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INDIJOJ TEBESITĘSIA KOVA UŽ NEPRIKLAUX
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Esą smulkią žinią apie 
pagrobimą
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dangi jis visa to padaryti ne-

ką.

EMIGRACIJA Į AFRIKĄ

Kaunas. Iš Kauno išva
žiavo į Afriką didelis žydų 
emigrantų transportas. Iš
važiavo iš viso 300 žmonių.
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Toji kova yra griauti Britą druskos monopolį -«

“Kaz. 
:uvį dailinin
kes aneuriz-

aidinti.

Kol buvęs 
sakosi nė nei 
--et-.- Y A T te~. 1 4 grjžti nuolat 
pirmai!

T.i fiieŽbims valdžia areštavo du
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EINA NUO 1915 METŲ BALAMDŽIO-AFRIL 15 D., 1930 M., Nr.30.

EINA ANTRADIENIAIS I
PIENIĄIS

KAINA5CZNTJ

HMINGAS VYTAUTO MIRTIES SUKAKTO# 
PAMINĖJIMAS ĮVYKS RUGSĖJO

KLAIPĖDA (£.%—Kovo
23, popiet, netoli Klaipėdos 
švyturio įvyko nelaimė. Ke
turi jauni vyrai išplaukė iš 
Smiltynės pasivažinėti po 
jūrą laiveliu. Jūra buvo la- 

» bai pakilusi, ir bangos smar
kiai supo laivelį. Išplaukus 
laiveliu į atvirą jūrą, už mo
lu švyturio link bangos už
liejo jį ir apvertė. Vienas 
buvusių laively žmonių tuoj 
^uskendo, o kiti trys, nusi
tvėrę už stiebo virvės, dar 
mėgino gelbėtis. Nelaimin
gas atsitikimas buvo paste
bėtas iš švyturio ir locų 
bokšto. Į pagelbą skęstan- 
tiems tuoj atplaukėm- locų 
laivas “Šlikmanas” iiy pri
siartinęs, kiek buvo galima, 
prie nelaimės vietos, tačiau 
nevienas skęstančiųjų gelbė
jimo priemonėmis nepasi
naudojo, matyti, dėl to, kad 

1 išbuvę apie 15 min. šaltam 
vandeny, sustingo ir neteko 
jėgų. Antrą kartą, bangoms 
užliejus ir apvertus laivelį, 
į paviršių beišplaukė tik 
vienas žmogus, kuris taip 

-pat gelbėtojų akivaizdoj pri- 
v. gėrė. Prigėrusių jų p'avar- 

* f • *
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Curivs, p-nia Zaletskienė 
J. Jaroša.

X

metų amžiaus. Visi jie pali
ko senus tėvus. . . ’

Tuo. tarpu tesurastas ,Vi-; 
liaus Varno lavonas.

t
Balandžio 13 d., 3 vai. po 

pietų, So. Bostone, įvyko 
Naujos Anglijos R. K.Fede- Įgaliota po vieną komiteto 
racijos Apskričio Vytauto 
Veikiančiojo Komiteto susi
rinkimas. Dalyvavo apie 20' 
atstovų iš apylinkės kolioni- 
jų. Iš dvasiškių buvo kun. J. 
Švagždys ir kun. F. Vir- 
mauskis.

Nutarta rengti iškilmingą 
Vytautp 500 metųrmirties su
kaktuvių paminėjimą rugsė
jo 1 d. (Labor Day) Bostone. 
Tą dieną paminėjimas bus 
pažymėtas Iškilmingomis pa
maldomis kur nore parke ir 
demonstracijomis. Be to, 
•jei komitetui pavyks įtrauk
ti chorus ir jų vadus, nutar
ta rengti tą pačią dieną 
Dainų "Šventę arba koncertą 
su prakalbomis.
-IŠiame susirinkime į komi

tetą įėjo keletą naujų dar
buotojų.

Demonstracijos suruoši
mui ir tinkamos vietos sura
dimui išrinkta komisija: 
kun. F. Virmauskis, adv. J.

- ■

narį iš kolonijų sužinoti per 
gerb. klebonus ką choras ir 
jo vadas gali duoti į Dainų 
Šventės arba^ koncerto pro
gramą. - Nutarta į kitą ko
miteto susirinkimą kviesti ir 
gerb. chorų vadus.

Susirinkusiųjų komiteto 
narių ūpas buvo optimistiš
kas. Išrodo, kad Naujos 
Anglijos lietuvių Vytauto 
mirties sukaktuvių paminė
jimas nepraeis be didesnio 
pažymėjimo.

Tikimės, kad į kitą susi
rinkimą ateis dar daugiau 
mūsų darbuotojų ir profesi- 
jonalų ir prisidės prie šio 
svarbaus ir istorinio darbo.

Rugsėjo pirma diena turė
tų būti visų Naūjos Angli
jos lietuvių diena.

Tą dieną pastatykime mū
sų didvyrio Vytauto vardu 
paminklą. Kokį, nusitarsi
me prisirengimo susirinki
muose,

VILNIŲ
savo paskuti 
Šitokią žinut 
voj mažai ži£pmus lietuvius 
menininkus I enki joj: 
Stabrauską, B 
ką, mirusį. « 
mu ir Varšivoj palaidotą, 
lenkų laikralčiai vos tepa
minėjo,-. norek jo nuopelnai 
lenkų menuiLĮabai yra žy
mūs: jis buv<rVaršuvos me
no mokyklos Būrėjas.-Lietu
vos laikraščvfi nė tiek nepa- 

ibyauskas vra 
Įrmose dailės 
odose Vilniuj. 
įPijus Velons- 
į -gavęs 15,000 
oš-miesto do- 
itektūros dąr-

rašė, nore 
dalvvaves i 
draugijos pa] 
Kitas lietuvis 
kis šią vasar 
zlotų Varei® 
vana už arei 
bus.

SOČIAU
|S

“V. Ž.

LONDONAS. — Praneša, 
kad Anglijos, Amerikos ir 
Japonijos delegacijų pirmi
ninkai pasirašys karo laivy
nų sutartį ketvirtadienį. Ki
tų savaitę, bal. 22 d., Ameri
kos delegacija, laivu Le- 
viathan grįžta įnamus.

UŽDARO PRIVATINĘ 
PREKYBĄ

<

Leningrade ir kituose Ru
sijos miestuose SSSR val
džia pradėjo uždarinėti pri- 
vatiškas krautu ves. Vien Le
ningrade jų iš 2,400 uždary
ta 2, Į13.

KUTIEPOVAS ES^S 
MASKVOJ

NAUJI KIVIRČIAI PRIE 
“RAUDŲ SIENOS”

Žiniomis iš Jeruzalės, prie 
vadinamosios “Raudų sie
nos” vėl įvyko rimtų nesu
sipratimų. Susirinkus žy
dams melstis, pasigirdo cim
bolų ir bubnų garsai. Bai- 
šiauši ai pasipiktinę žydai 

> apskundė šį įvykį Palesti
nos vyriausiai kvotų komi
sijai, reikalaudami nubausti 
triukšmo kaltininkus. /

HAGUE, bal. 13 d. 
tų Sąjungos išrinktoji ko 
sija pataisymui tarptaut 
įstatymų užbaigė savo
jas nepasiekusi tikslo. < .<-

Atsidėta ant būs 
koi^rencijų, 'kurių-7 
trys: viena tautybės klai 
mu, antra — teritorijipai 
vandens ir trečia — valsai 
atsakomybė už ateivių pa 
rytus nuostolius.

Tiesa, darbas pada 
Haguos konferencijoj i 
vo. Protokolai konveneE 
joms duoda daug medžiagoj 
bet šiaip nieko galutino h 
padarę. _
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BUS ’O. NELAIMĖJE ŽIJV
19 ŽMONIŲ

Isleta, N. M. — Perši 
šeštadienį Santa Fe gręi 
sis traukinis trenkė į Ęicl 
wick Greyhound bus’ą, 
ris važiayo iš Los 
Denver. Užmušė Į# 

žeidė.

Paryžius (Elta). — Na
cionalistinis prancūzų lai
kraštis “Libertė” išleido 
sensacingą ekstra telegramą, 
kurioj praneša, kad dingęs 
nišų emigrantas generolas 
Kutiepovas dabar yra Mas
kvos. GPU kalėjime. Jis e- 
sąs dar gyvas.; Skelbdamas 
tą žinią, laikraštis vėl rei
kalauja nutraukti santykius 
tarp Prancūzijos ir Sovie- 
tų Rusijos. ' .-x

Toliau laikraštis Tvirtina, 

kad pagrobtas - generolas 

Kutiepovas buvęs iš Pran

cūzijos. išvežtas

Britanijos uoste Hdulgate.. 

Ber to, laikraštis tvirtina, 

kad pagrobėjai iš I pradžių 
norėję paskelbti, kad gene
rolas Kutiepovas buvęs su
imtas neteisėtai pereidamas 
per sieną į Rusiją. Po to, e- 
są, nereta inscenizuoti gran
diozinę bylą, bet "generolo 
dingimo sukeltas triukšmas 
pagadinęs visą turgų.

U T.----- "T-------- '

Nuamnojo
■z

ginimo tam, kuris suteiks ži
nių apie vet. gyd. Avižie
niaus nužudyto ją.”

Pasirodo, kad) kvota tuo 
reikalu dar nebaigta, bet ve
dama. Veterinarijos depar
tamentas yra įsitikinęs, kad 
čia būta smurto. Bet kas- 

\...
tikras kaltininkas, nežinia. 
Kokiais sumetimais “L. 
A.” parašė, kad tai būta n^ 
laimingo atsitikmo, taip pat 
nežinia.

Spec. komisija iš Kauno 
to įvykio ištirti, kaip “Sek
madienis” praneša, į Žeime-. 
lį nebuvo nuvykusi. Pulk. 
Oželis tuo metu sirgęs, o 
trim, policijos viršininkas 
p. Budrevičius buvo užim

tas svarbiais ir neatidėlioti
nais reikalais, kaip prel. Ol
šausko bylos liudininkų iš- 
tardymu ir k.

Nužudytojo brolis veter. 
gydyt. K. Avižienis ir vet. 
gyd. Lopas tuo reikalu krei
pėsi dar į teisingumo minis- 
terį, kuris pažadėjo,1 kad 
tardymas bus pravestas nuo- 

... . .. ”
Dabar jau .beveik nieks

• / l i : t.H i • J ..ii
neabejoja, kad jis buvo nu

žudytas. Bet kad mėsinin

kai būtų kalti, to tvirtinti 

negalima^

• 
Meksikoj yra tokia žuvis, 

kuri gali bėgti žem^, skrai

dyti ore ir plaukioti vande

ny* 'ka't’ ' ~

KAUNAS. — Veterinari
jos gydyto  jų. sąjungos suva
žiavimas pasibaigė. v Suva
žiavimas dėl nužudyto vet. 
gyd. K.'Avižieniaus priėmė 
tokią rezoliuciją:

, “Veterinarijos gydytojų 
sąjungos visuotinis suvažia
vimas, didžiai sujaudintas 
tragiška savo kolegos K. A- 
vižieniaus mirtimi, nutarė 
prašyti veterinarijos depar
tamentą, kad dėtų pastan
gas tą bylą kogreičiausiai ir 
nuodugniai ištirti. Iš savo 

• pusės skiria 1000 litų atly-

LIETUVOS MILIJONIERIUS PRAŽUDĘS TURTĄ 
PADARĖ SAU GYVENIMO GALĄ

Kauno laikraščiai prane
ša, kad Lietuvos konsulas 
Berlyne ir po to konsulas 
Haagoje, p. Giršovičiūs ir jo 
žmona, netekę per Amerikos 
biržoj paskutiniu laiku atsi
radusią netvarką beveik visą 
turtą, nutarė laisvu noru pa
daryti sau gyvenimo galą, ka 
šiomis dienomis ir padarė, 
nusinuodvdami Paryžiuje. 
Sako jis netekęs apie 3 mil. 
dolerių. SeTo Gireovįčiaus 
sveikata vis. mažėjo, taip,, 
kad jam gyvenimas pasidarė 
nemalonus. Gyvendamu abu 
su žmona Paryžiuje, nutarė 
nusižudyti. Pirm to jis pa.- 
rašd vienam įžymesniam Lie
tuvos visuomenės darbuoto-

jui laišką, kad jis pasisteng
tų aprūpinti jo likusį sūnų 
ir dukterį, kurie baigia Lon
done studijuoti.

Giršovičiūs buvo kilęs iš 
žydiškos šeimynos Lietuvoje. 
Bet ilgesnį laiką gyveno už- 
rubežyje, tačiau buvo didelis 
Lietuvos mylėtojas. Jis bū
damas turtingas žmogus šeK 
pe Lietuvps studentus užru- 
bežyje ir lietuvišką judėjimą 
užrubežyje. Sunkiais lenkų 

* į Lietuva briovimosi laikais 
jis šelpė Lietuvos Šaulius, 
duodamas jiems pinigiškų 
pašalpų. Būdamas Lietuvoj 
kp^ilu jis gynė .Ltauvęs 
teises. * 

.D ■

tokią ( voldemariškai) vai-; 

džiai. .mZ.ų.

Kada gegužės* 6 d. buvė a-’; 
tentatas kuris, kaip jis sako, 
mažajam Voldemarui buvo 
laimingas, tai jo. viltys ne
ėmė augti iį jis mažai tikė
josi, kad vėl .Lietuvon galė
siąs grįžti. Tačiau nusivilti 
teko ir tiek gražiu p. Tūbelio 
valdžios sudarymu Jis, sa
kosi, nenorįs kalbėt apie Lie
tuvos valdžią išvis, tačiau p. 
Tūbelis rimtas žmogus ir 
kaip asmuo labai padorus ir 
taktingas. Tačiau... grįžti 
jis, ir plečkaitininkai nega
lį.;.'

Gindamasis jis įrodinėja, 
kad jie nebuvo susitarę ką 
nors pikta veikti, tik buvo 
susitarę sykiu vykti pas sa
viškius. Kur gavo ginkliis, 
kas vedė būrį, kokiais tiks
lais ėjo nesiteikia atsakyti.

Jis mano, kad čia {kaltos 
aplinkybės, o ne jis ir ne kas 
nore kitas. Jis negalįs pasa
kyti, kad lenkai jo nešelpė, 
nes jis tada būtų lenkų gynė
ju Negalįs ir teigti, kad tik 
vienas sayo> pajėgom visa 
rengė, o turi nutylėti.

. Čia jis įrodinėja, kad tik 

pavieniui  ̂tėra nepavojfhga 

per LieL-»4-Vok.< rubežių eiti, 
JeirnoTi! saviškius atlankytų 

būriu eiti esą negalima. Be 

to, ir pats* aplankymas už

trauktų persekiojimus, jei 

kas sužinotų,.kadbuvo pas 

saviškiui parėjęs. 4 Iš to jis 

lygi nori {išvesti, kad jiėnnK

jam, kaip politiniam veikė
jui, dabartinis nubaridiinas 
yra grynas kapitalas, ir jis,' 
kiek jį metų nubaustų, visa; 
tai su honoru priims.

Paskutiniai jo žodžiai tei
sėjams, kaip daugelis spėja, 
padarė neigiamo įspūdžio.

Ko gi Plečkaitis ėjo.
Šį klausimą stato pagrin- 

dan. Juk'bombas galima ir 
doram tikslui panaudoti. Jis 
pats nesisako, draugai nuty
li, o spėliojimų yra visokių. 
Jei Plečkaitis yra idealistas 
socialdemokratas, kokiu jį 
Jpiešė ?jo {gynėjas advokatas 
Faltin, tada nesuprantama 
darosi joTėvynės meilė, šei
mos reikalų rūpesčiai ir t. p. 
socialdemokratams svetimi 
dalykai.

dal jis grynai lenkų paka
likas. _ *"■

Dar kiti mano esant jį A- 
zefu Nr. 2. Tuo jis galėjęs 
tapti, gelbėdamas savo gyvy- 
bę, jei laikyti jo pasakojimą 
teisingu, kad-iAjo reikalavo 
per 24 vai. iš Lietuvos išvyk
ti ar mirtį pasirinkti. Pa
našiai juk elgiasi G. P. U., o 
he’rėtai tokių parsidavėlių 
randame ir kalėjimų sienose. 
— Viėha ar kita iėistiiia da
lyti, vienok bombos, šautu

vai; 'brauningai Tr gausi a- 

1 tnuilicija nėra žmonoms ar 

tėvams lauktini. Plečkaitis 

savo “kapitalą” vargu būtų 

sumažinęs, jei būtų pasakęs 

kam td8dbvanos skirtos, kais

(Bus daugiau)

/

ležinkelio.

PANAIKINO MIRTIES 
BAUSMĘ DANIJOJ

KOPENHAGA, Danija. — 
Danijos parlamentas priėmė 
įstatymą, kuriuo mirties 
bausmė visai panaikinama. 
PToje valstybėje per 38 me
tus, nežiūrint, kad įstatymai 
leido, toji bausmė nebuvo 
taikoma.

POTVINIAI LENINGRADU

Leningradas (E.). Gau 

tomis žiniomis, dėl smar* 
kaus viesulo jau nuo kori 

22 J. Nevos vandens lygi 
pakilo beveik du metrų.

Papildomomis žinio 
Leningrade prasidėjo dide 

Ii potvyniai. Neva išėjo: 
krantų ir užliejo žemai 

sančius rajonu^: vanduo 
sėmė kelis fabrikus. Nev 

ledams eindnt, apvirto: 
valtys su darbui 
Jiems gelbėt buvo šuo 
zuota 50 darbininkų gru 

bet ledas, ant kurio 
ko, atskilo ir tdarb 
kartu su lytimi išnešė.

Naujausiomis 
darbininkai išgelbėti

BOMBAY, Indija. — Jau 

nuo nekurio laiko Indijoj 

prasidėjo kova už Indijos 

nepriklausomybę. Kadangi 

kovotojams nėra galimybės 

sukilti prieš Britų valdžią ir 

jos nusikratyti, tai jie pasi

rinko kitą kelią kovai, bū

tent, griauti Britų druskos 

monopolį. Tūlas Gandhi su

siradęs sau šalininkų pradė

jo semti iš jūrių ir išdirbtnČ-

‘ druską kas draudžiama

Britų įstatymais. Šiomi»|jos. Vadai

Mahatma Gandhi sūnus ir 
pie 50 jo pasekėjų. Bet 
jo šalininkų skaičius 
vis didėja, nes jiems t 
vos būdas už nepriklaus 
bę geriausia sekasi, 
pamatę savo yadg 
kelia didžiausias jąm ori 
jas. Druskos išdirbėję ak 
ciūs didėja visoj šaly, 
valdžia pamatė rimtą pi 
jų. Visos-Indijos Ta 
Kongresas tikisi laimi 
priklausomybę nuo B:

“ i tariasi k
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Kaunas. “Elta” praneša,, 
kad Vilkmergės apskrity 
ki iminaliųė policija likvida
vo Užpalių valsčiaus pleč- 
kaitininkų grupę. Rado li
teratūros, laikraščio “Pir- 
įĄyn, ” 'įvairios sistemos i*e- 
volveriu ir kitko. Areštuoti• *
keturi broliai Dudliauskai, 
Jonas Žvirėnas, Jonas Ri- 
imelskis, Jonas Ramiauška 
ir Ant. Potušis. Tuo. tarpu 
baigiama kvota. .

f;’

■« ' ' - . y

ILO SARGO VAIKŲ S-GQ8 
C. KOMITETAS .

S-gos Centro Ko- 
ą sudaro, šie asmens; 
qs vadas, kun. F. Sruo- 

pirmininkė mok. St. 
utė, vice-pirm, p. mok. 
rimaitis, sekretorių^ p. 
irkiutė, narys L. Tamo- 
as. -

•f. u»«i ka

)EGfi ŪKIO TROBESIAI

mėlis. Kovo mėnesio 17 
ie 10 vai. vakaro, Zylių 
to ūkininko, Povilo 
miniįo, sudegė gyvena- 
narnas, tvartas ir darži- 
raisro metu, sudegė visi 
liai: arkliai, karvės, 
Lės, avelės ir visi ūkio 
rgai. Gaisras taip stai- 
kilo ir išsiplėtė, kad vos 
j gyventojai per langus 
gti. Gaisras kilo dėl ne
ini aplinkybių. Vietinė 
‘ija stropiai veda kvo- 
• aiškina gaisro priežas- 
Nuostolių padaryta apie 
)0 lt. ’

MBROŽAIČIUI NELEIDŽIA 

GRĮŽTI KAUNAN •

Ambrozaitis buvo pada- 
Krašto apsaugos niiius- 
ii skundą dėl ištrėmimo 
rase leisti grįžti Kaunan, 
skundas atmestas.

RINKIMAI BE GALO

Miroslavo valsčiuje jau 3 
kartus buvo rinkimai. Ir šį 
tretį karią rinkimai, esą, 
“nepavyko.” Dėl to žada pa
skelbti dar ketvirtus. “Ne
pavyksta” rinkimai dėl to, 
kad į tarybą vis nepatenka 
vienas valsčiaus “vetera
nas.” O jis taip storo josi, 
kaip sena pana ištekėti.

