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Vilniaųs Vytauto Didžiojo 
jubiliejaus komitetas įteikė 
Vilniaus arkivyskupui met
ropolitui prašymą, kad raš
tu pateiktų savo anksčiau 
duotą p. D. Malinauskui su
tikimą padėti atitinkamoje 
Vilniaus Bazilikos vietoje 
sarkofagą (puikiai padirb
tą ir papuoštą karstų), ku
riame bus sudėti dar užsili- 

• kę šioje bažnyčioje Lietuvos 
didvyr^y]kaulai. Atsakyda
ma i minėta rasta arkivvs-K. »

kupo kapitula pareiškė, kad 
jau katedroj Vytautui Di
džiajam {paminklas esąs, be 
to, nežinia, kur esą tie kau
lai, tad ir sarkofagd~statyti 
neleidžia.

Iš to aišku, kad lęnkai ty
čiomis neleidžia atitinkamai 
pagerbti Vytautą Didįjį.

’ Vienas Vilniaus narys gerai žino apie
'•W’ /<■ • 1E lenką šventvagystę _ , l

Kaip žinoma, Vilniaus ka
pitulų pareiškė vietiniam 
Vytauto Didžiojo mirties su
kaktuvių komitetui nelei- 
siantL-Statyti Viliuaus ka
tedroj Vytauto sarkofago.

Tą savo žygį kapitula argu
mentavo, būk niekas neži- 
nąs, kur yra Vytauto Didžio
jo palaikai.

Tuo lyg ir užginčyta netik
Lietuvai, bet ir visam kultū- žino, kur randasi Vytauto 
ringam pasauliui žinomas 
lenkų šventvagiškas darbas, 
kai jie drįso įsibriauti į Lie
tuvos Didvyrio amžino atil
sio vietą ir jo kaulus suvers
ti į makaronų dėžę. Iš ki
lios pusės, Vilniaus kapitu
los argumentai sukelia bai
mę, kad lenkai Vytauto Di
džiojo palaikus iš katedros 
požemio išmetė ar kaž kur

, nudėjo.
' Mūsų bendradarbis krei- 
pėsi į Donatą Malinauską 
prašydamas dėl Vilniaus ka
pitulos argumenntų pareikš
ti savo nuomonę. P. Dona
tas Malinauskas šit ką pasa
kė : — Aš neabejojau, kad

niaus metropolių, į 
giamas, tačiau rrianiaių 
šis atsakymas bus kokiu nors 
tinkamesnių būdu argumen
tuojamas, negu kad dabar i 
atsitiko. O naudojimasis ma-' 
nevru, nelyginant to čigono, 
sugauto su svetimu arkliu, 
visiškai neatitinka aukštų 
dvasiškių garbe. Tvirtini
mas, kad niekas gyvųjų ne-

Vilnius.—Nuteistosios lie
tuvaitės kovo.mėn. 22 d. sa- , , r .. . vi r '. ,,. . , , rrT tas Malmauskas šit ką pasavo paliepimus vvkti 1 kalen-, . v ,

Visos 11

tai yra kovo mėn. 23. diena, 
skaitlingo lietuvių gyvjęnto-

**y -

,' t . • ’?•_ -y •

1 vagonan. Su, 
jomis kartu keletas jas lydė
jusių asmenų. Prieš trauki-, 
niui išeinant konduktorius 
užrakino vagono duris. Kai 
lydėjusieji nuteistąsias lie- 
.tuvaites pareikalavo juos iš
leisti, tai konduktorius atsa
kė: “Tu wam” nie košcol” 
(Čia jums ne bažnyčia). Tuo 
būdu keletas asmenų buvo 
r,uvežta_net Lentupės stotin, 
kur juos išleido. Išleistieji, 
kurie turėjo pinigų, pargrį
žo atgal traukiniu. Kurie 
neturėjo prie savęs,.- turėjo 
grįžti kelias dešimts kilomet
rų namon pėsti.

Dabar visos lietuvaitės sė
di ŠveneioniiĮ kalėjime.

.•fc

LIETUVOS MINISTERIAMS
PAKELTOS ALGOS

♦

Kaunas. — Nuo 1930 m.
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ISJEKIMAS PER 
U' '

kad ųųo
. __ ___
mąs regularinis pašto ir ke
leivių oro susisiekimas lini
jomis: Maskva—Smolenskas
— Kaunas — Karaliaučius
— Dancigas — Berlynas ir 
Leningradas—Ryga—Kara
liaučius. Susisiekimas 
palaikomas kasdien.
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CALCUTT 

Pereitą šeštai 
‘sukilėliai pužl 
|senalą, Chittą 
vyko sųsirėmj 
polilija ir kai 
mušta septyni 

To mieste 
ko, kad sui 
apsiginkląvę 
ginklais ir kx 
plečiasi.

Britų vąldž 
pastangas, kc 
gas sutriuškįn - »

: . - . •' -z-

' -'J

ienv Indijos 
t poliai jos ar- 
png mieste. T- 
nas su Britų 
iMHpene'. Už-
K3tvrHfoęnys. 
magistras sa-
Ee*Kai yra gerai 
hsioderniniais 
įįy .v • * -

f jų veikimas
* •

.t

deda visas 
Kfeųkilėlių jė- 
iŠ f/-, v *
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BULGARŲ ŽURNALISTAI 
ATVYKS Į LIETUVĄ

Šią vasarą Lietuvą žada 
aplankyti Bulgarijos žurna
listų ekskursija su rašytoju 
Drti. Ždanovu priešaky. Dm. 
Ždanovas, būdamas didelis 
Lietuvos mylėtojas, išmoko 
lietuvių kalbą ir skylai seka 
mūsų literatūrą.

LONDONAS.—PirmądUS 
ny penkių didžiųjų valsty-i- 
bių delegacijos patvirtina 
karo laivynų sutarties teks# 
ir atidavė spaudai.

Šiandie, delegacijų pirmty 
ninkai šią sutartį pasirašė* a)

— " T"
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RYTO” PASIŪLYMAS DĖL 
TIKĖJIMO PERSEKIOJIMO 

, RUSIJOJE

Kaunas. Dienraštis “Ry
tas,” rašydamas apie prie
mones, kokiomis reikėtų ko
voti su bolševikais-dėl tikė
jimo persekiojimo Rusijoje, 
siūlo musų visuomenei ne
pirkti nė už vieną centą So
vietu Rusijos prekių, kurių 
bolševikai daug įveža į Lie
tuvą ir daug jų išparduoda. 
Iš Rusijos į Lietuvą įvežama 
cukrus, kaliošai, žibalas,ben
zinas, siūlai, papirosai, įvai
rūs audiniai ię kit.
?•----------------------------:-------;-------------------------“
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Didžiojo kaulai, kaip ir pa
staba, kad p. Donato Mali
nausko žinios apie tii kauhj 
atradimą būsią neturinčios 
pagrindo, turi tiek^vęrtės, 
kiek klasiškasis čigono užsi
spyrimas.

Nors pasaulinio karo au
dra nutraukė "bylos eigą apie 
isilauzima į Vytauto Didžio
jo kapą, itąčiau\ 'dar tebegy
vena net vienas tos pačios ka
pitulos narys, kuris visą tą 
bylą turi žinoti{ nemažiau, 
negu aš. Neseniai man esant 
Vilniuj tas pats asmuo prisi
pažino, kad savo »rankomis 
mūsų brangią relikviją per
krovęs iš makaroną dėžės į 
neva geresnę dėžę. Tad vel
tui imamasi išsisukinejimtį,

-KR YNEWIECKIS?

DU ŽUVO.'1
rvi*-

UBE- ISLAND
r-.

C

sakymas Vytau-

r< 7JRF* -

SffllYTAIlTO
f

Vilnią lenkai padažys endekų kapinynu
seimą,” nors jokių ypatingų 
ryšiij. su Vilnium arkivysku
pas neturėjo.

“Vilniaus Rytojus” stebi
si dėl tokio Vilniaus kapitu
los elgesio. Katedros fun
datoriai Vytautui Didžiajam 
principialiai nesutinka duo
ti vietos paminkluo, o arki
vyskupui Hrynewieckui vie- 
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<Providence. 
tadienv, du ba 

darni kaipo la 

ta įneša revd 

kaliniams ir s 

kad dasigavuj

Nušovė ju 1 

ir bčgo priefl 

Patikę daug 

sargu’įr bėgo? 

durį ^at 

jimoįfi 

]ės,*ss

;I..— Šeš- 
, nuduo- 

#§tojai, slap- 
teriij keliems 
iašįKų jų eiles, 
^isvė-

imo sargu 
lino durų, 

įau^ kalėjimo 
h^rįę kalėjimo 
Baugiau kalė-

Kiti pasidaveT^Tr^u^j ’i^
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ALKOLIKŲ LIGONINEI
STATYTI RINKLIAVA

Vidaus Reikaliį Ministeris- 
leido L...K. Blaivybės d-jai 
per šiuos, metus organizuoti 
visoj. _ Lietuvoj viešą auką 
rinkliavą alkolikų ligoninės 
įrengimui. Reikia tikėtis, 
kad visuomenė taip pat pa
rems tą L. K. Blaiyvbės d-jos 
iniciatyvą.

/ - - ————-

MONTELLO, Mass.—Ve

lykų dienos vakare šv. Roko 

parapijos svetainėj įvyko vi-

SU DIEV!
A r

~ • .-»
geliu riedėjo -ašaros per 

skruostus iš akių. -• <

Prisimiąęs ripie savo.dar-
r ■ y r

150 ŽMONŲ SŪDEI 
CERKVĖJE

i

VILNIUS (Elta). —Vil
niaus kapitula yra. nuta
rusi pargabenti į Vilnių per
nai mirusio arkivyskupo 
Hrynevrieckio palaikus ir 
juos palaidoti katedroj su 
paminklu. Arkivyskupas 
Hrvnewieckis buvo didelis 
endekų veikėjas ir jų balsais 
1922 metais net buvo išrink
tas į vadinamąjį “Vilniaus tos atsiranda.

B
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BUCHAREST, RumųUjį 

ja. — Penktadieny, mieste? 
ly Choesti, Rumunijoj sįąį 
čiatikių cerkvėje kilo gaisras^ 
ir sudegė 150 žmonių.

Didžiajam Penktadieny
• •; -MbJiįĮ 

kaip kasmet buvo daug žmftĮį 
nių cerkvėje. Didžiuma vai^ 
kai: -n|!h

Cerkvė buvo išpuošta 
pieromis, kurie nuo žvaL^ 
užsidegė. Kadangi durys 
atsidarė į vidų, tai žmonemi 
prie duni šūsigrūdusf negsk 
Įima buo. jų atidaryti. Tą^ 
ir. žuvp-. 150 liepsnoje. . .

K a u n as. Dėl ^ferto1 ’ sS 
1 Reali priemonė, ” ktfmflM 
juvo raginama boikotlą^ 

rusų prekės kol bolševikąl 
persekios tikinčiuosius, Šov< 

.. Rusija nori protestuoti.
Gal būt, rašo “Žydų bau 

sas,” kad netrukus būsiarin 
teikta Lietuvos vyriausybe 

protesto nota.

€

.. ... _

išleistuvių vakarėlis. Jauni- toto, kai ką pataisiau, bet 
širdyse.

! : • S

t *

mas,- p.^PĮ’Š|)į^-yaįid^a'ti- 
jant, išpildė programą. Cho
ras padainavo gražių patrio
tinių dainelių^ ‘ ‘ Raulo ’ ’* vai
dintojai dainavo ir vaidino; 
solo. ; .

’ r.. , •. . • - L . . )

Parąpijonų ir draugijų 
vardu pasakė atsisveikinimo, 
ir linkėjimo prakalbėles p. 
J. Trainavičius, p. Daugelę- 
vičius, p. Janušas ir kun. S. 
P. Kneižis.

Gerb. klebonui įtfeikė kele
tą dovanėlių nuo draugijų ir 
kuopų. • : :: ..~

Programą užbaigė kun. 
Jonas Švagždvs jausminga 
ir turininga atsisveikinimo 
prakalbėle. Jis dėkojo vi
siems už dovanėles, užuojau- 
tą ir linkėjimus.

Sako: “Buvo laikai, kad
t

aš maniau, kad šioje kolio-* 
nijoj turėjau prietelių ir 
priešų, bet klydau. Aš ne
matau nei vieno priešo. Pra
dedant mažutėliais vaikeliais^ Tas parodo, kad kleb. kuri, 
ir baigiant seneliais visi yra 
mano prieteliai. Gavau nuo 
jūsų dovanų pinigais, bet

. Jos man., nėra tąip brangios 

kaip šie trys deimantai, ku

riuos lišėraė iš mano akies.” 

(Išsiėmę, iš kišeniaus stik

lelį parodė sudėtus stiklų 

šmotelius, kuriuos gydytojai 

išėmė iš jo akies, kuomet jis 

buvo sužeistas žmogaus ar 

žmonių aptemusiu, protu).

- ~ k* j • » - •

Kiekvienas, kuris jį pažįs
ta; {pripažins, kad statymui 
mūrų žmonių širdyse jis yra 
specialistas. .

Suirusioje, subolševikėju
stoje Montello kolonijoje, 
šiandien turime didžiausiu 
L. D. S. kuopą, Federacijos 
skyrių ir lietuvišką Ameri
koj gimusį ir augusį jauni
mą.

Klebonas ir visa parapija 
džiaugiasi, kad senesniųjų 
vietas procesijose, xvaidini
muose ir šiaip parapijiniuo
se-, darbuose užima jaunes
nieji 
tės.

Kartą man einant Ames 
gatve praėjo būrys jaunikai
čių. Ir kaip nustebau, kad 
jie tarp savęs kalbėjo gra
žiai lietuviškai.

Be to, jaunimas gausiai 
dalyvauja ^rengimuose ir 
programuose.

POPIMIUS VĖD SUBAUKB . 
A . \ . 5 BENDRĄJĄ KONSILIJĄ.

v . - — i

“ Journal de Geneve” pra
neša iš JRomos, kad 1931 me
tų pavasarį Popiežius yra 
numatęs sušaukti bendrąją 
konsiliją^' kuri buvo nu
traukta dėl Vokietijos— 
Prancūzijos karo. 1870 įlie
tais. Šioj konsilijoj būsią 
svarstoma: 1.- Iškilmingas 
herezijų pasmerkimas, 2. 
Kova su pasireiškusiomis, 
schizmomis, 3. Kova su di
delėmis ydomis, kurios gre
sia bažnyčiai, 4. Kova su 
piktnaudojimais ir 5. Iškil
mingas tikrojo tikėjimo par 
skelbimas.

Konsilijoj dalyvaus visi 
katalikų patriarchai, arki
vyskupai, kardinolai ir reli
ginių ordenų generolai.Kon- 
silijos įžanga prasidės Po
piežiaus enciklika jubilieji
nių metų pabaigoj. Konsili- 
ja įvyks šv. Petro bažnyčioj?

-■i 1 ■ " ■ <;•

STREIKĄ PRALAIMĖJO ’•

Kawn«s. Universalio baletų 
dirbtuvėje darbininkai streįr 
ką pralaimėjo, ir už streiku 
dienas kompesaeijos negaus?

■ ■ " > -■'MEĮN
PASKUTINIS TRANSPORTE®

Kaunas. — Lietuvos žv& 
kolonistai į pietį; Afriką ją® 
beveik visi išvažiavę. Šiomis 
dienomis iškeliavo paskiiČ^ 
nis trafisportas, kuriuo 2® 
žiuoja pora šimtų žmonių^

/

■ fL.

ĮSTATYMO SUMANYMAS ŽEMĖS OKIO ROMAMS 
PERTVARKYTI

kurie liečia žemės ūkį, o taip 
pat instrukcijos ir taisyklės 
lięčiančioš žemės ūkio reika
lus, turės būti duodamos Že
mės Ūkių Rūmams peržiūrė
ti. Rūmų sąstatas norima 
padaryti prieinamesnis pa
čiai ūkininkijai, nes du treč
daliu narių sudarys ūkinin
kų atstovai. Jie bus renka
mi 6 metams ir kas 2 metai 
vienas trečdalis perręnka- 
mas. Vieną trečdalį atstovu 
sudarys žemės ūkio organi
zacijų atštovaf !’ •

Visumos suvažiavimas ma
noma pakeisti Žemes Ūkio 
Tarvba. •v *

‘ Rūmų ėšasŲiorima suda

ryti imant tam tikrą dalį, su

važiavimo pasiūlymu 20%, 

visų žemės mokesčių. Įsta

tymas nt&imA išleisti dar šią 

Vasarą,* mdenį paskelbti 1 

t |riau juARfttnų: rinkimus.

KAUNAS. — Žemės Ūkio 
Rūmų visumos susirinkimas, 
tarp kitų darbų suyažiavi- 

ime apsvarstė įstatymo suma- 
'"iifmA Yinmmnsausio 1 d., kaip pranešama Lynią, kuriuo norima Žemes 

“Vyriausybės Žiniose,” visi ūkio Rūmai pertvarkyti.
ministeriai.ir valstybės kon
trolierius, be 2,500 litiyalgos 
kas mėnesis, gaus dar po 500 
litų reprezentacijos reika
lams. Ligšiol po 2,000 litų 
dar be algos iaudavo repre
zentacijos reikalams minis- - 

. toris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris. Mi
nisterių generaliniai sekrė- 
torai mėnesiui vietoj ligšiol 
gautos L200 lt. fljgos^jąbąr 
pridėta800,litų.j,.- .

■ < j / •

BEVEIK TIEK PAT MIRATA, 
KIEK IR GIMSTA

Vilniuj vasario mėn. gimė 
362 vaikai ir tuo pačiu laiku 
mirė. 353 vaikai, daugiausia 
džiovos liga.

’ H

i

Senuoju įstatymu Žemės 
Ūkio Rūmų teisės ir parei
gos buvo ganą siauros. Įvai
riais ūkio klausimais jie tu
rėjo tik patariamąjį balsą, o 
savo veikimu priklausė nuo 
Žemės Ūkio Ministerijos. 
Rūmų lėšas taip pat veik vi
sas sudarė iš valstybės iždo 
skirtos sumoš.’l»! ‘f '

'NdujUojU įstatymu Žemės 

Ūkio Rūmai norima pavers

ti ūkiškos savivaldybės įstai

ga, kuri rūpinsis visais že

mės ūkio kultūros reikalais. 

