Tf) 
to, pakvietė Ą. p. Ęneįžį vedėjų, Į gvildenti k|jų§ĮĮnas' įr
V. Kudirką padėjėjų, A. ĮČ jįjį-l tarti savo tvirtą žodį, kuris pą^i- 
saitį rąštĮn'inkų. Ą, Žurom8kie- |ręį§^ yįepbglsįai prijotoje 
nė įr A. Giraitiėnė prisegtojo žen-1 liųęjjųį^. 
” ” Mftovųs. k&tąĮikų yelkųpą prį-

simįnųs p^k&9 krip 
-turį kOFOtį 'giųdąmį sąvo teises,

'vienbalsiai užgirtas.
$šĮrasųĮ<jjaĮųą a^e ką-

įr w
OiįpH ?T pusįstatyma pareiškė re-

Įnešimas užgirtas.

u 5- K Sp4y W7W» • 
apskritys skup^iasi <jėl 
valdybas iškaitytą? R

y. pirties sukaktąvių ^ĮmęjĮ-l

lip W° d|rbų w dalyyayup 
Seimas ąžljąiętas jųaMl 5.

PO Pl?m
Vedėjąs A- ?• <

;ai Jie

e

» Agi • *

/f e...

Daliai* yra laikas iš kalno užsisakyti Vely
koms kpnyęytėliu. .Parduodame ganą pigiaį, Už- 
sakynius išpildonie greitai;. Kreipkitės pas:

, “DARBININKAS” ' . .
366 West Broadvay South Boston, Mass.
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VELYKINIŲKONVERTŲ 
KLEBONAMS ' ,

I

i

Pa
siūlyta priimti pakvįegtus į pre
zidiumą atstov<****tyT** >*•■ . • K -t; . •; s-

Blavęcką ratąinipko padėjėju ir 
V. Rimšą mąr

Rezoliucijų ir įhešimų komisi
ją: kun. dr.‘J. Navickas, J. že
maitis ir A. Zave^skls.

Sveikinipjų.: kun. j. švągždys, 
J. Verseckas ir kun. A. Petrai
tis.

Sveikinimus žodžiu išreiškė šie:
Y- ’

kųn. K. Urbonavyčius, kun. dr. 
J.‘ Navickas, kun. S. Stonis, šv. 
Kaz. dr-jos įgaliotinis, kun. J. 
Švągfdys, f./K. Le^įkąg,

Ląišku sveikino kun. K Drau- 
įįįįra •
■ Kųn. į JErbofcąyiciaus. refera-

m?- Dalyviai pądėkojo ku 
Urbonavičiui už tąrįningą refera
tą įr pageidavo, kad Jis tilptų įp 
špąųcjpje. • - ‘

Rezoliuciją kopisijos uąrys ku
nigas dr. J. Navickas pareiškia, 
kad kas turi kokj įnešimą kad 
prieš piet priduotų rezoliucijų ko
misijai. ■ . ■.

12. valandą posėdis pertrauktas 
pietums. :

Antras posėdis prasidėjo lygiai 
Į:30 vak“ Atkalbėjo-maldą.

Seka kun. dr. Navicko refera- 
tas. -. Referuoja žodžiu apie Vy-1 
tautą ir jo nuopelnus Lietuvai.

Surenkant V.
Kųų. 4. Petraitis Įr kiti pla; 
paąj$iiĮQ • kaip

' kątąJiĮ$kąs ųių- 
kykĮąg, draudžia katalikąiųs da
ryti §Ū§įripkW}ls, lųikraščĮųs ir 
jų redaktopiųs bąnįftįa kalėjimų 

jr pinįgiųėiųią pabąųdoųiįs.

ir'ręzplĮp<JŪ|s iįįlęįdžįĮųąe,

ir nprą ręi^alo pąkąrtpp

giaitfįen iateligpntų tarpe jrą gf

Vrof. Dr. V. MykolaH3o-Pūt|no

sųjąųgųs katalikišką akciją Lįę- 
toypįę. . Tup kįąųsifųų priųntą 
prįt£ prot^fi rėajtįų-
cija ir ’Liptųvųs kątąįikąĮųs paža
dėta mųraĮ# ir ųtąteriąlė pųraift&- 

e padarytą raįjįafg< y'ąrr 
ht.Ws

Tinusiam
letnvių žurnalas. TodSl visi_ V._ 99

pųąinęčiiĮį J2Į5ą

Paminętį Didžiojo Įjįetuvos Kunigąįkšęįo Vyi 
50Q metų nųrties sukąktųyes, I^ietįvQs vąldžįą 
sųtvarkyĮųįs švisti šį didelį įvykį iškilmingai, s 
taklįąįs, pąrodomis viąupsę kaupuose, įr miestuose:

Šia pepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą
1 * j * H • v • • * * w-t-'viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ĮfM

draugais.

______ "" ' ~--------- ~ ■ “ ■ 1 --------------- -—
■— • • . ' ...•'. * 4 '

mūsų pastangoms atitaisyti šitai blogybei, jnes apykantos, o priešingu atveju — jiems atimama
sudarėme tam tikrą komisiją Rusijai ir davėm kortelės duonai, drabužiams ir butui, be kurių 
jai pirmininką mieląjį mūsų sūnų kard. Aloizą 
Sincero. Toliau, jau pirmose mūsų pontifika
to savaitėse aprobavome ir atlaidais aprūpino- 
ipe maldų knygelę “Pasaulio Išganytojau, geU 
Lęk Rusiją.” Ir pastarose savaitėse mes sutei
kime atlaidus, dar dviem maldom, kuriose pave

sdama rusų tauta mielosios Lisseux stebuklada
rės, Šv. Teresės vaikelio Jėzaus ordeno apsau-

Jjai.
Qrientarinėms Studijoms institutas jau'iiuj pe
reito lapkričio-'men. Sudalytų eilę mokSti 
dokumentaline medžiaga paremtų paskaitų, kad 
joms supažindinus plačiąją publiką su tais švent
vagiškais užpuglimaįs, kuriuos vykdo plačiose 
sovietų valstybės ribose karingoji bedievių są
junga ir kurie jau ir šiaip priešreliginės revo
liucingos kąnstituetjos ‘ribas pereiną ir net jai 
prieštarauja. .Su. malonumu mes, pastebime, 
kąd Romos duotąjį pavyzdį mėnesiu yėlįau pa- 
if^bmis paskaitomis ir susi rinki njais pūsekė 
įondonas, Paryžius, Geneva, Praga ir kiti.

Tačiau smarkiai pasireiškusi ir valdžios pa
laikoma bedievybe reikalauja visuotinio ir iškil- 
rpingo atpildo, jfeięit^ Žąlėaų šventėmis buvo 
ųe tik uždaryta daug šimtų bažnyčių, sudegin
tą nesuskaitoma' daugybe šventųjų paveikslų, 
bet ir darbininkai bei mokiniai priversti dirbti, 
sekmadieniai panaikinti, bet nueita net ligi to, 
kad fabrikų darbininkai, vyrai ir moterys, bftvo 
priversti pasirašyti formališką rastą, kuriuo

ją, lygiai kąipir šv. Angelus. Nikąlojų, Krikšty
toją Joną, Bąžilių, Joną Chrižpstoną, JCipilijų: 
ir Metodijų, o taip pat kitus švenjųpri11^? O' 
dikėlio Jėzaus, ypatingai šv. Teresę kuriat tų 
sielų likipią pavedame, kurie jos pagalbos šau
kiasi. . ;

'Prašydami Jus,-Kardirtole, tai iškilmingai 
atgailos maliįai išleisti atatinkamų parėdymų, 
tikri’ esame, ųę tįk.Rypio kunįgįją ir Įįaųdię, 
bet visi mūsų' garbingi katąlikįškojp epįskppątp 
broliai ir visas krikščioniškas pasaulis, ar tai 
įvykdę ta dieną, ar kitą tai šventei paskirtą prie

kiekvienas šios nelaimingos šalies gyventojas 
pasmerkiamas bado, šalčio, skurdo mirčiai. Be 
to, visuose miestuose- ir- didesniuose kaimuose 
mvo surengtos tąm tikrps demonstracijos, pa
našios į tas, kokias pačioje Maskvoje Kalėdų, 
metu užsienio diplomatai matė. Gatvėmis va
žiavo vežimai pilni bažnytiniais iūbais apreng
tų vaikų, kurie tyčiojosi iŠ^kryžiaus, net ir

Taip pat mes patyrėme, kad Popiežiaus ^piaudė jį; ant kitų sunkiu jų automobilių bu
vo pastatytos Kalėdų eglaitės, ant kurių ^)UV0 
prikai-styta daugybė lėlhj, vaizduojančių kata
liku ir pravoslavų vyskupus. O miesto viduty 
kiti storžieviški vaikezai visokiais būdais švent
vagiškai niekino kryžių.

Kad geriausiu būdu asmeniškai dėl šito švent
vagiško užpuolimo padarytį tikrą gailestį įr vi- 
$ą pasauli prie atgailos paskątįiiti, mes nuta
rėm, Kardinple, šv. Juozapo dieną, ateinančio
kovo nrėp. 10 d. nuvykti į šv. Petro baziliką ir 
ten prie Apaštalų Kūpigąikščio grabo šv* Mi
šias celebruoti; kaip atgailą ir prašyipą ųž taįp 
daugelį .sunkių Dievo įžeidimų, iiž taip kietai įs- 
bandytų sielų išganysią ir dėl palengvinimo mū-‘ 
sų mylimos msų tautps vąrgij, kad tuo būdu 1 
tos dideles ne|aįmės pąsjliąutų įr tautos’^ųo 
greičausiaį į vienų mųsų Išgan}’tojo..yiešpųties 
Jėzaus Kristaus avidę sugrįžtų. Mes melsiipp 
Hfcnčiaųsiąją Širdį atlpidinfa ir pasį^ailėįįjų? 
visoms Persekiojimo aukoms ir jų kankuito- 

Į)ar mes prašysirfie Šfenčiaųsiąją ir Nę- 
t% ’ » • '■ -rvi . - 'iri—: h-..

janra.

oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuviu Agentą

Informacijų kreipkitės į

■mūsą maldų prijungs savąsias.
Mes esame tįkpį, jog Dievo Apvaizda pa

skirtu laiku prirengs mums reikalingų priemo
nių. kad atstatytume tuos ihoraĮįnius ir mate
rialius nuostolius to didžiulio kirsto, kurjs gu- 
įaro šeštąją ž^nės putulįo dalį? Tup tarpu mes 
visa savo siela atsidavė / melsimės įvykdyti tai
ką, ir tai, dkįme,

• ’:r .
Tuo pasitikėdami Jums, Kardinole, ir vi- • ' . • ‘ ” i • • ‘k’T T • * > . >• w v* _siems tiems, kurie prisideda prie §io^Jcryžiąus 

UjąJdps karo, mes H yį§Qs giridįgs tęįriątųę ą- 
paštališkąįį, pa^imiųimą Jcąipo (įftUgąųs mub>- 
luįj^eųklą. >.