Rinkėjai nori sąžiniškų 
žmonių' nes vąlsčiaus reika
lai, tai ne arklys, kuriuo ga
li kiekvienas savo vežimėlį 
vežti. ’ v- ’ < ’ ' ’

Pakaktu jau vadinus vai- 
Sčių. . ' '-^1

KUnUMNOBRŲ PEB88KI0-
' St

1930 m. kovo 16 d. Kl V. 

Oi Josvainių Skyriaus fia- 

yiaų. apsvarstę nelaimingos 

rusų tautos baisiųp adėtį dė

lei tikinčiųjų persekiojimo 

ir žudymo pfiėmė tokią rezo

liuciją: - ■: 'c •
K. Y. C.; Josvainių Sky>< 

liaus susirinkusieji 1930 m. 
kovo: 16 d. nariai, išklausę 
pranešimų apie tikinčiųjų 
persekiojimo baisenybes Ruą 
sijoj, bolševikų nebežmoniš
kiems, bet. tiesiog demoniš
kiems darbams ir žiauru
mams reiškia giiiausį pasi- 
biaurėjimą ir griežČiausį 
protestą, širdingą užuojautą 
kenčiantiems dėl tikėjimo ir 
Dievo, be to, kreipiasi į Ka
talikų Veikimo Centrą ir 
kultūringosios pasaulio vi
suomenės sąžinę prašydami, 
kad neatidėliojant būtų da
roma pastangų padaryti ga
lą “ nelaimingųjų Rusijos 
žmoniii kančioms, ii’ žudy
nėms.

b-vė. Čia gan gerai gyvuoja 

kelios organizacijos: pavata- 

riyinkų, 'tretininkų, blaivi- 

ninkų, vaikų “Angelo Sar

go” kuopėle/ ūkibinkų są

jungos skyriuj šaulių būrys, 

ir kitos. . 1 '

Be to, Salakas daj1; gali pą- 
sididžitioti *bdne1 gražiausią 
visoje 'apylinkėje neseniai 
statytą’ rii^to. bažįyčiai, ku
rios bokštas inątpsi už 10-15 
kilometrų. 1

AIŽUVOS vaisė, šiemet 
skolas parduoti iš varžy
ti 4 ūkiai. .. Skolos buvo 
arytos netaupiai gyve- 
•t'? r

r/;
rtykite ir platinkite mėnesiių 
oksto,. blaivybės ir sveikatos 
y F < laikraštį ;

:“SARGYBį”
Argybą” skaitydamas rasi šiuos 
tas: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
mnenės klausimų, 2) blaivybės, 3) 
k‘4) sveikatos, 5) gydytojo patari- 
6) advokato patarimų, 7) apžval- 
(ėlitikos, visuomenės kultūros ir e- 
>inijos gyvenimo), 8) prieš&lkolinis 
jimas (Lietuvoje ir užsienyje); 9) 
gų pasaulis ir 10) Įvairenybės.
SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei- 
prof. B. Kuraitis, -Vydūnas, kan. 

»as, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 
A dr. A. Gylys, dr. jnr. Raulinaitis, 
Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš- 
irkitL
)30 m. “SARGYBA” kaštuoja me- 
£tik 6 Titai, pusei metŲ 3 litai. Ūž- 
iyje 12 litų metams, pusei metų 6 
L: ------
[etiniai skaitytojai- gauna priedų 
imės Kalendorių” ir loterijos bilie-

Ikaitytojų skaičiui padidėjus iki 
n0 loterija bus plečiama. eJi eri
nis 20.000 skaitytojų, loterija bus 
Minta tris kartus.,'
kubėkit užsisakyti “Sargybų,” kad 
rittiuktŲ pirmųjų numerių, 
dresasr- Kaunas, Liaudies namai, 
iRGYBOS" adm.
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UTENA. Anksčiau kaip 
mieste, taip jr apylinkės kai
muose, buvo didelis skaičius 
elgetų. Vieni ^jų elgetavo 
gyvenimo priversti, kiti ei
davo šiaip lengvos duonos 
ieškodami. ' Niekam * apie 
juos nesirūpinant ėmėsi 
darbo -Šv. Vincente- a PauleK 
/draugijos skyrius, kuriam 
vadovauja henuilštamas' vei
kėjas, vietinis klebonas, As--* . * * 
menavičius. •- Jo dėka Įkur
tas elgetnamis, i kuri pri
imta virš 30 asmenų tikrai 
negalinčių be kitų pagelbos 
gyventi. Elgetaujantieji dėl 
pelno turėjo savaime iš
nykti. Elsretnamis labai ge- 
rai sutvarkytas.1 y Vietos gy
ventojai labai džiaugiasi dėl 
Šio gražaus Šv. Vincento a 
Paulo skyriaus žygio.

<

VABALNINKE Vytauto 
D. atminimui-pastatytas gra-1 
žus ąžuolo kryžius. Vieta 
graži — vidury rinkos ant 
kalnelio..

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
' *

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

. visą papasakos.

r>
r • y

.T^
tT 7 ‘‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- 

ios lietuviu katalikių moterų ‘žurnalas, leidžia-

L-,
7 aiąš Moterų Sąjungos. 7|oję,šile straipsnių ąk>

i tttati^s^motčiU'Jd^psima^ šalę žinių iš viso ps- 

ent gyvejiimi),' nuolatos einr* Šie aky- 
? jflšrt’iy^aikif^klėjinias  ̂2) Sveikata, 3) N&- 

įr iį 4) Manttagum^s; 5) Literatūros sky- 
Tins ir kiti. 7 ~

"MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)

" yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili

,JL

.V

is,. 2) Sveikata, 3) ■ Na-

<< S**: 
•y

knyga. Nclaukitcdlgni. Siųskite p

ir “^OTERV DIRVA” prato eiti 

z V Užsakymus siųskite šiuo adresu*: 

g/ “MOTEĖŲ DIRVA"
V' 2322 W. 24 Street Chicago, TU.

'i
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ipk" sąrašai įvairių* Įmygą. ‘Kiekvienas atnaujindamae 
arba naujai prenumeratorius užsimokėdamas nenupi- 

gintą kainą $4.50 gali pasirinkti iš iio sąpi&o sau knygų už VIEN4 
DOLERĮ V E L T U L Knygų mylėtojai naudokitės proga. * Pasi
skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. , Jokio mo
kesčio u< peniuntimą mes neręikaUujanie. Kas norėtų įsitaisyti ar
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nee duo
dame didelę nuolupą. Iškąri imant ;už $5f0Q katalogine kaina gau
site už $2.5p. jTą kaina tik, “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS. 

nariams. ■ "' ' • '
/ % ___________ ./ i * ‘ i •

. * * ■i•t 1 MM

ĮVAIRIOS KNYGOS .
Patarmės Moterimi—pamo

kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir vistfb- 
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ____—II

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva— .1

Trys Keleiviai—Krikščioni!, 
Žydas ir Turkas. /Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Yertė P. B_______ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairiūs'gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ___ -__ _ 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—Į6 metų 
Parašė :P. aŽdeikis__ L_____ 65c.

Gėrimas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ;___ 15e.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmai; pagal d-rą Ni- > 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Bars- r_. 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas,'— Parašė kun.* 
Tarnas Žilinskas__  50*

Apaštalystės Maldos Štatu- \ 
tas. — Vertė Kun. P. Sauru-. 
saitis ---- ---- ------—-• / .l- r. 25c.

”• Kelionė Aplink Pasaulį' per/ 
80'dienų—Apie visaą^derybas 
be. galo įdomūs nuotiKiai ke
lionės per. įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne, Vertimas, 
J. ^Balčikonio __$1.00

. Pramoninės Demttoatjios Pa-' 
grindai. PafašA'polis J—75c

Žadeikia. Kama ——---- L—-50c
Aritmetikos Uždavinynas—25c. 

, Vaikų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui-____ 50c.

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio? Vertė S. Rakauskas 15c. 
-• Bolševizmas ~ Kas tai yra f 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj _xl5c.

žaidimų Vafaikas-^Savybės 
vakarėliams, ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matąs Gri
gonis - .r. - --------------------50e.

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus -- ----------- ----------------50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š........10e.

Mūsų Tikėjimas —išaiškini- - 
mas pagrindų,mūsų tikėjimo. 
Vertė Joųas M. Širvintas------50e.

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

£męs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai 
Parašė Juozas1 V. Kovas____30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. k. Baranauskas—__lOe.

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

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

gys ;---- —-—;-------- ;_______ 25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 tentai, su ap
darais __ ,------ ... . . $100

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P/Bučy! —_____ _30c.

Socializmas ir KriHčfonybė. 
Prof. V. Jurgučio . 10o.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaunietis

Maldos Galybė. Istoriška'* 
piešinys IV-tQ fimtmečio kri
kščionybės. ^Lietuvių kalbon - 
išguldė H 25c.
. Apsirikimų Komedija. Ati
tikimas tt Amerikoniško gyve 
nimo. Išgvddf LapUaus Vai- . 
kas------—j--------- ,, . .. IPo

Jono Emito B0|s ............. $1.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais____ ul.-60
TMtapa Apologatta arto.-- 

Kati Mkėjimo. Apgynimąja’ 
rašė Juu. V. ftjantaoakuLjOe

' -DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Maaa
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ūlflHLAUi LŪPOS AN0!)U4 
IR LAIKO KOL AP-

;,f •" ¥‘-‘1 l'itų ■ > ’• i '•barmunKiį valse, esąs l 
steigta# 1 slaptas anddijbš 

traktįerėlis. Anodija parda- 
Yįnejąma slapta, .pagaminta 

su ąkmčnėliu ir kitais nešva- 
Ąjmais." išgėręs tbs anodi

jos, tuoj vemia ir ‘ paj untA, 
kad protas silpnėja. Yra net 
merginų, kūpąs Įapąi [inegs- 
ta gerti ir už lūpos užsipilti 
po 50 gramų anodijos. Laiko 
tol, kol apsvaigsta.. Ar rūpr- 
namasi, kad tokia pragaiš
tinga “įmonė” būtų iššluo
ta ? Ir geriantieji tuos nuo-*
dus ar pagalvoja, kad naiki
na sveikatą ?

I . ■. —■ 1

VIEKŠNIŲ vartotojų ben- 
drodrovę, už padarytas sko
las, aprašė policija ir turtas 
bus parduotas iš varžytinių.

1

* J
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i
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NOTĖNAI,/Kretingos ap;, 
Platelių vai. Notėnų bažnyt
kaimy kovo 17-d. pasikorė A. 
Bubelis, 18 metų vaikinas, 
pas ūkininką Kazlauską, kai 
pietų išėjo malkų kirsti, na
miškiai manė; kad ir kerta,, 
bet vakare netikėtai atrado 
ant svirno pasikorusį.

Nusižudymo priežastis ne-
• v .žinoma. ‘
' ' - ___ l - i -

NUBAUDĖ UŽ KOMUNISTINĮ 
VEIKIMĄ

Panevėžys. — Kariuome
nės teismas praėjusią savai
tę iš- kaltintųjų 36 žmonių 
už komunistini veikimą nu
baudė P. Rotamskį .9, T. 
Gudelskį 8, T. Ainbiderį 
6y2, B, Garbaitę, Br. Gurs- 
kį 6, G. Šęiną ii Įs, Rajecką 
5, Br. Šfeinaitę 4, St. Josėyį 
11/6, Ė. Levitą 5/6, M. Ser
gijų 1 met. sunkiųjų darbų- 
kalėjimo,.. P, ,, VėnsĮąVfįčių 
2/3 met. paprasto kai., Ch. 
UKbnę'raTtę/K. ^aifė'raifę ir 
Alg. įliteiį^ po thi metu, L. 
Urbonavičių 1%, M.'Jofaitę 
11/6, J. Būsvilą, J. Malant, 
A. Mažeiką; R- Sacharaitę 
ir K. Staronaitę po Ijmet. 
papr. kai., bet tą bausmę 
lygtinai atleisti, jei jie per 
paskirtą laiką nėnUsikals. 
Dalis kaltinamųjų išteisinta. 
Nuteistiesiems uždėtos teis
mo išlaidos. Iš Zarasų ka
lėjimo išbėgusi komunistė 
iš Maskvos per radio svei
kinusi Panevėžy teisiamus 
už komunistinį veikimą.Vie- 
nas teisiamųjų iš teismo kaž
kaip pabėgęs. • r

APIE SALAKO MIESTELĮ

Po karo Salako miestelis 
pradėjo sparčiai žengti i 
priekį. Salake randasi jau 
keli metai gyvuoja dviklašė 
pradžios mokykla, vaistinė, 
paštas, smulkaus kred. ban
kas, šiemet pastatytas garo 
malūnas, kuris žmonėms pa
darys didelio patogumo. A- 
teinan&ais metai^ žadama į- 
vesti miestely elektra. Yfa 
keliolika smulkių krautuvių, 
kurių 5 lietuvių rąųkušet 
prieš porą savaičių buvo ati
daryta lietuvių vartotojų

DELEGACIJA JAU SUGRĮŽO

Vilnius. '
no Jablonskio laidotuves bu
vo išvykę Katinan p. p. Šikš
nys, Stanys ir dr. Šlapelis, 
kaipo "Vilniaus krašto lietu
vių delegacija. Ši delegaci
ja jau grįžo Vilnium Pasie
nio sargyba < Jatęliūnuose 
(Zawiasy) padarė - gana 
smulkią reviziją pas p. p. 
Stąšį ir Šikšnį ! ! ’

'■ ■ ' ■ ''Vi • i ' . ’ ' ' ,
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HlėNKAI NUBAWUETUyiUS 

. Už LlSTUVataOE  ̂UmBŪGr. 
^1 TOJ LIETUVOJ U 

ę •

; P AĄŽUOLĖ, Kaniavos
__ ~ v .

vals., Viln.-Trakų aps. Tai 
nedidelis, turintis 21 pirkią; 
sodžius. Tačiau gyventojai 
visi susipratę lietuviai. Gra
žaus' yra čia jaunimo, kuris 
nesišalina iiuo knygos ir 
kiekvieną bemaž pirkią lan
ko lietuviškas laikraštis.

Atatinkamai buvo pami
nėta ir vasario 16 d. Tą 
dieną susirinko ne tik vie
tinis,- bet labai skaitlingai 
buvo atsilankęs ir tolimes
nių kaimų, kaip kad: Kazi- 
konių, Daržinykų, Būdų, ir 
dar kai kurių kitų sodžių, 
jaunimas, kuris gražiai pra
leidęs tą vakarą, paminėjęs 
taipogi, kaip galėjo ir mo
kėjo, mūsų didvyrį Vytau- 
tą, .4

i

■
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'■' •%

• l

5c.

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas----------------- 5c.

Moterystė Įr Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A Vileišis_________ _ . 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv

duo, oras. Parašė J. Baronas.__50c.
Patrimpo Laiškai. — Išleido 

Kun. A. Miliukas_____  60c.
Meilė (Poema). Parašė M. 

Gustaitis ----- •_______15c.
Nauja Skaitymui knyga — 

(Dalis II/ Su paveikslais..-----75c.
Vienuolius Luomą. Vertė

Kuų. P- Saurusaitis ___ _ -25c.
Vaikų Knygelė — su pa

veikslais ____________ _____ 30c.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, 1918 ir 19f9 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- ■ 
pelionas)------------------------- 25c

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
Išleido Kun. J. Koneevičius__ 10c.

Moterystės Nęsuardomybč. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 
linys, Kaune’ —--------- ------ --10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rueevieius c--------------------4Oc.

50c.

Negyvoji gamta: žemė, van-

t

Tas gražus jaunimo vei- 
Į a? a. prof. Jo- krmas turi būti dėkingas, il

gai čia gyvavusiai lietuviš
kai “Ryto” mokyklai/ kuri 
paliko čia gilius pėdsakus ir 
gerai organizuotam Šv. Ka
zimiero Dr-jos skyriui.

Bet šiemet paąžuoliečiai, 
netekę savo lietuviškos mo
kyklos. buvo verčiami eiti 
valdiškon Daržirivku * mo- 
kykloii, kuri randasi 3 klm. 
atstu, nuo’ Paąžuolis.' . '
. ./ * f ’ D • ’ * . J J J >. j ; :•»,> 

.;/_Virš : minėton .mokyklon, 
dėTtaJiipp iĮ ę^vojip^p.jęet 
lio, kuris pilnas yra, ;yi|kų 
gaujų, bei dėl stokos atatin
kamo, aprengimo, tėvai savo 
vaikų leisti negalėjo ir už 
tai liko nubausti, piniginė
mis,’ pabaudomis arba ata
tinkamu .areštu šie asme.-
Bys1 ,r. . •

i-. Vincas Mackevičius — 
15 auks., arba 3 dienas areš
to.

2. Mikas Kirkliauskas — 
15 auks., arha 3 dienas areš
to.
■-3. Jonas Kazikonis — 100 

aukse., arba 2 dienas arešto.
4. Kaz. Ramaška — 10 

auks., arba 2 dienas arešto.
5. Domin. Žukauskas—10

auks., arba 2 dienas arešto. 
: Tuo klausimu buvo rašo
mas Inspektoratan prašy
mas ir gauta atsakymas, 
kad “kiekvienas nuskriaus
tųjų turi atskirai rašyti.” 
Tuo taipu vasario m. atva
žiavo vaitas ir virš minė
tiems asmenims liepė eit sė
dėti, kurie ir atsėdėjo dar 
už gruodžio mėn. *

- *

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautai Didžiajam. užsipr»> 

numeruodamas 

“PAVASARI” 
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvj H> 

auklės doru, kilniu; energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo Įr tokiais nori matyti visus š* 
teities lietuvius.

B’ "-'ii -/■ ■ u IĮ lipiai (I[i Ii Į-fto f nriirn
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PALENGVINA RŪPIUOSIUS
■ PILVO PAKRIKIMUS
;; t Į '.'i ■’ : ' '

Gasal, raugpjlmai, pilvo nesmagu
mai, neVIržkinlmas Ir-panaSva pakri- 
kifaSlc; _

Šventas Gabrięlius, Išleido 
TSvas Alfonsas Maria C. P

Religijos Mokymo Metodi- 
ka. Sutaisė K. J. SkruodyS—-50c.

Leiskite. Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas.'__ j/.40eiV '

Mūsų Dainiai Parašė Ka- 
<ys Puida  ——_______ _50e. .
; tojeįWB.,ftwkW-<a

tndzinteŪfa ' ~ ; ■ Kflw . ’/
13 Keliones po Europį ir . 

Arijį. Parašė Pranaičių Julė 2.58 *
TEATRAI

&

Vienuolio Disputą su Rabi- 
įu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis________ 15c.

Nepaisytoje—ketnrią veiks
lią drama. Parašė kun. Pr. M. 
Turas. Kaina______ :_________ 35c

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy- 
las______——;____________ 25c.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ___ :_____ —_____ 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius — komedij0Š~po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—_35a

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________40c

Esumas—3-eia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 

■•ašė Kun. L. Vaicekauskas—_10c
Žydų Karalius — drama 4 

aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas __ -___ ____________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; parašė F. V. ________10c

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

Išganymo Apsireiškimai — 
dėjimas ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________75e.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Linrdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė , 
L Tarvydas------------------------65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c. 
. Vaikų Teatrai: dalis I: t) 
Pagalfrpk ką darai; 2) Jono 
‘aim^ę 3) Pasakyk mano lai^.

Vailą
Ištjrsime 
ka* Sūri

. : : ne j

V i *• t
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Gasal, raugejlmai, pilvo nesmagu

mai, tertrėkinlmas fr-panaSŲB pdkri- 
kifhfilz;xrą įgalinami »u Nuga-Tone. 
Sis f>ujkux sveikatos ir stiprumo buda- 
fttforjaa suderina ir sustiprina nuallpu- 
Sjpįlaa,Iri■stimuliuoja bėrimą gartri- 
niŲ:suqKŲ. tuo leidžiant lengvai nu- 
♦irSklritr viską suvaldyt?. Nuga-Tone 
taipgi pagamina užtektinai raudono, 
svejfco. kęatjjo. Jis stimuliuoja Ir sn- 
stlpflnu 'nervlnes Ir muskulines siste
mas ir kimo organus, tuo pagerinant 
ateiną , sveikata. . .

Nurs-Ttone Jžvalo kūną nno nuodin
gi) ligas gimtlančiŲ atmatų ir nugali 
konstfpnrijŲ. Jis palengvina Inkstų ar

šis

piešinys IV-tQ šimtmečio kri- mg. Surinko S. K., D.' ir N,—15& 
;n:i) v y
Antanu* 
irU—15». .

Pulkim, ant Kaliu—<*D-ko**
panda. Odos apdaritį.OO ir *3.00

Mažas Naujas Aukso Alta> 
rius*-juodos (prastais minki* 
aft viršeliais)______________50a
. Mažas Italas Aukso ANA* 

dus—juodos (prastais kištais 
vinkliais)------------------ -------- Sto

* »

25c- 
a. AtaL 
jugyve *.