Teisės numatomos gana pla

čios, o taip pat uždedamos 

didesnės pa&igoš. p 

I - Visi įstatymų sumanymai, 
f ■ * f ■
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P, Sfekmadieny, bal;.,27 d. . 1930, Į 2 
vak po pietį, Juozapo parap. 
senoj svetainyjj Ytatėrbury, CJoan. 
įvyks Ažds: valstybės Lietuviu Ko- 
kpijų {Harrford,Bridgepart  ̂Ntew 
Haven, Ansonia, Nėw Britam, 
Waterbury ir kitų) vietinių komi
tetų labai svarbus susirinkimas, D. 
K. Vytauto Jubilejaua bendro  ̂pa
minėjimo dėlei, .ijtin ocii'*ni;vį

„Lhv Obu^'ĮMA^biBtdObntnliiiiB 
*- -AHHMi Eomftetu,fl
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berniukai ir mergai-

JA
.... J. 7 'X.- . 

-z 'j?' . * ii.
i

■ z * ' ^1 •-

• 'XV.'• W . / •

i

į

•u*

<1
ę

{ *

- ■

> X * *

* d ■; *•
S S ;š* zT >

aSLi* • St

A

PASKELBĖKARO STW 
INDIJOJ I 

LONDONAS.—Po to, jį 
da septyni užmušta susi! 
mimuose Britų policijoj 
kariuomenės sir sukilėli^ 
Indijoj 'paskelbta karo Et 
vis. j fl

Trisdešimts sOptvni 
Vėlini areštuoti.
,i 1 r . 1

LIETUVOS OPERA GAST*0 
LIUOS BERLYNE 

Važinėjęs Berlynan 
stybės teatro direktorittjj 
Oleka-Žilinskis, tarėsi sįS 
Ištinkamomis įstaigomis 
mūsų operos gastrolių ■ 
lyne. Pasitarimo itiūlį 
teigiami.

Švagždvs ir su jaunimu daug 
dirbo.

Ir nestebėtina, kad po vi
sų audrų iš suirusios parapi
jos susidarė stipri .iy pavyz
dinga parapija.,.;ą>\vTn>) j ,

Sustiprįnęs parapiją/dva- 

8iniai ir, medžiagįpiąį jis 

vyksta į tėvynę pas sąvo s^- 

ną močiutę pailsėti, kad su

grįžęs galėtų dar su didesne 

energija pasidarbuoti mūsų

i
Jis kalbėjo. labąį,musijau-išeivijoje. q ; .

* 'Laimingos--kelionės,! 

;«ųp.
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diUęs. pajusi publiką jrgi
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Xąą Įsitaisyti ar-

JVIŲ BAJORŲ DE-GUOB
LIEKAMIEJI DARBAI

LIETUVOJE

išleidžiant lietuvių, Heraldi 
’'?/ kurios lietuvių kalboje

NESPĖJO APSIDAIRYTI,
, 0 JAU ATSISTATYDINO 

Susikūrusi Vilniuje ir Dan
ga vpily lenką-latvią artėji
mo draugiją nešiklijuoja. 
Tiesa, buvo nuvykęs Dau- 
gaupilin lenku būrelis iš'Vil- 
niaus, betkaip ten latvių 
buvo priimti, lenkų spauda

SUSIVARŽĖ DĖL DARBO
Vilkija, Kauno apsk. Vik 

kijoje už miestelio yra val
diškas popiermalkių sandė
lis^ Ten reikėjo sukrauti a- 
pie 400 erdmeterių popier
malkių ir tą darbą buvo ap
siėmę atlikti 4 darbininkai 
po vieną litą už erdnieterį. 
Kovo 10 |d. tie darbininkai 
pradėjo dirbti, bet iš mieste
lio atėjo dar apie 20 darbi- 
i rinkų ir pareikalavo ir juos 
priteisti prie to darbo. Kilo 
barniai. Teko net policiją 
pasišaukti.

Nepagailėkite vaikams džiaugs- 
į>ir naudos!
^Saulutė” eina du kartus per 
Shesi 16 pus!, didelio formato su 
pilvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
atvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
fotams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
ims nfBn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
''kitur metams 15 lit., pusei me-

*

„Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
rimimstracijaL

d) išąįškipti ir W 

įį^endvės lietuviu; 

galią didvy- 

Antis oficia- 
ik • ? -*■

okumentais;

kad visos j&šfafigdš ^ūSiat4- * 
tinti eina nfekaiš,Tnes latviai1 
griežta^ stovi* tautinėse pozi
cijose Inflaiituose, o lenkai-■ 
skundžiasi, kad ten jiems da
romos skriaudos. Tat, žino- _ 
maj.nėra kalbos apie bet ko- . 
kį riuoširdumą. Lenku lai-; j 
kraščiui “Dzwon” pakėlus • 
triukšmą dėl daromų len- 
kams skriaudų Latvijoje, ne
tikėtai atsistatydino prieš 
pat lenkti, ekskursijos atvy
kimą artėjimo draugijos pir
mininkas Škujeneks. Jo vie- 
tą užėmė tūlas, mažiau žino
mas Šalmais. Tuo būdu pa
čioje artėjimo pradžioje jau

• i . • .: -ieinama kas sau.

kL ' t' -• • •.‘Saulutė” daili, turininga ir pa
ika vaikams. Jai rašo ir piešia ži- 
mieji mūsų rašytojai ir dailinin-

®iiu kinu- 

jąjrjŲry- 

Didžiąja Lietuvos

KOMUNISTĘ
Jonava, Kauno apsk. Ko

vo 6 d. komunistai visame 
pasaulyje žadėjo sukelti 
riaušių, pavadindami tą die
ną nedarbo ir bado diena. Ta 
proga ir Jonavos komunistai 
mėgino parodyti savo veik
lumą. Kovo. 7 d. anksti rytą 
degtukų fabriko “Uran” 
mašinistas, šaulys Stasys 
Kurtulis, pastebėjo, kad dar
bininkė Veronika Eleskęvi
naitė mėgina skleisti komu
nistų! atsišaukimus. Ilgai ne
laukdamas, jis suėmė tą ko
munistę ir su visais atsišau
kimais pristatė vietos polici
jai,>kuri Eleskevičaitę padė
jo kalėjimam Kvota veda
ma, ieškomi bendrininkai.

tratėtą su generolu Želigovs- 
kiu priešaky Adomui Micke- 
vičiui paminklui pastatyti' 
Vilniuj. ' Iki šiol • komiteto.' 
darbai ėjodabai pamažu.; Pa-i 
skelbtas paminkle’- konkur-* 
sas, nors jam išleista 12,0005 

- zlotų; jokių vaisių. dėdavėj
Dabar, vėl atvykus Želigovs
kiui j;Vilnių, lenkų komite- 
tas> savo; posėdyję) liūtai^ Tį

LENKUOS PREZIDENTAS 
VILNIUJE

; Lenkų spauda praneša,kad 
Lenkijos prezidentas p. I. 
^Moscicki’s atvyks Vilniun 
birželio mėn. 1$ diena ir čia 
jsbus apiexdvi savaites laiko.

drįs<
savo 
tižia 
dėti
Kryžius buyo 
naktį. Dabar tas-ktyžįus dar 
gerai laikosi ir kiekvienam 
tikinčiam daug byloja į šir- 
ai- '

jūs vmouu •
Jeigu jys kenčiate nuo nevirtklnimo, 

mirufuaių vidurių, atsirūgimų, gaay ar 
išpūtimo viduriuose A- pilve, vėmimo, 
ar Kantriu nesmagių, pakrikimų, 
au-sllaukaite greitos ir pageldauja^fi 
pageltos imdamaa Nugu-Tpne ir gyve- 

žiuomag gyduolei pagnu)iųimųf rteluųip, 
raudoni kraujo, «utvSrkyjnuLir Miettjr' 
rlnlmuf nnaitįuaiy vlrjklpiino 
pridavlmui apėinj ir jėgų nerami 
organama ir nuvargintai uerviaol *tato- 
Wal. Nuga-Tone greitai pabalina ink*- 
tų ar puAlfti Įdegimų. Jis Kiregulluvja 
vidurinę,*nugali kotutlpacijg, pąfcrttnu 
tų nrttrtrglo' Janamų rytai* ir 
poilaingų atgaivinanti riUem. »Nuga- 
Ttme tąi atlietai, MmĮnudl 1^^001 Ina 
W Mtaiemoa ilgas
Mus nuodus Ir atlmuiinoja ir sustipto1 
na visus organu* tr funkcija*.' 

, Jų* galite gauti Nuga-Tone kur tik 
valetai yra penlavinpjsml. Jeigu Jurų 
imrdavėjaa neturi Jų štate. papraiyjtit 
JĮ uiaakytl jų dą jus U d*lalwri<x

juotinis Lietuvių BajčP 
rangi jos naiiųsrisiriu- 
s 1930 metų! kovo 1 / d- 
kito- ko nutarė: r.pasi
ni .supažindinti' Liėtįlr 
risuojnenę su draugijas 
4,u?.«ąi jos pradėtu jau 
•u, kokį tai žygįi atlikti 
sti išrinktai komisijai iš 
draugijos narių.

Idant šį nutarimą, šiuo 
panešama Lietuvos vi- 
įenei:
Į Kad Lietuvių bajorų 
[gijos įstatai yra įregis- 
ti Kauno miesto ir aps- 
ies viršininko raštinėje 
i m. balandžio mėn. 26 d. 
— draugijų registro Nr.

PAIEŠKAI? savo tėvo Simono 
Grilėvičiaus. Paskutiniais laikais 
gyveno South Boston’e. Vėliaus iš
važiavo į Dayton, Ohio pas savo 
seseįįį Uršulę ir Nastę Grilęvfčiu- 
tę Lisauskiene. Prtiau
atsišaukti arba pranešti už ką ba
sių dėkinga. Ona GrileviČiutė, 307 
Bolton St., So. Boston, Mass.

I. Jog sulig šitų įstatų: 
lietuvių Bajorų draugija 
:a artimiausiame kontak- 
u Švietimo Ministerija. 
Draugijos tikslas: a) at
ginti senovės lietuvių 
sia.pnlaikyti savo tautos.^ 
o tėvynės, savo laimės 
lę, branginti, kaip ir se- 
ės lietuviai, laisvę, ginti 
»riklausorną Lietuvą; b) 
goti lietuvių tautos t radi- 
as, rinkti senovės doku- 
ątus apie lietuvių tautą, 
C jos istoriją, kultūrą, a- 
jos santykius' su.kitomis 

įtomis; -e) stengtis išaiš- 
iti lietimų taufbsTdltį. jos 
lų ; kiltį, senovės nepri- 
lūsomos Lietuvos pradžią,

ŠESKAS APDRASKĖ 
MERGINA

Paliepiu kaline; Vaškų v., 
me/gina E. Ą-tė nuėjo į klo
jimą pelų. Užlipus per laip
tus, ji prisikimšo -pelų ir nu
lipus pasilenkė apsiauti me
di nkus. Staiga jai per gal
vą šoko ant nugaros žvėrelis 
ir ėmė draskyti nugara. 
Mergina išsigando ir parbė
go į namus be nuovokos. Da-

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

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

Moterystė ir Šeimyna. Ver
ta, J. Gerutis __________ !__ .40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis________ _____ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip' 
Juo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronaa—BOc.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas _______ ;__60c. ’

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

Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis n); Su paveikslais---- 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis----- - —_25e.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ____________ _____30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šS Kun. J. F, Jonaitis (Ka
pelionas) -------- -—!------------ 25c

Pamalūų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.....10c.
- MoteryštėsResuardomybė. J. ,
LesausHs. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune . *, : ----------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičiu8 ..'!------ 40c.

šventaa Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.—25c.

Religijos Mokypo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—-50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 

: uas ..i-.-, -------------- - -------------- 40c.
; DainJaL Pąrašė Ka-

\ ėBAGikta '■ tr.'.... >■ .... 20c. ''

Kndziulaitis —----------------
D Kelionės po Europą ir ’ 

-AzMų.. Parašė Pranaičių Julė 2.50
- ■- -TEATRAI

Vienuolio Disputą su Kabi
au. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis------------- 15c.

Nepaisytoja^-keturių veįks- 
nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Turas. Kaina------------------------ 35c *

GHiųkingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy- -* 
ias—    —.— ___ _ _____ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ___ i____ _ • • t____25c.

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

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

Esumas—3-eia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.”. Pa- 
•ašė Kun. L. Vaicekauskas__10c

Žydą Karalius — drama 4___
aktų, 5‘pav. Vertė J. AL Šir
vintas ------------ ___________ 30c

■>

Visi Geri—3-jų veiksmų vais- 
lelis; parašė F. V. __ -____ lOe

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas__— .10c.

Iigaiiymo Apsireiškimai — 
dėjimas ir gyvenimas ant Jo
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis____________75a.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Linrdo 
Stebuklas — 4 aktą; parašė 
T. Tarvydas----- ;—L_______65c.

Knarkia Paliepu.—Komedi- 
ia 1-me akte. Parašė Gineitis 15e,

Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką d»rai< 2) Jono 
’aimA; 3). Pasakyk mano lai-, 
nę. Surinko S. K, D. ir N—15a. 
-Valką Teatrai: dalis Ht 1) 
‘Stirsime paskui; 2) Antaną-

PuIUm ant KeBų—“D-ko” 
panda. 'Odos apdaru (2.00 ir (3.00

Mažai NMMm Aukse Alto
rius—juodo* (prastais minki- 
ah Viršdiafa) L..., SOa.

KaiM Naujto Aukse Alto* 
d»—juodoe (prastais kietais 
HHaUais)-----  ■< * -

’------------------------------------’-
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

g.. riori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote- 
į.;/*ys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 

fe. o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir

fe visą papasakos.

L.- ' “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- 

Rgs lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžią-

Moterų Sąjungos. Joje Sale straipsnių ak- 
| galiais motenj klausimais, šalę žinių iš viso pa- 

KdįO' moTėK} gyVitfHED, nu61ato(»einaJie.'8ky- 
|C nk: 4.) Vaikų auktejimas^B^Bveiteto, Nk-
pĄūkis; *4) Mart^agUmąš,^ 5^ 1 Literatūros aky- 
K ‘TOS /rbf. onr.lič. .incf'rą*«-‘ -? •
g|^v.“MOTERŲ DIRVA:” yra papuošta gražiais 

g.jdrSeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
L; išlyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

||ir*'MOTERŲ DIRVA” pradęs eiti laotūvon. 

Kr* Užsakymus siųskite šiuo adresu; - 

'■k- tfMOTERŲ ĖIEVĄ^ ’
KMįijK W. 24 Street, ' ' ' Čhicągo, Mk

damę didelę nuolaidą. . Iškart imant už (5.00 katalogine kaina gau
site gž $2150. yTą kainą tik/'Parbinh^J^pręnuųieratoriąnis ir LDS.

; f; j ' r < 1. • ■: ‘ » • . ; ' > i ;

J ... ■ ••11 "i •

j Apaštalystės Maldąs Statu-: 
tas. .4- Vertė Kun. P. Sauru- 
sąitisf..... ... !......   25c

: Kelionė Aplink Pasaulį per ' 
80 .dienų—-Apie visas derybas * i 
be galo įdomūs nuotakiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
P&rtšė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio ■!' ..—(1.00

Pramoninės Demokratjio8 Pa- ; z 
grindai. Parašė Uosis.i^^TSe/

įrangas kryžius, pastatytas 
rusų laikais. kryžiąu» są- 
Jdninkas 'yra^Petras Btio- 
džiūuas, turis.dabarl» w-

< V-. - : » 4T^.X i-’ V ;

sode kryžių, rusu vai- 
jį nubaudė S' paras' sė 
Vilkaviškio kalfejimc. 

pastatytas 
: w»* • *

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

‘‘ŪKININKAS’?^,,,
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausiniais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, leimi- 

įvairenybių ir tt.
> kaina 1929 mė-'

Lietaivojt-1> litai, arba 50 
merikonišką centų, o Amerikoje 
1$ lįtų arba vienas ir pusė, dolerio. 
Pinigus afiptf šiuo adresu; Lith- 
uania, Kaunas ‘‘ŪKININKO’ ach 

;io 'jaunine rytėta Ii- suteikit ainfotracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.
\NepWkU» kad 
gfissssraę 

delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį tavo giminėms ir pažįsta- 
misom Lietuvoje.

Pąs inu$ yaldantie^ 
ii organai rado reikalą padį> 
dinti traktierių skaičių. Ir 
liiįj -kovo mėn. ’ išdygo vėl 
naujas traktierius. ' *0 kiek 
dar yra slaptųjų degtinės 
parduotuvių! Rągi, tokiais 
dideliais metais, kaip šie 
1930 metai, reikia visame 
kame stiebėtis. Matomai, su 
tuo padidėjo per daug drą
sūs ir negražūs “žygiai,” 
Nekalbant apie turgaus die
nas ir šiaip pasitaiko įvairių 
ekscesų. Štai, kovo 18 d. a- 
pie 9 v. vakaro vienai mote
riškei grįžtant namo buvo 
pramušta galva. Kovo 19 d. 
apie 11 vai. išmušė buto lan- 
gu£ ramiai gyvenančios pro- 
gimriazijos -mbkvtojos.

Keno gi pareiga apsaugo
ti piliečių ramybę? .

Plungė* ir 
įlinkės ŽviAlaičių, BeK. 

Jungėnų ti Grigaičitį kaimų 
ūkininkai 19£t nL nžpar$|- 

vė žydams nukirsti savo ben
drų servitutų ir ganyklų miš
ką, Užpardavimui ir sutar-, 
čių sudarymui su ūkininkais 
pirkliai ėmėsi šių pnėmoniij,

Iš tų pačių ūkininkų tar
po surado kelis jiems tinka- 
mesnius vyrus, žadėdami 
tam tikrais rašteliais, net ir 
notaro paliudytais,’ kad jie 
prikalbėtų ūkininkus, kad 
[parduotų mišką pusdykiai.

Kada hus pradėtas miško 
kirtimas, tai ir-tie pažadėji
mo lapeliai bus vykdomi. Pa
žadėjimo lapeliai sudalyti 
dviprasmiškai neaiškiai.

Vertė turto, kurį šie kal
niai užpardavė, yra apie du 

[milijonu litų. Tuo tarpu trys 
kaimai gaus tik kelias de- 

[šimt .tūkstančių litų. Visas 
[miškas specialistų manymu, 
[yra I rūšies; jo išplūkdamas 
I pigus ir*patogus^'nes 
[arti Bębrungo upės.