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St, P’klyn, N. Y.

VIENYB8,”
198 Grand St, B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS,

J. G. BOGDEN.

814 Bank St,t, Waterbnry, Ct 
'KAS,

197 Adw|S St, K0rark, N. J. 
t oM-nr I - » k. • -

V. M. STULPINAS,

j. sfcrrs.
238 Park St, Hartford, Conn,

A VARASIUSL

CNAŪ
1789 I*Wd SU Cjącagp. ĮIL

3827 S. Hateted SU Chlcaao, III.

orAv^, CTrvnland. O.

K. VAMNORA,
St, Aaao&la, Gt

1.1. CKBSZO 
1?7 0H Ujn.CT,

MISS J. ROn
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kūrie pasyvin į

'■’J žiurėjo iš kur i

PW?ia, arba su la&vamąniaįs flir
tavo, Juk nėra paslaptis, kad dau
gelis mūsų profesionalų pridera 
prie parapijos, bet tautišku darbą 
dirba su laisvamaniais. Čiaturi 
imt kokia nors priėįąstįs, kurią 
pašalinus nebus vietos nesusipra
timui aėi veidmainystei.

Taigį, naujo 
mas! iškelia visą.

___ ; .

dengia vaisingą

’iF •
«• ■
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I laike, arba ant tvoros «jo .ir
▼ėjks MM

Nors maža koloniją, bet lietu
viai nesnaudžia,-dirba kiek, gal L 
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NORWOOD, MASS.
'T’ '

NMjas žv. Kazimiero draugijos 
skyrius. ,/

NorwoodieČiai jau seniai buvo
• > z

žinonąl kaipo katalikiškos spau
dos mylėtojai. Čia jau seniai bu- 
vo įsikūręs Šv. Kazimiero dr-jos 

pa ūdos skyrius- 4.Skyriuspradžio- 
' jląbai uoliai ėmėsi-darbo ir 
ųg buvo nuveikęs, ^et paskui 
k- buv-o^prisnūdęs. Dabar, sek-. 
' Senį kov^d n..n atrito- 

Siūs su pral^OboiAis apie* 
spąųdą,,N’p.r'YO®die^iai vgi- suju
do.' AtšilankS; ėeąi šii Kazimiero 
dr-jos nariai,’ įsirašė ir naujų na
rių. Viskas praėjo pakeltoje dva
sioje.' Patįs nariai iškėlė reikalą 
naujai atgaivinti, spaudos • skyrių. 
Mat čia esama veiklių ir susipra
tusių katalikų. Gerai suprantama, 
kad organizuotai daug daugiau 
galima nuveikti, negu pakriku
siai dirbant.' Tuoj pat buvo nu
tarta išrinkti naują valdybą. Val- 
dybon pateko: pirmininku Vin
cas Kudirka; vice-pirmininku — 
Jurgis Verseckas; iždininku — 
Antanas F-edas ir sekretoriumi 
Barbora Adomaitienė._Valdybon 
pateko geriausiai susipratę kata
likai, savo veiklumu pasižymėję 
kitose organizacijose ir pilni ini
ciatyvos. Reikia tikėtis, kad taip 
vykusi valdyba daug gero pada
rys praplatinimui katalikiškos 
spaudos. Kad ne žodžio, bet dar
bo valdyba bus, tai pasirodė, kad 
valdybos sekretorė B. Adomaitie
nė ant rytojaus pat surado nau- 
jį šv. Kazimiero draugijos narį ir 
į garbingą Dfejos šeimą ją įtrau
kiau. Girdėjau, kad valdyba y- 
ra nusistačiusi persitraukti iš šv. 
Kazimiero draugijos katalikiškų 
knygų ir jas platinti pardavinė
jant. Taip pat ketinama parsi
traukti iš Lietuvos Katalikų Vei
kimo organą “Mūsų Laikraštį” 
ir' 'jį platinti Žadama padaryti 
šv. Kazimiero dr-jos narių vajų. 
Ar gi nė graži pradžia, ,at gi ne 
gražūs užsimojimai. Duok, Dieve, 
kad jie pasekmingai būtų' fėūli-' 
zuotl- ' t' J ' ' ; .4 ‘ ’

i $ v’ i • a* • * « ■'** ’ ♦ "- ■ - 'r •
kun. K. Urbonavičius. Jis pats y- 
ra §v. Kaziinrero dr-jos garbės 
naYys, jis pats yra < nenuilstamas 
plunksnos darbininkas ir gabus 
visuomenininkas. Tat iš viso ko 
matyt gražios perspektyvos. Lie
ka palinkėti geriausios kloties 
kilniame darbe.

Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 

įgaliotinis Amerikoje.
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aiškal Iš Massachusetts apskri
čio laiškas po kuriuo pasirašo 
įrirm. Lękeckas. ir sekr. J; V. 
Vieraitis; iš Chicagos, III. skaito
ma ilgas atsiliepimo laiškas, ku
ris nušviečia visą vakarinių val- 
tsijų apskričio nusistatymą1.

z ■ ’ '

Bendęa išvada buvo, kad rink
ti naujus narius į L. R. K. S. A. 
centro valdybą, būtent: dvasios 
vadas kun. Bakšys, pirm. Sutkus, 
vice-pirm. Pųrickas, sekr.' Matu
sevičius, ižd. Tamošaitis,' kasos 
globėjais: šeimis ir Cibulskis, idr. 
atotėjas, Dr. Ažukąs. ’Ųj

. Nutarimai ir įnešimai ’į- seimą 
padaryti šie: 1) Nekelti jokių 
mokesčių nariams; 2) numažinti 
algas centro valdybos nariams ir 
centro raštinės ir spaustuvės dar
bininkams; 3) panaikyti “Petti 
Cash,” kurį dabar sunaudoja ne
aišku kam?; 4) susilaikyti nuo 
vajaus tuo .metu kaip eina cen
tro valdybos rinkimai. JReiškia*.. 
laikytis Clevelhndo seimo nutari
mo. -

Pagalios išrinko komisiją tirti 
bylų priežastis, kurios daro di- 
deliausią žalą' susivienymui. < į 
komisiją pateko: J. Gudiškis, J, 
Cibulskis ir J. Montvila.

Ūpas J>uvo pakilus visų svečių 
ir-vietinių. Viešai kvietė, vėl vie
ni pas antrus atsilankyti į aps
kričių susivažiavimus. Šitokį su
važiavimai, aišku, duoda daug 
naudos. Galimas daiktas, kad 
tik šitokiais suvažiavimais išvengs 
susiviėnymas didesnių nesusipra
timų. Tos kalbos, jeigu būt ga
lima aprašyti jų turinį, tai daug, 
daug naudos1 priduoda organiza- 
, • • • - cijai.
• Linkiu, kad New Yorke šitokių 
suvažiavimų būtų daugiau. Lietu
vių bažnyčia randasi geroje vie
toje kur yra didelis judėjimas, 
kur vieša aikštė gaubia visus au
tomobilius į Holland tunelį, o ap
linkui namai po 30 ir daugiaus 
aukščio.

Tūlas “Palajnetiš”- ČhieagofM 
geltonlapy aprašydamas 12 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės pamir; 
nėjimą primena kalbėtojus ir Kra
sausko paskaita. Jis, matyt, pa-y 
skaitai nėpasitenkino-dėlto, kad p/ 
Krasauskas ąyariįesniuosius įvy
kius pacitavo iš istorijos vadovė-* 
lioį Patariir ir p.»“PalapieČiui”j 
tą patį vadovėlį pasiimti ir pąstū-'/ 
dijuoti apie; Lietuvos, praeit j. Tuq-( 
met nereikės kitų šmeižti už-;.pas^^ 
trijotinius darbus. ! . -

patariu p. “Palapiečiui” prisi- 
aikyti daugiau teisybės, meilės ių x ! 

patrijotizmo. , Z‘t .
J. Krasauskas 

v- >

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

r į

nių atsilankė į prakalbas, 
tojai buvo iš Westfield’o: kun. S. 
Vembrėj A K, Masaitis jr A. 
Kadžius, kurie nupiešė L. D-. .K. 
.Vytauto gyvenimą ir jo nuopel
nus Lietuvai, Kvietė Nortįiąmpj 
tono lietuvius;prisidėti prie iškil
mių. Susirinkusieji pasižadėjo 
prisidėtickurios 'rengiamos 4 d. 
gegužės, IVestfielde. į } ' >
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Darbai eina prastai. Dirbtuvės 
vos dirba 3-4 dienas į savaitę ir 
iš kitur atvažiavus nėra_galimy- 
hės. darbą gauti. . \

Būtų gerai, kad kas pasirūpin
tų užrašynėt| laikraštį “Darbi
ninką,” nes pas mus daugiausia 
dar yra laisvamanių geltonlapiai. 
X Jaunimo veikimas seniai palai
dotas. Mergaitės daugiausia su' i- 
talukais, žydais ir kitokiais apsi- 
veda. - s- X-

■■'Rožytė
Redakcijos prierašas. Kviečia

me Tamistą į talką. “Darbininko” e ' i ■
prenumeratos kaina telpa kiekvie
name numery.