___ 10c

al pilaa- Ir> ettmvllaoja Mirime gartrj-
c. ;____ : /_

vlskg suvalgyta. Nuga-Tonecrj iz 3t>i 

♦ ' ri

” * *VE1F”" 
. A •

Turime 5-kių rūšių labai gražių spąlvųoįų at

viručių su lietuviškais parašais. Parsiduoda, 
pigiai Jik po 5c. f Vw ’ nūs sėskite t

T •. ’ : ’ v ,> j’mtip

• C l

» ■

pnvlfa IdeįiiM, padidina sw«n»M Tta» 
Nertis, sumenkusius Įmonės lt šutei-

y
.. ................................'! ■ ■minU ■ i

.i.'-, "s •-> ' * t.,. ^>.<4 *ri4 Y», ;.£• ’V *<r Jį.

>Ma poiiKingu irMfąWW*t] m$eire. Jų» 
turėtumėt būtino! pabandyti- Nora- 
TonK Jis- yra partlIVfnfjnmas vh«Ų 
valuti) parrtavInMoji). Jotim jusi) parda
vėja# «wtur! Nmm-Tone steke. ; 
lylclt JI užakyti Jų dW Jų* W 
iMHabrtlo.
).

nfru-Tone steke, pa pra-
1 MVO

. f •
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JAUNIMO DARŽELISl 
8į akyrtą ved>DM|lAgOTBAa

- ’ • ' \ \ 
angus Jaunime., - c ’• v ’■
Kadangi ši savaitė yra DIDŽIOJI SAVAITĖ ir mano 

ųii skaitytojai esate nariais Kataliką Bažnyčios, tai ma
li, kad reikalinga šį leidinį pašvęsti vienriikėjimo pamo- 
įančiais rašteliais. Mūsų skyriaus nuolatinis rašytojas 
įPranas sii mielu noru prirengė sekančius raštelius, ku- 
? pilniausiai įveis jus į Katalikų Bažnyčios gilią ir gra- 
i Gavėnios dvasią. Už sutvaikvma rašteliu esu KuPra-' 
i širdingai dėkingas. '--------

<1

rangūs “Jaunimo Darželio”skaitytojai. • . >
Šią savaitę Ketvirtadienį, Penktadienį, šeštadienį ir 

‘kmadienį švęsime svarbias Katalikų Bažnyčios metines 
enas. Kiekviena iš viršminėtų dienų audžia begalo svar- 
ą vietą Bažnyčios pamatinio mok^o.
Per šias dienas Bažnyčios apeigos, giesmės mums rody- 

rodo į Nukryžiuotąjį mūsų Viešpatį kuris net ant kry- 
aus ištiesęs savo rankas, rodos,tik laukia mūsų, kada mes, 
jleidę vylinguosius šio pasaulio kelius, pagaliau atgailos 
kais sugrįšime prie Jo ir glausimės prie Jo mylimiausios 
irdies.”

DIDYSIS KETVIRTADIENIS ,
Ketvirtadienio rytą Jėzus pasikvietė du savo mokiniu 

tetrą iv Joną ir tarė: “ „
algymui šiandiena Velykų avinėlio.” Juodu dar klausė: 
Kame nori, kad parengtumčm?” Jėzus atsakė: “Eikite 
Jeruzolimą. Judviem įeinant į miestą, judu pasitiks vie
las ąsotį vandens nešinąs žmogus. Sekite jį į namus, i 
airiuos įeis, ir klauskite tų namų šeimininko: Kame yra 
nitas valgvmūi velykinio avinėlio Jėzui ir jo mokiniams. 
Tis parodys jums priruoštą didelį kambarį. Tenai irp.a- 
•engkite vakarienę.” Petras su Jonu išėjo. Nuvykę į Je- 
nizolimą, jie viską, taip rado, kaip Jėzus buvo pasakęs ir 
prirengė vakarienę. • . - . -= • >

Vakare atėjus paskirtai valandai, Jėzus su mokiniais 
įtėjo į tą parengtą kambarį valgyti iškilmingos Velykų va
karienės. Visi susėdo. Viskas šioje vakarienėje primin
davo žydams jų štebūklingą iš Aigipto išėjimą ir gyveni
mą tyruose; giesmes, maldos ir valgiai. Pati vakarienė ei
davo tam tikra nustatyta tvarka. Jėzus su mokiniais irgi 
giedojo tas giesmes, kalbėjo reikalingas maldas ir valgė 
valgius toje tvarkoje, kaip tai buvožydams įsakyta.. Pa-, 
čio^v^aHenes pi^žioje'būdavo valgomas 
lis stf laukinėmis salotomis.

Nuplovęs mokiniams kojas, Jėzus vėkapsivilko ir atsi
sėdo už stalo. Dabar tapo įstatytas Šv. Sakramentas, Jė
zus ėmė duoną, palaimino ją ir laužė, davė savo mokiniams 
4r tarė4-i‘ Imkite inyalgykite: tai yra mano Kūnas. ’ ’ Pas- 
kui ėmė ir kieliką su vatui, dėkojo ir jiems davė,sakyda
mas: “Gerkite iš jo visi, neštai yra mano Kraujas naujo
sios sandaros, kurs bus išlietas už daugelį nuodėmėms at
leisti.” Ir tuo pridūrė: “Taidarykite mano atsiminimui.
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lentelę su pai^šu:
Salius.’?

: Jėzus, kęl numirė; kabojo ęnt krvSaus ištisas tris va
landas. Jis kentėjo,lesiausias kančias., Tas kančiąs dar 
didino įvairiausi mipiok išjuokimai ir pasityčiojimai.

. t Septyni Jėzaus pasakytieji žodžiai nu<j> ^ryžiaus.,, . 
y‘-TĖVE, ATLEISK JIEMS, NES JIĘ NEŽINO KA 

DARO. ” Jėzus ir afit kryžiąus^kabodamas nepyko ant sa
vo priešų, bet meldėsi užduos. , .y.»

“IŠTIKRŲJŲ, ^AKAU TAU: ŠIANDIENA TU 
BŪSI SU MANIMI S9JŲJĖ Į’jtTyčiojosi is Jėzaus ir 
galvažudžiai. Būtent vienas ti/dviejų galvažudžių, kurie 
kabojo, ėmė jam piktžodžiauti sakvdamas : JEI'TC KRIŠ- 
TUS, GELBEK PATS ŠAVE IR MUS. ’Ėet atsiliepda
mas kitas draudė jį ir sakė: “IR(DIEVO TU NEBIJAI, 
NORS ESI TAIP PĄT PASMERKTAS ? MUDU JUK 
TEISINGAI PASMERKTU, NES GAUNAME TAI, 
KO MŪSŲ DARBAI VERTI, ŠITAS GI NEPADARĖ 
NIEKO PIKTO.” Ir tarė jis Jėzuj: “VIEŠPATIE. AT? 
SIMINK MANE, KUOMET TEISI Į SAVO KARA
LYSTĘ.”* * .
—‘ ‘ Motina, štai tavo sūnus. ’ ’ 4 ‘ Sūnau, štai tavo motina. ’ ’ 
įsimaišiusios minioje prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo mo
tina, jo motinos sesuo MarijaKleopienė ir Marija Magda
lena. Taigi Jėzus, pamatęs motiną ir stovintį mokytinį, 
kurį jis mylėjo, tarė šiuos žodžius. «

“MANO DIEVE, MANO DIEVE, KAM MANE AP
LEIDAI. Šeštai valandai atėjus pasidarė visoje žemėje 
tamsu iki devintai valandai. Devintoje valandoje Jėzus 
sušuko didžiu balsu, sakvdamas: “MANO DIEVE, MA- 

: ' f | D - = ;
“ TROKŠTU. ’ ’ Paskui Jėzus, žinodamas, kad, visa yra 

įvvkę, kad išsipildytų Raštas, tarė: “TROKŠTU.’?
‘“IŠSIPILDĖ?’*'
“TĖVE, Į TAVO RANKAS AŠ ATIDUODU SAVO 

DVASIĄ.” Po šitų žodžių Jėzus nulenkė savo galvą ir ati
davė Dievui dvasią. Tai įvyko Balandžio 18 dieną, 12 va
landą, 30 metais. ‘

• ■ ’ 'i ;

v Sveikata - bramgus t
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Ausų Užlaikysiąs
e į-J’ • • /• < »■ i>. -.t • ;' .

Išorinė kremzlinė ausies 
grybu vad., pačiai klausai 
reikšmės labai nedaug, tetų-

• y. vf . A >

yi. \ Užtai, įvairūs keųksmin- 
veiksniai paliečia ją gan

■’ /

dažnai. Kai kurių pedago-
’ z ♦

gi} praktikuojamais ‘mo
kiniams tampymas, gali su- 
kelti aiisų patinimą arba ir 
rimtesnius sužalojimus. Nuo 
sudavimo ausin, ypač pas 
vaikus, gali plyšti ausies 
būgnelis, nuof labai g\ smar
kaus kirčio galima visai nu
stoti klausos. Nušalama au
sys taip pat labai dažnai. Di
desniam šalčiui esant reikė

.D.-’
i!

v

-V' -■ r B

. t e. w i ’-ick 5
-- -AP. tto ^liaukos, ku- ciau įpjkųna aliejaus ir po te?-

msskfria gelsvą 'masę 5—x:u.. —- '

Parengkite mums visiems vietą- JrG-DIEVE, KAM MANE APLEIDAI.’” |

s <

ŠEŠTADIENIS
Šeštadienyje, anksti rytą, vyriausieji -kunigai ir pari- 

ziejai susirinko pas Pilotą ir sakė r “Valdove, mes atsime
name, kad tas suvedžiotojas dar gyvas tebebūdamas sakė: 
“Po.trijų dienų aš atsikelsiu.” Liepk tat sergėti kapą iki 
trečiajai dienai, kad kartais neateitų jo mokiniai jo nepa
vogtų ir nesakytų liaudžiai: “Jis kėlėsi iš mirties.” Tas 
paskutinis suklaidinimas būtų piktesnis už pirmąjį?’ Pi
lotas jiems tarė: “Jūs turite sar 
kaip mokate?^ It jie nuėjo, ir?| 
mens apstatė kapą sargais. ■ 1 J

t ‘ • ' * < ’ ' ’ ■■ ■ ■ '-------------- Į -i ■ « -

t

t
gybą.y ‘Eikitėp sergėkite, 
adėJųantepaSd^aBteak

išplaunama ausis šiltu yan- 
‘deniu. Plaunama ausis tik ? 
Šiltais skystimais. ? 7*

Asmens, turintieji skylėtą J 
ausies būbnejį, turi nešioti 
ausyje'vatą. Vate turi būtf j 
sausa, švari. Jei tokiam sky- -it 
lėtu būbnėliu žmogui' besi- 7^ 
maudant vanduo pateks į iaū- ? 

Be atatinkamu ausims valy- šį, tai gali iššaukti pavojin- 5 
gą ausies uždegimą. Taip | 
pat, jei besimaudant šaltaš TąL 
vanduo bet kuriuo būdu — 
per skylėti} būbnelį ar pro :.| 
bumą (burna turi susisieki
mą su ausimi)—pateks į au
sį, galima nuo to net sąmo
nės netekti. Štąi kodėl pri
geria kai kada-geri ausi plau
kėjai. Geriausiai su tokio
mis ligomis- kai dėl maudy
mosi atsiklausti gydytojo.

Ausų užsikimšimas vata 
sveikam būbneliui esant yra 
bereikalingas ir tik lepina 
klausos organą.^Stipiūs gar
sai kenkia klausai. Ypač ar
tilerijos ir šautu vii trenks
mai. Miesto ūžesys erzina 
klausą, o per klausos nervus 
ir visą nervų sistemą. Tok- 
sai- nuolatinis nervų sistemos 
erzinimas blogai atsiliepia ir ,7 
i bendra kūno sveikatos sto- - 
vb • —g

Kenksmingas taip pat ir -į 
bet koks ūžesys - mums mie- < ? j 
gant. 'Dargi toks nekaltas 
dalykėlis, kaip sieninis gar
siai .einąs ir valandas mušąs 
laikrodis, iš miegamojo kam- 
bario turi būti pašalintas.

Išoriniame ausies kan&le ndi arldtoHam ^yviųV iuo-l į ( > . 7

(sierą). Pen ilgesnįlaiką su-> 
si rėnka tos masės didesnis 
kiekis, taip kad, norint paša- 
linti tų masę, reikfA ausis 
laikas nuo laikę valyti. Kas
dieninis ausų valymas storu 
rankšluosčiu visai neatneša 
naudos, nes nustumia minė
tųjų masę tik giliau ausin.

ti šaukštelių, yra dar pa
prastas ir geras būdas: deg
tukas gerai apsukamas šva
ria vata ir juo atsargiai va- 
djoma ausys nuo sieros. La
bai dažnas ir uolus auąų va- 
lymas'yra kenksmingas, nes 
nuolatinis erzinimas jaudina 
ausį ir verčia, liaukas dar

*
• i-
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PENKTADIENIS
Taigi penktadienio rytą, vos išaušo, paėmė žydai Jėzų 

iŠ kalėjimo, ir nuvedė pas Pilotą. Pilofui, gi skundė jį sa
kydami: ‘"Radome, kad šitas^kelia sumišimą mūsų tauto
je. Jis draudžia duoti mokesnius ciesoriui, ir sakosi esąs 
Kristus—karalius.” Pilotas ilgai Jėzų tardė, betgi jokios 
kaltės jame nesurado. Taigi jis išėjo ir paskelbė susirin
kusiai miniai: “Aš nerandu šitame žmoguje jokios kal
tės.” Ir Pilotas tuojau norėjo Jėzų paleisti. Bet kunigų 
kurstoma minia vis smarkiau šaukė Jėzų esant kaltą, ir 
rėkte rėkė: “Jis savo mokslu sukelia visą tautą, pradedant 
Galilėja baigiant Judėja. Jis^turimirtįl”

Nuplakė ir uždėję ant Jėzaus sunkų medinį kryžių^ lie
pė Jam nešti į Kavarijos*kaljią. Atėję į vietą, kuri vadi
nosi Kalvarija arba KaukuoTės vieta, jie davė Jėzui gerti 
vyno sumaišyto su tulžimi. Bet paragavęs jis nenorėjo ger
ti. Tuomet prikalė Jėzų prie kryžiaus. Kartu su juomi 
prikalė ir du galvažudžiu, vieną dešinėje, kitą kairėje jo 
pusėje. Viršuje Jėzaus kryžiaus Pilotas įsakė prikalti

■ uty vę 111 n i mT?ri -t i į j u 111 n <iLn n nr^n i na i n. ii 11 u

7 IĮ TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGiy

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais—___________ $1.75
MALDŲ RINKINfiLIS, baltais viršeliais____________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais____________ $1.75

MALDŲ RLN&1N8IJ8, juodais viršeliais___________ $1.25
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais praa- ' 

tais viršeliais ___________________________ J50
0 . - / • •

Visus užsakymus auskite sekančiu adresu:
“DARBININIO” ADimnSTRACnJA

866 Vest Broadw*y South Boston, Mus.

tų ausis kuo nors pridengti? L<taugįąųJ|^irti minėtos sie- 
Blogai daroma, jei ausys yra 
lepinamos pav. pas fnoteris 
nuolat pridengtos- plaukais. 
Ąjuskarų (kolčikų) nešioji
mas visai nedaro mums gar
bės, kadangi šį paprotį kuli 
turingas pasaulis pasisavino 
nuo laukinių žmonių. Ausų 
perdūrimas laibai dažnai at- 
liekamąs nešvariomis adato
mis ar kitokiais įrankiais. 
Nuo to aplink perdurimo 
vietą atsiranda uždegimas, 
pati gi skylutė žymiai padi
dėja, arba kitą kurt ir visai 
perskira ausies minkštumą. 
Gali būti ir _ dar blogiau: 
kraujo'užsiteršimas, inflek- 
cija. Jeigu jau kas auskarus 
nori ’nešiQti, tai tegu per’du- 
rimo operaciją atlieka kuo 
švariausiai: ’ .

ros. Pas vaikus šios sieros 
išsiskiria labai maža, todėl ir 
valymas turi būti atliekamas 
rečiau ir švelniau — užteks 
pavalyti sausu sųsukttT švel- 
nan rūbelio galeliu. Neleisti 
vaikams valyti ausų paiše
liais, plunksnakočiais ir t. t.

Dažniausiai netyčiomis, 
dėl neatsargumo, ypač pas 
vaikus, patenka ausysna pa
šaliniai kūnai: žirniai, grū
dai, vabalai ir kt. Pasaliniai 
daiktai’ išpjaunami iš ausų -’F
šiltu vandeniu guminio ba
liono pagalba. Jei nepavyks
ta, reikia kreiptis pas'gydy-r 
toją. Negalima šalinti pa
kliuvusių ausin daiktų špil
komis, degtukais, ar kt. pana
šiais “instrumentais.” Pa- 
Ipuolus į-ausį blusai, tarakd-
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SEKMADIENIS -
. .Sekmadienio rytų, vos aušrai švintant, kėlėsi Jėzus iš 

numirusių. Jis šviesus ir garbingas išėjo iš kapo. Nebu
vo paliestas nei kapo akmuo, nei jo antspaudas. Net sar
gyba nepastebėjo Jėzaus kėlimosi. Tik Jėzui jau atsikė
lus pasidarė didelis žemės drebėjimas. Tuom jąiku Vieš
paties angelas nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito nuo 
kapo akmenį ir ant jo atsisėdo. J o pažvelgimas buvo kaip 
žaibas, o drabužiai balti kaip sniegas. Kapo sargai nusi
gando ir apmirė. Po valandėlės atsigavo, ir visi nubėgo ,į 
miestą pranešti, kas atsitiko.

Linkiu savo skaitytojams linksmai sulaukti ir praleis
ti Velykų šventes.

j ‘1 1 f j i

DARBININKŲ SUVAŽIA
VIMAS

LDS. Connecticut valstijos ap
skričio suvažiavimas įvyks sekma
dieny, gegužės 4 d., 1 vai. po pie
tą, Šv. Trejybės svetainėje, 41 
Capitol Avė., Hartofrd, Conn.

Šfe suvažiavimas turėtą būti 
gausus delegatais ir turiningas 
nutarimais mūsą brangios orga
nizacijos naudai.

Šiais metais mūsą organizacija 
mini 15 metą sukaktuves. Mūsą 
apskritis irgi prie to paminėjimo 
turi prisidėti. Suvažiavime kal
bėsime kaip mes šį jubiliejų pa
minėsime. Tad raginame kuopas 
išrinkti delegatus ir jiems jduo-. 
ti naudingų sumanymą ir rapor
tus m kuopų veikimo, kuriuos de
legatai malonės suvažiavime iš
duoti.

s
Pasižymėkite laiką ir vietų.

B. Mičitaienė,
LDS. Conn. Apskr. Raštininkė

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsą tau
tos žiedo, žurnalo^

“ATEITIES”
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metą. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.

“Ateitis” visų pigiausias Lietu
voje žurnalu. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su. mėnesiniu 16 pusi. 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met. — 
$1.00, pusiu. $0.50. Tad skubėk!

▲dr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės Al. 3.

Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais, ,o žmogaus Širdis ilgisi tėvų 
šaliai—gimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu ir Žiniomis.

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU 
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS 
v

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.
Trečia klesa j vieną pusę T......................... $107.00
Trečia klesa j abi pusi ..................................$181.00
Turistinė trečia klesa i vieną puaę ....$123.50 
Turistinė klesa i abi pusi (min.)........... $204.00
Cabin klesa .......................................................$142.50

PROMENADOS DENIS: Už vietas turistine 
klesa ant Promenados Denio nuo Gegužės 1-mos 
iki Liepos, 15 1 Lietuvą, o J Ameriką nuo Rcg- 
piučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 J vieną pusę, o $12.50 J abi pusi.

, VAIKAMS: Nuo 1-nų metų Iki 10 metų am
žiaus pusė kainos.

KŪDIKIAMS: Iki 1-nų metų amžiaus $5^0
| vieną pusę. J abi pusi -11.00.

U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrtum.
> L v f

Jr

IŠPLAUKIMAS

Laivo vardas 1? .Ve«? Torko

LflVŲ 1930 M.
Tiesiai ii 

Laivo vardas Klaipėdos

LITUANIA Baland. 17

POLONIA Gegužes 1

ESTONIA Gegužes 17

LITUANIA . Geg. 26

ESTONIA.. .balandžio 24
POy>NIA ...gegužės 27 1
LITOANIA... .birželio 16
LITUANIA........ liepos 22
ESTONIA.. .rugpiūčio 18
JJTUANIA. .rogpifičio 26
P010NIA... .rugsėjo 16

,f‘
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315 80. DEARBORN ST., 0HI0A00, ILL.
616 ST JAMB8 8T^ MONTRBAL, OANADA
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SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Dčl Informacijų ir laivakorčių kreipkite* tuojnna pas savo vietos arentą.

' NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
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NEAPKENČIA BET 
BIJOSI

—

Bolševikai purtosi nuo pradeda nerymastauti. Jam 
maldos. Pątvs nesimefdžia 
ir nenori, kad kiti už juos 
melstųsi. Girdi, jie niekuo
met neprašė ir neprašo iš 
nieko nialdos. Jie ėsą įsikū-jir visas pasaulis jas kalba, 
rę ne per maldas tik per 

tojus. —
Kad bolševikai įsikūrė ne 

per maldas, tai visi gerai ži
nome. Nieks nesimeldžia, 
kad-ant jų ateitų kokia ne
laimė : badąs, .karas, ugnis, 
ar bolševizmas. Nieks nesi
meldžia, kad ateitų maras, 
ligos ir epidemijos. Kaip tik 

/priešingai, meldžiasi, kad 
Dievas tokias nelaimes atito- 

; Jiiįtų, O sykį jau tokiai bai
siai nelaimei Jkaip bolševiz
mas atėjus i pasaulį, visi 
meldžiamės, kad ji išnyktų.