Kokie nuostoliai padaryti 
[ir kas pasinaudos?*.. Dabar, 
[ rodos pamatė apgauti ir, rei- 
| kia tikėtis, imsis priemonių 
[apgaulę atitaisyti.
r : - ' •
1 ; n : i • «<.'<•..1: ■■».Ur.l♦?'*

ri'. M ■ i’fįfcyr

* ■

zemąieių 
gaikštysčių 
sius su 
Kunigą ikštvpte ir su Kuršiį 

J^tdaUų,^į)tyipgų ir prūsų 
ęas^ais 

Jegtįhiuc 
žęiiiiiičir 
riu ainius, *ei 
hais į vairais ■-
e) Išleisti lietuvių heraldiką, [ 
senovės lietuvių didvyrių 
monografijas ir sudaryti jin 
ainių genealogijas. § X D-jos j 
veiksmo sintis — visa Lietu-1 
va. • I

III. Kad į'lietuvių bajorų] 
draugijos rankasjrra pąiixv| 
tas visas buvęs rusųNmperi- Į 
jos senato heriąldijos depai-| 
tamento ir gubernijų bajorit t 
deputatų susirinkimų dar- Į 
liast, liėčiąs senovėje atsižy-[ 
mėjusias lietuvių kilties gi-J 
minės.

IV. Kad lietuvių bajorų J 
draugijos centro valdyba, ei
dama draugijos Įstatų § 8 ir 
pildydama visuotinų draugi
jos narių susirinkimo 1928 
Vi. 10 nutarimo punktą 3, 
jaivyra išlegitimavusi keletą 
lietuvių kilties giminių per 
600 metų, per 450 metų ir per 
300 metų iki pat šių dienų,—- 
ir užinteresuotiems tame 
darlie asmenims via išduoti 
notariškai užtikrinti legiti
macijų aktų nuorašaL '

Tie draugijos centro vai- j 
dybos ir legitimacijų Tary- ! 
bos sustatomieji legitimacijų.! 
aktai ir bus paimti pamatan, 
’yiKihv-___ a i- . > t-r »i-

_____  _ ___ _
iki šio laiko dar nėra.

Lietuvoje amžini bajorai 
yra penkių kraujų:
.1) vietiniai savieji lietu

viai — 83%; ir 2) atėjūnai, 
svetimtaučiai: totoriai, vo
kiečiai, rusai ir lenkai bajo
rai —=45% kurie visi savo 
laiku ir bus lietuvių bajorų 
draugijos centro valdybos ir 
legitimacijų Tarybos atski
rai iškgitimuoti ir įtraukti; 
pagal jų tautybių Į 5 atski
ras Lietuvių Heraldikos da
lis.

Visuotinio Lietuvių Bajo- 
nj draugijos nariigsusirinki- 
mo Įgalioti:

Kunigaikštis Jonas, Jono 
sūrius, Gediminas—Beržans- 
kis—Klausutis, Garbės Po- 
mian. •
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Pavasaris—gražumų ir viliojimų metas.
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~~ BALSAS Iš LIETUVOS

PADĖKOS ŽODIS
• » ' • * • . * t

Spauda yra viena stipriausią vi- - J 
suomenčs auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonių tarpe gyvybės ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Šalkaus
kis. .. . ’

Bronius Genevičius, 
Lietuvių Kolegijos Studentas

• - t • •
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Lietuvių Kolegijos
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Esu dėkingas Chicagos Vaikeliams, lankantiems Šv. 

Kazimiero Sesučių vedatnąs mokyklas, už prisiųstus rašte

lius. Ištikrųjų, nudžiugau perskaitęs jūsų raštelius. Gai

la, kad me^ panašių parapijinių mokyklų neturėjome kada 

aš buvau mažas, taip kaip jūs dabar, kad turite.
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Svekinu Savo Jaunus Skaitytojus,, ., , ,
Velyki} laikas kiekvienam katalikui ištikrųjų yra taip 

•eikšmingas meto laikas. Mūsų tikėjimas moko mus, kad: 
>er šį laiką mes gauname' pilnesnį1 supratimą “kame gyve
name,” “khIš mūsų reikalaujama*7’ ir “kur mes rengiamės 
dti.” * '1 ‘ ' - • !

' •> . r

Jėzus Kristus aiškiai pasakė: “As pergalėjau pasau- 
i.” Jis pergalėjo savo gerumu, pavyzdžiu, meile. “Duo
kite kitiems graži} pavyzdį kaip aš jums daviau.”

Mums linksma. Kodėl ne L Mūsų Išganytojas kėlėsi, 
sutraukė nuodėmių tinklą, idant mes būtume liuosi. Su po- 
itu galima tais gražiais žodžiais pasidalinti: -

1

.. X.

Palaimintas rytas! Miręs Kristus kėlės! 
Aleliuja! Kristus Viešpats prigimties! 
Gieda dangus, žemė gamtoj puošias gėlės, — 
Garbė Kristui nugalėtojui mirties!

Aleliuja! šaukia širdyšAnilijonų.
Alus atpirko Kristus Dievas ir Žmogus. 
Garbė Jėzui neišsemiamų malonių, 
Kurio nuopelnų mums surengtas dangus!

Sudrebėjo vartai pragaro piktybės, 
Prisikėlus Kristui dieviška galia, 
Kai sugaudė giesmės angelų daugybės, 
Kai įvyko Tėvo Dangiško valia.

Išsipildė žodis pranašų sakytas: 
Kristus gimė, mokė, kentėjo už mus, 
Mirė ir štai kėlės. Palaimintas rytas,
Kurs džiaugsmu nutildė verkiančių skausmus!

Palaimintas rytas—krikščionijos šventė, 
Rytas dangaus džiaugsmo nuodėmių vergams, 
Nes jau kėlės Kristų, kur už mus tiek kentė. 
Atvėrė versmes Jėzaus Širdies meilės, '

Teikiančios gyvybės sieloms amžinos, 
Ir štai seka Kristi} palaimintų, eilės, 
Trokštančių vainiko laimės siekiamos.

• • •; - į -• r-

' Ei, nurimk, žmonija, palaiminta rytą, 
Tiesk rankas į kryžių, kryžiaus eik keliais,

p v O dangaus ramybe žemen nusileis.'” '

Ir štai, Velyki} rytui švintant, sudreba žemė džiaugs
mu. Savo pajėga, garbingai išeina Atpirkėjas iŠ karsto. 
Jis gyvas, Aleliuja! Jis gyvas!: Ir kaipgi galjma nesi
džiaugti? Juk pažadėtasis-Mesijas, Dievas—žmogus, yra 
prisikėięfeiš mirusiųjų, tatį ir mes esame‘tikri jog kelsimės 
iš mirusių.' y >. ! -į

* 1Tankai gyvenimas yra tai tik susijungimas nesmagių, 
priešingų atsitikimų. Kiek daug ašara tyloje praliejama! 
Koki suraminimą nuliūdusiam žmogui gali pasaulis su
teikti 3 Bet šios dienos šventė suteikia mums džiaugsmin
gą amžino gyvenimo viltį. Jėzus yra' gyvas, Alleliuja!

i 4 P • i i J 1 ' ' 1 . 'V‘

Šita šventė nenyksta, nesilpsta, ( Ji buvo, yrą, ir bus 
lygpąsaulio pabaigos. Žmoni ja kįlsta aukštyn, nes Jėzus 
Kristus prisikėlė iš mirusiųjų! Žmonija nepražus, jei 
seks Jį ir Jojo klausys! Jisai patsai save prikėlė iš mi
rusiųjų, prikėlė Apaštalus iš jų dvasios mirties, dar ir da
bar kelia žmoniją iš nuodėmės mirties ir prikels visus iš 
kūno mirties.

Dabar ir mes, jei norime, galime iš mirties nuodėmės 
atsikelti. Jei norime, tu ir aš galime vesti šventą gyveni
mą. Giedokime, tat, šiandien Alleliu j a su šventaisiais dan
guje! Sukeikime džiaugsmą savo širdyse nes Velykų Šven
tė yra džiaugsmų šventė. Ir gyvenkime prisikėlimo dva
sioje nuolat, kad ir mes garbingai iš numirusių prisikel
tume.

Vincas Andriuska,
Studentas.

Tai laikas, 
kuris ateina po skaitlingų nuošalių šaltų Jiemos dienų. 
Gamta vėl pabunda iš savo ilgo žiemos miego ir visą žemę 
apsiaučia visa savo grožybe. • * .

-• * ji ' - t -y . - ». -2’. * * ? T '

Saulutė, dideliu raudonu ratu, išlindo iš rytų krašto 
linksmutė ir pabėrė ant žemės tūkstančius auksinių savo 
spindulių.

Tylūs miškai išriaujo atgimsta, nuogi medžiai apsipila 
puošniais žiedais ir lapais; gi žemė apsidengia ža&unu;> Nu
rudę paukšteliai taip pat džiaugiasi saulelės šiluma,ir kiek- 
venas savaip skelbia savo džiaugsmą. : Nedidelis žąselių 
pulkas, klykdamas partraukia iš pietų, ir šauja stačiai į 
šiaurę. Apsiputoję upeliai linksmai sruvena.

Žmonės džiaugtų džiaugiasi, vi šokiomis grožybėmis 
apipili?. Pavasary rodos tik džiaugsmas ir linksmumas 
plaukia po visą pasaulį.; 1 ■ ; „

Pavasaris ateina, pavasaris, nueina ir yęl, Sugrįžta. 
Jefapps^žmogunHHateina žmogus irnujei^  ̂Jąųgįftųs 
jis negrįžta Jisai eina pas Tą, kuris nesikeičia,visų daik
tų Viešpatį. Ir su Juo žmogus bus'laimingas, tikra amžina 
laime. -

Nežinau, dėlko žmogus taip ilgisi Velykų laiko 3 Rodos 
su didžiausiu pasišventimu žiūri į tą brangią dienelę, kuo
met mūsų Išganytojas kėlėsi-iš numirusiųjų. Ištikrųjų, 
jeigu Kristus nebūtų miręs ant kryžiaus ir nebūti} atsikė
lęs iš mirusiųjų' tai mūsų išganymas būtų abejotinas. “Aš 
atėjau ne teisti, bet išganyti,” sakė Jėzus. Štai dėlko mes 
katalikai laukiame tos brangios dienos, kurioje galima iš
reikšti savo Atpirkėjui didį dėkingumą,, prižadėdami Jam 
karštesnę savo širdies meilę ir pasiryžimą vesti doresni ir 
navyzdingesnį gyvenimą. 1

Vincas Sabaitis (hie.')

X KUN. S. J. VEMBRE,
Westfield’o šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, prieš pat šv. 
Velykas sunkiai susirgo. Jį pavaduoja neseniai iš Lietuvos atvykęs 
svečias Tėvas Augustinas Pranciškonas, O. F. M. Prašykime Auk
ščiausiojo garbingam vadui sveikatos, j

tovu šio rašinio eilutes ra

sanciam.

Nieks ne.užginčys, kad daug' 

’Žk Kazimiero Draugijos

KAS TOJI KAUNO ŠVENTO 
KAZIMIERO DRAUGIJA?

PAVASARIS
Kuomet išgirstame žodį Velykos mums prisimena pa

vasaris. Ištikrųjų, šiomis dienomis pasižiūrėkime į gam
tą. Viskas atgijo. Paukšteliai sugrįžę atgal iš žiemos ke
lionės renkasi sau tinkamas vieteles apsistoti vasaros me
tu. Medeliai, kaipo jaunos panelės norėdamos parodyti 
savo gražumą, puošia Savo šakeles žaliais lapeliais. Gėle
lės irgi nepasiduoda, ir jos savo mandrias galveles kaišioja 
iš žemės krūtinės, ir ieško karštų saulės kaitinančių spin
dulių.

Atgijo gamta. Mes irgi turime atgyti nuo viso blo
go. Kodėl mes esame taip linkę prie blogo. “Duokite 
gražų pavyzdį kaip Aš jums daviau.” Velykų.laikas tai 
proga nuims nuodėmingiems žmonėms atgyti dar sykį do
rovės krypsnyje. Padarykime tą gražų pasiryžimą. Se- 

; kimo Jėzų visur ir visados. Nesigailėsime. Jis pergalėjo. 
Jeigu mes seksime Jįjį ir mes pergalėtojais tapsime.

Klier. Robertas Azaranskas (Liet.) 
7* x t - * ' • , . V-i ’ t * • ■• ■ . > ’

sveiki, sulauki šventųjų velyki
Visi tikintieji laukia Velykų. * Jie džiaugiasi Velykų 

metu. Nes Velykos yra linksma šventė, džiaugsminga iš

kilmė. Velykų dienoje linksma, vishr džiaugsmas, nes pa- 

• Baulio Išganytojas, Šis Nekaltas Avinėlis, Kuris už pasau

lio nuodėmes pasiaukojęs, kybodamas ant kryžiaus, pralie

damas paskutinį savo kraujo lašelį, nuimtas nuo Kryžiaus 

ir palaidotas uolos karste, — trečioje dienoje prisikėlė iš 

p' mirusiųjų. ' v ■

“Mamyte, aš noriu parodai Išganytojui, kad atmin
čiai Jo kančios per šią Gavėnią pergalėsiu save.” Šį ta
riau brangiai mamytei pradžioje Gavėnios. Mačiau, kad 
mamytė ^buvo nudžiuginta. Išgirdus, kad aš noriu save 
pergalėti.^

“Jeigu per visą Gavėnios metą išlaikysi savo pasiry
žimą, tai Velykii dienoje tau skirsiu dovanėlę,” taria man 
mamytė. - ’ •

Išlaikiau savo žodį. Kiekvieną rytą atsikėliau anks
čiau, nuėjau į bažnyčią išklausiau šv. Mišių. Tą dariau 
vien trokšdama būti gera mergaitė ir visą tą paaukavau 
savo draugei Mariutei Kinderevičiutei kuri negali kojo
mis gerai paeiti. Žinau, kad Mariutė gera mergaitė. Man 
jos gaila. Tad savo pasišventimą paaukavau jos sveika
tai. Žinau, jeigu Mariutė būtų sveika ji irgi kiekvieną 
rytą būtų išklausiusi šv. Mišių.

Velykų rytmetį mano mamytė pasišaukė mane ir sa
ko: “Išlaikei savo žodį. Pavyzdingiausiai atlikau savo ti
kėjimo pasišventimą. Noriu tave apdovanoti už tavo gilų 
tikėjimo supratimą. Skiriu tau šį brangų rąžančių. Tegu) 
kiekvienas jo karolėlis sukalbėtas prie Panelės Švenčiau
sios riša tave arčiau prie Viešpaties Saldžiausios Širdies 
meilės,”

Tai mano turtas tas rąžančius. Kaip aš apkainuoju 
tokia dovaną. '

——Malvina Sadauskiute (Amsferdam)

t <
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Kauno šv. Kazimiero Drau- 
/ •

• . 4 • ** ■ ■ ' 

gija įsikūrė 1906 m. religinei 
ir tautinei sąmonei kelti. 
Tais laikais būtinai reikalin
ga buvo duoti tautai gilesnį 
religinį įsisąmonimą, nes 
prieštikybinė srovė aiškiai 
reiškėsi ir kova neišvengia? 
mai turėjo įvykti. Tautinis 
liaudies susipratimas irgi la- 

bai žemas tebuvo, dvarai 

sulenkėję, o rusai nebuvo nu
stoję vilties nutautinti.

Tat šioji draugija, įkurta 
kilnesnių katalikų, ir pradė
jo švietimą skleisti per nau
dingas knygas bei lailkra- 
ščius. Darbas pradžioje buvo 
labai sunkus. Kat. rašytojų 
nedaug tebuvo, savo spaus
tuvės neturėjo, liaudis, ne
pratusi skaityti. Reikėjo 
tuos visus ledus pralaužti. 
Bet kilnios idėjos yra ne
mirštamos ir praskina sau 
kelią per didžiausias kliūtis. 
Tat Šv. Kazimiero draugija 
augo, plėtėsi ir žmonės pra
dėjo mėgti skaityti gražias 
jos išleistas knygas. Laikinai 
darbą buvo besustabdąs di
dysis karas. Bet karas pra
ūžė su savo baisybėmis. Nu- 
tilstant šautuvams ir.kanuo- 
lėms, pradėjo kilti nepri
klausoma Lietuva. Pradėjo 
grįžti iš ' viso pasaulio šalių 
ištikimi Lietuvos sūnūs ir 
dukterys į laisvą Lietuvą. 
Prasideda dabar tikras kū
rybos darbas. Šv. Kazimie
ro draugija vėl pradeda e- 
nergingai dirbti leisdama vis 
naujas ir kas kart gražesnes 
knygas. Lietuvoje tame per- 
silaužymo laikotarpy, dabar 
dar labiau padidėja reikalas 
religinį tautos įsisąmonimą 
kelti. Todėl šv. Kazimiero 
Draugijos leidinių tarpe žy
mią Vietą užima religinio tu
rinio knygos.

Be ne visa lietuvių tauta 

gyvena Lietuvoje. Trečioji 

tautos dalis gyvena Ameri-

v '• ♦

ko j e skaitlingose kolonijose. 
Čia lietuviams be religinės 
sąmonės kėlimo, rūpi taip 
pat ir tautinio susipratimo 
kėlimas bei palaikymas. Ne
gali tat šv. Kazimiero Drau
gija pamiršti savo sūnų ir 
dukterų gyvenančių už jūrų, 
negali jų palikti-be-dvasinio 
penų. ; Juk kur lietuvis ne- 

gyvdntį.’— ar ’Anie^rikojė, ar 

Afrikoje, ar tolimoje Aus
tralijoje, jis lieka lietuviu, 
brangiu Lietuvai, ir jo atkri
timas nuo tautinio kamieno* .
skaudus yra kiekvienam lie
tuvių patriotui. Norėdama 
šv. Kazimiero Draugija pa
siekti su savo knyga brolius 
ir seseris išeivus, siunčia A- 
merikon savo įgaliotą atsto
vą kun. P. Kaščiuką, siun
čia vėliau kiek a. a. kun. S. 
Povilanį, o dabar ta garbė 
tenka būti tos draugijos ats-

buvo padaryta religinei bei 
tautinei sąmonei kelti. Dau
gelis dabai* jau tai supranta,. 
bet daug giniau įvertins atei
ties istorikai bei visuomeni-:i 
liinkalf i. - Todęl nevystantį/ 1 
garbės vainiką prieš Bažny
čią ir tautą užsitarnauja jos 
įsteigėjai ir ilgamečiai nenu
ilstami darbuotojai, kaip di- 
džiai gerb. pralotas Dam
brauskas, kan. Alekna, kun. 2.’ 
M. Vaitkus :ir kiti. Aukso 2‘ 
raidėmis įrašys savo vardą į 
lietuvių katalikų kultūros is-'' ’
tori ją visi. Šv., Kazimiero ! 
draugijos nariai. .