Nebuvo reikalingo entuziazmo 
darbuotojų tarpe, nes nebuvo re^ 
kiam'os vienybės ir savųjų pasiti- 
kėjiipo. Dvasiškiai nepasitikėjo 

PDATIMiC pasauliečiais veikėjais, o pasauliė-'
llln I ininu gjaj nepasitenkino dvasiškių nusi-

st*8tVmu arba nenusiStatymu. Čia ^btognei 
i| buvę-vyriausia priežastis šios, 

pylinkės lietuvių katalikų silpno

O tuom tarpu laisvamaniai nau
dojosi katalikų nedrausminga dir
va, kurioje išauginę savo spaudą, 
pradėjo jausti pretenzijų prie va7 
dovybės, diktuoti — ką katalikai 
turi daryti ir ko nedaryti. Reiškia, 
^menkutis ^bedievis Jnori užsiriog-. 
lyti ant sprando katalikiškos vi-“ 
suomenės^ milžinui ir jį pavergti 
savo naudai Taip jau įvj-kO 
Meksikoj,, kur saujalė bedievių y- 
ra pavergus 90 nuoš. Meksikos pi
liečių-katalikų. Prie to einama ir 
Lietuvoje, kur keletas laisvamanių 
nedėkingai valdo Lietuvą, kurio
je apie 85 nuošimčiai piliečių yra 
katalikai. . v

Tokie reiškiniai- aiškiai parodo: 
tų kraštų katalikų nedrausmingu
mą, nemokėjimą naudotis savo tęi-. 
sėmis apgynimui savo garbės ir di
dybės. O taip yra dėl to, kad ten 
katalikiškas veikimas nėra kaip 

reikia centralizuotas ir jo vadovy
bė tinkamai sutvarkyta. Tokių ap
sileidimų skaudžios pasėkos turė
tų atidaryti akis negudriems op
timistams ir likti gyvu pamokini 
:nu visų kraštų katalikams. Juk 
katalikams nėra lemta būti pą-‘ 
vergtais ir todėl jie neprivalo likti7 
palaida tešla, kurią Bile kas galė
tų minkyti savo skonio pyragams. 
Nejaugi mūsų tikėjimo pagrindą-: 
iriai dėsniai netiktų praktiškam' 
gyvenimui ir Kristaus mokslas bū
tų nepritaikomas valstybės 
grindams, kad-mes taip esame H6- 
uolūs vykdyme savo idėjų 
niman? Nejaugi męs ^orėtūži£

X

zr>

BR^OKLYN, N, Y.—'‘Garsui” 
Brooklyno išsikrausčius^ šios a- 
linkės lietuviai kataliką-} ipasili-*
1 be savo spaustuvės. O, katali- veikimo.' 
j čia yra daug. Laisvamanių * ’ 
iŽa, bet jie turi savo tris-kart- 
vaitinį laikraštį. Komunistų ir- 
nedąug, tačiaus ir ši? turi net 

ehraštį. Kame dalykas? Kodėl 
i katalikai negali turėti nuosa- 
»s spaustuvės ir savo laikraščio? 
Susipratę. lietuviai katalikai 
radeje* nerimauti, nes gerai ži- 
), kad be savo laikraščio kovoti 
i savo idėjos priešais yra slinkus 
arbas. Be to, jeigu laikrbštis tr
is? atbus kultūrinio darbo ir. i- 
ėjinės kovos Įrankis, tai kodėl jis 
egali būt katalikų rankose? . 
tokios mintys ryškiai pasireiš- 

ė.hęsęnai vykusioj New York ir 
ew Jersey apskrities katalikiškų 
rganizaeijų konferencijoj, New- 
rke. Neteko girdėtf nei vieno su- 
iprątusio lietuvio/kataliko, kuris 
ntttų primingąs—)kurimu!| katali- 
jško laikraščio lietuvių centre. 
riši žino laikraščio svarbą ir visi 
o lidrl Bet prie geni norų reikia 
i .darbo iĄ kapitalo? Sukėlimui 
eikiamo kapitalo ir patikrinimui 
aikraščio pasisekinjo, būtinai yra 
■eikalingas šios apylinkės visų Jie- 
ųvių kunigų aktyvus pritarimas t 
rei visi dvasiškiai pritars ir- rems 
Š- laikraštis kaip iš pypkės; jei 
he,’well, 
lienos.;
'.“Apčiupin ėjimui” laikjaščio 
teidiihui galimybių išrenkama ko- 
snija,-kurion patenka: kun. Bal- 
Itūnas, J. J. Liudvinaitis ir žemiau

<0erb. kun. Balkūno pasidarba-______
^įu, '®ų?metų kovo--12 dfeaą i-fui akėti, 

vietos darbuotojir posėdis; 
mę.’paaiški, kad naujo lai- 

Erfcščio organizavimui ne tik‘ką 
įSop apylinkės dvasiškiai nuošir- 
Žžiai pritaria, bet taipgi žada 
i*.energija stoti darban, kad kud^ 
trumpiausioj. ateity pasirodytų stygg 
Stojas katalikų akcijos laikraštis! jŲ-Į- 
Šitoksai gerti, dvasiškių nusista- 
lyittas džiugina darbuotojus ir pri- 
dsoda entuziazmo vykdymui gar
bingo sumanymo.
g Bo Federacijos Vėliavai
. Bediskusuojaut apie laikraščio 

ngumą, atgijo ir kita džiū
ti mintis, kuri reiškiasi o-

“ Visos lietuvių katalikų 
Iraugijos ir p&rapi- 
ėti prie Federacijos 
veikimą po Federu- 

gos vėliava!” Ką toksai obalsis
? Toksai, nusistatymas pa- 

$pdo katalikų vadų išmintį ir ver- 
psichol oginę ori j entaci ją: 

, kad katalikai pamatė sa- 
yertę ir pašaukimo pareigas ?r 

įįid vienybėje dirbant — katalikų 
ė ir galybė Sus.užtikrinta. . - 

Iki šiol šios apylinkės lietuviai 
alikai gyveno prislėgtu ūpu.

lauksime ‘ ‘ sūdnos ’ ’

c* "* C

įny* 
ąv» 

eių ir ati- 
dirvą, ku

rią šios apylinkės lietuviai kata
likai visu uolumu ruošiasi išnau
doti savo garbei ir gerovei. -

J.>. Mačttlis
' •

EA^TONiPA.
Pirmą sekmadienį gavėnios, 1930 

•met. kovo 'mėn. 9 dieną “Štate 
Theatre” gražiausioje gatvėje pa- 
čiamejjęntre miesto buvo suruoš
ta krutami paveikslai “^theroal 
Light” šv. Mykolą lietuvių para
pijos naudai. Surengimfe paveiks
lų darbavosi arti i(X>. Žmpnių: 
lietuviai, airiai, italai lenkai, sla- 
vokai ir. trejetas vokiečių/ Ne
paisant sunkių bedarbės ląikų su- 
sulaukta gražių pasekmių: salė 
buvo pilnut ėlė .publikos fipįe še
šiolika šimtų ypatų), dar nė visi 
ūžkvietimų į krutamas paveiks
lus dalytojai sunešė jų stirinktas 
■aukas, bet gryno pelno tikimasi 
bus apie $600.00. .

. 'Sekmadienio vakare 7 :30 vai 
ponas mieąto majoras.Ch. Hern 
atvyko pas vietos kleboną, kame 
buvo susirinkę ir daugiai! Svečių: 
pp. Bliekai, Taborejli ir kitj. Va
landą laiko pasikalbėję visi nu
vyko, teatran kame jau buvo pri
sirinkę daugybė žmonių. Niekas 
nesitikėjo taip gražaus pasiseki
mo. - • .. P - - r

v
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Dalyvis

BAYONNE, N.J.
Lietuviai labai gražiai apvaik

ščiojo Lietuvos nepriklausomybės” 
dieną 16-tą vasario. Rengė Šv. P. 
ir Povilo. Draugija- Kalbėjo vie
tos klebonas kun. Vaicekauskas 
ir p. Vitaitis. Prakalbos buvo 
patrijotiškos ir visiems labai pa
tiko, išskyrus porą Maskvos su- 
trockėjusių lietuviškų išgamų. 
Programa susidėjo iš dainų ir de- 
klemacijų. Labai gražiai padaf- 
nav'o panelė F. Seselskiutė. Taip
gi kelios mergaitės dainavo porą 
duetų. Išėjo nepergeriausia. Ei
les pasakė apie Lietuvą panelė 
A. Bernotaitė. Ji yra gabiausia 
mūsų kolonijoj deklematoriea. 
Taipgi labai gražiai pasakė eilu
tes mąža. mergaitė O. Pėmbrokai-
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1930 METAIS
Skaitykite ir platinkite mėnesinį 

mokslo, blaivybės ir sveikatos ; , 
. laikraštį 

“SARGYBA”
i

.3

bet negyventi; tik būt įvaldomais, 
bet nevaldyti .. >. ?

Ne ! Mūsų tikėjimas yra prąS- 
įaškas ir mū^’ idšalai yra švį 
sesnio ir išganingo gyvenimo 8

ga. Mūsų principai yra tik 
netvarkoje. Ko mums reikia, 1

JTarrison Avė., Harnson,
Kviečiame visų kuopų narius 

atsilankyti, o būsite užganėdinti 
ir praleisite linksmai vakarėlį.Tu- 
tėsime viena iš puikiausių orkes
trą. \ 'Z “Also”

neprildaūsomy-

New Yorkietis
p / r7~’ ' ' ' ■ ' ' ■.

rf Spauda yra viena stipriausių vi-

timo prisidės ir gerb. klebonas bArrto,žmonių tarpe gyvytts aarpbtėriJfeTMiUStS 
kun. K. Urbonavičius. Jis pats y- nrirties sėklas.—Prof; St. Aalkaūs-

“SARGYBA” duoda populiarių 
ątraipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytojus su naujai
siais mokslo laimėjimais ir išradi
mais.

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

“SARGYBA—kovoja su įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve-' 
nimo- nenormalumais, k. a. bedie-_. 
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt. - * 
‘1 SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran

da įvairių žinių ir apžvalgų iš ' 
mokslo, meno, politikos ir visucn 
menės gyvenimo.