>/ Lygiai, kaip ta lietuvių’ dar- 
č^'sakb :Įpfe degtine: “Tu 
7 arjelka, tu pilkoji, iš kur tu 

Atėjai, tegu tave tenai neša 
i- viesulingi vėjai.” Bolševįz- 
• ' mas kilęs iš neapykantos ir

,i Et”" *
/ ■ neapykanta gyvena. Tokių 

daiktų malda nepagimdo.
Kad bolševikai neprašė ir

udjučiomis ateina galvon 
mintis: ar jau aš taip blogas, 
kad už manę reikia melstis? 
Ypač kai maldos yra viešos

tai tam, už kurį meldžiama- 
•riežtąj kovą prieš išnaudo-: si, darosi ir sarmata, ir pik- 

' . ta, ir nejauku. Bolševikai 
taip, pat jaučiasi. Jie griež
tai protestuoja prieš maldas 
ir parodo savo nekultūrin
gumą tuom, kad cituodami 
svetimus žodžiu, kur Dievas 
rašoma su didele raide, jie 
necivilizuotu įpročiu rašo Jo 
vardą su maža.• . • ■ ■■ • • >

.Bet rodydami neapykan
tą, bolševikai slepia baimę. 
Viši prietaringi, tamsūs ir 
iškrypę žmonės labai bi
josi dvasinių dalykų. ; No
rėdami savę ir kitus įtikinti, 
Jad. yiskąs yrą medžiaga, jie 
visjtik nepajėgia nugalėti^vi- 
dujinio neiymastavimojk’urs 
juo labiau slopinamas, juo 
daugiau juos kankina. Žino
ma, jie tą viską užginčys. Jie 
sakys, kad nebijo nė Dievo, 
nė maldos, bet tas dalykų ne- 

~ 1 • v* * '
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Ir vaikėzas, eidamas nak- 
čia pro kapines, švilpauja ir 
rėkauja, kad priduoti sau 
drąsos ir savę ir kitus įsikin- 
ti, kad jis nieko nebijo, bet“ 
jis negali užginčyti fakto, 
kad jo plaukai šiaušiasi ir 
šiurpuliai eina per kūną.

I

B
K*I

p neprašo mąldos, visiems taip
E-
r, geri žmonės. Kas žino savo

fe-
&

. . džiasi už tą, kas maldos ne- 
■'tYFJlšn it* ine norinL'^nėin -iic

L

pat aišku. Maldos prašo tik

silpnybę ir Dievo pagelbos 
reikalingumą, tas Įvertina ir 
maldą . Bet kuomet mel-

prašo ir jos neapkenčia, jis
<

viais;
Lietuvos konsulas p. £a- 

eikis ^few Yorke, kovo31 (į 
buvo pasikvietęs apylinkes 
darbuotus pasitarimui aį 
pie reikalingumą sušauktiū- 
konoipiniais klausimais inte-Z • . • i .į i . *

resųętlį : Amerikeą lietuvių 
suvažiavimą, kurio uždari-; 
niu būtų 'aptarti ekonomi
nius reikalus ir nustatyti 
Vaizbos butų (Chamber of 
Commerce) organizavimą 
lietuvių centruose. Pasitari
mas nustatė tokią konferen
ciją sukviesti šių metų birže
lio mėn. 10 d.

Iš p. Konsulo kalbos buvo 
aišku, kad- Lietuvai, visgi, 
rūpi gerų santykių palaiky
mas sil Amerikos lietuviais. 
Rimtas tuo žvilgsniu susido
mėjimas, sistematingo ben
dradarbiavimo Užmezgimas, 
beabejo, būtų išmintingas 
žingsnis?į gerą ir naudingų 
pusę. Amerikiečių tarpe y- 
ra patyrimo ir kapitalo. Gi 
Lietuvoje yra pelningos pra
monės ir neišvystytos preky
bos progij.,

Tačiaus vien gestas, kad 
Lietuva kviečia ir laukia ą- 
nierikiečių su patyrimais ir 
kapitalu, dar, toli gražu, ne
sudaro reikaljLgas aplinky
bes pageidaujamam susitel
kimui. Ekoiiominiai klau
simai .dažnai susiduria su

, •" • v - 1 ;

politiniais. Geri santykiai 
ir. sėkmingas bendradarbia- 
vimds labai ^datt^^ įtrina 
nuo politines būklės, valsty
binės stabilizacijos. Tad čia 
ir tenka susitikti neišvengia
mą klausimą:
• 'Ar dabartinė Lietuvos po
litinė l)ūkLė laiduoja, ekono
miniam darbui ir saugiam

K

IŠ LIETUVOS UŽSIENIO 
POLITIKOS

' ■ I

nenukentės dabar, kai vokie
čiai su lenkais sudarė sutar
tį, pagal kurią lenkai kasmet 
gali į Vokietiją įvežti 200,- 
000 kiaulių. Į tai buvo atsa
kyta, kad tiek kiaulių Vokie
tijos rinkos neužpildys ir dėl 
to mūsų* kiauliij eksportui 
vistiek dar liks laisvi; vietų. 

Dėl Lietuvos susisiekimo a- 
tidarymo su Lenkija į Žene
vą Tautų Sąjungon lenkai 
buvo pasiuntę savo atstovus, 
bet jie ten nieko nepešė. Mū
sų atstovų .(efcąpeiftn 
siųsta dėl to, kad tai norėta 
svarstyti tik technikos at
žvilgiu, oLiefuva šio klausi
mo neima, klūpo techninio 
klausimo. Mums sūsisiękimo 
atidarymas su Lenkija yra 
ne tik vienozkiULtiW.pasta- 
tymas ar išardyti) gelefenke-

$ .<

J 
A

vogimą aiškiai jaučia. I>aiĮ- 
gumas yi-a tiek ųaivūs, kad 
nenuvokia. Nedaugelis4 pro* 
tiugųjų klausia savęs, kaip 
vyrų -paneigimas galėjo į? 
vykti, tačiau ieškodami prie- 

: žasČių klaidngai pasiaiškina. 
Jie tikina moteris esant kal
tas. Ne ir tūkstantį kartų ne. 
Moterys tiek tepasiekia, kiek 
vyrai leidžia. .

Dėl kalbamos padėties 
kalti tik vyrai ir tik vyrai, 
nes jie nėra ^ytai. Kas vy
rams sudaro priešingus įsta
tymus? Aišku moterys. Tū-~“ 
čiau kas priima tuos įstaty
mus parlamente ir vykdo 
juos gyveniman ? Vyrai. Kas 
leidžia savimi valdyti ir pa
deda savo giminei pančius 
kalti? Žinoma vyrai ir “lo- 
gingai mąstantieji vyęai.” 
Galop kas kaltas, kad žymi 
pasaulio dalis femenistiniais 
idiotų namais t tapo? Atsa
kykite patys sau. Ir kodėl 
taip? Nes vyrai tapo bobo
mis. Tačiau neįžeiskite bo
bų! Kiekviena jų tūkstan
tį kartų apsukresnė ir gud
resnė, kaip tūkstančiai va
dinamų vyrų. Jei jūs, vy
rai, žinote, kaip jus tikros 
moterys niekina su pagrin
du. Kaip ilgai dar truks 
ligi jįJ^ Jūs vyrai tapsite, 

rtikrais vyfik, ligi jūs užtar
nautus pančius sutraukysi
te, panlaplio valdžią velniop 
pasiųsite ? Duokit atsaky-

' t
• Su šiuo “karingu” ^atsi

šaukimu ypač nesuderinami 
motyvai, dėl kurių čia mi
nėtas . kongresas neįvyko. 
Rengėjai aiškino, kad nera
mumai, ministerių krizis etc. 
Austrijoj sutrukdė kovoto
jus susirinkti. Bijota pa
tekti i sukilimą. Reikia 
spręsti, kad atsišaukime taip 
dažnai pąbrėžiami “tikri 
vyrai” drąsūs tik ten, kur 
liečiama moterišką pantap- 
lį- ; >—

dšM paseku.toe&tu mg- U 

jo iškilimui pavojingo skan- 
datoi: VnuvainikuojahVl * p. 
Voldemarą. Da laimė, kad 
įymįoąįmns Ponioms pavyko 
laikų įtikinti aukštuosius ka
riuomenės vadus, kad p. Vol
demaro valstybiniai “grie-

v • * .O • . .

reikalingas sų- 
fyffas? r- ; ; ■ T*

AmerikeČiai parodė/ kad 
jiems “rūpėjo ir- ekonominė 
Lietuvos nepriklausomybė,, kai” reikalauja jo paliuosa- 
kiirias dętiai /JniVb brgani- 
zuojamos įvairos bendrovės 
ir bankos, kad paremti Lie
tuvos kūrybinį darbą ir, ži
noma, turėti materialės nau
dos. ' Bet kas iš to išėjo? At
sakymas yra .žinomas- vi
siems. \ • .

Negana to, kad amerikie
čių ekonominės sėklos Lietu
voje neprigijo, bet ir idėji
nio darbo pastangos tapo pa- 
mytos po diktatūros čebatu. 
Šiandien Lietuvos diktato
riai kiekvieną demokratinę 
mintį rieigja visu griežtumu. 
Ištikimiausi Lietuvos sūnus; 
jei tik drįsta pasipriešinti 
žalingos diktatūros žings
niams, via persekiojami, ką-" 
linami, ištremiami. Spauda 
vra varžoma aštriausia cen- * 
zūra. Patriotinės, valstybi
niai nusistačiusios -ir net 
grynai kultūrinės organiza
cijos yra varginamos viso
kiais formalumais, demora-

i /j ■

lizuojamos, ardomos—truk
dant susirinkimus ir nelei
džiant laisvai aptarti savo 
reikalus, vien dėl to, kad 
jos liėpritarią diktatūrai. 
Vietoj viešų, patriotiniais ir 
kultūriniais darbais pasižy- 
mėjųsįų organižacijių orga- 
rnzuojamoš ir yaidzios subsi- 
dijūojamoš slaptos — “Vil
kų” gaujos, kurių vyl-iaųsiu 
uždaviniu pasitarnauti dik
tatūrai, atliekant šnipų ir te
roro pareigas patriotingų ir 
valstybiniai nusistačiusių 
bet' demokratiškos minties

■ žmoniųtarpe.
Juk nesunku yra įsivaiz

duoti prie ko toksai politinis 
antagonizmas veda ir kokias 
gyvenimo sąlygas sudaro.

1 uvalkų sutarti, 
igi pamynę po kojom teisė

tumą. Kol lenkai nesutiks at
statyti senos padėties, negali 
būti kalbos apie susisiekimą. į Toksai politinis rėžimas ga- 

0 “M. L.” Ii privesti kraštą prie skau-

LIETUVOS TOTORIAI
Sulig J. H. — K. P.

- į

: Tarptautinė Sąjunga.ko- 
vąi už TOĮpk teises atidėjo 
plaiTUąt^ ^iWęteutij)į 
kongresą vyrų 
neribotam laikui dėl 1 
stokos ir iįįįflo snaud 
tiems pavergtiems Į vyrams 
atsišaukimą “Kąs; kaltas,”

: “Yra 
vyri), kurie savo giminės pa-

— s'
' • . \ •

čiai turėjo didelius norus ir 
buvo užsimoję daug pinigų 
įdėti s Lietuvos apyvarton, 
bet Lietuvos vadai nenorėjo 
ar nemokėjo išnaudoti* auk
sines progas Lietuvos ir lie
tuvių naudai; jiems turbūt 
rūpėjo daugiau asmeninės 
ambicijos, politinės pešty
nės, negu bendri Lietuvos in
teresai ir konstruktyvis dar
bas.

Nepasiduoti pesimizmui ir 
nenuleisti rankų — yra kar
žygiškas pasiryžimas. Ta
čiaus pažvelgti į klaidas ir iš 
jų pasimokyti — yra geras 
ir išmintingas_darbas. Tik 
labai gaila, kad dabartinė 
Lietuvos vyriausybė ir ją 
palaikanti partija, kuri prie 
takto ir valstybinės išmin
ties tiek daug pretenzijų 
reiškė, vietoj pasimokyti iš 
praeities klaidų ir vengti ne
taktų, — tai dar didesnes ir 
skaudesnes klaidas daro ir 
tuo būdu temdo Lietuvos ą- 
teitį.

Užtaigi, Lietuvos atstovy
bės užsieniuose, besirūpinant 
išeivijos reiklumu/i tūrėtų 
susirūpinti ir, Lietuvos vy
riausybės įtikinimu, kad to
kia nenormali' Lietuvos vi-~. 
daus būklė daro labai blogą 
įspūdį it kad gerų santykių 
palaikymas bei glaudesnis 
bendradarbiavimas su išeivi
ja—reikalauja normalią są
lygą, pastovios, TEISĖTOS 
ir DEMOKRATINĖS tvar- 

i kos, kurios dėliai Amerikos 
lietuviai nesigailėjo nei dar
bo nei dolerių.

J. P. Mačiulis

viipo reikalingam. “ ąpsičys- -------r _
tijįmui,” Kariuęmenės lydė-1 kuris .taip skamba : 
riai pakrypo Smetonos pu- 
sčn, Voldemaras neteko sos
to. Gi Voldemaro organi
zuoti “vilkai” atsidūrė keb
lių padėty. Prasideda “vil- 
kip areštai ir naujų sekretij 
jiems įteikimai. - Voldema
ras, jausdamas “vilkų” sim
patijas ir kaikurių karinin
kų jam pritarimą, nenorėti) 
pasiduoti, tačiaus — 
toriškos 4 i dorybės ’ ’ 
nusileisti, nusiramyti.

Bet p. Voldemaras visą 
amžiųri‘nepakūtavos; ” jis, 
beabejo, ieškos progos pa
tenkinimui savo ambicijos. 

' Jau dabar žinios skelbia, kad 
tautininkų partijoj eina try
nimasis, nesusitarimai. Ogi 
didžiosios • politinės parti
jos? Kaip ilgai jos kehtės 
ir lauks diktatorių susipra
timo? Prie ko ruošiasi di
džioji opoziciją/ kuri ne 
nyksta, bet auga ir pyksta,

Tokia Lietuvos politinio 
gyvenimo kronika ir šitokie 
klausimai, kurie -nenoromis 
veržiasi galvon, nedžiugina 
nei vieną Šveikai protaujan
tį lietuvį, nežiūrint jo pa
žiūrų nei gyvenimo vietosi 
Tokia p^itme bukle it. AteU 
ties netikrumas tolina išeivi
ją nuo Lietuvos ir džiovina 
gausų šaltinį, kuris Lietuvai 
yra labai reikalingas.

Todėl ir p. Žadeikio pa
stangos, išjudinti lietuvišką 
veikimą ir suinteresuoti A- 
merikos lietuvius ekonomi
niais klausimais, vargp.1 bau 
pasieks pageidaujamo tiks
lo. Nes šiandien Amerikos 
lietuviai jaučiasi su viltais 
kaip politiniu taip ir ekono
miniu atžvilgiu. Amerikie-

dikta- 
verčia

“R-tas”

Lenkijos žemės taipgi buvo keletą kartų nute- 
riotos, miestai it sodžiai sudeginti,’laukai pavers
ti į dykumas. Tokia audra praūžė per Lenkiją 
1241 m. Čingis-Charro sūnus Batuchanas, sudegi
nęs Krokuvą, Vroclavą ir kitus miestus pasuko 
į Vengrus.

Lietuvai iš totorių pusės negręsė pavojtiš. 
Galingi Lietuvos valdovai tvarkė net jų kraštus 
ir susipešusius kunigaikščius sutaikydavo .arba 
priversdavo taikytis. Kare paimtus belaisvius 
apgyvendindavo Lietuvos žemėse, kurie paskiau 
priimdavo vietinių žmonių papročius ir pasi
duodavo jų įtakai. Vytautas jodamas įkąrą ves
davo su savim ir totorių kareivių būrius. Nuo 
1410 m. atsiranda dar didesnis skaičius totorių 

___ . ■ f . . 

Lietuvoje. Vytautas vesdatnas, prieš kryžiuo
čius didelius lietuvių, lenkų ii* Tusų kareivių pul
kus, pasikvietę dar Krymo totorįų vaAą Togta- 
mišą, kuris atsiuntė 40 tūkstančių kareivių. Pa
sibaigus karui, dalis totorių, pasilieka Lietuvoje, 
prižadėdami dalyvauti ir padėtį Vytautui kiek
viename kare. Vytautas paėmė juos savo globon 
ir apgyvendino Vilniaus apylinkėse ir abipus 
Nemuno.___________________ '

«•

Po Vytauto mirties lenkai stengėsi užimti kai 
kurias Lietuvos žemes. Svidrigąįla negalėdamas 

Saukia W»lĮ»n totorių jj-venam?ius 
ųfe^blgos. ■ IšHen'ateina' jiįn pagalbon 30,000

jusieji tapo apdovanoti žemėmis ir gavo lygias 
teises kaip ir visi kiti Lietuvos bajorai. Pav. to
torių vadas Tuhanbec gavo nuosavą sodžių 
VinkšnupĮ ir priklausančius Rasus, Patiltį, Vil- 
kabalį ir Terliškę. Kiti pasižymėję gavo sodžius 
Vilniaus; Trakų, Lydos, Ašmenos ir kitose aps
krityse. Šios'Lietuvąg valdovų padovanotos že
mės paskiau tapo patvirtintos lenkų karalių.

Didėle totorių dalis apsigyveno Lietuvos 
miestuose Vilniuje, Gardine, Kaune, Minsko a- 
pylinkėse, Liublino, Volynijos ir Podolės kraš
tuose. Mažesniuose miestuose, kaip Krėvėje, Va- 
silišky, Vidžiuose, Valkinykuose ir kt, taip pat 
dažnai sutinkama.

’Išsklaidžiusius totorius po Aziją, Europą, ir 
net Afriką jungia bendra jų tikvba Į vieną Die- 

k- * 'A £ ■• * *
vą (Allachą), kuris iš anksto paskiria mirimo ' 
laiką, vieniems anksčiau kitiems vėliau. Jei dar 
paskirtas žmogui laikas neatėjo, tai nors kardu 
kapok jis vistiek gyvena Toks tikėjimas padė
jo prie Arabijos ir kitų kraštų užkariavimo. Tu
rėjo savo maldos namus, kurie vadinasi mečetės. 
Jos buvo statomos ten, kur gyveno didesttis to
torių skaičius. Vilniuje mečetė Stovėjo LūkiŠ- 
kėj, gražiausioj sostinės vietoj, kaip rašo totorių 
kronikos* Tokių maldos namų buvo daugiau 
šimto. Melstis šaukdavo žmųgus, stovįs prie |iaž- 
įį>čii)s; artfd ’vaikičiddatęsfper gatve ir rinkda- ‘ 
vęs maldininkus kaip seniau buvo pas žydus.

4 ndinti totoriai savo žmonų netarėda- /

•y

• Žodis totoriai atėjo pas mus išjytų. 
sayo kaimynus vadino totoriais, t. y. barbarais, 
laukiniais, nes jie beklajodami iš vietos į vietą 
puldinėdavo savo kaimynus ir neduodavo jiems < 
ramiai gyventi. Daugiausia gal jie įkyrėjo ki
nams, kurie IX-tame amžiuje užsitvėrė dideliu ; 
mūru, kuris ir iki mūsų laikų išliko vad. kinų ; 
siena. Totorių vadas Čingis-Chanas sujungęs 
pietų vidurinės Azijos geltonosios rasės gimines, , 
taipogi šiaurės totorius, sudarė didelę kitoms < 
tautoms pavojingą kariuomenę, kuri vėliau nu
galėjo bemaž didesnę Azijos dalį ir kai kuriuos : 
Europos kraštus. Jš nukariautų Rytų Rusijos 
pakraščių, ilgainiui susidarė maišytos tautos, sla
vų kalbos ir kultūros pagrindais. Šių tautų gy- 
yentojusj kurie susimaišė su įvairįų tąsių žmo- i 
nėmis pradėjo vadinti taipogi totoriais, kad at- 
skvTnsnūo totorių, kurie vadinami kirkizais, uz
bekais, turkmėnais ir kt

Visi Rusijos totoriai dalijasi į tris grupes; 
prie pirmos grupės priskiriama Sibiro, totoriai, 
prie antros Kaukazo ir trečios—europiečių gni-

Lietuvoje jie pasirodė Vytauto laikais. To
toriai puldavo turtingesnius kraštus kaip Podo- 

i-lijos,

J
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atidarymas su 
ne tik vieno

__jke- 
lib galo pridūrimas, bet poli
tikos 'ir teisės klausimas.
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Pasikalbėjimas su užsienių reikalą 
a ' ministerin Dr. Zaunium

i. KAUNAS. — Kovo 17 d. 
r Užsienių reikalų ministeris 

Dr. Zaunius priėmė spaudos 
* atstovus ir prie arbatėlės 
p padarė ’ pranešimą kai ku

riais mūsų užsienių politikos 
liausimais.
< Ministeris' neseniai važi- 
nejęs ! Čekoslovakiją daly- 

Ląputi'fe- prezidento. 'Masa- 
■ ’ ryko ' Srmėtų' hmžiaūs su- 

kaktavių iškilmėse, kur ta 
ą buvo jam įteiktas nuo 

tuvos prezidento Vyties 
I laipsnio ordinas. 