Bet energingai pradėtas - 
gražus šv. Kazimiero , drau- 
gijos darbas turi būti toliau '■ 
nenuilstamai varomas ir to- - 
bulinamas, nes daug dar rei
kia dvasinės bei dorinės jė
gos, kad mes savo tautą pa- •* 
statytumėm į garbingą vietą. 
Tą jėgą geriausiai mes gali
me duoti per geras knygas. 
Todėl mūsų lietuvių-katali
kų uždavinis turėtų būti iki 
aukščiausio laipsnio ištobu
linti katalikišką spaudą ir ją 
paskleisti visur, kur tik gy-.. 
vena lietuviai. Tą darbą gal .. 
geriausiai atlieka Šv. Kaži- - 
miero Draugija. Ji per sa
vo narius skleidžia gražias 
katalikiškas knygas, iš kurių ? 
kiekvienas gali pasisemti sau V 
dvasinio maisto. Todėl kam 
neužgeso Bažnyčios ir Tėvy- ; 
nes meilė, kam rūpi mūsų 
garbinga ateitis;- kas nori ti 

j kęjipio, dorovės ir tėvynės 

meilę auįętiAdvje, tas i'ėgii 

rašosi į Šv. Kazimiero Drau- - 
gijos narius. Įsirašyti gali- 
nia per Šv. Kazimiero Drau- 
gijos Įgaliotinį Amerikoje, 
kurio adresas: 41 Provi- 
denee St., Worėester, Mass. »,

Kun. S. Stonis, 
įgaliotinis Amerikoje.

Šv. Kazimiero Draugi]’08
. • —J

r*;t

aAš esu Lietuvos gyvenimo žintffitt. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po* 

litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi

si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 

jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 

. Aš 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 gyvenau

tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa

sistengk, kad aš juos lankyčiau.
f

Lietuvos gyventojus aS lankau tik už 5 Ii

tus visą menesį* už 15 litų 3 mėn, už 25 lit.

pusę metų, Už 50 litų—visus metus. Užsienio

lankymas (išskyrus! Latviją, Estiją ir Vokie

tiją) atsieina dvigubai Mano adresas: Duone

laičio gal Nr. 24. Kaunas, Lietuva. !

Aš tik teisybę rašau.

Aš esu vienlntėlis Lietuvos katalikų dienn£- 

tiB “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo- .

nas Bistras.
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PARODYKIT DAUGIAU 
MAŽIAU: 

LOBIO
KULTŪROS,

Įprivęsti prie galo, dąr pri&b

—^JJėr ką apie juos daug 

1 rūpintis. Jie užaugę ir ap- 
|senę ir jų daug nepamokin- 
M-”

1 Tačiaus dalykas buvo per-

1 daug arti profesoriaus ‘šir
dies, kad jis būtų galėjęs 
lengvai su manim sutikti. 
Brolio ir kai kurių jo šeimos 
narių atsimetimas nuo tikė
jimo — tai visai giminei ne
šlovė. Dalinai jis ir save ta
me kaltino, kad savo įtekmės j . • — '
į juos ganėtinai nepanaudo
jo, sakydamas: “Reikėjo 
mą dažniau į juos rašyti.” 

Į Keliais sakiniais bėgamais 
(reikalais baigiau savo-antrą 
Į pasimatymą su garbinguoju 
tautos vyru, žadėdamas pro
gai pasitaikius ir vėl atlan
kyti. Toji proga,tačiaus, ne- 
pasipynė. Veikiai po tam 
grįžęs prie kapeliono parei- 
gų į Pažaislį, gi už metų prie 
[perėmimo laikinai pavestos

PROF JONĄ JA
* v
"'■ Ū ’

X
Paspaudžiu jam ranką 

Pasakau keletą užuojautos 

žddžių. Lėtai-lėtai prasive

ria kalbininko lūpos. ’

— “Ačiū, kad atėjai. Plu

šau sėsti. Tai nieku. Aš
♦ ’l - k ' • - '

pripratęs. — Atsako trum
pais,“ lyg apsvarstytais, žo- 
džirią į mano pareiškimus, bandžiau atsakyti trumpai, 
Matytę kalba nepajėgia jo 
minčių - pilnai atšviesti. 
Trumpais tai čia, tai tę drėb
tais pareiškjmąis bando pa
laikyti kalbos siūlą.

Būnant daug jaunesniu ir 
neturėdamas artvmų su kal
bininku Mantikių, aš nesilei
dau į jo gyvenimo srytį. Be 
to, jo liūdna-išvaižda patarė 
susilaikyti nuo ilgos kalbos. 
Tat, patenkinęs jo įdomumui 
apie Amerikos 'lietuvi^ gy
venimą, greitai perėjome į 
jam rūpimą srytį — jo. bro
lio gj’venimą. mieste Worces- 
tęr, Mass.

— “Ar pažįsti mano bro
lį ?” — akis į mane įsmeigęs 
klausinėja. — “Jau seniai 
nuo jo.nesu gavęs laiškų.” 
; — “Taip, labai gerai jį pa
žįstu,” atsakiau. — “Jau su
senęs žmogelis. Mačiau jį 
gatve einant. Jau reikalin
gas lazdos pasįramstyti.” -

— “Ar, tainista, jo nesu
ėjai prieš iš važiuosiant?” — 
nenuleisdamas nuo manęs a- 
kių su didžiausiu įdomumu 
toliau kamantinėjo. ;

Čionai turėjau jam ati
dengti paslaptį, kad jo bro-

d Jį
*4. t

, -f**

pripratęs.”

■ ‘ > n ‘J
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smagumo klausančiam, ypač 
jei silpnybių objektu yra 
dar jo artymąs giminė ;,įr ne
garbinga atžvilgiu apie kui-į 
kalbairia,, kadangi tas. neturi 
galimybės savo pasiteisini- 
pų pareikšti. į Todėl į sta
čiai mą statomus klausinius

»;
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socijalisto idealas įsigyti šei
mynai namus ir turto. ’Į’ąs 
labai gerai, bet kur gi čia 
socijalizmas ? • Tur būt dėlto 
ir.skelbią “Keleivis,” kad 
socijalizmas reikia palikti 
tiems, kurie geriau apie jį iš
mano. Matomai, kad soči j a- 
listai ne tik išmano, bet ir 
sumano, ką iš sociįj’alįzmo 
reikia padaryti. Ant popie- 
ros tamsiai ir‘godžiai miniai 
jis labai patraukiantis,: įr ly
gybė, ir brolybė, ir bedievy
bė, o pakuždomis ir graži 
nuosavybe, Ir tai dar nėr vis
kas. ‘ * Kai cicilizmas išsivys-... » 
tvs, sutruks jau pančiai mo
terystės, . degtinės tuomet

Socijalistų šulai labai rūs
tauja, kuomet kas jiems pri
kiša turtus. Ar. girdi, tas 
“šlamštas” “Darbininkas” 
skaitė Grigaičio turtus? Ar- 
ba, anot, “Keleivio” tie 
!‘‘brostvininkai” iš “Darbi- 

, ninko” verčiau tegu sau 
kalba rąžančių, o socijalizmo 
klausimą palieka tiems, ku

rt rie daugiau už juos išmano.
Ką gi? Rąžančių kalbėt 

mes neatsisakom, ypač už 
darbininkų mulkintojus ir 
išnaudotojus, bet rąžančių 

^-'sukalbėję galime apskaičiuo- 
į: ii ir, socijalistų turtus. Tas —___ , ._ o____  ...____
t jiems gal ir nemalonu, bet] bus ik valiai, alučio bėgs piL 

mums nieko nekenkia. Juk ’ 
Į gera žinoti kas žinotiną ir, 

skelbti kas skelbtiną, .ypač, 
rt kad ir patys? soeyalistai 
tpyo turtų neužginčyja, tik nę- 
į^anoka paslėpti 'savo piktumo, 
į?-įkad jų lobiai visiems žinomi..

Kai dėl išmanymo apie so- 
eijalizmą, nesocijalistai bėi^t 
tiek žino, kad socijalizmas, 

; kaip dabar jis praktikoje-at- 
rodo, yra tik tuščias maišas,
— burbulas, kuris trukšmin- , 

>: gai sprogo išsivysčius bolše- 1 
į’, vizmui.. Buvo tikėtasi ste- 
M buklų, o išėjo tik viena kvaį- 
flystė. Ir patiems socijalis-

tams tenka išsižadėti savo i- 
i? kūnvtojo idealo bolševizmo.

Griežta Lenino logika soči j a- 
’rt listams perskaudi. Sulig jos 
$.. jiems reikėtų išsižadėti nuo- 

savybės, o jeigu ji tiek jau 
^paūgėjusi, kad užneša į ka- 

pitalizmą, tuomet lai pra- 
* smenga Lenino teorija! To- 
> dtl suprantama, dėlko soči-1 
g. jalistay taip nuoširdžiai ne- 
fc apkenčia bolševikų. Jų liuo- 

latiniai pasikolioj|iinai pil- 
t- lial įrodo,į kad toji neapy- 
L*'-; ta ne dirbtina.

Bet išsižadėjus bolševiz- 
K mo, kur tenka pačiam soci- 
gy jalizmui atsidurti ? Jis ne* 

turi pagrindo, palieka -be 
į. tikslo. Eiti prie komunos,

— reiškia dėtis prie bolševi- 
P ’grižtt prie khpiiaiizmd, 
KYT^įyg būtų sąimat^J)^ už- 
B Ui labai pravartu ir nau-' 
fe dingą. Ir gudresnioji biž- 
&. nieriai—socijalistai taip, da- 
Eįip. Siekti prie idealo neva

siekia, bet jų uždavinys nie- 
Bp kądos jo nepasiekti. “Jojau 
Ir 'dieną, jojau naktį, o vis nie- 

neprijo.įau” — anot tos 
E’ dainos, — bet jeigu pakeliui 

pasišienavau, tai tas nė man, 

mano žirgui nieko nepa- 
^^kenkė. * Ir šienauja socija- 
Bįįįsteliai. ..Jau dabar, girdi,

ni upeliai,”—vadinasi, ir 
gįrtųoklybė. Ir ko čia dau- 

iajl? Tik gyvgk įr jąonėk!
Tai toks {praktikoje sber- 

; alizmo bruožas. Prie jo vi
lojamos tamsesnės darbinin
kų minios. Bet toksai idea- 
as mūs'nemasina, nepatrau

kia. Mums neatrodo, kad 
ai būtų pirmynęįga. Tokio 

idealo šviesuomene stengiasi 
nusikratyti. Mes paliksime 
jį tiems, .kurie apie tokius, 
dalykus daugiau išmano ir 
visokių kvailysčių ir ištvir
kimų prasimano. Mes kata
likai verčiau kalbėsim rąžan
čių u£ paklydėlius.

Mums lyg sapnavosi, kad 
socijalizmas turėtų būk kiek 
kultūringesnis, bent socija- 
iistai taip skelbia. ’ Gi dabar 
jų laikraščiuose vieni tik pa- 
sikoliojimai. Ir taip “Ke
leivis”' pravardžiuoja mus 
brostvininkais ir špitolnin- 
kais, vadinasi, lenkiškais žo
džiais, o “Naujienos” tie
siog — šlamštais. Reiškia, 
vienas neįstengia nusikraty
ti lenkizmo, kitas chamizmo, 
Koliotis pigu, bet galų gale 
neapsimoka. Vadinant ki
tą laikraštį šlamštu, pats iš- 
sistatai ant to pat pavojaus, 
nebent jei būsi taip tobulas, 
kad nieko tau nebūtų galima 
prikišti. “Naujienos” toli- 
gra^u nėijt tobulos jau vien 
tik dėl pasikoliojimų, nępri- 

škaitant' kitų trūkumų. Į 

tobulybę neinama pasikolio
jimų keliu. ' 1

Taigi patartina, kod soci

jalistai pirmiau būtų kultū
ringi, o paskui jau turtingi.

T
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aplenkiant nemalonias 
smulkmenas ir bandydamas 
jo brolio paklaidas sušvel- 
nyti, priminimu, kad tarp 
tos*vietos.lietuvių buvo pa
krikimo, suirutės, tamsaus 
gaivalo doininavimo, papik
tinimų ir kad Juozas, matyt, 
nėra gavęs mokslo, kritin- 
gesniam gyvenimui. Profe
sorius pasinėrė į mintis jir, 
rodos, neklausė mano patei
sinančių žodžių.' Mą užbai
gus, atsiduso ii’ su sopančia 
širdimi liūdnai pratarė:

— “Jau jis ir Lietuvoje
buvo keistas ir tuo nuo.mū
sų skyrėsi. Mat, sulig moti
nos jis paeina nuo kito ka
mieno.”, - '

Čia mudviejų kalba valan
dėlei nutrūksta. Laukiau 
perėjimo ianalonesnio pobū
džio kalbę, bet nenorėjau 
atsisakyti nuo davimo žįihių 
jam įlipimais dalykais.

— “ Kaip brolio duktė, ro
dos, vardu’ Mariutė ? ’ ’—peiS 
traukia paūzą profesorius — 
“Aš nuo jos gaudavau ilgi) 
Įrištų.” | " ‘

Džiaugiuosi kalbos perėji

mu į tolymesnę guminių s'ry*
■ • • ■ i n z z -t-x •. •
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_ 4 ? - •• KUN. JQNAS ŠVAGŽDYS
Brocktono Šv. Roko lietuvių parapijos klebonas, L. D. 

S. Literatinės Komisijos narys, balandžio 23 d. kartu su 
kitais maldininkais, kurių geperaliu vadu yra J. E. Kar
dinolas O’ConneU, išvyksta į Eucharistinį kongresą, kuris 
įvyks Kartaginos mieste, Afrikoj. ' •_
• Iš ten mūsų garbingas vadas, kartu su kitais maldi-lklebonystės, likau gyvenimo 
nihkais, vyks į Romą, pakeliui į Lietuvą, aplankant ir gar- j atskirtas nuo? nuopelningb 
sųjį Kristaus kančios vaidinimą Oberammergau, Vokieti- Lietuvos švietėjo. Ir savo 
joj,. - Daugiausia ląiko.praleis Lietuvoje, kurią taip labai žadėjimą vėl jį atlankyti, — 
myli ir jos labui yra daug pasidarbavęs, ypač kovoje už Lei bus įievo leista __išpil_ 
nepriĮdausomybę. Žada aplankyti D. Lietuvą, Pavergti L;u lankant į k ir 
Lietuvą ir Klaipėdos kraštą. f

Kun. J. Švagždys mūsų išeivijoje buvo vadas ir darbi
ninkas. Jis buvo beveik visų katalikiškų organizacijų val
dybose, dalyvavo seimuose. Pastaraisiais metais daugiau
sia dirbo LDS. organizacijoj, dalyvaudamas jos seimuose, 
jos apskričių suvažiavimuose tir būdamas LDS. literati- j 
nėję komisijoje. Jisyra visų darbininkų gerbiamas ir my- | 
limąs, nes susipratę darbininkai jame rado tėvą, draugą ir 
prįetęlį. ... T J

Pąsitikime, kad, brangus vade* muš ir kelionėje neuž
mirši. Prisiminsi mus.savo maldose ir.savo įspūdžiais iš [ 
keliones pasidalinsi su jriumi^mūsų organe “Darbininke.” I 

^kūnigė, -ĮaiipįiĮ^

lis nuo Katalikų Bažnyčios fį ir greit atsakau :“Prigim- 
atsimetęs, kunigų nekenčia*, 
kad net buvo prisidėjęs prie 
klaidatikių atskalos ir kad

»•

nors ta atskala išnyko, bet 
jis prie lietuvių parapijos 
negrįžta ir nepageidavo kad 
pas jį kunigas ateitų; tat, 
nepatogios buvusios sąlygos 
su juom sueiti.

Nemalonu apie kitų ydas 
kalbėti. Tai labai nepelnin
gas darbas. Tas Atidaro ne- mis neatlaikė. Gyvenimo sū-

ties — labai gausiai apdova
nota mergaitė: lakia vaiden
tuve, nuo motinos paveldėtu 
širdies kilnumu, grožiu, ty- 
ru-skambįu balsu, simpatin
gumu. Priklausė prie baž
nytinio koro ir buvo mūsą 
viena iš. geresniųjų soprano 
solisčių. Tačiaus nepergiliai 
mąstanti. Kovos su klaidi
nančiomis pasaulio bango-

kuriai ją perbloškė.; Ir ji, 
nėnuęjo pėdomis savo labai 
prakilnios motinos, bet pa- 
hiidesniu tėvo pramintuoj u 
laku. Stambusis jos pakry
pimo į kairę žingsnis buvo, 
kuomet ji apsiėmė eiti vargo- 
ninkauti į lietuviu klaidati
kių maldnamį, kame jos tė
vas zakristijonavo. Tai at-s 
skalai sugriuvus, ji kiek lai
ko apie grįžimą prie katali
kų dvejojo, bet, galutinai, so

cialįstįnių pažiūrų bruzdel- 
ninkai, kurie paveldėjo grio
vusios atskalos nejudinamą 
nuosavybę, ją pasikinkė į sa
vo abazėlį. Vien padarius 
civilį kontraktą, neėmus nei 
bažnytinio šliūbo, su vienų 
tos pakraipos vienata ir gy
vena. Gaila sudarkytų ta
lentų. Gi grįžimas prie tie
sos labai keblus.

Matant profesorių suvar
gusiu, lyg norėdamas kalbą

pasimeldžiant už jo vėlę.
Ir mirusį profesorių Joną 

Jablonskį bus dvigubai ma
lonu atsiminus: kaipo lietu
vį pagerbusį tautos kalbą ir 
jos tikėjimą.

Štai ir ką tik atėjusi iš 
Lietuvos spauda praneša, 
kad garbingasis profesorius 
[paskutiniąsias gyvenimo die
nas sau palengvino šventais 
Kristau* Bažnyčios- Sakra- 

mentais, būtent: jo paskuti
nės išpažinties išklausę ar
kivyskupas Pranciškus Ka
revičius, gi kuomet ligonis 
buvo jau visai nusilpnėjęs, 
paskutinius . Sakramentus' 
jam suteikė ligoninės kape
lionas, kun. Sabaliauskas. 
Taip ir išpuolė j o kilnios 
dvasios vyrui. , . .

Dar sykį išsipildė posakio 
teisingumas, kad dideli žmo
nės yra religingi.

(Pabaiga)

AR STORA ŽEMES 
PLUTA?

1 .
Laikraftis— tai sakykla. Lai

kraštis nuo sakyklos tesiskiria tik 
tuo, kad iš sakyklos galima kai 
bėti šimtams, gal tflkstaaMams, i 
laikraščio gi —- visam pasauliui 
— Vyik. J. Staugaitis.