“SARGYBOS” kaina: metams 
— 6 litaį, pusei metų —- 3 litai, i-j 
ftumeris—75 centai Užsienyj dvš^ 
gubai brangiai! ;; ’ ____ Ų

Metiniams skaitytojams duoda .' 
•edų “Laimės*4 kai

Adresas; “Sargybos” Adminifc 
jtradja, Kaunas, Liaudies

i
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patįkrim&o savęs ir prisitaikyki 
prakaltoje prie savo šventų *pri^ <
cipų ir kilnių idealų..
? Mūsų apylinkėj toksai patikit 
nimas jau prasidėjo. Dvasios yjį- 
dai ir pasauliečiai visuomenės vil
kėjai vieni kituose pradeda įži^t 
rėti gerų norų ir svarbą glaudžia^ 
bendradarbiavimui katalikų jfir 
suomenės susipratimo ugdymui į? 
reikalingos drausmės subūrimifi. 
Reiškia, viršūnėje reikiamas sust& 
pratintas 'ir pasitikėjimas einąpį 
geras vėžes. O kur yra vienybė it 
pasitikėjimas, ten yra galybė ir 
pasisekimas. , ’ - 5

Reikia atsiminti da ir tai, kad 
katalikų visuomenės viršūnei susi
tvarkius ir nustačius taktingą ir 
drausmingą darbo liniją, prisidės 
prie katalikiškai tautiškos akcijos 
nemaža dalis mūsų profesionalų, 

'C
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KRAŠTO GYDIMAS,SKAITO
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Nashua’iečįaL apturėjo didelę 

malonę pradėti gavėnią su misijo
mis. Kovo 2- d; prašvito links
mai Tėvas- Alfonsas, O.- F,. M. 
Pranciškonas, pradėjo ■■ misijas. 
Kuklus šv. Pranciškaus • gyveni 
mas mus moko, kad nusižemi 
ir artimo mejlėje- yra dangus apt 
žemės. Misijų metii misijonie- 
rius pareiškė, kad klebono meilė 
ir išmintingumas davė jam progą 
atsilankyti į šitą J. V. kVaštą. Be 
to, pažymėjo, kad Dievo meilė ir 
tikėjimas remiasi savo parapijos 
palaikyme ir dvasios vado gerbi
ame, nes tai darydami parodo Die
vui paklusnumą. Maldą, mišių šv. 
klausymas savo bažnyčioje ir Sa
kramentų lankymas traukia vi
sus prie gero gyvenimo.

Misijos buvo pasekmingos, ne
žiūrint, kad truputį anksti. Buvo 
daugiau kaip 800 prie sakramen
tų. Dabar Jėzaus širdis džiaugia
si. - Lai ta Dievo malonė dabar 
atgauta pasilieka ilgai širdyse ir 
ta misijonieriaus pasėta sėkla te
auga ir pribręsta į amžinybės vai
sius. x -

Vyrų savaitė — kpvo 9—16 — 
parodė gražų pavyzdį. . .

Užbaigus, misijas, misijonierius 
gavo liūdną įspūdį kuomet klebo
nas paaiškino savtr užduotį ir nu
švietė ateities parapijos reikalu*. 
Pasireiškė riepasrtenkininias klebo
nu. Misionierius labai nuliūdo, nes 
tebuvo pusvaalndia po misijų už
baigimo. Daugelis dėl to nuliūdo 
ir verkė. Tūli džiaugėsi. Lai Die
vas jiems atleidžia. Šv. Pranciš
kaus d vksia pasiliks Naahua’os

Lietuvių R. K. Šv. Mykolo pa
rapija rengia/ba ' rą ’

Standard Ml' Co. eksplioziįoj 
sunkiai iidė ir vieną lietuvį 
Urboną. Gydytojai sako, kad pa
gysi. :

Bolševikų vadovaujama drau
gija D. L.-K. Vytauto buvo su
rengus prakalbas viename galiū
ne prie 21 St. Kalbėtojas buvo 
koks ten Prūseika.- Prakalbų 
tikslas buvo, kad išniekinti Vy
tautą ir tuo pačiu Vytauto drau- 
ios narius už tai kad nešioja 

Liepė pada
lyti krikštynas. /Dabar eina gan
dai, kad .Vytautą pakrikštys 
Trockiu ar Leninu. Matomai, ne
užilgo turėjime tikrą Maskvos 
susaidę. Beje, buvo ir kolekta 
dėl kalbėtojo kelionės į Chieagą, 
bet vargšai nesudėjo pakanka
mai tai supykęs ir tuos paklojęs 
ant baro. Žinoma, bolševikai su
naikino nemažai šio prakeikto su
rėdymo vargingų ašarų. Sako, 
kad kalbėtojas buvo taip pavar
gęs, kad nei ant kojų nebegalė
jo nustovėti siūbavo į visas pu
sės, tur būt manė, kad jau laivu 
plaukia Į Chieagą.

Bolševikų susaidė L. D. L. D. 
turėjo maskaradą saliūne ant 
19th St. Publikos buvo kelios 
“bobos” su 3avo keliais vyrais ir 
keletas vaikų. ■’

gyveni- _
emmime £PG... .... .- 

ant to 'didvyri® vardą.

F. Lenin

< I 
I >

Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūęėtų vien, Vilniaus reikalai, bet jau su- 
laūkėirie ,/

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo'tik apie_ 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungų 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.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
it nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimų.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar-. 
Urnas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ”- skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mo^rtojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 
J darlųauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku-.* 

? rie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus.' 
j “MŪSŲ VILNIUS” išeina kartų į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliųstruo- 
^as’ ■

“MŪSŲ VILNIUS” metama kainuoja tik 1 < ’ 
doleris, už vienų dolerį tur^ite galė metų puikiai 
iliustruotų didelę knygų “MŪSŲ ^VILNIŲ.”

' *■ ' į J. • ■ - -

Už vienų dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu. «

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: KatthaąLaU. 
vės AL 61 Lithuania. "

j’ *£ * -

BROOKLYN, N. Y.
Iš L. R. k; S. A. New York ir 

New Jersey apskričio suvažiavi
mo,’ atsibuvusio 16 d., kovo, z Auš
ros Vartų parapijos bažnytinėje 
Salėje. Šiame suvažiavime, be 
apskričio dalyvių,dalyvavo dvie
jų apskričių valdybos, būtent, 
.Connecticut ir Pennsyivania.

Susirinkimą atidarė malda vie
tos klebonas kun. šetšokas irpa- 
sakė.trumpą prakalbėlę. Linkėjo 
fusivienijimui ateities, ilgų metų, 
“nes jau aš,”.sako, “nuo laiko 
skylimo «priklausau. ’ ’

Išreiškė, ka<Y susivienijime ne
įsiviešpatautų diktatūra.

Daugiau buvo kalbų išreikšta 
S apskričių valdybų narių. K 
Conn. apskr. valdybos kalbėjo vi
ce-pirm. Bernotą, organizatorius 
Totoraitis, rašt. Brogien ir p. Ci
bulskis. Iš Penn. apskr. pirm. 
Tamošaitis, sekr. p. Purickis, J. 
Kazakevičius ir kandidatas į cen
tro sekr. Makusevičius.

Iš New Yorko ir New Jersey 
apskričių kalbėjo p. J. Mačiulis, 
J. Montvila^- J. Žemaitis, p. ’Bi- 
masonis ir. V;.Daubaras. . ... , ; 
| Užsibaigus įkalboms skaitomi 
fesBeBWĮ~-W»ll| ■ !■■■ I ■! I
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Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados.

V - .'
.Tik tas yra Amerikoj gyvenus genu 

lietuvis, kuris gerai lino Lietuvos gy-_ 
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti LietuVbe Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą savaitrašti

“Mūsų Latoftį”
. Jj reikia uislsakyti sau Amerikoj ir 
viiiems girilntas ir pažįstamiems Lie- 
tuvde. . x - ”
' “Musų LiUtatitis" metams kaštuoja 

— du litai
Ir Vokietijoj kaina 

užsieny (taigi ir 
brangiau.

bažnyčioje didesniąme būryje tre- ketur mui. puwi it™ 
liniuku. Lai Dievia šviečia ke- cliniukų. Lai Dievas šviečia ke
lią kitiems per jų pavyjdingą ir 
pamaldų gyvenimą. '

. x L .
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pageltos, bet iki gydytojas 

gąliūaR prisišaukti šie uui«o- 

dyjnaį turi būfi'vąrtpj amt'
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ART. BABRAVIČIUS KELIO* Pociui vadovaujant.
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Pirmininkė — Teklg Ašmenskięąg,
63 G St, So. Boston, Mass. '

Vicą-Binaiplnkė — F. Zaleckienė, 
' ~ "Jambrldi

■*>

—v?r v.g: ;

’ • i

. 'r. . '
x > įlx

______ _ J. Grublnstauą " ’
24 Prescott 8c, Readvllle, Ma* < :U 

Vtee-Plrmtoinkajs — J. MarkeUMlė - A 
■s^.40 Bowen St, So. Bostto, lĮįujt r« 

Prot. Raštininkas—Vincas PaphruStą*

jomarkas.
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.< Yra labai svarbus,jUJy- 

fcps, bet smuljjnieniškąi čia 

nagalinui išdėstyti. ' , '

Daugelis žpionių yra tos 
lųioinonėį kad Vęrrųnias y- 
rg geriąųsįįš bū$as pągel- 
bps nusinuodymo atsitikime. 
Tai yra klaidinga nuomone, 
nes daugelyje atsitikime Vš- 
njiniąs yra labai pavojinga. 
Nusinuodytu) reikale viskas 

; priklauso puo to, kokį nųo- 
įdai buvo vartojami, nes į- 
vairūs nuodai reikalauja į- 
vaiuĮkgyjtalįiį.

7 Jeigu burna ir lūpos nu
degę ir išgedę? tai ženklas 

p kad labai .st ipins rūgšties 
puodas (^ibąjĮti tgpylai ar 
kitokios rūgštys) ar alkali- 

, pis nuodas (šaiųndruskė, po- 
tašįus, šarpiąs, amoniją) 
naudotas, ir kaip tik ta
ikiuose atsitikiinUose,' vėmi
mo gyduolės neturi būtį var- f *
tpjamos. Atsitikimuose, ka
da žmogus nusinuodina rūg
šties puodais,, alkąįibis Prieš 
nuodis (kalkės, gmonijos 
spiritas, šaukštukas į stik- 

SJ^į/ vandens) dvianglerūgštė 
'druska tiųi. būti vartojama, 
Atsitikimuose alkalmio .nu- 
sinuodymo, rūgšties prieš
nuodis (aitrina, uksusas,

MMHUNU WI* 
HW 

prašpgte kreipti* 
riiūA<‘DaibiBialpB,r AAotabktMd 
jon.'' ' •< į •• • >. . .
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6ĖUy PER TELEFONU
^Bile Kada — Ale Kur 

Greitair-Saugiai—Tikrai 
JAMEŠ P. THORNTON ?