Pavažiuodamas iš Čeko
slovakijos Dr, Zaunius buvo 
įsistojęs Bęrlyne, kur sų vo

lais kalbėjosi įvajriais

politikos ir ek

Iš spaudos .atstovų buvo 
imta, ar mūsų reikalai
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rvba yra viena—teikia svei
katos patarnavimą. Tas pa
tarnavimas teikiamas per

v •
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vįen stoka Lietuvos ir lietu
vių kalbos meilę, bėijio&di-v 
ųori &rikėįųno. 
Nors yįsa lieturių tauta bu- 

T vo kono išimtinai katalikai, 
tačiau daugelis jų ėjo prieš 
visą tautą, degė nęapykanta 
katalikų tikėjimo, kovojo ęu 

timus dažniausia i■■ s 2 / f} ęatabkųyadus-—kunigus ir
tokių ,bųdū, keldami naminį 
karą; gelbėjo rusams trukdy: 
ti lietųyių tautos atgijimą. 
Nors;tp bedievinio anatizmo 
dar ir dabar .netrūksta lietu- 
.vių tarpe, bet ypač jis aišę 
kiai reiškėsi anais laikais. 
Nūnai, -bedievystės fanatiz
mu daugiausia serga patsai 
tamsusis bedievių gaivalas, 
nemokšliai, *bet tuomet lais
vamaniškuoju fanatizmu y- 
pač pasižymėdavo jų viršū
nės. Senoviškos “pirmei- 
vyštės” veteranas — Jonas 
Šliupas yra aiškiu bedievio 
— fanatiko typu. Nekrikš- 
tino jisai savo vaikų katali
kų tikėjime, kuriame jis sa
vo tėvelių buvo augintas ir 
kurį išpažino tauta, o paskui 
jo duktė tapo pakrikštyta 
katalikystės atskaloje—pro- 
testonų kunigužio... ir pro- 
testonų kunigužio su protes- 
tonu apvezdinta! Geriausias 
tautos labui varomas darbas 
jame sukeldavo smarki; pa
sipriešinimą, ‘ j eigU tik tam 
darbui vadovavo ne laisva
maniai, ale katalikai, o ypač 
jei' dar vienas kitas kunigas 
prisidėjo! . Žodžiu, pirmoje 
rietojė jie sfete tikybos ir 
dvasiškijos neapykantą, tau- 

Įjifsnš buvoant;
'<*-7 y-: ■ J '■

raėilis dalykas. Lengva' su
prasti, kaip netoli matantie
ji laisvamaniai, skaldydami 
neskaitlingos, apmirusios 
tautos pajėgas, trukdė tos 
tautos atgimimą, bujojimą. 
Nors keistas, tiesiog juokina 
gas buvo laisvamaniu reika- 
davimas juos užleisti nepa
gautai meškai nudažyti jos 
kailį raudonai, ir savo keis
tomis pretenzijomis bei tau
tinio* veikimo trukdymu, jie

■■ar>
■r- , Jj, .r ■ ■■■ aaj-im

TUfaĮ^leūkų. Lietuviškai 
kalbant tegirdėdavome kuni
gus ir tai senesnieji dainiad 
griebdavos lenkiškai. Pa- 
saulięčių gi apšviestūnų Lie
tuvoje nelengva buvo galima 
kur užtikti: įie baigę savo 
mokslus is važiuodavo į svę-' 

,15 -j I »l J ’v. t - Č • .' • • • i .• I.| 

Rusijos gilumą, net tpĮnhą ’ 
Siberiją ̂ ieškodami pelningų 
Vietų.’ Jų daugumui Įdėtu va 
ir lietuvystė buvo tik antra
eilis dalykas. Vesdavo'jie, 
paprastai, svetimtautes ir 
svetimtikes ruses, lenkes 
ar žydes, —r ir taip virsdavo 
tautos išgamomis. Jonas 
Jablonskis, tačiaus, atsisakė 
dangintis į Rusiją. Jis, iąį 
ėjęs gimnaziją su aukso me
daliu, garbingai baigęs Mas
kvos universitetą, paprašė 
sau Vietos Lietuvoje- Ir kuo
met nišų valdžia atsisakė 
jam duoti mokvtjojo vietą 
Lietuvoje, jis atsisakė keltis 
į Rusiją ir, savo draugų ku
nigų padedamas, privačio-

"V S 
j. d 
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atspausdinta, taip ir liko tik 
hektografuota; Ja mą teko 
trumpai naudotis mokinai-, 
tis Petrograde. jBę.to, bore 
prėf.'-kun. JauimiB buvo ži- 

• it » * * ' tr ' ■ -’f’ -s r* ’

nomas x didžįaftįsiuojų lietu
vių filologu, į kurį pasitari
mams atvykdavo net kitų ša
lių universitetų filologai, ta
riaus galutinai spaudai jis 
savo. gramtikos neprirengė 
ir jo peršamoji lietuvių kai
liai rašyba neprigijo’. Daug 
iš ptųf. kun. Jauniaus gra
matikos sunaudojo-Rygiškių 

sielos styga, manyje žadina Jonas — Petras Kriaušaitis, < 
rašydamas savają gramat^ ' 
ką; dar ir dabar filologai iš ; 
jos semia žinias; dabartį- 
niems mūsų kalbos žino
vams, refoymuoj ant lietuvių į 
kalbos rašybą, taipjau gi a^U 
seis panaudoti prof. kun. ]
Jauniaus gramatiką, bet fak-~ toispąmokomis gyveno tėvy- 
tas pasiliks faktu, kad pir- i
moji lietuvių kalbos atspaus
dintoji gramatika ir priim
toji atgimusios lietuvių tau
tos rašyba—prof. J. J abloris- 
kio, kitaip žinomo — Petro 
Kriaušaįčio, arba dar kitaip 

Rygiškių. Jono. Tais lai
kais, rasų valdžią! valdant 
Lietuvą, buvo uždraustas lie
tuviškų knygų spausdini
mas. Knygos buvo rašomos 
slaptai ir slaptai užsienyje 
spausdinamos,; pramanytais 
autorių i- vardais.;^ Dėlto ir- 
lietuvių kalbos tvarkytojauš 
raštai išėjo pramanytais 
vardais. ( " ' ■

% į

Pirmoj i prof. J ono 'Ja
blonskio pažintis padarė ge
ros nuotaikos. — Viena, mu
myse jaunuosiuose jisai ža
dino pasigerėjimą dėlei jo

; t .

didelio įdomavimo lietuvys
tės dalykais. Mums būnant nuo kunigų'ir abelnai kata- 
karštuoliais patrijotais, mes likų. Tų laikų lietuvių pa- 
negalėdavome pakęsti gir- saiiliecių, išėjusių universi- 
dint mokslus ėjusius tautie- teto, arba nors paragavusių 
čius kalbant svetima kalba: gimnazijos mokslo, sirgta ne

i-

iš ATSIMINIMŲ
Nutilo m-

ų aidai, ką tik p 
mžiunri ^prislėgtą, i at
>ios lietuvių kalbūs tėvą 
iro f. Joną Jablonskį, tteiuge- 
iu geriau—žinomą, kaipo 
?etrą Kriaušaitį. Sujaudin
ąs varpais oras veikiai nu
lis, jis burinis, bet jautrio
ji lietuvio širdis dar ilgam 
iūdės nepamainomo lietuvių 
tautos kėlėjo, jos kalbos bei 
rašybos nustatytoj aus. )Liū- 
dėsio paliesta jautrioji mano

. i

< Jonas Jablonskis su fana- Į
• •> . ■ • t • I

tikais nesusirišoTKiekvienas Į 
I4etuvqs^naudai veikiamas] 
darbas’ jam buvo brangus. I 
Ji4 matė kad kerne vienati-l 
niai Lietuvoje apsigyvenę I 
lietuviai inteligentai yra ku
nigai. ' Jis įvertino ir jų di
delę įtekihę į žmones. Todėl 
jis dėjosi su jais, kaipo su 
liaudies vadais, į bendrą dar
bą prikelti tautą. Tr jo dar
bas eiti į liaudį per vadus 
buvo našus, nes uždegus tau
tos viršūnes Lietuvos ir lie
tuvystes meile, tautos prikė-_ 
limo klausimas yra išrištas. 
Šia savo darbuotės kriptimi 
Jablonskis panėši į dr. Basa- i 
navičių, dr. Pietarį, poetą ■ 
Vaičaitį, juristą Dubinską ir 
kitus, kurie mokėjo pagerbti 
netik lietuvių kalbą bet iriš to garbingojo tautos vyro : 

gyvenimo poros bruožų atsi- ' 
minimą. ’ r .

Mą teko pažinti tasai tau
tos didvyris visai pripuola
mai. Būnant dar mą filoso
fijos studentu, vasaros ato
stogų metu, teko nuvykti į ' 
Pilviškių atlaidus. Po su- / - 
mai, sykiu-siL kitais mokslo 
draugai, užėjome pas svetin
gąjį Pilviškių kleboną pa
pietauti. Tenai tai ir teko 
mą pirmąjį sykį sueiti lie
tuviu rašvibos autorių. Už- fe *•
rekomenduotasjiš" mą tapo 
kaipo Petras Kriaušaitis. 
Mat, tas vardas jau tų laikų 
moksleivams buvo gerai ži
nomas, kadangi kiekvienas 
studentas patriotas, (o į kas 
jų nebuvo patrįjdtu, ypač 1 

jjeinų seminarijoje),-'’š^a^tė 
Vau uFpareigą glaptiu lavin
tis lietuvių kalboje; nes vie- 

zšai lietuvių kalbos pamokos 
buvo' įvestos tik grąžinus 
spaudą. Nūnai; jau turime 
keliatą lietuvių kalbos gra
matikų, bet jos visos para
šytos sulig Petro Kriaušai- 
čio, .(kitaip dar žinomo kai
po Rygiškių Jono), grama
tikos. Tuomet gi kitos lie
tuvių kalbos gramatikos vi
sai nebuvo, nes prof. kun. 
J auniaus gramatika liko ne

nėję. Ilgainiui, draugų pa- 
gelba, jam teko mokytojaus 
vieta Mintaujos gimnazijoje. 
Tačiaus ir čia neilgai užsili
ko: pasipriešinus gimnazis- 
tamš katalikams kalbėti mal
dą prieš pamokas rusiškai, į- 
tariamas ir mokytojas Ja-, 
blonskis. 'Valdžia iškelia mo
kytoją, išvarčTkeletą moki- 
niiy het pamokytiems moki
niams paprašius carienės'Už-' 
tarymo, jų idėja laimi. Jau 
sekančiais metais, mą persi- 
kėlas^i& Petrogradai Į Mirk 
taujds’rimdjtaiją,/ maldau 
prieš pamokas gimnazistai 
katalikai susirinkdavome 
skvrium kalbėti — lotvniš-*.* * 
kai.

Buvo dar ir kita Jablons
kio ypatybe, kuri mane suža
vėjo prie to pirmo pasimaty
mo, būtent jo nesišalinimas

skvriiim kalbėti -
1*

Per dvejus metus Gero- 
Įvės ‘Tarybos Tyrinėjimo 
Biuras tyrinėjo sveikatą A- 
Imjbrikos didžiausio miesto. 

! šiądien j it? išleido 400 pus
lapių knygą, kuri išaiškina 
darbą net 300 arba daugiau 
sveikatos organizacijų šia
me mieste.

Raupų mirties rata per 
50 mėtų sumažinta nuo 28 
kiekvienam' 100,000 gyven
tojų iki 1 dėl kiekvieno 100,- 

|(X)0 gyventojų. Per perei
tus 30 metų kūdikių mirties 
rata sumažinta nuo 170 iki 

IgO dėl kiekvieno 1,000. 

Į Gerovės Tarybos Svęika- 
lietuvių tikybinius įsitikini-1 tos suskaitymas rodo, kad 
mus ir sugebėjo eiti išvien su I apie 300 organizacijų — iš 
Lietuvos dvasiški j aTbendrą j kurių Sveikatos Gerovės Ta- 
darbą prieš lietuvių priešus. 
Dėlei tuomet esamo libera
lizmo mados, kaikurie jų ne 
visuomet atlikdavo būtiną
sias kataliko pareigas, ta
čiaus į tikėjimo griovėjų 
darbą jie nesidėjo. Priešin
gai, savo įsikarščiavusius 
laisvamaniuojančius profesi
jos kolegas sudrausdavo, gi 
apie poetos Vaičaičio ir/ju
risto Dubinsko tikybinius į- Į 
sitikinįmus niekuomet ^ne-! 
prisiėjo abejoti. Pats lietu
vių atgimimo tęvas — dr. 
Jonas Basanavičius — viso
kias abejones išsklaidė, kuo
met sunkiai sirgdamas, pasi- 
kyįet$ kunigą Jr priėmė 
šventosSakramentus. „ Lie
tuvių u atgimimo istorijoje 
nęrastina nei vieno augštai 
pasižymėjusio ' produkty
viais darbais asmens, kuris Iniemsiems lietuviams, buvo 
prieš tikėjimą nebūtų palen- džiaugsmo matyt ir lietuvių 
kęs galvos. Net dr. V. Ku- I gramatikos tėvą atvykusį į

•f • ’ I • • .

dirka ir tas mirdamas turėjo IPilviškių bažnytinias pamal- 
kunigą (Naumiesčio vikarą|das, atsilankiusį pas kleboną 
— kun. Kon. Kiidirką). To- ir su kitais atlaiduose buvu- 
dėlei pasitikrina posakio tei- siais kunigais bendraujantį, 
bingumas, kad tikrais fana- Jaunos širdys pačios veržėsi 
tikais laisvamaniais yra tik 
mažesnio kalibro vyrai, va- 

buvo carizmo pagelbininkais. Į dinami siaurapročiais. Ta-

čiaus, kadangi jie labai ga
būs sukelti pragarą žemėje, 
— didelį triukšmą, — ir pa
sižymi visur smarkiu rėks
mu, tai į save dažnai daugiau 
dėmesio atkreipia, negu už
sipelno; Tais laikais tokių 
rėksnių balsai garsingesni 
buvo už ramių darbuotojų. 
Patys save jie pasikrikštino 
vardais “pirmeivių,” “pa
žangiųjų,” bet pozityviais 
darbais jįe negalėjo apsigir- 
ti. Vieną įžymesnį darbą,
|kurį jiems istorija neužgių&i 
tai kad 1905 suorganizavę 
saikas ištuštino smukles.

Didelio, tat, mums jau-

klinikas, per namų ap 
mą, viešos sveikatoj 
ir socialius darbiu 
sveiVatos apŠVietą, p 
ratūra ir privatiškas 
■'.//•- r irt < •’a-s 
rencijas, per,j$(ĮioF, 
ščius, ir prakalbas iš 
gale per įstaigas kaip 
bučius ir ligonių namus,k 
riė apsiima nukreipimo Jį 
bu netik išgydymu. J

Apie 2,400,000 žm 
lanko klinikas kas met. 
m. Sveikatos Depart 
aplankė apie 828,000 
nių ir kitas, įstaigas kiti JŲ 
550,000 žmonių. (2) Svei
katos tarnai arba darb 
kai aplankė net 1,900,00 
namų į metus, vientik Švėi-3 
<atos Departamentas aplan* 
kė 800,000 namų. Ir aparO 
šių organizacijų yra ir dai 
gybė kitų organizacijų ku
rios prie šito sveikatos da 
bo žymiai prisideda — t 
yra šeimyniškos gerovės 
vaikų organizacijos, ir nefc 
bizntškos organizacijos pfįi 
sideda prie šio sva/ 
darbo. Šita knyga ne 
duoda visas tas orga 
jas kurios prisideda / 
sveikatos užlaikymo, tik ta 
kurios yra organiuotos 
po sveikatos organiacijos į 
kurios • teikia medikai 
priežiūrą. \

’ " F. L; t-fe. “
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draudžia tai daiytil Tačiau tikybos savo ne
keis javo.- Lietuvaitės išėjusios už vyro taipgi 
pasilikdavo savo pirmykštę tikybą ir jos' nekeis- 
davo. Vaikai buvo auklėjami tėvi; tikyboje, o 
ne motinų. Mirus motinai laidodavo ją krikščio
nių kapinėse, atsižvelgiant kokios tikybos ji bu
vo. Mirus tėvui laidc^o jį totorių kapinėse. Kri
kščionių dvasiškija buvų tam priešinga, bet Vy
tautas, paskiau Svidrigaila, nogėdami palaikyti 
savo krašte totorius ragindavo ir. palaikydavo to
kias vedybas.

/ Pažymėtina, kad apgyvendintieji keisdavo 
savo pavardės, o pasisavindavo naujas. Daugiau
sia imdavo nuo žmonių-arba nuo pavadinimo vie
tų, kuriuose apsigyveno' Labiau žinomas kuni
gaikštis Neiman-Bega vedęs lietuvių bajoro duk
terį OIeš pasivadino Oles. Jo giminaičiai, vai
nosi Kry nuo dvaro Kry. Vievio apylinkėse dar 
i f dabar randasi totorių giminės: Sakonovų, Bie- 
lakų, Elijašių, Ryžvanovų ir kitps; Taip pat 
kai kurioj pavardės užsiliko iki mūsų laikų leaip: 
Jablonskis,* Adainavičįns, Mickevičius, Abulevi- 
čius, Jankevičius, Bohdanavičius, Krinickas ir 
kiti. ■.

Lietuvių totoriai pasižymi savo darbštumu ir 
sumanumu. Kadangi žemes ilgainiu neužteko, 
tai pradėjo verstis amatu. IJar ir šiandiertą 
tinkama miesteliuose ajba sodžiuose totoriai, kil
tie užsiima odų išdirbimu. Be to, dar užsiima' 
žemtlirbyste; sodininkyste, bitininkyste, tabako » • * » - ■

V 1J-. 
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Lietuvoje apgyvendinti totoriai pasižymėjo 
kaipo dori ir draugiški žmonės. "Kai'kurie moks
lininkai tvirtina, kad nė vienas iš totorių nebuvo 
nei išdavikų nei šnipų. Pamilo lietuvių šafį, gy-1 
ventojus ir papročius. Kaip labai mylėjo toto
riai lietuvius ir užstodavo juos, rodo mums kro
nikos. 1508 m. užpuolę totoriai Lietuvą šaifkė- 
si pagalbon bendratikiųsr—lietuvių totoriui? Ta
čiau jie šiems atsakė “Nei Dievas; nei pranašas, 
neliepia jums plėšti, o . mums būti nedėkingais 
lietuviams. Nugalėjus jus,1 mušame plėšikusi. 
bet ne brolius savą.”

Išoriniai bruožzti atrodo šiaip: ūgis vidutinis, 
juodi tankūs plaukai, veido išraiška lėta, anta
kiai platūs, nosis paprasta, veidas platus, ausys 
dažnai priplotos. Bendrai paėmus šie bruožai 
kąrtais nėatatinka tikrenybę, kadangi lietuvių '• . e * • . •
totoriai nėra gryna totorių rasė,, o tik. maišyta.

t ' * * I

• -. Kiek dabar yra totorių Lietuvoje sunku pa
sakyti. Kai kas. tvirtina, kad apie 10,000. 1558 
m; totorių skąičiųs siekė iki 20,000. • yyyiąusias 
štabas jų buvo netoli Gedimino pilies ties Toto
rių g-ve, Juirios pavadinimas ir. iki mūsų laikų 
užsiliko. Po Liublino unijos, kuomet Lietuva 
neteko nepriklausomybės, žymi -totorių, dalis y- 
pač turtingesnieji, sulenkėjo, kaip mūsų žymi 
dalis bajorų ir miestiečių. Ęiti pasisavųio Jie 
tuvių arba baltarusių kalbą. Švedais 
jtietųvi), jie paąittauMą į Lenkiją;
Lenkija buvo užimta, jie grįžo vėl į sęvo vįetas. 
Begrįžtant apiplėšė jups lenki; gyve

—s-----
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ruošia kiekvieno lietuvio tat 
to biblioteką, kuris skaitfi 
nį,” didžiausią mėnesinį 
ros, mokslo, visuomenės ir i 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, m 
pat jo leidimo pradžios. Bet 
dinys” darosi kaskart įd 
ir tiesiog būtų nedovanotina, 
gu kuris inteligentas, vistiek 1 
rios profesijos jis bebūtą ir fa 
begyventą, jo neprenumtfnotų 
neskaitytą bent nuo 1930 ja 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje r 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietui 
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt,

Adresas: KAUNAS, Laisvės i 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.” Ji

sušukti “valio” tam, kuris 
tautos pajėgas ne blaškė, bet 
būrė į krūvą. Ir tas pirmas 
pasimatymas su Jonu Ja
blonskiu neišnyko iš mano 
atminties.