* ’

Reikia žinoti, jog mūsų žemės kamuolys nėra : 
visas toks pat, kaip tas jo paviršius, kurį’ mes : 
metai iš metų ariame, kurį kasdien mindžiojam. ; 
Tas didelis žemės kamuolys aptrauktas kieta jo ; 
pluta, o po ja manoma esant skystos žėrinčiai 
karštos masės, kuri retkarčiais išsilieja į pavir
šių per ugniakalnius (vulkanus) kaip, antai Ita
lijoj Vezuvius. ’ , ■

Žmogus savo prigimtimi yrą toks nenuora
ma, kad jis norėtų viską sužinoti, susekti kas 
aplink jį dedasi,-kas jam dar nežinoma, neaišku. 
Prie tų dalykų, kur ne taip jau lengvai išspren
džiami, reik laikyti ir mūsų žemės plutos storu
mas. J klausimą kiek gi iš tikrųjų stora ta že
mės įįluta, žmonėtiis prie didelių pastangų pa
vykstą duoti’atsakymas, kad ir ne visai galuti
nis. Spėju, jog ir ūkininkams būtų įdomu žino- 
tiduoš davinius ir kaip prįę jų prieita. Tiesio
giniu būdu prasikasti visiškai negalima, bet da
rydami išvadas pasiremiant gąutąįs daviniais iš 
gilių gręžinių prieinam prie,to netiesioginiu bū
du. Kai'palyginam su paprastu kaimo suliniu, tai 
jau gana giliai pavyko žmonėm įsi brauti į žemės 
gelmes, bet kai phlyginam stt žemės plutos sto
jimu, tai labai menkučiai jie pasirodo, o dar W 
biąu jie sumažėjo palyginus sp žemės-rutulk) 'di

dumu. Jeigu, įsivaizduoti žemę pergręžtą iki 
pat jos vidurio, iki jos centro, tai būtų gelmė jau 
nebe tūkstančių metrų, bet 6,350 ^kilometrų, o

-• perdėm žemėsižJOO. Tai bent gili

žiūrint ir tų menkų mūsų šulinių gilumų, jie kar
tais specialistams mokslininkams (geologams) 
labai daug ko pasako ir duoda galimybių spręs
ti apie čia esamus žemės sluoksnius, kuriuose pa
sitaiko įvairūs mineralai kartais labai mums 
naudingi. Tat ūkininkai, jeigu kasate kur gilų 
šulinį arba patys nuosekliai imdami žemių iš 
skirtingų sluoksniu prisiųskite tat Liet. Univer
sitetui arba geriausiai praneškite apie tai. iš anks
to. Tuo ir jūs prisidėsit prie pažinimo mūsų gel
mių ir patarnausite mokslui. Kartais ir iš men
kti, rodos, davinių prieinama didelių išvadų.

Giliausias gręžinys Europoj laikomas Aukš
toj Silezijoj prie Čuchovo 2,223 metrų, padary
tas ten ieškant akmens anglių. Amerikoj jau po 
karo prasigręžta iki 3 kįl. Tai viskas kiek žmo
gus šiandienėm priemonėm sugebėjo, Nors žmo
gus tos plutos nępragręžėi bet jis nusistvėrė to 
pagrindo, kuris leidžia jam daryti išvadų dėl že
mės plutos storumo. Pasirodė, jog mūsų žemės 
pąyir ‘ .......................... ......
lė, vei 
liausiai. O jaū giliau saulė įtakos nedaro, ar tai 
vašaros ąr žiemos metu. Ta giluma nepriklauso-. 
ma saulės šilumos vadinama neitrale riba. Nito 
tos ribos einant gilyn, temperatūra jau pradeda 
kilti, reiškia po truputį darosi šilčiau ip šilčiau. 
Iš daugelio davinių darant ^gilius gręžimus įvai
riose vietose gauta, jog* kas 33' plėtrai gilyn pri
sideda vis 1 laįps. Ctįsijan. Tąip, kad 6$ mtr. gi-i 
Rimoj , bus jau'S laips. 
prieauglis kas’33 mtr, 1 ldipsniu^ 
terminiu laipsniu. Laikantis to prieauglio jau 
40 kilometri) gilumoj gaubime 1.212 laips. C. Tai

ir&aus temperatūrą kurios šaltinis yra sau-y 
mina tik< iki tam tikros gilumos -*- nepergi-

• L

mens turi sutirpti. Iš to tenka spręsti apie mūsų 
žemės plutos storį. Tuos davinius patvirtina 
mokslininkai ir kitokiomis priemonėmis, pav. že
mės drebėjimo daviniais pasiremiant. Taigi ji 
yraapie 40 kilometrų storumo. Palyginus šį 
skaičių su 3 kilomtr..gelme giliausio gręžinio, pa
sirodo, kad daug dar lieka nedasigręžta. Net 40 
kilometrų plutos storumo, palyginus su visos že
mės didumu, su gelme iki žemės centro, sudaro 
tik vos (1/50 vieną penkiosdešimtinę dalį). Ge
resniam’ supratimui įsivaizduokim sau žemę to
kio didumo kaip kiaušinis, tai toji pluta būtų ne- 
storesnė už kiaušinio lukštą.

■ Ta žemės pluta, be abejo, nėra visur vienodo 

storumo, taip pat perėjimas iš kieto į skystą sto

vį, turėtų į vykti ne staiga, bet pamažu ir nega

limą griežtą riba atskirti plutos nuo branduolio. 

Patį pirminė žemės pluta ne buvo tokia storą ir 

iš paviršiaus atrodė kiek kitaip, xkokią šiandien 

mes ją matom... Priėmus, jog mūsų žemė pirm 

viso buvusi ugninio kamuolio pavvdalu ir tik pa

maži vėso, ji turėjo pasidaryti iš atvesusios ištir- 

pipto6,žemė8 medžiagos. Atvėsimas įvyk

ti atiduodant šilimą į šaltas pasaulio erdves, ku

riose temperatūra ipanoma esant—273 laipsnių. 

Toliau ta pluta turėjo būti sudaryta iš tokių uo- 

lenų, kurios Vėstant greičiausiai kietėja. O to

kiomis yra imįsų graužtas, L y. tiek akmens ku- 

rįo išbarstyti po mūsų laukus, iŠ kurių daromi 

paminklai, grindžiami pleutai, ir* miesteliuose 

*. •’ ’ j

* •Tš- tokibs tai kietos uolos buvusi visa pirmi* 
nė žemės pluta. Tik per ilgus laikus, ji aižėjo, 

t ru pėjo išbyrėjo. Tą ardymo darbą atlikdavo.

. (t '- *>■

y w ’: ■■



• <• 
A rg >1 g I*N K 15 -- .. ■ -- .-a r

Suprimtemąs pa-
tiems ūkininkai^ Įsisteigti 
toJnąC draugiją'bųs ^ųpkoĮ^a. 
Cik ręiktų, kad ūkiuinkajns 
pagalbon ateitų mūsų iutįi- 
gentija. ___
gerai pertvarkyti sąjungos 
įstatus, nustatančius jos 
tikslą ir organizaciją. Tos 
draugijos tikslas turėtų būti 
vienas ~ keiti vargingus ū- 
kininkus iš juos slegiančio 
materialinio skurdof padėti 
išlaikyti jų ūkius savo ran
kose. Puikesnis uždavinys 
vargiai bau galima rasti. 
J am pašvęsti net ir visas gy
venimas nebūtų perdaug. 
Katalikiškoji inteligentija, 
pagalvok apie tai! Siūlomas 
darbas yra kilnus^ tikrai kri-

Jvisai- prieinamu o Bankui iž 
tom”.........................iįįcia pitnfai ^sirū- 

paslęolag ^ges- 

ir visai ma
žais nuošimaais, arba net ir 
be -

Būtent.*

'• “Pirmoji — tai paskolų 
termino tnimpumas. Jos tei
kiamos tik'8 metamą Kas 
gi iš to išeina? Gi Štai kas: 
paėmė, sakysime, &>ks ūki' 
ninkas iš Žemės Banko 6000 
itij turėdamas tą sumą su 
nuošimčiais sumokėti per 8 
metus, jis gaus mokėti Žemės 
Bankui kasmet apie tūkstan
tį litų! Bet gauti tokia su- 
Bš ūkio pajamų ūkinin- 

ąbai sunku, o prie men- 
kesnįo derliaus net ir visai 
netolima. Jam belieka tuo
met viena iš dviejų arba bris
ti į skolas, ieškantis branges
nės paskolos iš šalies, arba 
prasyti, kad Žemės Bankas 
skolos sumokėjimą pratęstų 
dar 8 metams. Tas pratęsi
mas dėl davimo duodama, 
bet nenorom ir nevisuomet. 
įDėliai to j dažniausiai gauta 
iš: Žemės Banko paskola 
klampina ūkininkus į naujas 
dar didesnes skolas. •

• z

Antrą — taį Žemės Banko 
nustatyti 6 procentai. Suly
ginus su kitų bankų imamais 
12, 18 ir 24, 6 procentai at
rodo nedideli. Bet kai prie 
jų prisideda ir skolintosios 
sumos per 8 metus išmokėji
mas, pasidaro ūkininkui vi
sai nepakeliama sunkenybė. 
Užsieniai tai-seniai suprato 
ir dėlto tenykščiai bankai, 
skirti ūkininkams palaikyti,

Beveik nei kiek negeria?! 
vergams yra ir Sudane, ypaS 

pat ir Arabijoj yrą sunkti 
panaikinti vergiją, nes arą< 
bai yra mahometonai, t> ji$ 
tikėjimas pripažįsta vergiją^ 
Daug vergų Arabijon atve-.

i
\ ■*

Europoj vergija jau yra 
dipgųs. prieš-daugelį metų, 

šios pąrpįga butų įr buvo, baudžiava kiek 
panaši į vergiją, tačiau vis 
dėjto tai nebuvo vergija, 
kaip kad sau ją įsivaizduo
jam. T.ę. „ :

Ilgiausiai iš visų baltosios 
rasės kultūringųjų šalių aiš
ki vergijos forma išsilaikė 
įik Amerikos Jųngt Valsty
bėje, kur XIX amžiaus ant
rojoj pusėj vergijos panai
kinimo klausimas privedė 
prie naminių karų tarp pie
tų ir šiaurės valstybių. Karą 
laimėjo šiauriečiai-— vergi- 
jos priešininkai, ir tuo būdu 
liko išvaduoti iš vergijos ke
lį milijonai vargšų negrių — 

Todėl kai kam gali 'atro
dyti, kad XX amžiuj vergi
ja pasauly jau yra galutinai 
dingusi. Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Tautų Sąjunga kovo-

las įvarė pas U dviejų 
metų nederlius, kepiau, kai 
buvo kaimu magazinai, ne- 
dęrivtus metais ūkininkai 
duonai ir sėklai gaudavo 
grūdų iš tų savo magazinų. 
Dabar, rugiams prapuolus, 
ūkininkas ' duonai ir sėklai 
turi pirktis grūdų, mokėda
mas gyvais pinigais. Nebū
tų sunku pirktis, jei būtų pi
nigų. Bet jų nesatat, "tenka 
brist į nepakeliamas skolas.* 
Šis faktas parodo, kad sena 
kaimo magazinų organizaci
ja turėjo rimto ir praktiško 
pagrindo. Valstybinės pa-

jo pietų rytų kraštuose. 2virs nfil litų! Jei tas pratęs 
tuotų vekselių skaičius jr to
liausio pat tempu augs, tai 
193$ Metais jų bus—184,000 

t sumai 64,000,000,1931 m. —- 
jfeo^OO sumai 79,000,000 ir tt 

*' -A 5 ’•—* * ’ • 3
Tikrumoje, tie skaičiai, 

manau, pasirodys daug di
desni. _ ' *

Jau vienas pats Žemės 
Bankas yra išskolinęa mūsų 
ūkininkams daugiau kaip 50 
milijonų litų 1 Mažiausia ant
ra tiek ūkininkai yra pasi
skolinę iš pnvačiiF''žinonių 
bei vietos bankelių. Žinovų 
išmanymu, visi tie ūkininkai 
jokiu būdu neįstengs sumo
kėti savo skolų pajamomis iš 
sa vo ūktų. Vadinas, visiems 
jiems anksčiau ar vėliau grę- 
šia krackas, t. y. savo ūkio 
praradimas ir savo namų ne
tekimas už skolas.

Kai aš vienam mūsų vei
kėjui nurodžiau tą liūdną 
perspektyvą, jis man šaltai 
murmtelėjo: “Subankrutys 
vieni ūkininkai, jų vietą už
ims kiti, ūkiai neliks be šei
mininkų.” Vadinas, viskas 
tvarkoj. Einant ekonomijos 
dėsniais kitaip negali nė bū
ti.

Pasakymas gal ir moksliš? 
kas, bet tikrai nežmoniškas. 
Tam ponui ekonomistui, ma
tyt ,visai nerūpi, kad dabar
tiniai skolose pralindę ūki
ninkai, netekę savo, žemės ir 
pastogės, gaus virsti prolęta- 

į j?ąįs,.ąr.§įti
tarpu kas gi yra tie nelai- 
mingi ūkininkai? Argi jie 
nė mūsų broliai lietuviai, iš
kentėję karo ir okupacijos 
metus ?! Daugelis jų gal net 
dalyvavę mūsų nepriklauso
mos valstybės kūrime. At
sižvelgiant į visa tai tenka 
tarti, kad mūsų Valstybė turi 
pareigos imti juos savo glo- 
bon ir padėti jiems iš skolos 
išbristi, parūpindama jiems, 
kiek galimū, pigesnio kredi- 

vo nesumokėtų skolų 115 su to.” . ‘

“RyttT 87 Nr: tilpo didžiai 

žto sįrapnsis, fauįo^dįd^ąją 
dalį čia perspausdiname, nes 

«-!

TO A. Jake
žto sįnųioiils, kurjo didžiąją 
dalį čia perspausdiname, peš 
keliami Mausimai yra 
dėlės svarbos, kad į lups5 pri
valu visiems. įsigilinti ir •pa
galvotu ‘ v J

Pėl Vytautu Didžiojo Ju
biliejaus šiepiet bus pas irius 
daug iškilmių, daug triuj«- 
ino, daug kalbų. Visam tam 
bus išleista nemaža ir pini
gų. Ar Lietuva to ir tėra rei
kalinga ? Abejotina.

Vytautas Didysis buvo 
rimtas žmogus ir tikras Lie
tuvos mylėtojas, taigi ir jo 
jubiliejus pritikti} švęsti 
rimtai, atsižvelgiant į pačius 
gyvuosius Lietuvos reikalus.

Dėliai to šie Vytauto jubi
liejaus metai turėtų būti ne 
tuščio pasididžiavimo, ne 
apgaliąs autoreklamos, bet 
visuotinės griežtos revizijos 
metai. Eidama savo parei
gas mūsų spauda, tikiuos 

—ilgainiui tai ir pasaką. Man 
gį :čia tesie leista nurodyti 
tik vienas, bet užtai rimto 
peržiūrėjimo ypatingai fei-^ 
kalingas dalykas, būtent 
bendras Lietuvos piliečiu 
vargas. Daug kas jo nema
no iri %ii(oti nenori. Bet -jo 
pas mus" visur pilna.

Oi varge, varge, vargeli mano. 
Kada aš tave varge išvargsiu?!

Tai yra ne vien poetiškas, 
bet ir kasdienis tikriausias 
lietuvių nusiskundimas.

Kad čia gryna tiesa, be jo
kio perdėjimo, skaitytojai 

kad ir »>“RyteH 
;f n*seųiai paskelbtų žjnįų. Di- 
5 , dėsnio aiškumo dėliai mes 
. jas pateikiam, sudėję šion 

lentelėn:

4*.

(o panaikinti vergiją, nes ara<
’ .* ‘ .y, tikėjimas pripažįsta vergiją^ 

. • • • j » «

trejais metais Lietuvoje bu-

Metai

3.

Protestuoti] 
vekselių 
skaičius

Protestuotu 
vekselių 

suma

1927 85,619 32,230,191
1928 102,061 34,435,398
1929 143,328 49,024,013
Viso 331,008 115,689,602

Ji parodo, kad pereitais

ir tt. iš ko susidarė smėlio, molio ir dar kitokių 
nuosėdinių uolėnų sluoksniai Šiandie pirminė 
žemės pluta daugumoj vietų apklota sąnašų 
sluoksniais. Tik kaip kur tie pirminės žemės 
plutos uolenos padarai kyšo paviršiuj, kaip štai 
Suomijoj, o šiaip reikėtų gerokai pasikasti į gel
mes, kad pasiekti pirminės nesųbirėjusios ištisi
nės uolenos. Iš pasakyto mes matome, jog dvi 
didelės uolenų grupės savo kilmės ir išorės iš
vaizda didžiai skirtingos sudaro žemės plutą. 

. Vienos jų kilusios iš skysto ugninio tirpinio, že
mei atvėstant, o kitos, jai pirmajai įrant, iš įvai
riausių nuosėdų pasidariusios. Ir visos jos kar- 

—* tu sudaro žemės plutą, kuri siekia 40 kilometrų 
storumo. . •. ; . , Č. P.

(“Ūkininkas”)-

r •>

n 
f

gais, bet grūdais dar ir šian-1 
dieną nepaliovė buvę reika
lingos. Mat, ūkininkui atsi
lyginti valdžiai grūdais yra 
kur kas lengviau, negu pini
gais. ’ Magazinų nebesantį tą 
grūdų skolinimo funkciją, 
mums matos, galėtų prisiim
ti mūsų elevatoriai. Būtų la
bai neprošalį mūsų valdžiai 
ir apie tai pagalvojus.

Ar tai galimas daiktas? 
Neigiami į tai atsakyti aš 
bent nedrįsčiau. Kelias į tą 
gerovės pakėlimą man visai 
aiškus. Jis glūdi ūkininkų 
susibūrime. Atskiras, palai
dai ūkininkas! ne ką tereiš
kia. Bet susispietę į savo 
sąjungą, jie galėtų įgyti žy
mios reikšmės. Padėjus na
rio mokestį 5 jlitus jau galė
tų susiburti beveik visi ūki
ninkai, nes kurgi šiandien 
pas mus rasi ūkininką, kuris 
neturėtų skolų ir; neskęstų 
vargeĄ:'

Susispietę ton dr-jon ūki-

±!’ ikšžioniškas ! Jo pasiėmusius 
j laimins, be abejo, ir Dievas 
ir jų vardai pasklis plačiai 
po visą Lietuvą, o jų išgelbė
tieji ūkininkai amžinai mi
nės juos dėkingumu, kaip sa
vo tikruosius gelbėtojus.

Būsiu tikrai laimingas, jei 
šis mano balsas nepasiliks 
be atgarsio. | Kalbėti apie 
Vytauto jubiliejų ir nieko 
nedaryki mūsų ekonominiam 
skurdui pašalinti būtų nei 
patriotiška nei protinga.