Member Florist Telegraph 
Delivery

108 Dorchester St, South Boston 
Phone S. B. 319S—1658 

MĮUoų7993

..........................
lusiąu su vandeniu arba a* 

peląiniĮ rųgltįs tyrį $$ 

naudoj amąs,^

Pirmiausia priešnuodžiu 

tyri išplauti bupną? pąąfcūty 

po truputį, įš palęngvp gęr- 

Įį. ; Už kokio pusvalandžio 

ligopįs tui-i geitKąĮįėjąuą, 

arba grietinės su miltais iš
plaktos, arba baltymą kiau
šinio išplaktą piene.
i ■

•Nelaimėse kur lįgpnįs už
troško rūgšties ar ąįkąlį- 
niuose dūmuose, taą pats 
būdas ątgąįvinimo vartoja
mas, tik vietoj plauti burną 
reikią užpilti prieš prieš
nuodžio ant drpbulės ir duo
ti ligoniui kvėpinti.

AJatant, kad burna ir lū
pos neišgedę ar nenudegę ir 
nežinant k°ks nuodas buvo 
vaitajamas, tai atsargiausia 
duoti vaistą, kuris priverstų 
igonį vemti, kaip tai gars- 
yčių šiltame vandenyje, po 

tam aliejaus ar pieno su 
miltais maišy to, arba balty
mą, kiaušinio išplakta pieną.

Fosforo nusįnuedyiue rei
kia duoti stiprios arbatos 
gerti. Narkotiškuose nu- 
sinuodymųosę reikia vartoti 
stiprią kavą.

Atsitikimuose, karbolinęs 
rūgšties nusįnuodyme reikią 
vartoti alkoholiams auba aL- 
koholinio gėfymo pirmiau 
išplovus bumą, tądą išpa- 
lengyo gerti,- po tam- ąli^ 
jfeus bil} -^ary
eiosįos druskąs^ Žalių mil- 

. tų (Paris greeų) nusinuo- 
dyme reikia muiluotu van
deniu išplauti bumą, ir ger
ti aliejaus ir amonį jos spi
rito (šaųkštyką vandens 
stikle)?' ? : '

Visuose atsitikimuose nu- 
sinuodyme reikia kungreį-

i

‘ 539 K. 
Telephdn

Vice-Pirmin&as "•

»v. jom sv/fn. raute Ss 
MUM VUDfflU

•»

S Į ■
Prof. X- židanavišiaus 

MUZimOnKLA 
SMŲW-??AWAS 

Lekcijos duodamos p^vačiai kaip 
mažiemą taip ir sHąšgukięins sulig 
programo Muzikos' Konservatorijų.

Pamokos ąjžkipa.®QS iiątuvių

149 Bostąn Dorchester
Tel. Sq. Ęgstan j348-W.

IŠREND AVO JIMUI 
KAMBARIAI

•‘Darbininko” name 5 arbf 
7 gražūs dideli ir šviesūl 
kambariai. Yra elektra, ga> 
pas, maudynės, skalbynės, 
duodama šilumą ir janito- 
rius patarnaują. Dėl plates
nių įnformacijų kreipkitės j 
MDarbininko” Administra-

• ♦ ■ ' f . I

eijs:

PARSIDUm NAMAS 
ir yra ant rendos 5 kambariai. Na
mas geram stovy ir yrą 3 karų ga- 
radžius. Yra kai kurie įtaisymai 
ir graži gatvė. Šaukite Parlnvay 
2562-J. . K.-2ą)

maldų beitais viršeliais—_
MALDŲ RINKIimUS, baltais viršeliais____________ $1.25
MALDŲ HnUUH.9,; juodis virinta—------- —$175

, juodais viršeliais------------------

ALTųrto, juokiu Fm*.

-———:--------'— jo

mat.PU 
mažas UWWW 

tais viršeliais
. ifj ; 'o

Visus pžąąbmuą įlipkite sekančiu ad^fg | < j

“DARBININKO” AD1CTI8TRA0LJA
366 West Broadw*y ,•

*' • I

į URURARUUUJt
’ Grenlandija milžįpiškas 

krąštąg, kelis Į(ajtus p? Eu
ropą didesnis, yrą Atlanto 
van^epyne tarp " Ąmerikns 
.žemynu ir Europos, trikam
pio pavidalo, apie pusantro 
milijono kvadratinių kilom. 
Grenlandijos sipailagalys 
prasideda toj pačioj lygią- 
grgtėj kaip ir Suomija ir .tg-- 
siąsi' plakdamas ligi pat 
šiaurės ašigalio. Tačiau kli
matas Grenlandijoje labai 
šaltas; gyvenamas -tik pats 
pietinis smaįlągalys, kuriam 
m apie 14 tūkst, žmonių, 
ši^p visas kraštas apdeng- 
tas ledo ir sniego piekad ne
ri rpstamu klodų. Kraštas 
dėl nepalankių sajyįgų ma
žai ištirtas, seniau, spren
džiant iš geologiškų kasinė
jimų atatikęs savo vardo 
prasmę, visas žaliavęs ir ten 
augę atogrąžų kraštų auga
lai. Danai, turėdami sayo 
žinioj toki miĮžįnįškų krašr 
tą nori geriau jį išnaudoti. 
'£uo tikslu jie dažnai siun
čia moksliškas ekspedicijas 
į krašto gilumų tyrimo tiks
lais. Viena tokia ekspędį- 
eĮja, po? ‘ĮdyiejŲ metų dnivo- 

mo Grenlandijoj nesenai su
grįžo. Ekspedicijos vadas 
geologas Ėlving Petersonas 
papasakojo įdomių iš savo 
kelionės dalykų. Keturiuo
se šimtuose kilometrų nuo 
Scoresby įlankos į šiaurę, 

x_ tarp amžinų ledų ir sniego 
kabių rado gavingai žaliuo- 

_ ančių didelę lygumą. Joje 
augo įvairiausi augmens, gė- 
ės, lapuočiai: ir spygliuoti 

medžiai. Šitąm šalčio sukau
stytam krašte taip sniego ir 
edų kalnų amžinam oązy 

buvo nepaprastai daug gy
vulių: stirnų, kiškių, 
ir meškų, net ištisais pul
kais be vaikščiojančių ir į- 
vairių paukščių. Šito, ledy- 
nuotame krašte oazio būri
mą palaiko požeminių karš
to vandens srovių veikimas. 
Prie oazio ekspedicija rado 
daugybę akmens anglies, ku
rios klodai net žemės pavir
šiuj styro.

Danai rimtai susirūpinę 
kaip šitą oazį išnaudpti. Ma
noma jį apgyvendinti žmo
nėmis. Norinčių išaurės ro- 
binzonaįs tapti Danijoj su- 
MęaŪo daug.
|i . (f Trimitas* ’
Lpuril. ?g. >.■ c/1. .- Mr

: Pernai “Maisto”- bėudrlĮ- 
vės erdyklw KaĮtae 
sWeį^i^, 
ir 20,566.
moję už lJhqO7,(XW Uty £ę 
to, dar išgabentą i|ž 4,OO0}- 
0(M) litų gyvuliu. Tuo būdu, 
bendrai imant sunaudotų 
pereitais metais gyyūliu W 
tė siekia 15 mil. 615 tūkst.

f

r

litų

Tariu-širdinga Ačiū už man prisiųstą ąiųptin^ 
su lletuviška^ft-saldainiais, salami ir palėMviėa.r 
Turėjau progos ‘'persitikrinti ant kiek ypa geras 
liėtuvijįkes proviantas,- tajL yra maistas, ,

Turėdamas repeticijas savo koncertų, sueidayo 
daug amerikonų pasiklausyti dalniavimo mano,”o’ ag 
prie progoj pavaišinau tuos ponus "Birutės* saldai
niais ir taipgi su. lie tuvi Akomis dešromis, ©..Kaip, 
jįęjf pąii^o? Kaip jie gyrė lietuvos produktus., 
Jus nusištebėtumet tą išgirdą, žodžių sąkaht,. jiems 
taip patikę, kad jie man. beveik viįšką suvalgė, bot 
aš nesigailėjau, ir vis prašiau valgyti daugiau. 
Taip ib uad&rė.’ Suvalgė viską. Tai matote, kaip ' 
.Įvertina svetimi mupų lietuviškus 'pagaminimus? 1 

Aa labai džiaugiuosi, k^d Lietuva pagamina:tajp
gardžias ealdąinias. ir de&raa. .Patariu lietuviams . .
vartotirausų pigamlritas SalSalniąs ir dešras -kadangi 
yra ištikrd labai skanios. Ridamas ant re pati ąf jos. ' 
ar koncerto, aš yls.ęu.sąyim paimu•keletą'"Birutės* 
saldainių. Suvalgęs vieną kl’tą man vis geriau dėl<- 
niuojąsh- ' n- ; ■ ':<• '

■ .• ■ ’• 1 ‘ Su pagarba,

ys—r----------------u - —y?r'.,«Qjv.r jJ’UiJH'.i.p *4^ ylv<altiri
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Rife 
ips prasišalinęs nuo jos 4 D5ČUe* 
gįai at gal. Apleistieji jų vaikeliai J 
yri G h U rnšty v § »efe-

iri r
Šis' liūfįnią 

danelį sųE&ęįptį priąir^tį prie 
P&įapijoa, prįį draugi  ̂djjyvąu- 
6 gų dorąją

iF Reikti 
WgįnįpĮU?. ' . . .