(Bus daugiau)

mušė, beginkliai išbėgiojo, o turtus jų pasisavi
no. Tokių užpuolimų iš lenkų pusės buvo ir dau
giau. Taip persekiojami vieni išbėgo į užsienius, 
<iti priėmė krikščionybę, arba slapstėsi dykumo- Į 
se. Žemės pakliuvo į svetimųjų rankas ir tik po 
ilgo laiko sugrįžo savininkams. Dar didesnę 
skriaudą padarė totoriams užpuolikai sunaikin-1 
darni jų tikybos knygas, ir jei dabar didelė dalis 
nustojo tikybos, tai dėka tiems puolimams.

Karaliaus Zigmanto III-eio laikais totorių 
teisės tapo visai susiaurintos. Totorius negalė
jo būti valdininku, netgi neduodavo pinigų užlai
kymui jų kariuomenės; vadų neskirdavo iš to
torių tarpo. Savo dvaruose negalėjo laikyti kri
kščionių tikėjimo žmonių, žemę pirkti, o kas 
buvo nusipirkęs, turėjo per porą metų parduo
ti. Tokioms aplinkybėms susidėjus, skaičius jųi 
sumažėjo daugiau negu dvigubai.

Galutinai buvo jiems grąžintos teisėsJik 1768 
m- Viešpataujant Augustui H-jam, galėjo, sta
tyti imsČetes, taisyti jas, užtvirtįnta žemės, ku
rias turėjo- kaipo paveldimą ir £ t.

. Be| persikelti iš vietos į vietą netaip lengva. 
Todėl daugelis išsižadėjo savo Žemės ir daugiau 
pebęgrįžo. Tose vietose, kur išnyko totorių so
dybos, pasiliko tik pavadinimai pav., Tatarka, 
Totorių scvdžius. Totorių kalnas, kapai, gatvė ir 
daųgd Mtil jUvųdįnimų. Panagiai kaip lietuvių 

, but'ŽųionČB sulenkėjo, pasiliko lietuviški kaliuj,

—

DIDELE EKSKURSIJA?
Į LIETUVĄ 1

■ Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytaru? 
to 500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa-* 
darė sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai,: 
spektakliais, parodomis visuose kaimuose ir mies
tuose. < <-43

Šia nepaprasta proga yra ne tikdalvvaut ir 
tyt tą viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo girnių 
nėm ir draugais. "

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU •
S.“CI.EVELAND” į

KUBS UPIAUKS U BOSTOITO, BIBttUO 8, INO | 

Taipgi paraakfti tiplaaldinai iš Boitono—gaguNt 4 ir hipes U

Specialiai traukiniai i?-Hamburgo iki Mcmel J \

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų DraufijM 
Dėl informacijų ^(rripkiUs prie bilc agento nario - 
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savo pasi 
Valandos

Katalikų Bažnyčia per 
is Didžiosios Savaitės die- 
s ragina Išganytojaus žo- 
iiais visus saVb vaikelius: 
išeikite pasJMąnę.” Šie 
džiai ragina visus tikin- 
losius daugiau mąstvti a- 
ę Tikėjimo tiesas, Dievo 
eilę link žmonių ir amžino- 
os laimės. Per šias dienas 
ekvienas Katalikas aiš- 
ausiai mato savo tikėjimo 
lėilingumą. Mato tenai Iš- 
mytojaus Jėzaus Kristaus
idžią meilę žmonėms geros--SŲ Vyresniojo Brolio stalo, 

esame visi lygūs, visi broliai.

Mūsą Viešpats kankįų 
žinodamas, kad reikės musysi kojas ? Nemazgosi man 
palikti; norėjo visuomet bū- k°m niekados! 
ti šalia mūsų, pakartodamas 
sakė: “Jūs esate Mano bro
liai/’ Kokie brangū^ ir gai
vinanti tie Jo žodžiai! Jet 
Jėzus būtų vien Išganytojas, 
Atpirkėjas, Geradaris, mes 
Ji nemokėtume šeimvniškai 
ir broliškai mylėti: Įsteigda
mas Šv. Eucharistiją Jis su
lygina visus. Taip žmonių 
šiame pasauly pastebima ne
lygybė, bet prie Jėzaus, mū-

ilios. Kiekvienoje dienoje 
tikomos Bažnyčioje pamal
ąs yra lyg tai raktas, kuris 
įrakina Tikėjimo paslaptis 
? ragina žmoniją būti gė
ris, dorais vaikeliais. Per 
as/dienas tūkstantinių mi
lų eilės lankys bažnyčias, 
ašvęs laiko mąstymui, ma- 
ps savo nupuolimo baiseny
bes, prisiriš arčiau prie 
Viešpaties.
KETVIRTADIENIS - 
:<‘Geiste geidžiau valgyti 
trauge su jumis šitą Velykų 
Mnėlį” (Luk. XXII: 15).
4 Žmogus, leistas gyventi, 
privalo naudotis šio pašau
to grožiu, bet turi visuomet 
irisiminti, kad iš to naudo- 
jmosi turi būti nauda; ne 
rien kūnui, bet ir jo nemirš- 
Snčiąjai sielai. Pasaulis, 
tiesa, gražus, pilnas* laimės, 
pet.ta laimė yra paskendus 
Žarų ir vargti jūroj. Ir 
Faigšė žmonija ieško laimės 

ilgus, ilgus šimtmečius 
ir, deja, jos neranda. Tie, 
|įrie ieško laimės ir braido 
po tą vargų klonį ir kantriai 
9©ša jiems uždėtą kryže- 
tj, tie žingsnis po žingsnio 
Žengia į laimę, į dangti. Lai- 
Įąungi, kurie žino, ko ieško ir 
kam-jie vargsta. Bet, koks 
didelis skaičius žmonių skur- 
Sta ir neranda to ramaus 
džiaugsmo, nes nežino ir ne

ri žinoti kur ir kaip ieško
ti) kad pasiekus amžinąjį 

vverrima.

Kaip žinome, per Velykų 
šventes žydai senoviniu pa
pročiu turėjo valgyti velyki
nį avinėlį. - Ketvirtadienį 
Kristus įsakė Petrui ir Jo
nui “surengkite mums Vely
kas.” Apaštalai manydami 
kaip didelis pavojus gresia 
Jeruzolimoje, klausė: “Kur 
nori, kad sutaisytumėm ?”

“Įeinant judviem į miestą, 
pasitiks judu žmogus, van
dens ąsočiu nešinas. Sekite 
jį namuosna ir į kuriuos jis 
įeis, tarkite namu šeiminin
kui: Mokytojas klausia: 
Kur yra užeiga, kad valgy
čiau Velykas su savo moki
niais? Jis parodys judviem 
didelį prirengtą kambarį, te
nai sutaisykite.”

Apaštalai nuėję rado, kaip 
jiems buvo sakęs Jėzūs, ir 
patiekė velykinę vakarienę. 
Vakare atėjo Jėzus su kitais 
apaštalais ir pažvelgęs į ve
lykinį avinėlį, tarė“Geisto 
geidžiau valgyti su jumis tas 
Velykas pirma negu kentė
siu. Sakau jums, nuo šio lai
ko jų nebevalgysiu.” -...Bu
vo tai paskutinė vakarienė.

Kuomet reikėjo plauti ran
kas prieš valgant, Jėzus nu
sivilko viršutinius _ rūbus: 
paėmęs maršką, persi juosė; 
įpylęs vandens praustuvėn, 
pradėjo mazgoti mokiniams 
kojas ir šluostyti marška. 
Petras, pamatęs prieš save 
nusilenkiantį Kristų, tarė:

kryžiaus ir pakėlė aukštyn. 
Greta Jo nukryžiavo du. gal- 
važųožiu -j— vieną dešinėje, 
antra kairėje pusėje. Prie 
kryžiaus, Pilotui liepiant, 
buvo prikalta lentelė su pa- 
ra^ūr kur . turėjo ženklinti 
Nukryžiuotojo kaltę. : Ai it 
j$s buvb -parakta: “Jėzus 
Nazarietis-, žydu karalius.”

Minia taip bičtpi'įnirtusi, 
kad tyčiojosi iš Kristaus, 
kenčiančio ant kryžiaus. Ei
dami pro šalį piktžodžiąvo: 
“Štai Tau. Jei esi Dievo Sū
nus, nužengk nuo kryžiaus.” 
Taip pat ir kunigai ir Rašto 
žinovai išjuokdami sakė: 
“Kitus gelbėjoZ'-pats savęs 
negali gelbėti: Jei Jis y ra Iz
raelio karalius, tenužengia 
dabar nuo kryžiaus, — įtikė
sime. Pasitikėjo Dievu, te- 
išliuosu'oja dabar Jį, nes sa
kėsi esąs Dievo sūnus.” Jė
zus girdėdamas tai, pakelia 
kraujais paplūdusias akis 
augštyn ir maldauja: “Tėve, 
atleisk jiems, nes nežino ką 
darą.” _ [

Žydams pritarė ir vienas 
nukryžiuotų 

drauge - su Kristupų^ Jis 
taipgi sakė:.“Jei Tu Kris
tus, gelbėk patsai save ir 
mus.” Antrasai gi draudė 
jį: “Tu nė Dievo nebijai, li
kęs taip pat nusmerktas.Mu
du, tiesa, teisingai apturiva 
tai, ko yra verti mūsų dar
bai: šis gi nieko pikta nėra 
padaręs.” O Kristui tarė: 
“Viešpatie, atsimink manę, 
kad nueisi savo karalystėn.” 
Tarė jam Jėzus: “Ištiesų, 
ištiesu sakau tau šiandien su 
manim būsi rojuje.”-

// J” ' ' X . • i ’

Kristus pažvelgė žemyn, 
žiūri, — po kryžiumi stovi 
apaštalas Šv. Jonas ir Šven
čiausioji Panelė, palikusi be 
globos; Šv. Juozapas jau se
niai buvo miręs. Tada atsi
gręžęs į Mariją tarė: “Mo
tina, štai 
šv. Jonui:

Ona.
Kristus, 

kryžiaus, kenčia neapsako
mas kančias; visų apleistas 
ant žemės kreipiasi į savo 
dangiškąjį Tcvq, sakyda
mas: “Mano Dieve, mano 
Dieve, kodėl man apleidai?”

Gausus kraujo tekėjimas iš 
žaizdų išdžiovino, Kristaus 
Kūną, pažadino troškulį; to
dėl Jėzus tarė: “TROKS- 
TL\’.’ Kareiviai, stovintįs 
sargyboje, išgirdę tai, pa
mirkė uksuse kempinę ir už
movę ant lazdos, pakėlė prie f

Judui, Salono Iškąri 
imi. Matydamas tyloj 
kant Jėzij sft Jociuj 
mes, kad jo neįtartų, Ju
das paklausė pąšųibždomis: 
“Argi . ---
“Tu,” atsakė^

V -‘J'ir

Judas suprato ■ 
nant slaptus jo užrhanvi

• v — • »

kojij niekados! ’
“Jei tavęs nenumazgG- 

siu,” atsakė Jėzus; “neturė
si dalies su Manim.” Petras 
nusigandęs susukų: “Vieš
patie, netiktai mano kojas, 
bet ir rankas ir galvą—Kas 
yra numazgotas, nereikalau
ja daugiau, kaip tiktai, kad 
numazgotų kojas, ties visas 
yra grynas; jūs esate gryni, 
bet ne visi,” tarė Kristus, ži
nodamas, kas Jį išduos.

Valgant, vakarienę, Kris
tus įstatė Švenčiausiąjį Sa-- 
kramentą; paėmęs duoną,1 
palaimino, laužė ir duoda
mas mokiniams, tarė: “Ini- 
kįte ir valgykite, tai yra Ma
no Kūnas.” Apaštalai ra
miai priėmė Šventą Komu
niją. nes prisiminė Kristaus 
pažadėjimą: “Duoną, kurią 
duosiu, yra Mano Kūnas ... 
nes Mano Kūnas tikrai yra 
valgis ir Mano Kraujas tik
rai yra gėrimas.”

Paskui paėmęs vyno tau
rę, da^e jiems sakydamas: 
“-Gerkite iš to visinės tai y- 
ra Naujojo statymo Mano 
Kraujas, kurs bus išlietas už 
daugelį nuodėmės atleisti.” 
Taip visagaliu savo žodžiu 
pavertęs duoną ir vyną savo 
Kūnu ir Krauju, tarė apaš
talams: “Tai darykite Mano 
atminimui.”

Davęs apaštalams savo 
Kraują ir Kūną, Kurs ryto
jaus dieną turėjo būti pri
kaltas prie kryžiaus, Jėzus 
susigraudino ir tarė: “Ištie
sų, sakau jums, jog vienas iš 
jūsų išduos manę.” Apaš
talai ėmė dairyris vienas į 
kitą, norėdami tarytum, iš a- 
kių pažint išdavėją. Bet 
visgi taip nusigando, kad pa
tįs nebetikėdami savimi, 
klausė Kristaus: “Ar ne aš 
Viešpatie?” *

Išganytojas nenorėjo skelb
ti Judo: paminėdamas išda
vimą, norėjo sugraudinti 
kaltininką. Todėl klausia
mas neaiškiai pasakė: “Kur
sai su Manimi dažo iš du- r
beds, tas mane išduos; Dievo 
Sūnus eina, kaip apie Jį pa
rašyta; bet nelaimė tam žmo
gui, per kurį bus išduotas 
Dievo Smuus; geriaus tam 
žmaguioūtų, kad jis nebūtų 
gimęs.”

Petras būtinai geidė žino
ti, kas tai būtų: bet patsai 
nedrįso klausti: pamojo tad 
J onui, kad užklaustų, apie 
kurį kalba. Jonas, pasilen
kęs prie Jėzaus krūtinės, pa
klausė: “Viešpatie^ kurs y- 
ra?” Jėzus atsakė tylomis, 
kad kiti negirdėtų: “Tas yra 
kuriam Aš duosiu padažytą

'[ JUOZAS a. soonoosl
Viešintais Betirtnutae 
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HplMan gydytojo neartas ir

>•>ži- 
mus; 

griaužė jam sąžinę, bet nu-
. .. - s -

~~ikėsini- 
[ds pristo-

tarė pildyti savo 
mą; nuo tos 
jo prie jo velnias. Išseko 
Kristaus kantrybė; nebeno- 
įėjo ilgiaus matyti Judo prie 
savęs ir tara: “Ką darai, da
ryk greičiaus.” Judas tuo
jau išėjo. Buvo naktis. Iš
davėjui prasisalinus, tara 
Kristus apaštalams: “Sūne- 
iaųdar valandėlę esrai su 

j umią-""ipš kosite manęs, bet 
kur aš būsiu, jus negalėsite 
ateiti... ”

Petras paklausė:. “ Vieš- 
patie, kur eini?” “Kur AŠ 
einu, tu dabar.nega.li sekti, 
seksi paskiaus.” “Dėlko ne
įgaliu dabar Tavę sekti? 
Viešpatie, aš esmi pasiryžęs 
eiti- su Tavim į* kalėjimą ir galvažudžių, 
įnirti...” Kristus jam tarė:

■ “Tu guldysi už manę savo 
’ gyvybę? Ištiesu, išįiesų sa

kau tau: šią. naktį, pirm ne
gu gaidžiai sugiedos antroc 
kartą, tris kart manęs užsi
ginsi.”. '•

Kristus dar ilgai kalbėjo 
su apaštalais : “Naują įsaky
mą daviau jums, kad, vienas 
kitą mylėtumei, kaip aš jus 
mylėjau, ištapsi pažins jog 
esate mano "mokiniai, ‘r jei 
meilę, tarp savęs turėsite.” 
Galop taręs: “Užteks, kelki
tės, eikim iš čia.” — Išėjo.

PENKTADIENIS
“■Aš gi, kuomet būsiu pa

keltas aukštyn nuo žemės, vi
są patrauksiu? prie savęs.” 
(J)u 12, 32).

Penktadienio rytą Pilotas 
patvirtino žydų reikalavimą 
Kristų nukryžiuoti. Karei
viai tuojau Jam uždėjo suh- 
kų medžio kryžių, prie kurio 
turėjo būti prikaltas, ir nu
sivedė nusmerktąjį už Jeru- 
zolimos ant Kalvarijos kal
no. Ten paprastai žudydavo 
didelius nusikaltėlius. Toji 
vieta kitaip buvo vadinama: 
Golgota, t. y. kaukuolių kal
nas. Drauge su Jėzumi ve
dė dar du galvažudžiu taip 
pat nugalabyti. Kristus pri
kankintas, eidamas miesto 
gatvėmis, kelis kartus 'par
puolė po kryžiumi. .

Kareivai, matydami Kris- Jo lūpų. Jėzus paragavęs 
taus silpnumą ir bijodami, 
kad Jis nenumirtų prieš nu- 
kryžiafimą, privertė tūlą Si
moną Kyrinietį panešti kry
žių paskui Jėzų. Sekė juos 
didelė minia; kai-kurios gai- 
laširdės moteriškės, išvydu- 
sios tokį reginį, neišturėjo ir 
pradėjo balsiai /raudoti: 
Kristus, atsigręžęs į jas, ta
rė: “Ne manęs verkite, bet 
apverkite pačios savęs ir sa
vo vaikus.”
Atėjus bausmės yieton, ka

reiviai nuplėšė Kristaus dra
bužius, ištiesė rinkas bei ko
jas, prikalė jūą vinimis prie

*• " Z ./ i J .

r,

tavo sūnus.” O 
“Štai tavo moti-

praktikuojąs Worcester’y, kuris seiliau turėjo ofisą South Bostone, 
šiomis dienomis buvo paskirtas lankančiu gydytoju Worcester’io 
Memorial Ligoninės. ,

Daktaras Landžius-Seymour specializuojasi gydyme vidurinių 
ligą ir kad šioje šakoje galėtą p raktikos gauti, ruošiasi šią vasarą 
vykti Europon. Jisai būdamas Europoje mano antru kartu aplan-' 
kyti savo tėvynę Lietuvą.

x Z

kėlė ir atėję miestan; bažny
čios uždanga perplyšo nuo 
viršaus lig apačios.

Šimtininkas ir, kurie bu
vo su juo pastatyti saugoti 
Jėzų, išvydę tai, kas atsiti
ko, labai nusigando ir tarė: 
“Tikrai^ tasai buvo Dievo 
Sūnus?’ Visų tai mačiusi 
minia grįžo miestan mušda
mos į krūtinę. Tik sukietė-
ję pariziejai ir kunigai liko
ne'pajndititijf

Kun. F. W. Strakauskas■s . f . .

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingij savybių, kurias pasilai
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenus geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimų. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro • 
leidžiamų savaitraštį , rt-

“Mūsą Laikraštį”
c

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj fiT 
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje..

“Musų Laikraštis’’ metams kaštuoja 
ketur. litai, pusei metų — du litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
te pati, o visur kitur užsieny (taigi ir r —

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
lėja 31 Nr. “Musų Laikraštis.”

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

Lietuvių Laivakorčių Agentų Asosiacijos 
Amerikoje Rengiama Didelė Ekskursija 

I LIETUVĄ
Lietuvių visuomenei gerai žinomas veikėjas pil. Anicetas B. 
Strimaitis asmeniškai tvarkys ekskursijos reikalus visu keliu.

Vytauto Didžiojo Metais atlankykite savo seną TĖVYNĘ 
Pasaulio Didžiausiu Laivu S. S. “LEVIATHAN” United 

Statės Lines Išplaukiančiu iš New Yorko per Cherbourg

Birželio(June) 11 dieną, 1930 m.

BALSAS Iš UETUVOS
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. 4 Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metų 
Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti Šventėje.
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■ tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr.'Leo- 
Das Bistras.'
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SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš CHERBOURG 
Į KLAIPĖDĄ VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS 

’ VEDĖJAMS VISU KELIU

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
. kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 
• litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- 

si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu, 

i*. 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 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3/nėn., už 25 lit.— 

ūsę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
(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 kataliku dienraš-

uksuso, tarė: “IŠSIPIL
DĖ,”

Išsipildė žydų nedorumas, 
išsipildė Viešpaties Teisybė, 
išsipildė žmonių išganymas. 
Viskam išsipildžius^utaiki- 
nęs Dievą su žmonė is, Jė
zus sušuko dideliu 
“Tėve, į Tavo rankas ati
duodu savo dvasią.” Ir nu
leidęs galvą numirė.

Tuomet prasidėjo baisus- 
reginys. Visoje gamtoje pa
sidarė netvarka. .. Saulė už
temo; žemė drebėjo; uolos 
pradėjo skeldėti; atsidarė 
karstai, daug numirėlių atsi-

Informaciją kreipkitės į
J. AMBRAZIEJUS 

1(53 Gran<l St., Brooklyn, .V.
“VIENYBE" '

193 Grand St., Brooklyn, N.
J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St, \Vaterbury, Conn. -
A. S. TREČIOKAS,

197 Adams Streėt. Newark, N. J.
J. SEKYS, 

ark Street, Hartford, Conn.
UJ IENOS,"

1739 S. Halsted St, Chicago, UI.
A. VEI.LCKIS,

502 South Avė., Bridgeport, Ct.
I’. BALTUTIS, . | ; - •

3327 S. Halsted St, ęhičago, IllJ
“DIRVA,* 1 ' ’ ‘

6820 Supertor Av., Cleveland, O.
JC. MAKAREVICIUS, < .

95 Liberty St., Ansooia. Conn.
K. VAIŠNORA. ‘ x '

Franktin Savtnųa Ir Trust 
■ Plttahurjrh, Pn.