' A. Jakštas

žarna iš Ąbisįnijos.
. s . . . . ’ r * • • - . .i L

Kovoti su vergija pietų- 
kraštuose yra sunku deltoj 
kad ten yra senas paprotys^ 
spręsti apie turtą ir garbę,* 
žiūrint, kiek kas laiko vergųJ

Kinuose yra varoma preJ 
kybą vaikais. Ton tėvai parį 
davinėja mažametes dukte
ris, kurių gyvenimas, žino-^ 
ma, paskiau nei truputį nesi
skiria nuo vergų. $

“Jf. R/i
’ J

--------- ---------------- TU“O’------------------------------ , j m 
ja su vergija kai kuriose ry- F •

d kai kada duoda net ir-visai 
beprocentines paskolas; kaip ninkai geriau pažintų savo 
pav., (Prancūzijos ūkinin
kams, nukentėj usiems nuo 
šių metų potvynio).

Veldėtų ir mūsų Žemės 
Bankui apie tai pagalvoti, ir 
užsienių pavyzdžiu procen
tai perpus sumažinti, o su
mokėjimo temimą prailgin
ti iki 20 ar net 25 metiu Tuo
met metinė sumokamoji su
ma pasidarytų ūkininkams

sunkią padėtį, jos priežas
tis ir visus kitus gyvus savo 
reikalus. Ilgainiu išsiplėtus, 
ji galėtų apimt ir yisokias 
savišalpos bei koperacijos 
pūsis rinkti žuiias apie ūki
ninkų prasiskolinimą ir t/1. 
Be to ji galėtų rengti ir nau
jus įstatymus, projektus sa
vo būviui gerinti ir teikti 
juos valdžiai. ; ■

PRIEŽODŽIAI

Braškantis medis visuomet ilgiau 
už sveiką atlaiko.

»

Eržilo oda ir žarde padžiovinta 
žvengia.

. Kalėjiman patekti—platūs var
tai, p išeiti siauri. .< '■

T®!«įarkliui rodo avižas iki sp- 
;• - -■ • • - ’

Dreba rankos nelig vištą vogu
siam.

Pasaulis be krašto, o žmonės be 
teisybės.

Jei tave apspinta kvailiai, tai 
jiems atpiauk skverną, o pats eik 
tolyn. -•

Rusijoje žmogus kainoj^ 5 ka

peikas, o šovinys T kapeikas. 4 ‘ Pri
dėk dvi kapeikas, o as tavę nu
šausiu,” sako bolševikas.

Be Dievo žinios nei vienas plau
kas žmogui nuo galvos nenukrin
ta.

Skaitykite ir platinkite mėnesini 
mokslo, blaivybės ir sveikatai 

laikraštį

“SARGYBĄ”
tų valstybėse, o neseniai iš
leistoj ponios Simon (ang
lės) knygoj yra plačiai pasa
kojama apie šią gedą žmoni
jos kultūrai darančią lieka
ną.

Pasirodo, kad radio ir or
laivių amžiuj yra dar penki 
milionai žmonių, kurie neša 
tikrą vergijos jungą. Di
džiausi kraštai šiandie yra 
Abisinija, Sudanas, Arabija. 
Liberija,.kai kurios mahara- 
džių karalystės. Indijoj ir 
Siame. Vargingiausias ne
laimingų vergų gyvenimas 
yra Abisinijoj. Ten vergija 
yra'palaikoma dvasininkų ir 
valdžios. Dvasįninkąi įrodi
nėja, kad vergija yra leista 
Mozės įstatymais, o valdžia, 
arba tikriau, sakant, atskirų 
krašto dalių valdovai; paver
čia vergais . nugalėtuosius 
priešininkus. Abisinijoj kas
met viešai“ rinkose parduo
dama lig 10,000 vergų, ir yra 
didikų, kurie turi lig 1500 
vergų.

f ’ .
Šiandien inteligentą tarpe yra tik 

viena nuomonė 

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu* 
Jamas literatūros, mokslo, visuomenės 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuviu žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 1., 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50. :-------—

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL 
a

• ♦'

♦j

* -...
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Siuoi 

skyrius: 1) Mokslo populiarizadjoe'it 
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e 
konomijoe gyvenimo), 8) priešaltoliub 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės. -« 

“SARGYBOJE” ražo: vysk. M. Rei 
nys,prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rauiinaltis 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. J už 
ka ir kiti.

1830 ’ m. “SARGYBA” kaštuoja HM 
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Už 
slėnyje 12 litų metams, pusei metų 1 
litai.

Metiniai skaitytojai gauna priedl 
MLaim& Kalendorių” ir loterijos bilĮe 
t«- '• /'

Skaitytojų skaičiui padidėjus U 
lOJKM) loterija bus plečiauia. eJį >?Į 
striuka 20,000 skaitytojų, loterija bu 
padidinta tris kartus. : '‘ • rį

Skubėkit užsisakyti “Sargybą/* Z* 
nepritruktų pirmųjų numerių.
\ ’ Adresas: Kaunas, I4«jawAiaa|a 
“SABG YBOS” adm.

4------------... . .... ................. ' — I.,*

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Brolial-tJžjurl 

Ciai meilę ir prisirišimų prie gimti 
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat P< 
laikytų patriotizmų ir kurstytą kati 
likiškoje idealizmo ugnį?.. '

— Tai dar prieš Didįjį Karų pi 
čial žinomas ir visų mylimas, dideli 
paveiksluotas, gražu? savaltražt 
• ‘šaltinis.” Jis nori tanuB 
ti_ visai katalikiškajai visuosMOf 

“šaltinis” eina Marijampolėje (U 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių 1 
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje C 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.
“šaltinis” nori tepti dvasinių tilt 
kuris jungtų visos Lietuvos aunu 1 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalį 
nln,” parašyk laiškų šiuo adiem 
“šaltinis” Marijampolė, Llthuaala, - 
gausi vienų n-rj susipažinimui •P? 
karnai, o susipažinęs daugiau M Ji 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba. -v
“žoltisto” AdmMatred

taisytas iš 1570 m. jėzuitų įkurtos kolegijos (gim
nazijos). , _

Toliau vienuoliai senovėje, platindavę ir da
bar tebeplatina Kristaus mokslą pasaulio tautų 
tarpe, k. a. dominikonai, ir skleidė Europoje kul
tūrą bei civilizaciją, k. a. benediktinai ^jėzuitai 
gi yra pasižymėję savo gabumais atversti ereti
kus ir bedievius; iš čia ir, jų pyktis pijęs jė
zuitus.

Mūsų gi gadynėje (ir Lietuvoje) vieni vie
nuoliai auklėja abiejų lyčių jaunuomenę jų pa
čių išlaikomose mokyklose, kiti prižiūri ir šelpia 
visokius ligonius ligoninėse ir beturčius prie^ 
glaudose; pagaliau, kiti, visą amžių užsidarę nu9 
žmonių pavojaus, daug meldžiasi, daro atgailą ir 
tobulinasi, kuriomis dorybėmis išprašo Dievo pa
laimą visam savo kraštui arija atitolina nuo jo 
nevieną Dievo bausmę. VMi gi’vienuoliai kartu 
duoda krikščionims dorybių pavyzdį ir rodo, 
kaip visiems reikia saugotis šio pasaulio, kovoti 
su sielos priešais ir su pačiais savimi, kad “ap
sirinkus aną geriausiąją dalį” (Luko 10,42) . 
' Vienuolijų naudingumas dar matomas, kad 
ir iš to, kad kat Bažnyčia ir ligšiol vis naujus 
orderius tebesteigia ir senus palaiko, Dievas gi 
nuolat pristato jiems naujų narių.

Taigi, jei vienuoliai ir vienuolės yra atsidėję, 
ne tik maldai ir savęs tobulinimui, bet dar, savęs 
išsii&adčję ir artimo meilei atsidavę, tarnauja pla
čiai iviiuontenęi, ’tai kaip .visur paąai|lyje> jie y^aj 
katMįkų gerbiami ir mielai Jaukiami, taip ir plū
gų U Jtuvių privalo būti mylimi ir šelpiami.

-

žmonėmis, pasižada gi ištikimai tarnauti Die
vui neturte, visiškame paklusnume ir skaistybė
je lig mirties. Vienuolijos išėjo iš kat. Bažny
čios prieglobsties ir iš neturtingo, nusimarinusio 
bei skaistaus Kristaus dvasios. Vienuolynai y- 
ra, tartum, darželiai, kuriuose ugdomos krikščio
niškos tobulybės gėlės, todėl vienuoliai yra mums 
tobulybės mokytojai ir pavyzdžiai.

Tačiau šiuose laikuose katalikų vienuolijos 
turi daug priėšų, kuriais yra visokio plauko pir
meiviai ir bedieviai. Vieni jų sako, būk vienuo
lynai esą atgyvenę jau savo laiką, nebereikalin
gi, Teiti gi vienuolius stačiai vadina dykaduoniais 
ir nenaudingais Visuomenės nariais^ Tuo tar
pu gi visai ne taip yra.

Nors vienuoliai daugiausia yra pasišventę 
Dievo gatbei, bet jie yra naudingi ir reikalingi 
visuomenei dėl šių priežasčių:
• T’į vienuoliai išlaikė, perraši&ėdami ir glo
bodami senųjų klasikų veikalus, kad jie nežūtų, 
sunaikinti viduramžas Europą užplūstančių 
■barbarų (laukinių tautų). ° VI ir VII amžiuo
se Įdašikų studijos žydėjo tik vienuolynų ir ka’- 

, tedrų įkurtose mokyklose, iš kurių vėliau išaugo 
ir universitetai. Tais amžiais net karaliai i r ku- 
pįgaikščiai nemokėjo nė pasirašyti. Daugelis 
vienuolių buvo net svarbiais išradėjais, k. a. Gųi- 
do Ąretinąs, Rogeras Bakonas ir k. Net ir Lie- 
tųvojp vidupnes ir ankstesnes mokyklas yra į- 
kū»e vienuolynai^ k* tu jėzuitų, pijarų ir prah- 
cįŠkonų. r Juk ir Vilniaus akademija arba uni- 
verzitetas, kuriame 1586 m. buvo jau 700 moki
nių ir 54 mokytojai, buvo Stepono Batoro per“

.s
DIDELE EKSKURSIJA

J LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytau

to 500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa- 
' darė sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, 

spektakliais, parodomis visuose kaimuose ir mies
tuose. — »

Šia nepaprasta proga yra ne tik dalvvaut ir ma* 
tyt tą viską, bet ir drauge pasisvečiuot su savo gimi? 
nėm ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU 1

S. S. “CLEVELAND”
KVB8 IttlAUM B BOSTOJIO, BDUKUO 8,1M0

Taipgi parankas išplaukimai iš Bostono—gegušfe 4 ir liopas p
• • • • • ' -ų

Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Draugiją 
Dėl informacijų kreipkitės prie bilc agento nario .g

LIETUVIŲ LAIVŲ AGENTŲ ASOSIACUOS
1 arba ■

UNE
• ■ - A Jfaj

, BOSTOv,
V . . ' .

KAS YRA VIENUOLIAI IRT KOKIA 

PNMIDA
> . p.,-y 4. i ■ i • .

■ 1 *• ’ " . f » .
Mums yra žinoma^ kad nuo IV ąmž, kat- Baž

nyčioje yra atsirąd^ daug įvairią įstatų ir abie-. 
jų lyčių vienuolyną'(orįepų), kurių uariąi skai
tomi tūkstančiais. Rytuose pirmaisiais vienuo
lijų* kūrėjais laikomi šv. Povilas (t 542) ir šv. 
Antanas (t 356 m.), abudu Aiglpto tyrinink&i; 
Vakarų gi Bažnyčioje toklub kurėju yra šv. Be- 
jiediktas (t\&43), Monte Cąssjtib vienuolyno į- 
steigėjas.
, Vienuoliai yra tie žmones, kurie išsižada šio 

jo turtų ir garbės ir net santykių su
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nijų..

a lietu-
nčių be
yra dar

mjant klebonui, atvaidino jo pa- Aloteni Sąjungos 'organizacijos, 
'"aktų dramą “N(\h 

šiaip tai daugiau-'k

^2?Ma

‘. ■ ■* jį?’
■S > ■•'Z".

kad taomi Ubtata bitu \
gautų žinių, teisingumas;

4. Kadangi laikraščių skaityto*

nisi ai 'TA- i

LAWRENCE, MASS
Sąjungiečią “Peny Seil”

Čia Lawrence Rf K. Dr-jos šiuo 
?mos sezonu dailės srityje gali- 
i šakyti yra apsistoję '-.visai 
ikti. Tik ką Sodalietės, vado-

» / j

ant Lavrence St. Tad, nepamirš
kite turėdami reikalą, užeiti pas 
savus. Aukotų daiktų nepažymė
jau, nes jų buvo 115 tai užimtų vi
są laikraštį. Tik tiek pridursiu, 
kad labai gausiai. Kas nuostabiau
sia, kad gana gausias aukas atne
šė, 'moterys neprigulinčios- prie

I " * • . . r ■

Ar tamistą eisi į Moterų Sąjuiu 
tos,5-tųs.kulkos bulių? -^*Taipj 
š eisiu. Jonas, Juokas ir visi kiti 
ada tenai būti, jiiriiėjap, kad są- 
ungietės žadą visus maloniai pa
vaišinti. Tik^nepamiršk dienos ir 

vietos, balandžio 29, 8 vąl. vąka- 
•e pas ponią Barauskienę, J46 

Washington St.

is parašytą IV i 
risytoja.” O šiaip 
1 visi rengia kazyravimo vaka- 
is. Vieną jomarko vakarą, t. y. 
peny seil” parengė Moterų Są- 
mgos 16 kuopa balandžio 6 d. 
inimos “peny seil” surengimu 
iugiausia rūpinosi kleb. kun. F. 
L Juras, pp. L. .švenčionienė, O. 
aubinienė, Volongevičienė. Daug 
arbavosi šios: p. E. Šimonienė, E. 
ruzgulienė, L. Venčienė, M. Na- 
irbiėkienė, M. Žukicnė,p-lės E. ir 
. Rimaitės, O. Jaraekaitė; iš ly- 
1’:' p. S. Čeikauskas, I. Baronas, 
į ir B. Švenčioniukai ir kiti.
t '

Daiktai, kuriuos žmonės už cęn- 
|> ar du. gaudavo, buvo vis suau- 
oti,'ir gana gausiai aukota. Ka- 
angi čia vis bedarbė, tai auko- 
jjai visi aukavo maisto produk- 
is. Ko ten nebuvo, tai sunku ir 
prašyti. Gardžių gardžiausių py- 
agų, įvairių stiklinėse pritaisyti] 
rezervą, suriestnosių ir kitokių 
iareipom]. Matėsi ir rankdarbių 
ražiai išpintų ir išsiuvinėtų. 
^Aukotojai: E. ir Z. Rimaitės, L. 
ivenčionienė, 0. Baubinienė, E. 
fruzgulieųė, Paulina Padvalskie- 
iė, E. Šimonienė, L. Venčienė. O. 
!Wongevičienė, 0. Akstinienė, R. 
Euklienė, U. Jarackienė, M. Žu- 
aehė, M. Navirbickienė; M. Kas- 
įmtanavičienė, J. Baušienė ir M. 
ftužienė. Krautuvninkai: p. Su
žiedėlis nuo Park St., p. D. Kirmi- 
iį;' Park St. ir p. N. Mikalauskas, 
Ė Chestnut St. 'Kadangi turėta 
r užkandžių, kaip tai, karštos ka
tes— saldžios ir karštų “šuniu-

Mikalauskas, ^sa tai ąų- 
ląvo. Biznieriai verti rėmimo, 
htipgi pp. R. Kuklienė inM. Kas- 

anavičienė užlaiko valgyklą

BROLIAI IŠEIVIAI
likimas, jos laimėjimai ir ne- 
b sielvartai ir bėdos Jums vi- 

abejojlmo, rupi. Jums taip 
rupi, kad. Tėvynėje taurautą ir 

teisėtumas ir laisvė. Jąs taip 
niekinat priespaudos nevalią ir ne- 

sauvnllavlmą su švenčiausiomis 
Kaolą teisėmis Ir laisve. — Jąs norite, 
k*d ir toli būdami, kad ir plačiąją ma- 

f atskirti, pažinti Tėvynės būvį koks 
tikrumoj yra. — Sitais visais at- 

Jnins labai yra pravartu iš-

Būtų malonu, kad buvę narės 
grįžtų, o,nebuvę prisirašytų.

Reikia tarti nuoširdų ačiū kle
bonui. visoms(iems) aukotojams 
ir darbininkėms (ams). Taipgi ir 
atsilankiusiems.

; r.

•’

pos naųdaL $mgi mūsų kuo- 
. pai yra reikalįngppinigai, nes tu- 
rime daugelį 
įnngietės pa

Mbtih^ Dieiuk
T “ -A

Jau iš anksto kuopa daro pla- 
■ nūs, kad ta garbinga dieną pra- 

jti pavyz

ą, tad są

Enorb
t '

EUZABETH, N. J.
Už nepažymėjimą koresponden

cijoje visų draugijų dalyvavusių 
parapijos baliuje gavau pipirų. 
Atsiprašau.

Kovo mėnesy įvyko parapijos 
mitingas. Nutarta mokėti mėnesi
nę po dolerį.

Kovo 16—23 dd. kun. S. Stonis 
laikė šv. misijas. Žmonės gausiai 
lankėsi į bažnyčią. Kun. Stonis 
kiekvieną dieną pasakė po tris tu
riningus pamokslus.

Šiomis (dienomis mirė du lietu
viu: vienas buvęs biznierius, o ki
tas S. Gedminas, 25 metų amžiaus. 
Jo mirties priežastis liko neišaiš
kinta. Sako, kad jis buvęs būtlė- 
gerių pašautas.

Darbai prastai eina. Dirba po. 
3 ir 4 dienas į savaitę. y

Vietinis
- 4 -

Bolževikų
T' “ VI' .... Z-,;

Šios kolionijos lietuviąi bolševi
kai, kad apraminus savo neramią 

sąžinę surengė savotiškas misijas. 
Jas laikė taip vadinamas “velnių 
kupčius” Mockus. Jis yra. jau Ąno 
seniai pasižymėjęs burnotojas. Ki
tokio bolševikai nė ^nekviestų. '

Komunistai atydžiai klaušė mul
kintojo Mockaus plepalų. Jis vi
sus komunistus prilygino į» gyvu
lius. Komunistėliai jam UŽ tai 
plojo rankomis. \ <

Visgi buvo ir tokių bolševjkėlių, 
kurie už pavadinimą gyvuliais 
spiaudė ir. keikėsi. .

Taigi dabar bolševikėliai žino, 
kad ne jie vieni moka keikti.