Bep.
I

•fi:į ~ ‘ ■'
ę|PAĮJtVASS*SB^

........... ............... ..........
«&);■ Miitns 
JoĮ suiikūs laito '■ Turim mor 
kėtį mokestį, 0 pinigų netų- 
rup. 2 Juk mes esam betur
čiui ir pė ąnt vekselio ne-|tV^)q?Q f 

gaunam pasiskplyti, nes už 
mus beturčius niekas ftėžyrl s 

 

THflja, Kai n^nhokmn, tai 
mus karią. Vokiečių okupa-1 
eijps laikais taip pat reikė
jo mums šuneliams gyvastį 
nusipirkti, bet tada buvo 
bąiką, peš pąs kiekvieną ph 
nįgų buvo ųžtektipaį, Pąs 
piemenuką pasįskoĮmąu 6 
markes užsimokėjau ir Vįl- 
gelmo medaliu kįęk laiko 
nešiojau, o lietuvišką meda
lių negausiu nešiot, ba da
bar įr ūkininkai pinigą ne
turi, o kur 4#bar pats gau
si- tanį nepaprąstąip . mokės? 
čiųį. Jei -mes'laisyi būtmup 
įpąžų^kur į r gautume pasi-| * l^c3!we_štr caffi^Mas* 
skoįyt, .ąleriM ir ;pskarS su'' 
tųp lsnciūgii,kąip pinįgų UŽ- m&“inS‘-tol'>MS'ote,į 
sįmokėt. .neturėsim. Busųt^E-^ghUi st, So.B^tou, Man.
• ™ ■ - “ | Iždininkė — Ona Staniuliute,
laįkąįą tąi mes šuneliai ląis-r 
vę turėjom,’ netyįkėjo mums 
ii^kėt, ĮJįtyąr įįąugtyūs bro
lių šunelių žūva nekaltai, o 
is to vągįm džiapgwas. -

;! MIB6UX8 SMIGTI BLAJ- 
r ‘ VYBAS DRAUGIJAS <

i Yolynijos p.Qręmer.yįetaą| - ,
gyventojai: įsteigė blaivybes Į 
draugiją “Atgimimas” ii 
pranešė Apie tąi vietos stą- 
rostaj. IIč savaitės buvo 
gautas iš starpstos oficialus 
pranešimas, kuriame staros- 
ta pranešė, kad steigti blai
vybės draugiją neleidžiama. 
Apie motyvus per žodžio.

j ;rt
fefcvieno mėn^, 2-r| 1 " 
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SUSIRINKIMAS^/
LDS. pirmos kuopos susirinki

mas jvykš 27 d. kovo, 1930 m., pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh St, 
7:30 vai. vakare.--2-— - ’

Ėrangūs nariai ir-narės, kviečia
ms visus ąisiląnlęyij, nes turęgim 
daug svarbią reikalų aptarti kurie 
liečia mūsų organizaciją. Taipgi 
prie progos nepamirškit atsivesti 
nors po vieną narį, prirašyti.

. Kviečia Valdyba

l- *

NĖJĘ Į BOSTONĄ
Šiomis dienomis S6. Bostoniečiai 

gavo nuo art. J. Babravičiaus at
viručių iš Floridos, kad jis jau 
kelionėje automobiliu Į Bostoną. 
Floridoj nusideginęs taip, kad e- 
sąs panašus j jtloduką. - Jaučiasi 
gerai. Siunčia visiems linkėjimus. 
Feliksas Zaleckas pardavinėja bi
lietus art. Babravičiaus koncerto, 
ir sako, “pakol jis-parvažiups aš 
būsiu išpurdavęs visus iki vienam, 
tai siur!”
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; Ką« reiškia 4000 jeigu-jei bus 
:3000 išlaidų! a./-, ...<. . ,f;.

Suprantant, kad čia nekalbame 
apie dolerius, _het centus ! Nes cen- 
iiįiis

i 
t

VĖL GERA NAUJIENA
Tokiu antgąlviu ČhĮcagos 

“prąugąs” rašo apie religinę 
kantatą “Septyni žodžiai nuo 
kryžiaus,”’ kurį buvo stayfą Kįm- 
į>all Hali L. Y. Daįnos choro po- 
>-»<■»? v -»r» r-> 4 j »
gas”- rąšo:« “Choras dą niekad 
perą, davęs gražesnio programo už 
Dųbojso veįkalą... ”

Dabar tą renginį veikalą statys 
Chica.gos bažnyčiose; O Verbų ne- 
dęlįos vakare 7 vai. tą brangią 
kantatą statys šv. Petro parapijos 
choras šv. Petro bažnyčioje, So.’ 
Bostone. f~
.;Pasirūpinkime tikietiis iš kalno. 
Daug žmonių atvažiuoja ir iš ki- 
.Imiesi,. tVlPlįgl

ĮEĮGŲ 4000
Jomarko'pelno tikrai dar neži

nome. Inejgų buvo virš 4000., Iš- 
ląjdų ^ąųg turėjome.

Tie, kurie atėjo džiaugėsi. Ir 
mes tąrįąmę jįpnis širdingai ačiū. 
Gaila, lįd. daugiau .nebuvo, sgąu-

jjĮms, dąrbįnįnkart!*. YpaČJ-pMfaui-į.4 
k^vp^pvpd^bu jrąąkomis JrSHVl 
hWS5i^.'.
iUfrpt<s.. rijo'; v't*

<i < Čmonėg pą^cjęįaųją', kį^y- 
M tbM jomarką surengtų — už- 
likriųfc svetąinp bus
pilna suaugusių. Sako, ka^tąĮįa.

“IjEGAL STAMPS”
Prie šy. Petro hąžnyčips sekma 

dieny buvo dalinama ap 
mai apie “Legal Stamps” 
tą, kuris baigsis kovo 31. 
sihimai buvo prisiųsti i 
Stamps <Co. Buvo daliu 
kontesto korteles ąpt kuriu reikia 
parašyti šv. Petęo parapijos vąrdą. 
kad |Ąji parapija kjjB&ų dQy$«#f

. # \ • t- •?. fl, L
<jt * i'‘ k c > “
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MiW Katro JUumėikąme S&iML
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s-ir

mi- 
tes-

Yh^Plnafoinlqto^uozaą jąck0vi£|u|, ■

JJ. 8th Št-r Sfr Bostaą, Mfau - '•’V. 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčiuik (,'t

67 G Stręęt, South Boston, 
Jyarkflarą Beitos Gęlėfinls, " 
n M Vtatog St-, Sguth Boston MgM 
Pmagijos susirinkimai būna kas ptr-

■
g, fitoatffc St, Sa Bosft®, •
?   :   ——   ---- "JJ

I^ETŲV. DŲKTEĘę DM0|

VALDYBA

-*K
' į]

/J
“.i

' ; ' *> •
<»»< > • • -

1Q5 We?t frtk su Ko. Boątou, Mass. 
Tvarkdnrė — Opa Mlzgirdipnė,

1512 Cohimblą Bd., So. Boston, Mass. > 
Kasos Globėja — Ę. Jaųnžonienė,

1426 Columbią Rd., Šo. Boston, Masą. t, 
Draugiją savo susirinkimus laiko kaa

antrą utaminką ųdekvieėo mėnesį -’ 
7.:30 vaL vajųre, ppbąžpypnSJ svfr...^ 
tainSj.. . ' .' v

Visais draugijoj rūkalais krelpkitie;J> 
pas protokolą pąfitintak^. „ .. ...

(Įįiu '<1
»V. KAZDŪBBO B. X D-JO
. VALDSB0B AUTBAjUJ

-r*
116 Bovėn St, So. Boston, 

Fin. Ba&intoltos rr M. SeiMą, 1
r 256 E. Npth St, So. Boston. M» 
Kasierius — F. dreudells, ' '

$87 W. Ftfth $r, go. Boston, !^ į; Į 
Maršalka — J. ZalUs, -
' 7 VlnfiMd St, So. Bo<ou, HMB į - 

Wko pųlrlnkUąM Mm ągA 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, K 
aUBt 492 E.' Seventh St, parapijof ._ 
salėj, 7th St, South Boston, lį&D ^įį4« 

------ -“T.L. R. K SALD2UUK08 09^ 
V. J. PAŠAUTOS DBJ«r į 

.........VALDYS*

Pirmininkas — V. T. Savickas, "/ 
451 B. Seventh St, So. Boston, Masą.-

Vice-Pirmininkas — .V. Naudžiūnas, ■ ■ -į
885 E. Broadway,’ So. Boston, Mass. ‘ž.

Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas, .
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. r' 

PiD. Raštininkas — D. Linkevičius, . ..
62 Adams St, Dorchester, Mass. • ’■ 

Kasierius — P. Kleponls, '
2Q6 Ęolton St, Sa Boston, Mass.’.,w 

Tvarkdaris — J. Leščinskas, : .į
Į41 Ęowen St, So. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kąs antn 
plrujaditof kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainto '4 
Fifth St, So. Boston, Maus. y

• -- •-------------- - ----------------r—r*
D. L. K. KEISTUČIO DDJO^^ 

VALDYBOS ADRESAI $$ ' 
1930 M. •

•.L'dėry*, __________ •

Pirmininkas — Antanas Macejunas, j 
450 E. 8eventh St, So. Boston,

& 
| 
I

LAIŠKAS REDAKCIJAI
: i Ęovo 19, 1930

“Darbininko” Redaktoriui, 
366 Broadivay,
Sputh Boston, Mass.
Gerbiamasis Ponas Redaktoriau-: 

Pereitame “Darbininko’* irome- 
rj-jc kur aprašoma Lietuvių Pre
kybos Bendrovės susirinkimas yrą 
pažymėta, kad aš įdaviau p. A. 
Vaisiauskui sayo tąip vadinamus 

■ ‘ tuščius serus ” pareikšdamas, 
kad p. Vaisiauskąs juos atiduotų 
bendrovei kada bus panaikinta 
byla prieš" mane. Čia redakcija 
buvo klaidingai informuota.

Aš šėrus sutikau grąžinti ben
drovei be jokių, sąlygų. Grąžinti: 
tuojaus negalėjau nes p. Cunys. 
bendrovės vardu yrą tefeme ga
vęs yinjigiction”.(ąulig kurio teis- 

as yra laikinai uždraudęs man 
am perleisti tuos-lėruS^i

HS fe,d 
t didelis bendrovės šėrintnkų ma- 
i tj^kad bendrovės reikalai ftekitai- 

gyą'jci aš šėrus grąžinsiu. Kops 
aš su ta nbomone nesutinku bet 
dariau ir darysiu viską, kiek tas 
ųgp manąs priklausp, ką$ bandrų- 
vėą reikalai eitų ggryn.

^Nuolankiai pta&ftr hituos 

jpąno paaiškinimo žodžius patai* 
■vūnri 

numeryje.
Tamstą gerbiąs,

v ■

b;

•j-z.i jah,lG:dicTnjhl<BLr‘A4iro>^i^?- 
td Kgoflįfrije. Grjbarius Akuneri- 
čiųs 412 AP»čWf ją
Išlaidoti. Su ba p. 7gno

ų«kw trf ją ir jc®

šdimyna- »— -
■4 34 d. 8 v*l- ryte. Jis apgailėsi*, 
v'a kad jam pranerta tik už savai
tės laiko. 3 vaikai paimti p rotos-. * l

PĮupfekip p, kolekt#
’SgŠKįaSrijįs,**'’* “ * ” 

tytiraf ta t tikusių dSHg gertj 'ihUiR 
hį — gal ir puikuokime. Tilt pta- 
šome geresnės parathos.

I
Į?

r*

•I J

nas atskaityti šv. miiHas ke- 
, 8 vai. ryte. Jis apgailėsią- r .

JobAj/Bemaa

(vilas Žirolis, 
It, So. Boston. Mass. 