J. J." URBSZO, . , ,
187 Oak St, Ijiivrence, Maw».

“AM. LIETUVIO" AGENTŪRA
14 Vernon St. \Vorcester, Mase.

. arba į

UNITED STATĖS LINES
, 45 BROADWAY (Phone: Dljrby 5200) ’ NEW YORK CTTT

■ ---------------- ■ ■

I’. MOLIS,
1730—2401 St., Detroit, Mieli.

J. G. BOGDEN,
322 W. Ix>ng St, Du Bois, I'n.

J. ZOĖP,
4559 S. Paulina St.. Cliicago. III. 

V. M. STULPINAS,
3255 So. Halsted SL, Chicngo, III 

A. VA RASIUS, .
S. 12 ir Carson St, Plttsburgh, l*a. 

MISS J. RODIS (RAUKTYTR)'
50 Sterilng St.. IVorevster. Mnss. 

N. GKNDROLIUS,
395 Broa<1way. So. Boatnn, Mnss.

4 K. KASEMEKAS, ’
793-797 Rauk St., tVaterlmryCt 

P. bamkevicius,
► 678 N", Main St, Montvllo, Mass>
K. SIDABRAS.

875 Cambrhlge St, 
&• C*mbrldg<\ Mass.

J. VITKAUSKAS.
Rtchmond Trust Co„ 1 

2701 E. Allegheny Av^Phila., Pa. 
M. BTEKSHA. “S-roa" Agvnt ved.

373 Kenslngton Aventje, 
RnaMand-Chicagn. IR. į

\ *



-

. ;■ V; v

- -__  j

* *•
>> s

c 4 ■ e y: .«

š?

NOI
<<

, pas 
pijos 
m. S.
rių aktų-' 
irmųjų

a begalo gražus ir pamokinan- 
s, ištisai kupinas gilios reikšmės 
■ sektinų 'pavyzdžių pasiaukoji- 
lui už katalikų tikėjimą.
Pirmas ir antras aktas atvaiz- 

u'oja Poncijaus. Piloto paloeių; 
ktas tlrečias — ciesoriaus sodas, 
lomoje; gi ketvirtas aktas per- 
lato kalėjimą kuriame Poncija 
uvo kankihama. —
“Poncija,” — Piloto dukterį— 

t vaidino Zofija Kasparavičiūtė. 
Tos kalba, nudavimai, įstabiai ti- 
;o rolės ypatingumui. Nemanau, 
cad kas kitas galėjo tą tvpą ge
niau atvaidinti. P-lė Zofija tik- 
•ai savo rolėje gyveno.

“Korina,” — jos sesuo—buvo 
įaunttfė Virginija Pekarskaitė. 
—Anelė Jermalavičiutė turėjo ro
lę jų motinos*, “Klodijos:” * 

Išdidi “Agrifjna’ĮRomos 
riesorienė — buvo Pranė Galins-, 
kaitė.
.“Flavijos” — ciesorienės drau

gės — rolę turėjo Agnieška Ta
mulevičiūte. ’’ >

“Ėetronelę” — žvdę — atvaiz
davo Jieva Dubosiutė.

Margareta 
niai vaidino 
dukterį^

“Dimona” 
buvo Elzbieta Abračinskaitė.

Ciesorienės dukterų — “Miran- 
doą,” ir' “Oktavijos” roles turė
jo Adelė Naruševičiūtė ir Ameli
ja Jernialavičiutė.

Ona Stonkiutė lošė “Kornelą’* 
i— Romos žynę. . ■ > • -.

naites Piloto namuose — atvaidi
no Ona Dani laite, ir Joanna Be- 
levičiutė. Ypatingai p-lė Joanna 
gyvai lošė kerštingos “Rūtos” 
rolę. -
/‘FJamentina” — vaidelytė — 

buvo Marijona Germariavičiutė.
“Pampiliją” — kalėjimo pri

žiūrėtoją — tinkamai atvaidino 
Juzė Jezukevičiutė.

, Vergės — “Kasandra/’ “Tabi- 
ja,” ir “Etelinda.” buvo šios 
merginos: Adelė Lansbertaitė, 
Marijona Bartkiutė ir Stasė Jer- 
malavičiutė..

Kitas verges atvaizdavo. Ame
lija Jermalavičiūtė, Julija Valen- 
tukevičiutė. ?Ona Lukošiūtė, Ma
rijona Puidokiutė ir Florencija 
Belevičiutė.
< Šokėjos buvo mažos mergaitės, 
Albina Treinavičiutė, Agnė Že- 
meitukė. Lydija Švedaitė ir Flo
rencija Kalpokaitė.

Antrame akte už scenos ponia 
v Mazgalionė giedo jo “Stabat -Ma- 

*''ter.”'akomp. P. Šokas.
Bendrai visas vakaras puikiai 

nusisekė, nublika buvo užganė
dinta ir reiškė dėkingumą artis
tėms ir jų gerbiamam mokytojui 
již pateikimą tokio Įspūdingo vei
kalo. Vakara atidarė b-nia Vie- 
Fulienė. ‘
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ART. JUOZĄ? BABRAVIČIUS

įiriT

■ • . 1

Ketyirtadieay. Didysis ketvirta-. 
grįžęs iš Floridos uoliai ruošiasi I dienia yra diena Įsteigimo Šven- 
prįė savo- koncertą kuris Įvyks | čiausio Sakramento. 7 vai. ryte 
South; Bostone, Municipal Svetai-1 bus išdavinėjama šv komunija. 8 
rieje, įririną sekmadieni po Vely-lval. bus giedamos šv. jnišios. Po 
■kų'; bąlanc|žio| 27 d. . • : ( j mišių bus repozftuojamas adoravi-

.Po«as Babravičius minėtame I mui , Švenčiausis - Sakramentas, 
koncerte sudainuos nauji} dainė-1 žmonės lankys šve; Sakramentą 
Iftj; kurių dhr Imtavių kOneėftub- | bažnyčiose per visą dieną. ,. i 
se nėra dainavęs. Jo koncerte, yra | ■ Penktadienis. Baisiausios trage- 
sutiki|i$i.dalyvauti dainininkė p-lū I dijųs“ pasauly atminčiai kiekvie- 
A. Stpčkiutė iš IVorcester’io. Inas krikščionis turėtų staptelt, pa- 

Rep.l tylėti ir pasimelsti bent didžioje 
------------------- - Ipėtnyeioje. Pamaldos bus 8 vai.

AČIŪ l^yte ir 7:30 vakare: Kryžiaus svei-
Turiu už didelę garbę pranešti I kinimas, grabo lankymas.

gerbiamai Bostono lietuvių visuo-1 Šeštadieny. 8 vaL ryte pamaldos 
menei kad, su jos maloniu pritari- prasidės šventinimu ugnies. Po 
mu ir pasidarbavimu, ‘šv. Petro I tom1 bus šventinamos žvakės ir gic- 
Iktūvių parapija, So. Bostone, lai-1 damos sv. mišios.
mėjb prekių štampų konteste ant-1 Gavėnios pasninkas baigasi šeš- 
rąją dovaną — $500.00. j tadieny nuo pietų.

Nemaža pinigų suma parapijai. | pamaldos. 

Yra didelė garbe visai Bostono.lie- 
tųviųlkolonijai.

Tūkstantinių organizacijų.ir pa
jėgų viso didžiojo Bostono įtemp
tame 'lenktyniavime mums laimėti j su asista. 
antrą; premiją įrodo mumyse vie
ningumą ir galingumą.

Garbė bos'toniečiams! 
Ačiū už tai visiems geradariams, 

Ypatingai ačiū šeimininkėms, j 
“Darbininkui” ir krautuvnin- 
k^nis už ypatingas pastangas sun-! 
Liame kontestavimo darbe.

.Šisai taip gražus pasirodymas! 
turėtų mus’ skatinti siekti, kitų 
metų pradžioje, prie pat pirmosios' 
dovanos.

Kas iš'Bostoniečių lietuvių ne^ 
norėtų matyti lietuvių • prapiją 1 jo dirbti. Ji dirba Centrai Spa 
žygiuojant pačioje pirmoje vieto-1 krautuvėje. U i : ' ,
je. , x- į (■ i M5-

Ačiū. Ačiū. . , —
» I • * ' Y < . • • , , ,

'. Gilų ačiū sakau ir už bažųytinį 
koncertą, Verbų sekmadieny sta- 
j.._
StraG|aii&kui, ^ ponui Karbauskui, į 
Maistams, choristams’ 'tikietų par- į 83

1£ JAAJr l-ni

iiusię

> - : i V
Drama'”Išpažinties Paslaptis.” 

— Matyt kad Montello vaikinai 
iieužsileįdžia merginoms, nes ko- 
vąv3iO d., pas mus vaidino Jono 

’ •• į “Išpažinties -
” Tiesa pasakius, jie 

merginas ^pralenkė savo gabumais. 
Rausyto jai stebėjosi jų gražiu 
vvtojira'u lietuvių khjbos. Veika
las .buvo vienas iš jausmingiau
sių ir vaidintojai sugebėjo tą gi
lų jausmą pateikti savo klausy
tojams. Nevienas iš publikos kai 
kuriose dalyse ir ašarą nubraukė. 
Būtų neprošalį, kad Montelliečiai 
tą veikalą vėl kada nors pas mus 
atkartotų.

Po vadovyste kun. S. Kneižio 
tą įspūdingą dramą atvaidino šie 
artistai-mėgėjai.

Prineipalę rolę “Kun. Barys” 
—' vaidino Krušas Adolfas. Visi 
negalėjo atsigėrėti“jo nudavimais, 
kalba ir giedojimu ir. nevienas sa
kė, kad tai tikras “kunigėlis.” ' 

Jo tėvu buvo senukas Jerma-' 
javičius Adomas; Labai tiko savo 
rolėj ir klausytojai stebėjosi,-kad 
cenas, baltaplaukis^, žmogus galė
tų taip maloniai veikale vaidinti.

Dubosas Adomas buvo tarnas, 
“ Vivanis.”

Viliugingą'“ Ravotą,” gyvai at
vaidino Jezukevičius Boleslavas. 
Tai artistiškų gabumų vaikinas.

“Pieras” — buvo' Burkevičius 
Martynas.

“Andriejus” — Akstinas Al
bertas.

“Leonas” —■ Advaitis Marty
nas.

“Polieisto” yolę atliko Pagyve
nęs žmogus, Vaičiūnas^Kazimie- 
:as. 'r

VirmAuskiš Povilas vaidino 
“Kun. Raitaieio” rolėj.

Tamulevičius Juozas, atvaidi
no “Teisėją.” Jo raštininko ne
pastebėjau pavardės.

1 < Smarkius Advokatus “Briardą” 
ir^Nėvulį” gerai vaidinO’ B^rt-F 

kevičus Juozas ir Bernatavičius 
Jonas. ‘ _

Liuola Polikarpas buvą-“Laro- 
įas,” Daugelevičius Juozas “Ka
lėjimo Sargas/’ ir Kamandulis 
Juozas atvaizdavo “Vaikutį.” 

Pirmas aktas parodė kunigo 
kambarį ir' nužudymą “Piero.” , 
Antras aktas —"kunigo Bario su
areštavimą ; Aktas trečias — teis
mas ir pasmerkimas; o paskutinis 
aktas atvaizdavo kalėjimą.

Didžiausia garbė priklauso kun. 
S. Kneižiui už tokį gyvą primo
simą šių dviejų veikalų ir artis
tišką parinkimą vaidintojų Retai 
kur- rasime tiek pasišventimo, tiek 
darbo paaukota. Be to. ir abu 
veikalu yra kuri. S. Kneižio ver
timai. Norvvoodiečiai yra dėkingi 
kun. S. Kneižiui ir jo artistams. 
Taip-gi padėka priklauso ir p-lei 
Anelei Jermalavičiutei, kuri daug 
prie šių veikalų yra prisidėjusi.

Prieš abu vaidinimu mūsų kle
bonas kun. K. Urbonavičius pa
sakė po gražią prakalbėlę. Kun. 
Kneižys trumpai paaiškino apie 
veikalus ir jų reikšmę.

Stella Maris

otelio pa-, Tarvydo vertimą 
vadovyste Hslaptis. ’

heiją/’Jf 
_ j krikščionių gadynės 

vertimas Jono Tarvydo). Veika- i
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Vakare bus
/ 

šventos bus 
valandomis.

- Pfisi-

Velykose. Mišios
0, 8.30, 9;30 ir 11
Pirmos bus su procesija 
kėlimo mišios, paskutinės gi bus

68 G SL, So. Boztoh, Mass, - 
Vfėe-Pirmlntakeutj .F. ZaladUenB^ 
., 448 Cambridge €L, Cambridge, Maąąt - >T! 
Prot; RUttnUtfi — G»rsiwrt^jrl a* 

, 448 E. 7-th SL. So. Boston, Mas& 
Tėięphpnę.Soųth jfcĮįį

Fin.!Ra8tinink&—Marijona MarkonlnM, ’ A
664 E. Eighth SL,; Sal .Ę<feton> ;

Iždininke — Ona Staųluliure, . . ’
105 West 6-th St, So. Boston, Masa, 

Tvarkdarč — Ona MizgirdienS,
1512 Oolumbla Rd., So. Boston, Masa 

Kasos Globėja — E. JanudonlenS, '
1426 Oolumbla Rd., So. Boston, Mass, v 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrą utarninką klekvlebo m6nėsi<\ 
7:30 vaL vakare, pobažnytinej. svo- : 
talnej.

VIb&Is draugijos reikalais kreipkitflą \ 
pas protokolų raštininkę.

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

1930 M.

.!•

f ’’yr

Šiuo metu žmonės dažnai kvies 
čia kunigus pas ligonius. Kunigai 
turi porą ligonių Į idiėną. Geras 

. | ženklas iš to atžvilgio, kad nelaū- 
į kiama iki paskutinei valandai. 
Visuomet reikia kviesti kunigą 
kaip tik ligonis sunkiai apserga, o 
ne tuomet kada jią jau miršta.

Į , -į • Raporteris
f .

* >
- Vfej
V ^3

TARPE “G'’ IR “H” GĄT., SO. BOSTON, NIASS.
- ' ■ ' ■’ ’ 7:30 vai. vakare. -■- * i

»v k* V '.'k v* ” t
Šis koncertas bus kaipir atsisveikinimo, o gal geresnio 

susipažinimo su mūsų įžymi ai s * artistais-dainininkais. ..
Dainuos art. J. Babravičius, p-lė A. Stoškiutė ir kiti. 

Programa bus įvairi ir turininga;- Atlankę-pasiklausy
sime gražių dainų ir tuo pačiu pa^ėiHisime savo artistus.' / <

Bilietai nebrangūs. Jų galima gauti'pas rengėjus irt 
^Darbininko” administracijoj, . j '. .v. . ųtM .

./'A. .L>''J5‘.d',ė>>« ; K7U-.k V. .i■:><j

mo pažiūrų< bei’ įsitikinimų įtari?, 
teisę laidoti?.., ’5 - .. <
z‘ Šlaminiai tą užgirdę pradėjo 
nertis iš kaifio. Juju vadas, tik-

* lUAiLt* tckij xvavx luito 10-
riau pasakiūą-f tfhiksmadapfetZxP. įjjrį)įf1j1j> dailės ir meno parodą, 
Baltuškoms pradėjo staugt, bet 
policlstas jį.bandė prašalint is sve
taines; Tada jis'šuštiko, “eikirfi 
visi.” Pakilę nezaliežninkai pra
dėjo staugt ir švilpt kaip pikčiau
si liūtai bei Afrikos tigrai ir išėjo 
ė-: augdami net ant gatvės. Štai ko
kia civilizacija 'yra pas mūšų at
skalūnus.-' ■’ '•

Broliai atskalūnai,, neterškite 
lietuvių vardo ir. nerodykite cinko 
staugdami kaip liūtai ant gatvės. 
Jau ir taip prisijuokė’iš jūsų Sve
timtaučiai-, o jūs - vis dar juos juo
kinate. Susipraskite, ir būkite nors 
sykį lietuviais, meskite., atskalū- 
•>ystę.

v. » • r. <v” " ' t . • ,

PASVEIKO
z- . - **

P-lė Cicilija Karhauskiutė buvo 
susirgus, bet šią savaitę vėl pradė-

Pirmininkas — Antanas Macejunas, -
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Viče-plrm. — Povilas žirolis, ,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Protokolų Rašt — Adolfas Navickas,
274 Boiton St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — Juozapas Vlnkevičlus,
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas, ,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. . 

Maršalka —Kazimieras Mikailionis, 3
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. vį3 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko m4- 
nesinius susirinkimus kas antrą ne-' 
dčldienj kiekvieno menesio Lietuvių - “ t 
Svetainėj kampas E ir Silver Sts^1 V « 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po . S 
pietų. Ateidami atsiveskite draugą 
naujų narių su savim prie draugija > 
prirašyti.

fiV. JONO EV. BL. P Ai ALF |

. D^JOS VALDYBA /f

' « • 7-- L- -

* Pirmininkas — Motiejus žioba, * ; ‘T
539.E. SeventhSt, So. Boston, Mass,.- 
Teiephone South Boston 3552-R.

Vice-Plrmininkas — J.. L. Petrauskas,
* 24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
, Prot Raštininkas — Jonas Glinecklą;

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fln. Raštininkas — Matas.Šeikis,

256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. ; 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Masft, 
Maršalka — Jonas Zaikis, > ’■ >

; 7 Wlnfield St, So. Bpstpn, JMasa.'
Draugija laiko susirinkimus kas treCtą ' 

nedgldi^J^^kie^ieno menesip^2-g_ 

e^Bath'St, So. Boston,'Mas&
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šoki ttftTd Įrankiai. Gerąjį. u J T prašauni ga p us a-
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Teisybę mylintis

Sinkevičiūtė, malo- 
“ Tūli ją” — Jairo

neprieinamą kainą ir gerų išlygh- 
Kreipkitės pas savininką t W. 
Shameklia, 9 LoveAag St., Vert 
Medvay, Mass.

rugsėjo ihėnęsy. Tad. prašau Bos
tono lietuvių visuomenės, sunešti 
parodai daiktų. Parodoje bus pa
gerbiami Vytautas ir jubiliejus 
Bostono 300 metų sukaktuvių.

*1

us»

pirmadieni kiekvieno mėnesio 
vai. vakare, pobažnytlnėj’ .srel 
Fifth SL, So. Boston, Mass. ””

e

— Erodo duktė

i

i

OOKLYN, W.M

PRANEŠIMAS 1
tyt&.imn. Strakanškui, ponai Ji K»» pirklį ..vyriškus
- - - - . . . . I drabužius .prašau prie manęs •

kreiptis, neš aš reprezentuoju vie- ’ , 
mąiiš' geriausių firmų. Siūtus gau> 
laite pigiai 'ir gerai.-/ JONAS- 
RO$Ą, 225 1/ St., So. Boston. Tel. 
S. B.. 9394-W? . . ,

PA1EŠKAU savo tėvo Simono 
Grilevičiaus. Paskutiniais laikais 
gyveno South Boston’e. Vėliaus iš
važiavo į Dayton. Ohio pas savo 
seserį Uršulę.ir Nastę Grilevičiu- 
tę po vyru Lisauskienė. Prašau 
atsišaukti arba pranešti už ką bū
siu dėkinga, Ona Grilevičiutė, 307 
Boiton St., So. Bostbn, Mass.

• (B.-18)

GERA PROGA PIRUI
Parsiduoda graži farmą. 25 mai- 

lės nuo Bostono. 49 akrai žemės. 
Beveik naujas 12 kambarių.na
mas. Visi pirmos, rūšįes įrengimai. 
Yra miesto vanduo, elektra, steam
iiltfma, didelė barpe, salio, sodas 
su 100 vaisinių medžių, 8 karvės, 
4 telyčios, 1 arklys, 30 vištų ir vi-

V

LAWRENCE, MASS.
Jfezaliežninkų cirkas.