Darbininkų prikaltos. - ■

Kovo 30 d. įvyko LDSį. 19 kuo
pos prakalbos ir paskaita. Kun. 
E. M. Paukštis skaitė referatą ą- 
pie spaudą. Gerb. prelegentas su
prantamoje kalboje paaiškino 
spaudos naudingumą ir reikalą ją 
remti ir platinti.

Po to, kalbėjo mokytojas j. Sta- 
delnikas, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos. Jis ragino skaityti ir pla
tinti katalikiškai-tautišk^spaudą 
ir dėtis prie LDS. organizacijos.

Pertraukoje buvo ųžrašrnėja- 
mas laikraštis “Darbininkas.” 
Keliolika darbininkų užsirašė 
“D-ką,” o kiti prisirašė prie kuo
pos. - • ’ ’ "

Po pertraukos kalbėjo T, Sta- 
delninkas. Jis irgi yra neseniai

grąžus veikalai^; 
tirtos dienai, būtent^ 
dis.” Moterys turėl 
“Motinų Dieną” ir skmtiinęsS 
lyvaukite šv. Mišiose^ 
gražų pavyzdį neorganizuotoms 
moterims kaip 3ąjungietės moka 
pagerbti mūsų visų Motiną ir mo
tinas. . / X

Prirašymas naujų 
narių. - .

Jau mūsų kuopa laimėjo kelioli-. 
ką naujų narių. Iki pabaigai va
jaus, .tikimės kad mūsų kuopa dar. 
smarkiau pasidarbuos prirašyme 
naujų .narių Kuopos noras yra 
laimėti pirmą vietą mūsų organi
zacijoj. ..................

.Valio 54-ta kuopa! ■_ * < 
. 1 . ' . . < Korespondentė

• ' . "XV-. " f .

ALTIMORE,MO
! • • • *»

Balandžio' 10—11—12 dienomis 
J. K. Milius rodė Lietuvą juda
muose paveiksluose. Kas matė 
visi patenkinti. Tik suvalkiečiai 
nusiskundžia., kad iš jų šalies p. 
Milius nieko neparodė. i

r 11

■<

l>

4 -

MICH.

J. X.

UWRENCE, MASS.
C.

Šv. Elzbietos draugija rengia 
“Palangoj” žaidimams vietą. Pe
reitame susirinkime nutarė turėti ... . _ - • .
cėntinį kermošių gegužės. 11 d. atvykęs iš Lietuvos. Jis kalbėjo 
Pelnas bus įtaisymui basebaŪ dia- :»pie Lietuvos, ekonominius reiks-

'■■'kąj..;- .1- JĮ

Žmonių buvo pilua didelėj^liu- 
x> svetainė ir visa prakalboknij bųf

• X *- • > C" v ..

vo patenkinti. . z
Pageidaujama, kad Ll)S. kuopa 

dažniau rengtų tokius vakarėlius.
Prakalbų klausęs

Kovo 30 .d. šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. įvyko nepaprastas vaka
rėlis. Jaunas vaikinas ipagikas, 
Vincas Rakauskas (Will Roek) 
linksmino jaunus ir senus su-savo 
štukomis. Pavyzdžiui, kaip iš ne
galimo dalyko padaro galimu ar
ba kaip iš užrištoj maišo «r iš už
kaltos skrynios magikas išėjo be

mond “Palangoj-” . L
;• > Koncertas.
Anglų laikraščiai jau po kelis 

kartus į savaitę garsina mūši] 
koncertą kurį rengia svetimtaučiai 
iš Loveli, Mass. Mūsų parapijo-. 
nvs entuziastiškai pardavinėja tį- 
kietus. . ___

Šiame . koncerte dalyvaus. įžy
miausieji dainininkai, šokikės, ir 
muzikantai iš Lotvell. Svarbiausią 
dalį programe užims jauna artis
tė, Rita Gauthier. Ji yra apie dvy
likos metų amžiaus ir pagarsėjusi 
savo nepaprastais artistiškais ga
bumais. * '■

S 
.-v.;

. _ _______ __________
jai yra labiausia susipratusį ir ak-/ 
tyviatuia visuomenės dalis ir tatai 
labai brangu jų aktyvus dalyva- ; < 
vimas šiame 8. Ž. R. darbe; S »

5. Kad kiek galima palengvinti 
šiame taip sunkiame darbe ir dub
ti progos visoms ir įvairių pasau
lėžiūrų kilnios širdies tėvynai- 
nx&ms : nuoširdžiai paftitamauti sa
vo tautos ir tėvynės garbei bei, 
kad;.nuoširdaus pasitarnavimo kre- , H. 
ditaa paliktų įrekorduotas istori-1 
joše ųe vien garbei pavienių asme
nų, bet ir organizacijų, prie kurių 
jie priklauso ar laikraščių,kuriuos 
jie skaito ; ■ K r

Z . T

Taigi šiuo širdingai prašoma: Jei 
kas žino poros ar keleto mažų su 
pylinkėje esamų lietuvių gyvena
mų kolonijukių, st. ž., tegul neat
sisako ant kitų popieros lapų jas 
surašyti? Per laišku ragyti to- 
lymesnių kolonijų savo pažįstamus 
neatidėliotinai suteikti jų gyvena
mų kolonijų lietuvių statistiką. 
Draugijų susirinkimuose neuž
miršti šio šiais metais privalomo 
baigti darbo.

S. ž. R. CENTRAS,
114 Springarden Street 

Easton, Pa. 
Balandžio 5, 1930.

Sout Daeota
South CąrolinsLf-r

. Tesąs ____ _
Vermont — 
Virginia___
Washington 
Mest Virginia;, 

. Misconsin 
>. Wyoming 
x.Utah ___

Michigan
Ohio:

Viso 42 valst. 1824sk

Šis kolonijų skaičius 
tuviškųs laikraščius skai 
tuvių. Neabejotina, k 
nemažas skaičius kolonijų, į ku
rias neprenumeruojami lietuviški 
laikraščiai. Gan daugelio panašių 
kolonijukių jau yra gauta žinių.

Šie daviniai rodo dar aiškiau, 
kaip sunkus yra šis didelis statis
tinių žinių rinkimo darbas. Bet 
kaip lengvai būtų galima jį atlikti 
prie gražaus susipratimo ir noro. 
Mažose kolonijukėse arba kiekbie- 
r»am yra žinoma lietuvių skaičius 
ir jų nuosavybė arba lengvai suži
nomas. Belieka vien pašvęsti po- 
ra valandų laiko, kad žinias su- 
tvarkyti ir antį blankos surašyti. 
Bendrų kolonijos žiinių blanka 
/nušviečia bendrą kolonijos padėtį 
ir nutiesia kelią išgauti kitas rei
kalingas žinias. Taigi turint ome
nyje:

1. Kadangi pačiam S. ž. R. Cen
trui ir rajonams negalima nei tie
sioginiai patiems, nei per laiškus 
pasiėkti visų kolonijukių, kuriose 
gyvenama lietuvių/

2. Nors tūkstančiai laiškų siun
tinėjama įvairiems asmenims S. Ž. 
rinkimo reikalais, bet mes nieku 
būda negalime atspėti, koris iš į- 
vairių laikraščių skaitytojų yra 
tas Minios širdies ir susipratęs tė
vyninis, kurią teiktųsi noriai pa-

utį šiąme brangiame darbe;

IŲ SKAITYTO
JAMS

Gražus sumanymas. Amerikie
čių atmintis.

Mažų kolonijukių statistikos su- 
d&ryz&suL > r > į

3. Milžinišką darbą galime leng
vai užbaigti.

Į ■- . t \
4. Lengvus p&sitarnavimas didelės 

svariuos visuomeniniame darbe.

Vytauto Didžiojo vardas pra
skambėjo Lietuvos padangėje ir 
skaitlingos išeivijos tarpe.' Jo at- 
balsys atsiliepė ir svetimtaučių au
syse. Ištikimi Tautos ir Tėvynės 
sūnūs ir duketrys susirūpinę ver
tu ir tinkamu savo didvyrio pami
nėjimu. Nėra šiandie susirinkimų, 
kuriuose būtą nutylimas Vytauto 
Didžiojo vardas; nėra beveik ko
respondenciją ar atsišaukimų, gu
riuose būtij nepaminėjamas mūsų 
brangus didvyris. Jo — narsuolio 
karžygiška dvasia gąivinoneiai 
skverbias į mūsų nusilpnėjaneią 
valią ir, tartum, šaukte šaukia 
mus žengti į garbę jo pramintais- 
takais.

Labai tad yra patogi dabar va- 
;ląnda 'greta tią įgražių ruošiami], 
Vytauto Didžiojo paminėjimui iš
kilmių pastatyti dar gražesnį pa
minklą; prie įspūdingų parodavi- 
mų, jo pagerbimui ruošiamų kon
certų ir įvairių programų pridėti 
dar vieną dalyką, kuris kartų kar
toms paliudytų Vytauto Didžiojo 
sūnainių nuopelningų jų darbi? 
vertumą. Kuris tai paminklas am
žiais liudytų kas ir kiek yra nu- 

* * • » 
veikta amerikiečių lietuvių dėl 
pirmosios mūsų motutės Lietuvos, 
dėl jų pačių moralio, tautinio, e- 
konominio-ir tt. palaikymo, dėl 
šios laisvos šalies konstruktyvio 
gyvenimo pagerinimo. Turint o- 
nienyje visas gyvenimo apystovas 
ir tai, kas yra galima ir pastoviau 
:sia pagaminti šio brangaus istori

e J iii ' J- • . .X. •

mo į

i

Tiktai sveika siela teišlai
ko kūną sveiką — doras gy
venimas turi savyje visas ~ 
higienos sąlygas: darbą, pa
prastą maistą, susilaikymą, 
skaistybę.—L. Tolstojus.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą „ 
, Vytautui Didžiajam užsipre- 

* numeruodamas

“PAVASARĮ”
Pavasaris” jaunuolį-lietuyį 3L 

auklės doru, kilniu, energingu, są- 
žiningu, narsiu, ištvermingu. —

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir

K

3. į yra begalo svarbu 
žiniį surinkimas 

Rei^Įabai yra geistina ben- 
jos žinių gavimas ne tik 

no asmeųs, bet poras ąr kelių,
■ 7 1 '■ 1 - — ■

r- . : '

'« 1 '» '............................ .

tokiais nori matyti visus a- --
: lfofogmųę.įvarj- r ■ • *i ■■ijri’T.

Pavasaris” tekainuoja 5 lit' 1 
Kaunas, p. d. 88.

_ '

štu^ųjr.“
\i Alęūank t____ ...
Girdėt, kad magikas turės kitą va
karėlį gegužės 11 d.

’ a . J . 7 zf.
—---------- —• ...... -

LietuvąmatysfĮkaitydamas Ka- 
tatikų* Veiltimo Ė*tn> leidžiamą 
Bavėttražtj ;
'--Ii

: Kast.

T' 
.V■ I «rlietuviai turėtų pagaminti a£atin- 

Igamą memorialą ant bronzinių ar 
sidabrinių lentelių, į kuri būtų-į- 
rekorduoti svarbiausi Amerikos f • • .z *
lietuvių statistiniai daviniai ir ku
ris tai paminklas būtų nusiųstas 
Lietuvai. f

. Vaduojantis keleto laikraščių 
mums patiektų kolonijų sąrašu lie
tuviai Amerikoje gyvena sekan
čiose valstijose:

< i ' Kolonijų
Valstija ' skaičius

Montana . ... ........................, 9
North -Carolina______ _____ 1
Alabama______ _______ __  2

1
15

. '7
98 „

2
2
1
5 .

295
26
2
5
1.

.118

. 27
21

. 8
4

. 1

.6

. 12

c
i

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Asesiacijos 
Amerikoje Rengiama Didelė Ekskursija ..NEWARK, N. h

Nuoširdus ačiū.

Nuoširdų ačiū tariame mūšų kle
bonui kun. L Kelmeliui už suren
gimą'šv. misijų, kurias laikė Tė
vas Alfonsas Pranciškonas nuo 
balandžio 6 iki 13 dienos ir skelbė. 
Dievo žodį gražiais ir. turiningais 
pamokslais. Kun. I. Kelmeliai per 
10 metų klebonavimo sustiprino 
parapiją dvasiniai ir medžiaginiai. 
Laike misijų žmonės gausiai lan
kėsi į bažhyeią rytais ir vakarais. 
Daugiau kaip du tūkstančiai pri
ėmė Šv. Sakramentą. Tėvas Al
fonsas pašventino naujas stacijas 
bažnyčioje. Kleb. kun. Kelmelis 
parodė gražų pavyzdį prisirašy
damas prie III zokono Šv. Pran
ciškaus. Jo pavyzdį pasekė ir dau
gelis parapiječių. Garbe visiems.

Komitetas

■

y. < 
':» *■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 Išplaukiančia iš New Yorko pCTjCįerbourg

Birželio (June) 11 dieną !930 m.

7

r‘MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
Jį reikia ūžsisakyti sau Amerikoje 
ir ’ visiems. ginrinėms ir pažįsta
miem? Lietuvoje. 1 '

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja. keturi litai,. pusei mėtų du 
litai. : IL / J. ' \ 
i Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati; o visur kitūr užsie
ny} (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. Z

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.” r-'.’

[/J

i-

• .

'■
r 
s -

•r-

MAŽIAU NEGU 8 DIENOS Į LIETUVĄi

■a *

1

s
V

> «

.50

t

.1

■ <•

NAUJŲ

$1.75
$1.25

u

f

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metų 
. Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti Šventėje.

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI IŠ CHERBOURG 
Į KLAIPĖDĄ VADOVAUJANT PRITYRŲSIEMS 

VEDĖJAMS VISU KELIU

“Darbininkas,” Konvalija

I

z
kr. Raštininkė

tais viršeliais

I 7 i
i

ĮNINKĄS” yra tikriausias 
į dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis. ngd0 Ues08 ir 

meile.
‘“7NINKAS" moko neapkęsti 

s smurto ir niekinti dMval-

” tiesia kelią Tėvy- 
[ų. I
” visur ir visados 

darbo Jhnonią reikalai.
ARBININKAS” turi labai įdomias 
“RADIO ŠYPSENAS.”

I” yra darbo žme- 
ir inteligentų laikraštis.

MUSININKĄ” redaguoja profeso- 
PR. DOVYDAITIS.

e kad iisirakyti “DARBININ- 
fatys ir išrašykite ji savo gimi- 

ivoje.
je “Darbininkas” kaštuoja 

o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
/ ' •

DARBININKO" adresas: Lithua- 
, Kaimas, Nepriklausomybės aikštė

VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ
jeigu jie nepasistengs išauklėti juos 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir įduoti 
jiems ginklą prieš įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug 'pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausias besimokinančio Jauni
mo draugas vadas mokyklos suole y- 
ra jau dvideiimts metų leidžiamas ka
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“Ateitis.”
Tčvai ir motinos, nepagailėkite-10 lt 

metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite 
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugs- 

“ Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams. 
Prenumeratos kaina: metams $2.00, 

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

adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 3.

RINKINĖLIS, baltais viršeliais. 
rinkinėlis, baltais viršeliais. 
RIMKUI ALIS, juodais vi

MALDŲ RINKINBLI8, juodais viršeliais.----------------$1.25
I NAUJAS AUKSO ALT0RIU8, juodais pras

v užsakymus riųskfte sekančiu adresu:
DARBININKO” ADMINI8TRA0MA 

RAnfh Botton** Mase.
i'; a .

M Wart Broadvay

DETROIT,
Jaunamečių skyriui.

Nors jaunamečių skyrius nėra 
skaitlingas, bet tikimėk, kad atei
tyje narių skaitlius pasidaugįs- 
P-nios Paurazienė ir ŠirvaitiCtiė 
apsiėmė organizuoti ir vadovauti 
jaunamečių skyriui Kad mūsų 
veikėjų pastangos nenueitų veltui; 
sąjungietės turėtų laikyti sau už 
priedermę paragint savo dukreles, 
kad prisirašytų prie Moterų Są
jungos. Jeigu mes horifne, kad 
mergaitės būtų naudingos mtaų 
tautai ir pavyzdingos lietuvaitės, 
Ui stcngkimės kodaugižūsiai pri
traukti prie Moterų SąjūhgM.

Btmoo ’į f
* | t - - : ;JUr.

Balandžio 29-tą, mhstj kuopa 
į rengia “Bnneo Party” mokyklos

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

Šis suvažiavimas turėtų būti 
gausus delegatais ir turiningas 
nutarimais mūsų brangios orga
nizacijos naudai. * ‘

Šiais metais mūsų organizacija 
mini 15 metų sukpktuve$.“! Mūsų 
apskritis irgbprfcUė paminėjimo' 
turi prisidėti. Suvažiavime kak 
bėsime kaip mea čį jubiliejų pa
minėsime. Tad raginame kuopas 
išrinkti delegatus ir jiems įduo
ti naudingų sumanymų ir rapor- 

mo, kuriuos de- 
šuvažiavime ii- l» 

j i• .

' Arizona______________
California__;_________
Colorado__ ___________
Conneoticut ___ _______
Delevvare ___ ■„_____________ L..

District of Columbia 
Idaho ... ...........
Iowa __ ;_______ ,
IIHnois __2_ ____
Indiana 2__ ____
Kansas ________
Kentucky ____
Louisiana______
Massachusetts 
Maryland______
Maine J____ ____
Minncsota....... ....
Mo, ___ _____
North Dacota..... .

'Nebraska ______
New Hampshire___ ~
Oklahoma ______
New Jersey_________
New York ........ ..
drvgon ......___
Pennsylvania ____ _

, Rhode »Island.
__ _ _ _ t

r ¥ * > < L w•

tuš iš kuopų ve 
leęaUi įtiĮlo 
duoti. . ;

Pasižymėkite I

B.
Lt)S. Conn. A

JUOZAS A. SOOTKOOS 
▼tenintiliz Regfetrootae 

UBTtJVIS APTUKOBIŪB 
Upiidan gydytojo receptui Ir uB> 

laikau vtaą eltą trdūottą. ‘ *

VKRMON DRUG 0OHPAKY 
'■ Mnnmty {arta1 l!x

InformacijiĮ kreipkitės į
J. AMBRAZIEJUS

163 Grartd St„ Brooklyn. N. Y.
“VIENYBfi”

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

814 Bank SL, IVaterbury, Conn.
A. S. TREČIOKAS,

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

226 Park Street, Hartford, Conn.
“NAUJIENOS,"

1739 S. Halsted SL,’ Chicago, I1L v
A. VELLČKIS, • 7 • . »* ’ ‘ '

502 South Avė.. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS, r KJfcMISMEKAS,

3327 S. Halatėd St., Chicago; III. 7“? a-.., --------
“DIRVA," ... : 7 4* Iri ‘ :r.fBAE»TKEVIClUS,

6820 Superior-Av„ Cleveland, O.
K. MAKARliVIėlUS,- : V -

95 Ltberty SU Ansonia, Conn.
K. VAIŠNORA,

Franklln Savlnga Ir Truat Co., 
Plttrtmrgh, Pa. 