Adolfas Navickas, 
___„-/So. Boston, Mass.

- Juosapas Vinke ‘ 
«6 K. Sevehth St. So. Boston, 

r,? .. ---------

ęoą^Rryįdy^.

Draąslją D. R ,Ę.' KfeisUiSo laiko 
nėsrnihs susirinkimus kas antrą 
dėldfenį kiekvieno mėnesio IJh 
Svetainė) Įtampas E tr Sllver I 
So. Bdktob/ Mhsš., l*rts valandą 
pietą Ateidami atsiveskite 
naują natriu sh s£r1m prie d

r v
■ ... s

OttVenUl O U. OO. JMFSIOU, ...........

Kasierius — Andrius Zalleckas.
So. 
teras _ ___
• Sa Boatoo,

PIRK ARBAMAINU |
SO. BOSTONE snt Brwuhray

trijų Mmyny namo. F. A. ZALESKA
306 Rroadvay. So. Boston. MOK 11 
80. Boston 0626. . •<8<x Boston Odb.
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nas

kušlus vai

pu, kai aplinkinis, pasaulis 
jo akyse keistųsi neapsakei 
mų^reitamu. Tokiam žmo
gui nebūtų nieko pastovaus 
Miškai jo akyse augtų tokių; 
greitumu, kaip mums dabar

—• £ . *****

javų laukai. “Žmonijos isto
rija jo akyse bėgtų greičiai 
už kinematografo :pąyei 
lūs: gT^;<yir^ :̂Ją?n p^ūf 
akis praeitų^ Egipto-faiįąr 
onaį per: jo 5 dienas būj^ 
pastatytos aukščiausios to 
ramidės. Graikų ir Romois 
istorijos nuotykiai neužim
tų jam vienerių metų. Pa
saulinis karas jo akyse tęs
tųsi truputį ilgiau, kaip vie- 
ną parą. O jei įsivaizduėį

1GAAM4IAI IR TRUMPAAM-
' ' ŽIAI ŽMONfiS

* Žmogus laiko skaičiavimo 
gįgrindan padėjo tą laiko 
arpą, kurs ' praeiti# tarp 
Iviejų širdies mųšįųui. 
^Senovės bąbilioniečįay ku- 

įįiė skaičavo 60-taine .^isįe- 
tiri, iš 60 širdies mušimų pa- 
įąrė minutę, iš 60 minučių 

valandą. Vadinasi, šir
dis muša apytikriai kartą 
per sekundę. Prie šio.šir
dies greitumo yra prisitai
kęs žmogaus organizmas ir 
jo jausmai. Ir tik šiuo tem
pi! žmogus atsiliepia į ap
linkumos reiškinius. Bet ap
linkinis pasaulis žmogui at
rodytų visai kitaip, jei jo ti, kad tokiam žmogui mų-

-s-... v •

girdis staiga imtų plakti, sa
kysim 1000 kailu lėčiau, 
grba 100 karta greičiau. — 
jpįl . -*
V.Jei žmogaus širdis imtų 
plakti 1000 kartų lėčiau, tai 
žmogus galėtą gyventi ne 80 
metų, bet 80,000 metų. .Va-/ 
dinasi, toks žmogus, gimęs 
senovės Egipto faraonų ga- 
dyfiėj eitų dabar tik 7 ar 
8-tus metus! O gimęs Kris- 
taus laikais — dar vos tik 
pradėtų vaikščioti, nes baig
tų tik antruosius savo me
tus. Jo visas gyvenimas ei
tų'nepaprastai lėtai, tuo tar-

T” ' : ■. • ' *

4 . Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
Mažąją Globėjai ir 

‘ ' Geradariai!

šrašydinkite Jūsą
; >. b rangiems 

vaikams

tikras Mąt^zelįš, kaip kad 
mums atrodo vėžliai. Savo 
amžių , tokie žmonės mativ\ 
tų dienomis ir naktimis^ 
(Šviesiais Ir tamsiais metais, 
bėt retam iš jų pavykti; pa
gyventi daugiau x kaip 30 
šviesos ir tamsos, metų. Ir 

ir.nsĮfe

metai; Medžių ‘augimo'toks 
į jf C - > ''V-’4'
žmogus per visę sava amžių 

visai* nepastebėtijl Tik su 
tam tikrais instrumentais, 
po kelių kartų, jie tai galė
tų patirti.

Mes, dabartiniai žmonės, 
esam panašūs į vienus ir 
antrus, čia paminėtuosius. 
Kai kurių įvykių atžvilgiu 
męs gyvenam 80,000 metu, 
o kai kurių kita — tik 3 
o kai kurių kitų — tik 30 
dienų, ir užtat jų keitimosi 
nepastebįm..

® .^išmėginę

sit^ Randasi ir

te^ umių, Kurie skubina., pa-

stengiąs^ oti nenųnp-

- jST ■* ,

Kunigas
.y.- - ■

/

-’fc • *

. ..t

MADA

BROOKLYN, N. Y.
< LDS. 12 kp. mėnesinis susirin. 
kimas įvyks kovo' 28 d., 7:30 
vakare, Karalien&r Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių. '*•

Taigi malončkite viai ausirink-

CAMBRIDGB, MAS8.

. LDS. 8 kuopos mėnesinis susi- 
riųkimas atsibus sekmadieny, 
baL 13 d., 'tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo- 
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba » a

♦ .■■■ ■ ■■ \ 
z EASTON^PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks balandžio 6 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo paaąpijos svetainėj. 
rslonėkit visi nariai atsilankyti 

mėnesines mokestis užsimokėti, 
mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

511 Brotląway, So.Ętoton
Ofrio valoiUM? P r • 

mn 9 iki 12 ryte Ir nuo i:80 iki f 
Ir quq 0 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uMarytaa aubatos vakarais ir-no 
dadierilais, taip-gt eeredonls noo 

12-toa dieną uždarytas • 
. / Taipgi nuimu ir X-R«

c. 
’ ?

!»-<
1..

daili, turininga ir pa
valkams. Jai rašo ir piešia ži-

1

mūsij rašytojai ir dailinin-

K;--'y Nepagailėkite vaikams džiaugs- 
ųteo ir naudos!

Saulutė” eina du kartus per 
’iftėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 

Estijoje, Vokietijoje 
ns 12 lit., pusei metą 61 lt;, 

ns mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me- 

bįh 

g3į;Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
•’ Administracijai

sų laikais būtų jau S0 mėtį 
į.tiai jis savo jaunystėj, be a- 
- bėjo, būtij medžiojęs mamu

tus, urvinius liūtus ir lokius.* 
Prieš jo akis būtų praėjusi 
visa žmonijos istorija, nuo 
titnaginio - kirvuko lig orlai
vių. Nieko pastovaus jis 
aplink save gamtoj nematyk 
tų, nebent šiek tiek gerbtų^ 
pastovumo atžvilgiu,- tūks- 
tantamečius ąžuolus, kurie 
išaugtų jam per vienerius|žaliu5- , Dviejų gydytojų iš
metus, kaip mums rugiai/ 
Bet blogiausiai jam būtų šų 
diena ir naktimi. Saulė jam 
atrodytų raudona juosta,

’ kuri mažiau kaip per minu
tę nusidriekia per dangų ir 
vėl dingsta, o po to seka t<£ 
kio pat ilgumo tamsos taįį 
pelis. ' ■ . -y.

, -X • X j_xL- S* tiis augalus žemėjį.1 įuęVisai kitaip atrodytų pa
saulis žmogui, kurio širdis 
plaktų 100 kaitų graciaSg 

nėgii mūsiškė. Tekę 80 mėtų 
žmogus gyventų iš 'tikrųjį 
tik viena mėnesi. Pasėti--- - M 
pavasari javai jam augiu, 
taip lėtai, kaip mums dabįr 
miškau Per vieną '■vasarį 
pasikeistų trys tokių žmo
nių kartos. Vadinasi, viė-' 
na karta pavasarinius javžg 
sėtų, o tik ketvirtoj i—piaiv 
tų, o žiemkenčius valytų ti^ 
dešimtoji tokių žmonių kad£ 
ta. Vabzdžiai jn akvse b^r

AMERIKOS ŪKININKŲ

Amerikąp ūkininkai daro 
nemažą klaidą, kad neduo
da vaisiams ant medžiu ge
rai išnokti bet nuskina pus-

reiškimai buvo -laikraštyje, 
' <ad Amerikos maistas vra 
nesveikas, bet nepasako del- 
m nesveikas? Štai dėlko

. ■

šis-nesveikumas, kad neduo
da gerai nunokti vaisiams 
ant'medžiu arba augalams

♦

žemėje. .Juo geriau nunoki
na vaisius^ant medžią ki-

«• ',

J.

reiškė, kad moterų pa- 
rėdų mada" yra labai nesvėi- 

f '.J ■ , ? • \ T I *

ka. Bet nebuvo pasakyta 
dėlko nesveika. Štai dėlko: 
Kad suvaržytos kojos riet 
aukščiau pakinkių kojinė
mis neįleidžia šviežio oro, 
nes žmonės kvėpuoja nevien 
per nosis i| burną, bet per 
viso kūno odą. Naujoji ma
da yra labai begėdijiga. At
siminkim senovėje kiek mo
terys turėjo kuklumo dory
bės kuomet reikęjo joms 
perbristi mažą bąluię ir pa
sikelti aukštyn ilgus drabu
žius. Jos pirma apsidairy
davo aplinkui ar kas nežiū- 
r° į jų pasikėlimą drabužių. 
Kur dingo tas kuklumas ar
ba gėdingumo dorybė da-

W:fr> US Ji 0 t * ‘ vkk

i. < <# e i f i n t u . Kviečia Vahtyba 
•'W.fc;rr TfciJJįVįrs
' v s; « ». . r?, v * -y *1 ® v q /

■ * <rxr " . ... ■ ■ i. : ’n-
L- •* PHILADBIiPHZA, PA.

V f V<’*‘ X - ‘ <-‘J./’

LDSL.nariai turi rodyti gerą pa* 
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, bal. 4 d., 7:30 ’vaL vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

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

kimas įvyks balandžio 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šy. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. , _ Valdyba

i
WORCESTER, MASS.

. LDS. 108 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d., Aušroj Vartų 
parapijos salėj, taojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri* 
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečią Valdyba
i -------------------------------

BALTIM0R1., MD.