Da?bminke4>Tbtrco rašyta apie J - . -1

liezaliežnirrkų bylasl dėl'kapinių. 
Jau gerokas laikas prabęgo ir ro-t 
dos viskas aprimo, bet štaPjųjų 
cunigužis S. Šleinis pranešė kad 

Aukščiausias Teismas {Supreme 
Court) jau išdavė nuosprendį ir 
adv. Bagočius atvažiuos ir paskai
tys nuosprendį. S. Šleinis, P. Ši-_ 
monis ir V. Černiauskas yra kapi
nių globėjai; Viskas buvo gerai iki 
Šleinis panorėjo Šimonį ir Čer
niauską atstatyti ir pasilikti vie
nas kapinitj bosu. Šimonis ir Čer
niauskas nutarė nepasiduot. Šlei
nis pasikvietė Bagoeių į talką. 
Šleinis su Bagočiu sušaukė susi
rinkimą tikslu suorganizuoti kor
poraciją ir panaikinti trustą? Ne
pavyko. Šimonis ir Černiauskas 
padavė į teismą idant uždraustų 
tvert korporaciją. Todėl ši byla 
atsidūrė net Aukščiausiam teisme. 
Kaip aukščiau minėjau, adv. Ba
gočius atvykęs paaiškino, kad 
teismo nuosprendis esąs nezaliež- 
ninkų naudai ir paskelbė Šleini- 
nius laimėtojais. Tačiau jųjįj 
džiaugsmas virto rėksmu. Štai pa
skleista apgarsinimai kuriuose ka
pinių globėjai V. Černiauskas ir 
P. Šimonis šaukė susirinkimą, Lie
tuvių kliubo salėje 2-rą d. balan
džio. Dėl žingeidumo pilkutėlė sa
lė priėjo įvairių pažiūrų žmonių. 
Paskirtu-laiku pasirodo ant estra
dos p. Šimonis sp savo advokatu 
p. Ed> McNally ir perkalbėtojo' f>.- 
A. Subągiu. Advokatas tapo pgr- 
statytas per-p. Šimonį, .kuris prą-, 
dėjo aiškint teismo nuosprendį, 
Šleininiai gi kėlė alermą ir darė 
obstrukcijas. Štai kokį teismo 
huosprendį paskelbė:

a) Šimonis, Černiauskas ir Šlei
nis yra kapinių globėjai ir jųjų 
pieks negali prašalint kaip tik a-

H ARTFORD, CONN.
Šie asmenys aukavo po $1.00 se

nosios Žagarės bažnyčios pataisy
mui i- E. Btitnoraitė, M. Tamošai- 
tė, V. Petrikevieienė, K.- Gaube- 
rienė, A. Bajienė. Pinigai pasiųs
ti klebono vardu į Lietuvą.

M. Kelenienė

prasikaltimą;

b) kapinės ir kapinių fondas tu
ri būt atskirta nuo parapijos;

| c) kiekvienas lietuvis.be skirtu-

BROOKLYH
>.; Iš PmlAv. Apreiškimo 

Parapi^s. .
r j

sAntrą ,Vęlykų>dį?tift, hąaIndžio 
21, įfyks šeimyniškas balius,, pąn..
. - - LIT.1 -s1T-
Ąproskimp parapijos, parapijinė-, 
j ė saĮČje^North 5th it*Y^£vem<$iei•' 
gt. r

Kaip pirmoje >pamlinksmi<iimo 
pramogėlėj po Gavėnios, kiekvie
nas galės'linksmai laiką praleisti, 
įžangos kaina žema. Suaugusiems 
25,centą i. vaikais lOecntijp'iflfti- 
ka k legėKąMial/’H ; 51 J1

Šit rų«Lbąliųj?bua išleistas)Ford 
ahto lobilįus, kurio tikietai parsi- 
davinėjo per pereitą rudenį ir žie
mą.

ivpįėtOįjAiųs ir yjsiemą atsilan-] 
'Koųeerta^ • išlaikė pa-j 

ia^j totią, nebuvo teatrališkas, j 

Piniginio pelno parapijai bus apie 
$3G0M„ / .. ...r',..-:

Čia, man rodos, yra progą pri
minti tai, kad parapija turės iš-1

150 ba. žemės, netoli Panevėžio. 
Gerus triobos. Per lauką, teka upė. 
Žeme visa dirbama ir gerame sto
vy. Apie sąlygas sužinoti: Panevė
žys, Prekybos Ūkininkas” Beri-. 

Kun. F.A.Virmauskis. I drovė, Laisvės Aikštė 32. (B.-15)

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS 
VEIKIMO

Verbų sekmadieny žmonių bu
vo pilna bažnyčia per visas ketu
rias mišias. Verbas šventino 
prieš pirmas mišias, 7 vai., kun. 
F. E, Norbutas. Didžiausi žmonių 
būriai ėjo išpažinties ir prie šv. 
Komunijos.
.i. Vakare Įvyko bažni-tinis kon
certas “Septyni Kristaus Žodžiai 
nuo Kryžiaus.” Žmonių buvo arti
pilne bažnyčia. Choras gražiai 
giedojo, dar gražiau kalbėjo iš aš- 
tuohių atvejų kun. F. W. Stra- ] 
kauskas. Vakaras ^padarė didelį 
•Ivasįnį įspūdį į žmone^z 
- Gana daug žmonės suaukavo 
Velykų gėlėms.

Didžioji Savaitė.
Visi katalikai turėtų -surimtėti 

per paskutinę savaitę gavėnios ir 
ypatingai pamąstyti kas dėjosi 
pirmoje didžiojoje savaitėje. Gra
žus dalykas yra lankyti bažnyti
nes paklaidas, prieiti Išpažinties, 
priimti šv.'Kdrauniją.-< t -

Vaikeliai,ir jaunimas, tai gali 
lengvai padaryti, nes visą savaitę 
f*/ mokyklos.’ -----------

ĮŽteny-.vakaw— bus.. <ayėr c

GELIŲ PER TELEFONU
Bile Kada — BŪe Kur . 

Greitai—Saugiai—Tikrai 
JAMES P. THORNTON 

Member Florist Telegraph x.
Delrvery

108 Dorchester St, South Boston 
Phone S. B. 3198—1658

• Milton 7993

AUTOMOBILIAMS
STIKLUS

ĮDEDAM GREITU LAIKU 
Kainos prieinamos

OLD COLONY AUTO" GLASS 
COMPANY 

M a r t i n - Wyke 
Manager

Phone 2520
* I

KASMIEROK.K:.D-jOt 

VALDYBOS ANTRAŠAI ’

Flrmintnkaji — J. GrubInskB%
24 Preseott Su, Readville, MaM 

Vlce-Pirmliilnkas — J.. Markelloelfc. 
; 140 Bowen SL, So. Boston, Mmm :

ProL Raštininkas—Vincas Paplauskai
116 Bowen SL, So. Boston, Mass. ' 

Fln. Raitininkas — M. Seikls,
256 E. Nnth SL, So. Boston, Maar : 

Kasierius — F. Grendelis,
237 W. Fifth SL, So. Boston. Ma* 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfleld SL, So. Boston, Man 

Draugija laiko susirinkimus kas an> 
rą nedšldienj kiekvieno mSneslo, PC*: 
num. 492 E. Seventh SL, parapijom; . 
salėj, 7th SL, South Boston, Mastu '■ 

—,—, . ------- , —r ę
L. R. K, SALDŽIAUSIOS BIRD \

V. J/jpASALPINfiS DEJOS
> ‘ VALDYBA
V •——

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Ssaenth SL, So. Boston, Mase. 

Vice-Pirmlninhas — A. Naudžiūnas,
885 E..Bro&dway, So. Boston, Mass. 

ProL Raštininkas — V. Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — D. Lingeviflus,*
62 Adams SL, Dorchester, Mas& 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Boiton St.,- So. Boston, Mas& 

Tvarkdaris — J. Leščinskas, 5'
141 Bowen SL, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą
pirmadieni kiekvieno mėnesio’7^0

ŠVENTO PETRO IR PO VILO 

DR-JOS VALDYBA

1 1 ■ " ■ II ~................ I ■■II I
Prof. A. židan&vMtau

MUZIKOS MOKYKLA 
^mnKA-piAjrA8 

T>ck<ttū>s duodamos privačiai kaip 
malūnas taip ir suaugusiems sulig 

'prortĮraio Muzikos Konservatorijų.
Pagtokos aiškinamos liątuvių 

’ kalboje.

Pirmininkas — Jonas L. PetrauSkaa
24 Thomas Park So. Boston, Masa 

Vice-Plrmininkas—Juokas JackevlOv*
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. . 

Prot. Raitininkas — Kazys RusMlMk
446 E. 6th SL, So. Boston, . 

Fln. Raitininkas — Juozas Guzevf®T" 
. ?7 Tampa SL, Mattapan, Mass, v 
Iidininkas — Vincas K

67 G 
Tvkrkrt

Drauguos
«»l

■F—i. ’rrr+g***,1 rr

lietuvis.be


' *‘ ?

NEW HAVEN, CONN.
labiau, kad ji žymiai sumaži

na triukšmą. ______ _______________

< ̂ Ten^-kur šviesai varibja^ yEgipto žemdirbiai,-L.D/S; 28l^pos ~mė&
1 • A V • _ V V“ • • « • v • •» • z* > oviCHitsnVsvAaa

-
* k ■ 19 B

H ■■vN ■ v 0 M
»

me, kad jį j^j 
mojimas išgaiš 
pač kad nugalėsiu; tokį kaP 
ralių, dieviškąjįDarijųr'Bįit 
jeigu tu nugalėtum mane, 
tad nebūtų kuo nė pūstis, 
nes ką reiškia nugalėti pai
ką* vaikyštį ? ^Tavbdovanas 

įą, kamuolį, rykštę i^dėžu- ftš1 priėmiau su nofti, 
tįjsu'diiksu.- Laiške buvo gerus ženklus: rykšte aš

persiu savo 'bariiarus, o k^- Ųiija ne tiįc medžiagoj, bet ir 
muolys yra ženklas, kad aš 
užvaldysiu visą pasaulį.” 

Po kelių mėnesių Dari
jaus motina, žmona ir duktė 
pakliuvo į nugalėtojo Alek
sandro rankas, ir pats kara
lių karalius po jrijų metų 
būtų horėjęs pasiduoti, kaip 
belaisvis,, į rankas tauraus.
makėdonėno, 
lemta mirti 
durklo.’

DIPLOMATIŠKO? NOTOS
* SENOvira^ ’ •

Kai Aleksandras^ Didysis 
negalėdamas žygiavo Į Pefls' 
siją, jį sutiko Mažojoje Azi
joje persų karaliaus Dari
jaus pasiuntiniai ir perdavė 
jažn, nilo“savb::valdovo laiš-

mos dujos/ dujų vamzdžiai 
paprastai daromi iš geležies. 
Bet dabar, mėginama dujų 
vamzdžius gaminti iš aliumi
ni j aus. Palyginus su gele
žim, aliuminijus yra daug

narni felachais, iki 6 metų 
neprausia savo vaiki;. •

a

patogesnis: jis-'^Jen^v^<į-

jį“'* -D O v_j / ' 11V 7.taip parašyta: y.(
“Aš, Darijus, karalių ka-- 

ralius, dievų sūnus ir die
vas, įsakau ir liepiu tau, A- 
leksandrai, mano tarnui, 
grįžk pas savo tėvus ir te- 

rgul tavo motina paauklėja 
tave. Siunčiu tau rykštę, 
kamuoliuką ir šiek tiek auk
so. Rykštė- turi parodyti 
tau, kad tu, jaunuoli, dar 
reikalingas mokymo; ka
muoliukas, kad tau dar lai
kas žaisti su savo amžinin
kais, o auksą siunčiu tau tb- 
del, kad būtų už ką grįžti į 
savo tėvynę. Jeigu tu būsi 
įžūlus- ir nepaklausysi mano 
įsakymo, atsiųsiu pas tave 
mano kareivius; jie sugaus 
tave, ir .tu būsi nubaustas 
jau nebe rykštėmis, kaip 
vaikas, o nugalabytas, kaip 
maištininkas.” ~

Po trijų dienų Aleksan
dras atsiuntė šį atsakymą:

““Karalius Aleksandras 
siunčia karaliui Darijui sa- 

\vo linkėjimus. Ar ne gėda, 
kad tu, Darijau, toks galin
das valdovas, dievų sūnus ir 
dievas, greitu laiku pasida= 
Tysį hienkū vergu, menko 
vaikvsčio, vardu Aleksąn- 
drasj Aš eini ~ "

i kįip prieš dietą,7 b kaip
E • *

| 
A
•. - _ 
ef 
j?* 

t

r-

nis, lankstesnis, faupinges- 
nis. Todėl susidaro ekono-

&arbe. Tad ateity duji; 
vamzdžiai, greičausiai, bus 
liejami iš aliuminijaus. / 

“Tr.”

«. . --------- -
Šiandien inteligentų tarpe yra tik 

viena nuomonė •

Prof. Dr. V..My^lal^Q-PpUn<>.-nedagu». 
jamas literatūrai; visuotaeūča
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis: jtarnaįąs yra didžiausias, 
rimčiausias; įdomiausias Ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėti- 
te užsisakftf“2idi^J 7 i j. i 

“židinio” kaina Lietuvoje: mot 35 L, 
pusm. 20 ftž; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2<50.

Adr.: “židinys,” Kaunas. Laisvės AL

Kuririnkiroas . įvyks sekmadieny, 
baland. 27 d, 1 vaL po pietų, baž

nytinėj svetainėj, 339 Greeu St 
- Kviečiame nariūs(es) ateiti Geri 

proga užsimokėti duokles.
' — . Valdyba

/

bet jam buvo 
nuo išdaviko

“Karys”

NAUJI IŠRADIMAI

Dirbtinis, netikras šilkas 
seniai žmonėms yra žinomas. 
Ypač moterims jis yra virtęs 
nepamainoma medžiaga puo
šnias sukneles besitaisant. 
Netikras šilkas, kaip žinia, 
yra gaminams iš medžio. Bet 
chemija tuo nepasitenkina. 
Medis yra daiktas, šiaip ar 
taiĮ), gana brangus ir jo ne 
visur yra. O pramonei yra 
svarbu, kad ji nepriklausytų 
nuo tokio produktų, kurs y- 
fa arba labai toli, arba gau
namas ne tiek, kiek kad rei
kėtų. Vienam prancūzų che
mikui pavyko rasti būdą 
dirbtiniam šilkui gaminti

■'< , f

0. BROOKLYN, N. Y.
- Blandžia ?7 .d., luoj po sumos 

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

MO^LLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
gegužės 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
. LDS. 12 kp. mėnesinis susirin- 
’kimės jvyks balandžio 25 d., 7:30 
takėli, Karalienė* Angelu para- 
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir Sęuth-^th. gatvių.

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

. Kviečia Valdyba

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

susirinkimai įvyks sekmadieny, 
baland. ,20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

prašome kreiptis dėl visų inform® 
rijų “Darbininko” Adminirtrad 
jėn. ’ - 
ji
2! ■ : " " 1 ■- .<77.

TeL So. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE - 

LIETUVIS DANTISTAS 

fOR. M.XMSiER 
į LVj(KW4»AVtoiush; į 

511- Brodaroay, So. Boston 
—’— * — Ofsio valandas:
M» 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 IMA 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas snbatos Akarala Ir Mr 
dėldląnlal8, taip-gi seredomis nuo 

12-tos diena atdarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

X"

-. Sykį^rado du žydai pamestą šau
tuvą.

Pirmasis sakft:
—- Radome' kliematą.
Antrasis ėmė' prašyti pagroti. 

Pirmasis sutiko apžioti tūtos galą 
ir pūsti, o antrajam paliepė pa
spausti gaiduką, kad imtų groti. 
Šis paspaudė /gaiduką ir nušovė 
pirmąjį žydą, savo draugą. “Ūk.”

■ - ■ . • >

KAIP APSISAUGO NUO 
BAKTERIJŲ

— Kaip, tu nuo ligos bakterijų 
(■nematomų akiai ligų nešiotojų) 
apsisaugai?

■ -— Pirmiausia, aš išvirinu mano 
geriamą vandeni. ;

— Paskui ?
— Paskui, jį perkošiu.
— O paskui ..

• —Paskui aš geriu vien tik . alų.»

PABRANGO .
— Dvidešimt penkis litus turiu 

užmokėti tam bedūšiui Stankui už 
tai, kad pavadinau jaučiu. 0 pra
ėjusį sykį užmokėjau tik penkio
lika. '■ ~ / • J?

— Taip, juk pats žinai, kad da
bar mėsa pabrango. “M.L.”

EUZABETH, N. J. v
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny^ gegužės 7 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti sayo draugus (es) 
prirašyti Valdybė

' DETROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 20 d., tuoj po pamaldų, Šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ’ Valdyba

/ i ■ , ■ . — !■ II— — . ■

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

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

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
gegužės 2, 7:30 vai. vak. Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
vist Valdyba

t

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU
Jeigu jie nepasistengs išauklėti juos 
Dievo baimėjp, išlavinti juos ir jduotl 
jiems ginklų prieš įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojin^ausi žmoniij prie
šais— girtybė, netikėjimas ir doros nu
stosimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausias besimokinančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos sjiole y- 
ra jau dvideiimts metų leidžiamas ka- 
taUkų moksleivių mėnesinis žurnalas 
m" o sau palengvinsite sunkių auklėji
mo naštų^ ,
-J• > tSfAtottis.’V t,

TSvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams (5 Itį pusmeSui ir'išrašykite 
tų žurnalų savo besimokantiems val
kams. - Tuo suteiksite jiems džiangs- 

“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams.
Prenumeratos kaina : metams $2-00, 

pusmečiui^$i.0Q; moksleiviams me
tams $1.00, pesmeflui 50C.:
i Adr. “Ateiti,” Kariny s. Laisvi AL 3.

------- I--------„ 
EASTON, PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks gegužės 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WATERBURY, CONN
Baland. 27 d., 1 vai. po pietų Į- 

yyks LDS. § kuopos susirinkimas 
Senos mokyklos kambary. Con- 
gress Avė. Ateikite vist Valdyba

” ’ M.

i

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

sekmadieny, balandžio 20 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nai*iai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios^ organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
lės.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

bąl. 20 d., tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar .neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba
- ...... - - . A-'?: - : -'

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro 
ir Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba
■ 's 

PHILADELPHIA, f A.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyjes penktadie
ny;, gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

, ČAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 4-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa 
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

WOĘCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimai 

įvyks gegužės 4 d., Aušros Vartij 
parapijos salėj, tuojaus pa su
mos. Viri nariai meldžiami‘pri 
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

J

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAfilSKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų •

%

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) j; 

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.
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LietuvisGraborins

P, J. AKUHEVIČIUS
258 Broadway, ^So. Boston

Teiepbone SO. Boeton 4488
Mirus Šeimynos nariui, llkosietM 
našlaičiams arta giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Ai 
laidotuves aprūpimi gera! Ir ne
brangiai.—■ -
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NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 4 dieną tuoj
po paskutinių mišią, pobažnytinėj
svetainėj. Kviečiame narius ateiti,
nes yra keletą svarbių sumanymų.
Taipgi, atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo Ų*tro leidžiamą
savaitraštį

..$2.00
$2.50
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Kaina
Amerikoje metams .. 4

Lietuvoje metams
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS. SPAUDOS DARBUS

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
.(

y.4b. V ♦ r X * •J
Reikale Kreipkitės Pas

,urJ fcvrĮ* :•B-»

_ J, South‘Bpston, Mass.
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prieš- paprasčiausią pagyrū
ną. Tu per daug lengvabū
diškai parodei mums auksą. 
— mes tuo drąsiau kovosi-

k . Ką tik išėjo iš spaudos!
' - Artisto

STASIO PILKOS
> Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

g;

|Daug rimtą ir juokingų pasi- 
L skaitymų, dainelių, deklemaci- 

iv-
Verta
muose

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c. 

persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį. -
“DARBININKAS”

ma, tą skystimą gamins ne 
tulžvs. bet fabrikai iš, an- 
glitj. Taip pat netikrą šilką 
galima gaminti ir iš fdrma- 
lino. Kadangi anglių atsar
ga yra didesnė už medžių, tai 
netrukus manoma z pradėti 
netikrą šilką gaminti iš ang
lių, kas žymiai sutaupys 
mišką pasauly.

. Amerikoj mėginama ga
tves grįsti guma. Tokią ga
tvėms gristi gumą gamina iš 
natūralinės gumos liekanų, 
atmatų, kurias, po tam tikro 
cheminio apdirbimo, mala i 
miltus, spaudžia iš jų nori
mo didumo plytas ir jas vė
liau kaitina. Iš to gaunama 
medžiaga, kuri turi visas gu
mos ypatybes. Ji'nepasiduo- 
da į vairioms rūgštims, yra

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
X. I

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto

nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena- 

ih e; 4<KARI0 ” nr. yra linksmas skyrius ftKūp- 
\ ^pabiroeu r - - ‘

1 Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai

ria metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 

' ris 60 amerikoniSkų centų.

Redaguoja kpt Balčiūnas, Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba,

AdroMt: Europa—Lithuania, Kanu, NepifltiMio- i 
mybės aikžtė “KARYA.’n . j ;

r.~ • i i. < i.nZZ
Tikrai Pasveiko

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI^GALI 
PAGELBĖTI dI^bininkui SURASTI 

KELIUS IR MUUS VADUOTIS^ - 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA?
Amerikoje metams........................  $4.00

z Pusei metų......... ................... $2.00
Lietuvoje metams$5.00

Pusei metų ....................... ,$2.50

“DARBININKAS”
EINA DU KARTŲ SAKAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
• < z *

. 366 West Broadway

.nin ik• . •••
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“MOŠŲ LAIKRAŠTIS”
I ** e 4 ?

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir vfefeto ginrfnčriis if pažįsta
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsic- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.
; Adreika: Lietuva, Kaunas, Leis- 
4aLAl«ja 31 Nr. “Mūsų Uikraš-

Ponas Angelo Veneziano, 
31 Taft' Place. Roslindale 
sako: “Po trumpo laiko 
gydymo, aš Visiškai pa- 
sveikau,” ir daug kitų pa- * 

iJ&ĮA sveiko. Patarimas dykai.

Dr.6rady,327SX
Valandos t Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai. '< -♦ —

r 1 .