Balandžio 13 d., sekmadieny, 
tuoj po sumai, parapijos svetaines 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

bar?
$•

Katalikę Kunigas

«•

Sausiausia pasauly vieta 
yra Arikoje, Saharos tyrai,

j-

NASHUA, N. H.
» LDS. 65 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 6 d. tuoj po 
paskutinių, mišių, bažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame visus narius-es 
ateitimi susirinkimą ir užsimokėti 
mėnesines. Taipgi atsiveskite ir 
savo draugus-ges prie šios organi
zacijos prirašyti. - -- -

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny, balandžio 2 
id., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti Valdyba

9

kur prie '25%;- drėgnumo ; •. 
jaučiamas nepaprastas sau
sumas: sustyra rūbai, su
sprogdinę ja oda, lūpos.

Viena musė per vasarą iš
peri 2,080,320 muselių.

Valdyba
X -

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks baland. 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

> .Valdyba
£ - '• - ; ;♦ - ' • • - ' .
* - ‘ f ' » - - - i ’ *

MONTELLO, MASS. b ' -

BRIGHTON, MASS.

L. D- S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
baland. 4, 7130- vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. '. - • Valdyba

NEŽINOJG, KURIO GALO 
TRŪKSTA

ifi senai
je. 'Vįsį nariai .prašomi ateiti f šį 
susirinkimą ir užsĮmokeL____ "
užtrauktas mėnesines duokles.

TęL So, Boston 0506rW.
* Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIŲ
; 251 Broadway, South Boston,; 

’ \ (“Keleivio” naijie) 
Ofiso valandos nuo 
nuo lt30—6 ir nuo 81 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 - 
iki 6 vąk. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Lietuvis Dantistas

1, S. 1GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Bostou

Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventa dieną

_ pagal susitarimą

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

375 Darchester St., So. Boston. 
' Tel. S. B. 4708

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

TeL Milton 2952.

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

2 Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9_. 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 

2? arba 5 dienom Jškalno.

Dr.Grady,327£Z‘^
tė, 2-5, 7r

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie- 
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tčvynčs vargai ir pa
sisekimai, liūdčsiai ir džiaugsmai, 
todčl kiekvienas išeivis-turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų., Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 

šeiviams. ir.liętyyiams katali- 
flkniinkai^g tik laifagštią.^

aėa * ‘ŪKININKAS”, vedamas ka- 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto- 

Valdyba vi- demokratiniais pamatais tvar-

... vakare; sekmadie
niais 10-12 tiktai.

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS.
258 Broadwayr So. Boston

Teiephone So. Boston 4486 .
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams. arba giminėms, pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

L0WELL,MAS8.- '
LDS. 97 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, baland. 13 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge- 
ra progžr darbininkams prisirašyti 
prie vienintėlės darbininkų . orga
nizacijos., .

Valdyba

Syki vienas valdininkas užpra
šė mėsininką prisiųsti šventėms 
mėsos. 7-^ .. .

, Mėsininkas tyčia susuko karvės 
galvą su visu liežuviu ir pasiun
tė. ’
^Valdininkas užpykęs patsai as- 
meniškai sugrąžino prisiųstą kar
vės galvą ir ėmė bartis, kodėl pri
siuntė galvą, o ne ką kitą.

Mėsininkas pasiteisindamas ta
rė: “na ką aš žinau ponai, kokios 
tamstai mėsos trūksta^ ar uodegos, 
ar kojos, ar smagenų. Na tik tiek 
aš sau’pamaniau, kad lojaliam 
žmogui trūksta didelės galvos ir 
ilgo liežuvio, tai aš ir pasiunčiau.

■ “Ūkininkas”

— sako motina. I

z GERA ; YPATYBE
Vyriausias sūnus pareina na

mon ir pasakoja, kad jis susižie
davo ir ruošiasi greit apsivesti.

— Ką ? Su KulboktĮ Anele ? Su 
ta kvaila višta?

. — Ji tokia.edraugiškftJ—-.pri
duria sesuo. -

— O kaip ji įsivaizdina!—pa
stebi brolis.

— Ji neturi visar pasogos; ką 
tu ją vesi? — perspėjo dėdė.

— Užtat ji turi vieną gerą ypa
tybę, dėl kurios ją tikrai galima 
vesti, — atsako piktai susižieda
vęs.

— Na, na! Kas ta per ypatybė? 
— klausia vienbalsiai visi namiš
kiai ‘ .

—xJi neturi giminių, kurie taip 
mane apkalbėtų, kaip jūs ją.

“M. R.”

•r-

LIETUVIS GRABORIUS

komos Lietuvos sargyboje.
: < “GKINIim^’ išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo^ rašo visais ūkininkams 
rupimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.__
į otJKBHMK0” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų 'centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Vlnigus siųsti šiuo adresu; Lith- 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr. 

Neužmirškit, kad “ŪKININ
KASyra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di 
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

■ .
Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 

Vytautui Didžiajam užsipra- 
numeruodamas 

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį ft 

aukles doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius. *

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit 
Kaunas, p. d. 88.

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

mas įvyks balandžio 6 d. tuoj po 
antrų mišių pob&žnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiverkite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos. •

.3^ Valdyba

Teiephone 5786.
Laidotuves aprūpinu. gerai Ir ne
brangiai. Patamauju_dėl krikSty- 
ną, vestuvių ir Šiaip visokiems rū
kalams.

u i m■ ■ ■ ■■ ■ « . ■■ ,

VLADAS P. MIKSA
Church St., Loveli, Mass.

«x

garai vieną m1 zuripatlntani nemo-

i >

► -'•■ e>

Llandtes; ruimai.

x laikraštį

“SARGYM”

padidinta tris kartus, 

nepritruktą pirmąją
Adreata : Kaunas, : 

••SARGYBOS” 8dm.

‘Skaitykite ir platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamuotojaa 
8H Ir 448 Oambrtdge SliMl 

Ckunbridgt, Mam.

49

«• J- ■

« *

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

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii-; 
tas visą mėnesį, už 15 litą 3 mėn., už 25 . lit.—: 
pusę įnčtęrJĮŽ 50 litų—visus metus. Užsienio

PASIAIŠKINO
— Liudininkas! Tamsta tvirti-' 

ni, kad kaltinamieji puolė vienas 
kitą su kėdėmis rankose. Kodėl, 
tamsta, nemėginai juos'-perskirti 
ir sutaikyti?

— Negalėjau, pone teisėjau, nes 
nebuvo trečios laisvos kėdės.

' “M. R.”

Į

<
ląnkymas (išskyrus- Latviją, Estiją ir Vokie- - 

tiją) atsieina'dvigubai. Mano adresas: Duone

laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau. " *

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-
* t

VAIKAI NEMYLĖS TĖVy 
jeigu jie nepasistengs išauklėt!. juos 
Dievo baimėje, išlavinti juos Ir {duoti 
Jiems ginklą prieš. {vairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi Wonlą prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
atojimas. Ypačiai daug pavoją yra 
miestuose besimokinančiai jauauome- 
rei. GeriaM.rūM berimofcinančto /auni- 
mo draugas |r vadas MoM >
ra jau dvidetimts metų leidžiamas ka- 
taUkų mokttdiviit
mo, o sau palengvidsitė sunkią ąuklėjl- 
mo naštą. ' “r*5 “

. “Ateitis.” m

Tėcol ir motinos, nepagallėklte lO lt 
metams (5 lt. pusmečiu t ir išrašykite 
tą žurnalą savo besimokantiems val
kams. Tuo sutelksite jiems džiaugs- 

“Ateitis" jdomi Ir nemoksteivlams. 
Prenumeratos kaina: metams <2.00, 

pusmečiui <1.00; moksleiviams me
tams $1.00, pusmečiui 50c.

Adr. “Ateitis,’* Kaunas, Laisvės AL 8.

HARTYORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 
vyks baland. 13 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė; Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra .svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos. - ' ? '

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. ;. LDS. 8 kp. rašt

' BRANGŪS TAUTIEČIAI
‘v . - . . ' *

' -v ■

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Šiuos 
skyrius: 1) Mokslo popullarizacijos ir 
visuomenės klausimu, 2) blaivybės, 3) 
Xkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mą. 6) advokato patarimą, 7) apžvaL 
a (politikos, visuomenės kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo), 8) prieSalkolinis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygą pasauli* ir 10) įvairenybės.

“SARGYBOJE” ražo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tunais, prof. Kemėšis, dr. it. Pačkana- 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Ratallnaitis, 
agri Valatka, dr. K. Paistas; dt-. Yr. JtA- 
ka ir kitL

1930 m. “SARGYBA” kaštuoja meJ 
tams tik 6 litaL pusei,metą 8 litaL Už
sienyje T2' Mtą metišk, 'iMsel metą 6 
litai.

Metiniai skaitytojai gauna prtedą 
“Laimės Kalendorią" ir loterijos brile- 
^Skaitytoją skaiSdl padidėjus iki 

10,000 loterija bos plečiama. eJi pri- nfu.” paraiyk Išliką lino adresu: 
sirinka 20,000 skaitytąją, loterija bus ^Šaltinis” Marijafflpoli, Uthuania. — 
padidintai tris kartus. gaust vieną n-rj suatpatintinul nemo-
, -SkuMklt nMMkytl “Sargybą^" kad kamaL o suaipaiiDąa daugiau au juo 
nepritruktą pirmąją numartą. niekuomet oesiskiraL

Kfui ugdytą Jbmyae BroUal-Užjurie 
Sai meilę ir - prisirisimą prie gimto į 
•tos Salelės Lietuvos? Kas nuolat’.pa
laikytu patriotizmą ir kurstytų kata- 
įikižkdo JOSaJttmb ugnJ?..

— Tai dar priež DidljJ Karą pia- 
fiaf žinomasur visą mylimas, didelis, 
paveiksnotas, gražus savaitražtia 
••Žalti J£» nort 'talžau-

Wrt>51 k&j «Meną p«A-

“Šaltinis” kort tapti dvasintą tiltn, 
kurte jungtą rieda Lietuvos sūnūs n 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neeai-ąuątpaUnęs an “žalti-

- ■
' t ,

Va.YkOMS, ATVIRUČIU
' . * !;_________•' - » “» - į i.

Turime 5-kiii rūšių labai gražiui spalvuotų at
viručių su lietuviškais parašais. Parsiduoda, 
pigiai tik po 5c. viena. Užsakymus siųskite:

• '-g1 čl“DAMT!nNKA8” /C . f ,

; 366 Wtft Broadvmy 8outh Borton. Mm.