J. J. URBSZO, i
187 Oak SL. Lawrence, Mara. 

“AM. LIETUVIO” AGENTŪRA
14 Vernon SU. Worc«ter, Mara.

UNITED STATĖS LINES
45BROADWAY r (Phone: Digby 3200) NKW YORK CTTT

* X

P. MOLIS, 
1730—24th St., Detroit, Mtch.

J. G. BOGDEN,
322 W. Long SL, Du Bois, Pu. 

J. ZOLP,
4559 S. Paulina SU Chicago, IU. 

V. M. STULPINĄ8,
3255 So. Halsted SL, Chicago, III 

A. VARAŠIUS,
.S, 12 ir Carson St, Pittsbu 

MISS J. RODIS (RA
50. StgrUng St, Worc«ter, Mass. , 

N -GENDROLIUS,
395 Broadjvay. So. Boston, Mara.

793-797 Bank St, Waterbury Ct

678 N, Maln SL, Mouteila, Mara
kSidabras,

875 Cambridge St, 
Cambridge, Mara 

J. VITKAUSKAS,
Rlchmond Truat Cn., 

2701 E. Alieghony Av„ PhiUt, Pa. 
M. BTEKSHA, "S-roa" Agent. ved.

373 Kenalngton Arenu*. 
RoralantLCbkago, III.
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ir. negrės save jaunuoliu draugu 
vadintų kuris 1930 metai^SĮĮ 
snffenumeruos leidžiam

K-3- ‘ v • w* *!moksleiym, sk a įtsei ausiai

įvyks j
•SEKMA 1)1 E N Y

leidžiamo T&une4

•l-

darsmįmku snajant- 
R. f MĄR

U c
LDS. pirmos kuopos susinhki- 

ias įvyks balandžio 24, 7:38 Vai.' 
akare, parapijos salėj, 482 f E. 
*ęventh St. ’> Viši naHai-ėS >kvion 
iąmi atsilaikyti,- bes r'tūrfeįa®

kaJbo£Bi8 snie katalikiikija smu- 
dą. Kildavo kUuąimaa uejaūgį 
įnAaų kolonijos neaplankys. Teko 
patirti, kad- kun. ■ S.- Stonis senai 

si^itąręa su ge’rb. Mebo* 
W ir- Atvelykyje,’ ba-

. , . .. fcddfio! 27 d. atvyks i uųtaų kųlo-
varbių rėikatų''aptarti.^ Taipgit kų prakalbomis. Tą dieną 
era proga? atsilyginti, kuri# tSžonis tuoj po Mišparų'sa-

kysl JŪžhyČioje pamokslą, * o po 
pamaldų pobažnytinėje salėje tu
rės prakalbąs. Įdomu bus pasi
klausyti pamokslo ir prakalbų, 
nes kun. Stonis yra labai iškal
bingas pamokslininkas ir pasižy
mėjęs kalbėtojas. Daug teks iš
girsti naujų ir gražių minčių, o 
dabartiniais laikais ypatingai 
dvasinio maisto reikia. Nemažiau 
svarbus dalykas yra ir katalikiš
ka spauda. Šiandien drąsiai gali
ma sakyti kieno rankose spauda? 
to ir ateitis. Nusižengimas būtų 
prieš Bažnyčią, neremti savo ka
talikiškos spaudos. Tat laukime 
nuoširdžiai seniai laukiamo sve
čio; Reikia manyti, kad kaip i pa
maldas, taip ir į prakalbas skait
lingai Bostoniečiai atsilankys.

I

e užsilikę hū mokesčiais. ' /. ca v 
-r j j-‘ :Kviečia Valdyba į

iii i A-____ . ‘ - Į

RENGIASI PRIE VEIKALO
Iš patikimų šaltinių teko suži- 

ioti,-kad L. Vyčių .17-tos kuopos 
eatro mėgėjai rengiasi prie vie
los iš juokingiausių komedijos 
ardu “Moterims Neišsimeluosi.” 
Žus vaidinta “Motinų Dienoje,” 
jegužės 11 d. Yra sukviesti ge- 
įausi vaidintojai vaidintojos ir de- 
ihnia visos pastangos, kad veika
us kuogeriausiai nusisektų. Žmo
na, viskas yra daroma kol kas 
slaptai, nes, matyti, rengėjai ne- 
tori tuščios garbės. Paprastai yra 
nanoma, kas daug giriasi, tas ma
žai padaro. Ir jeigu jie mane da
bar sugautų, kad aš jų visas slap
tybes paskelbiau, tai jie mane-gal 
išsiųstų kur pipirai! auga. Bet tas 
nieko, juk ir aš jieins gero vėlinu.

Putpelė 
, — ■ — —» u-

C SVARBIOS PRAKALBOS
So. Boston, Mass. šv. Petro pa

rapija yra tai skaitlingiausia šv, 
Kazimiero draugijos nariais. Nei 
viena kita lietuvių parapija Ame
rikoje ne tik nepralenkia mūsų,1 
bet net susilyginti negali. ;Čia yra 
19 garbės ir 77 amžinų šv. Kazi
miero draugijos .narių. Daugu
moje yra Įsirašę dar kuh, M Kan
čiuko laikais, kuomet jis aplankė 
mūsų kbloniją. Visi nariai yra 
patenkinti iš savo įsirašymo į ifrL 
Juazimiero dr-jos nariris; nes kas
met gauna gražių katalikiškų- kny
gų pasiskaityti Pripratus dabar 
prie knygos, rodos, be joa.7Žimfcm 
būtų gyventi. ;

Iš spaudos teko daug skaityti, 
kad neseniai atvykęs iš Liiėtųyos, 
kun. S.,§tpnj^|Y^ęąąįįiig^^m.-.. 

gįjos Įgaliotinis, važinėjasi’ įpo 
Naujos Anglijos kolonija^ su pna-

■i ;*■» i > x į / -t L-į-»

t;-*, v.

s PAIN EXPtllfR

■s

I

«

k-

Mffijoa* J 
Jusg — 1 

pačię žmonių kalba j 
sėta kito tiekio fimmenio, ka- I 
m veiktu taip Minai, taip jįo- 1 
tcakiun&iai kaip PAIH - Ex- I 
PKLLERIS. Jie naodoja ji nao j

mo. Skaudamo Muėkuhi. Sostai- 1 
gūsių Saaarhj, Išsiaarimmų. Nu- | 
simnšimų; Rcumatialni Skausnę, 1 
Neuralgijos ir t. t. Ir grėtaa jie . 1 
snsilankia nejkairmojsmos pa- •] 
galbos. h

Tik persitikrinkite, kad gausa- H 
te tikrąjį. INKARO vaisbalenkHd H 
ant paktiio yra jun> apsaugotojo. J 
Savo tarimu brangi ir jdonri kny- J 
?ite yra įdedama sa kiekviena t 

AIN-KXPEIXERIO bonka.
Parsiduoda visose vaistinėse^ j; 
Kaina 35 ir 70 centų boaka. ’ ’

FjULIUCHTERfrCn. I 
•MKYANO SOVTMfTftM 

enaoKuvTG

KILLS r’M N! '

•;

jų- Jis pirmą kartą dainuos 
įų ariją įa a 

aą ir Alek
sos dvi daineles; čią Girų-
p* >

5? k ‘

i

Pirmadieny lankėsi' redakcijoj 
komp. Mikas Petrauskas. Jis šio- 
mis dienomis sugrįžo iš- Vąkappjų 
Valstijų koncertavęs. yojįįfi

Džiaugiasi gavęs prez. Smetonos 
pakvietimą grįžti Eietuvorriir pero 
sijų 1,000 litų mėnešhri,'kurią jani1 
paskyrė dabartinė Lietuvos vy
riausybė. Į Lietuvą išvhžiuosiąs 
dar šį mėnesį.

i— _
' LANKĖSI

Pirmadieny lankėsi redakcijoj 
diakonas Jonas Skalandis ir kle- 
rikas Antanas Ruseekųs. šešta- 
dieny vėl grįžš į seminariją baigt 
šių metų darbą.

’ A. t A.
Pirmadieny, bal. 21 d. iš šv. Pe

tro lietuvių bažnyčios palaidota 
Naujose Kalvarijos kapinėse Mag
dalena. Likienė, 72 m. amžiaus.

Už'jos vėlę kleb. kun. F. Vir- 
mauskis atnašavo šv. mišių auką. 
Diakonu buvo diakonas Jonas 
Skalandis, subdiakonais — kleri- 
fcas Jonas Plevokas ir ’ klerikas 
Antanas Ruseckas'. <;•

Velionė paliko nuliūdime sūnų 
Juozą ir Povilą. 'Pastarasis turi 
smulkių drabužių krautuvę South 
Bostone!. - - ' *•' ;

Atvykus į Ameriką gyveno'Los 
Angeles, Kansas City, Cambridge 
,r So. Bostone, kur ir iriirė Didžio- 
si^st Savaites penktadieny. HsSas 
rafiMfbėjė.'''■t <•
’ ST-:

: ? ‘‘ ■>’ 
J VAIKŲ VAKARĖLIS ' 
; Vąlykų^ienps.ąakąrę, bąžnyti- 
nėję svetainėje įvyko Marijos' 
Vaikeliui draugijėlės vakaras. Pro
gramas buvo įv'airus.Vaikeliai vai
dino, grajino, šoko ir dainavo., 
Žmonės buvo patenkinti.

II!

u */xr--3

tas žiedo, žurnalo V)

“ATEITIES”/,
Žurnalas eina sąsiųvipiais po 64 
psl. kaš mėnuo jau 19 metų. Jamg 
rasi gražių eilėraščių, beietrįstį^o^. 
dalykėlių, įdomių ir rimtų, straips
nių, iliiįstracijų—pažinsi ,yiąą Lie
tuvos besimokančio, jaunimo gyve- 

p’ ' • b'--? ,'ZA 

“Ateitis” visų pigiausias Lietu
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
■kas-mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $l.Q0. Moksleivams; met. — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Ach*.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės AL 3.

žolė trokšta rašos .gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais,, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
šalies-rgimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu įr žiniomis.

^irminjukS — Tekis Ašmensklenč,
^ 63 ‘0 St, So. BastmvMass. ,
Vloe-PkBiliilhiS F. Z»eckienS, . r* 

.^,449, CambrMgetąt, Ci^lMldge, Mas* 
j ProL’RąšttatokS — Oną. SlauricnS. •

>;"443®. T'-mSt, Šo. Boston, Mass. 
Jelęphoae>gouth Boston 3422-R.

Fin. Ržštlnlnkfr—Marijopu MarkouiutS, 
.><664lS,Rikh'diSt., So.' Boston, Mass. .- .. .7
JidinlnkS -n' Ona flianluliuts, 'i.

105 West 64h St., So. Boston, Mass. ,
Tvarkdarč—Ona Mizgirdienč, •1512 Columbla Rd., So. Boston, Mass. , <*‘41 
Kasos Globėja — E. Janušonlenž,

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 'X'< 

antrą utarninką kiekvieno mėnesio^ 
7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininkę. į---

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS X
VALDYBOS ADRESAI O

1930 M.

VELYKOS SV. PETRO 
BAŽNYČIOJE

Velykų išvakarėje žmonių dau
gybės ėjo prie atgailos sakramen
to. 7:30 vai. buvo giedota kom-
pletorium. . Kun. Norbutas- eele- 
bravo. Choras specialiai prisiren
gęs puikiai atgiedojo. Po to, kun. 
Norbutas pasakė turiningą ir la
bai naudingą ilgą pamokslą. Se
kė klausymas išpažinčių.

Gaidgystėj vėl žmonės renkasi 
bažnyčion ir apie 5 vai. jau buvo 
pilna. Šeštą valandą buvo spccią- 
lės Velykų pamaldos prie grabo. 
Po tam ėjo graži procesija. Po 
procesijos kun. Virmauskis giedo
jo mišias.
. Vėliau dar buvo trejos. mišios. 
Paskutinės buvo su asista. Taip- 
paf įr .mišparai buvo su asista.

Kaip yra laikooms ketverios mi-. 
šios abelnai šventadieniais, mūsų 
bažpyčioųe žmonės lygiai pasi
skirsto. Pavyzdžiui Verbų sek
madieny visos ketverios mišios 
buvo beveik lygiai lankomos. Bet 
ne Velykose.r Velytose žmonių

Vi » . ; i t J £ j • .1 *1

ųienyj Daugiausia atėjo pirmų 
ūmių išklausytu , Kjti’ grj?o na-, 
mon. O laU^e kitų mišių.nebuvo 
pilna.bažnyčia. ... :.A .

Reporterė
r

«

BILIETAI ARTISTO BABRĄVI- 
čiaus konceAtan SMAR

KIAI PERKAMI
Kitą sekmadienio vakaru, Muni- 

cipal Svetainėje, Įvyksta Artisto 
Juozo Babravičiaus koncertas. Ga
vau žinių, kad bilietai smarkiai 
perkami ir kad į tą vakarą susi
rinks skaitlinga .minia lietuvių 
pasiklausyti gražių dainų, kurias 
dainuos p. Babravičius.

Apart Babravičiaus dar dainuos 
šiame -koncerte p-lė P. Stoškiūtė iš 
Worcester’io. Ji dainavo “Dar
bininko” koncerte.

Akompanuos—p-lė Tataroniutfy 
kuri dabar mokina muziką mer
gaičių kolegijoje.

Šiame koncerte p. Babravičius 
ketina padainuoti keletą naujų

’ • r ■ rr'. . • 4 t

' VALAlfDA ANKSČIAU
Kitą sekmadieny mišios, Sunday 

School, mišparai ir susirinkimai 
bus viena valanda anksčiau.’ Tą 
dieną prasideda dienos taupymo 
laikas. Eidami subatoj gulti pa
varykime laikrodžius viena valan
da pirmyn. Palei pavarytų pirmyn 
laikrodžių kelkimės ir lankykime 
bažnyčią ir po to į darbą.

R.
ANTRADIENIO vakare Mergi

nų Sodalicijos pamaldos.

IŠVAŽIUOJA .
Bal. 23 d. kartu su kitais maldi

ninkais išvyksta Į Eucharistini 
kongresą ir j Lietuvą p-nia Ona 
Siaurienė, LDS. 1 kuopos narė. Ji 
taipgi darbavosi parapijoje ir ki
tose draugijose. Laimingos kelio
nės.

Rap

r
. Tas, kas, būdamas jaunas, netu

rėjo aukšti} idealų, iš tikri}jų nėra 
buvęs -jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis. ' ■

 ■ ’ ■

MUNICIPALSVETAIhIĖJ "
TARtE SO- SOSįON, MASS.

Šis koncertas bus kaipir atsisveikinimo, o gal geresnio 
sušipažihiffio su Jnftsų įžymiais artisfaiš-dainihinkaiš? ’ ;

Dhiiiuąš art,;-'Babijayiėiūs, p-lė/A. Štoskiutė ir'kiti/ 
■Rrograma bus įvaži-i’ i^ idrįningą^ Atsilankę pasiklausy
sime gražių, dainų ja* £uo paČ-iji pagerbsime sąjvp. artistus.

.. Bilietai,nebrangų  ̂> ,4Xj. g^Ęma gauti pas rengėjus iu 
inrbiniriko’^dministraciiioij i ; >

■ - : - - \ - «»ii.VX.į* 3 į

MEDIS, KDlMMį BEŽDŽIONĖMIS
p.: . -

fs .
*» •

r.

■ ‘Darbininko ’;'>adfi»nistradi joj J

C A £

( ;

- Vienai Brazilijos atogrą
žų' mišku tyrmėtoja^-Mari^ 
iio de Silva,, nesęiųąi piane-, 
še, kad iyrhiedanur^Oviaaios 
sričių miškus, netikėtai tokiais ’meclziaiš'’ esu
ėjos medpĮluįfep IMp Ma»Įi^ūvos beždžionių katilų.Ta- 
kiau pasirodė/*’esąs’”r»eia- -----
ėdžių giminės ir nikitinaši.d; 
beždžionėmis. Toji, medžiij/ 
rūšis esanti panaši į mūsų, 
topolius. ■ Storumo š esanti j 
maždaug pusės metro, o auk
štumas 12-15 metrų. J o 
liemuo.yra .be jokių-šakų, ir 
tik viršūnėj yra tankių,-aur 
gančių i viršų-šaku1 Vainikas?

Iš medžio viršūnės kyląs 
biaurus puvėsių kvapas, ku
rį, tačiau, nepaprastą], įpėggy, 
tą beždžiones. U- - 
medi, bezdžionėspksgp 
kusios, skuba į vi:

C r w -•*•». i

1 ■

1

■

r

1 i r ».Vi » .* . «

KAM REIKALINGA VIETA 
4 DĖL OFISO

prašome kreiptis dėl visų infofrma 
ei jų “•Darbininko” Administrad 
jotu į .. v. X

' ii* -A
< ■<- ------- -—— — 1 < " ■ i ■

iEfiiŠ PAteo
Darbo

l
"i

VI

. !
Kam • ręikalingas geras ir prityręs bu
feris. ųmioiiatjt .ataSauk^ įį.5*^ųBt 

i. ?/.
tet io,. .niuLoiit^Lįt c
Broa<lway, Sąjūdį
;-r-U_i——_

PARSMniODA
Š'šeimjjirų tfamas. fnptovementdi. Ren- 

- dų;$58.9(Jf į aiįnosį. Kalųa $4^>00. Ineš- 
ti .tik $400.00.N;St,;Sa Boston.
TeL'Š.;B.-SS838-W. >i; ■ :’5 'x XB--22^.

* : i.\ .Vj iv /X

jjau “susitraukia ir perveria 
savo Hygiiais-:vargsf beždžio
nę kiiri jokiu būdu nepajė
gia' išsigelbėti. įį
.. _  « . . 'A

i. 1 4f "’** •' 
N

AUTOMOBILIAMS 
STIKLUS 

ĮDEDAM GREITU LAIKU .
, Kainos prieinamos 

OLD COLONY AUTO GLASS 
. COMPANY 

M a r t i n W y k e 
Manager .

■ Phone 2520

j J

ciau, pasak Malūno de-Silva, 
kad ir baisūs yra tiė medžiai, 
bet'vis dėlto naudingi: jie 
neduoda perdaug bezdzio- 
hėms veistis, nes kitaip Bra
zilijoj miškuose kiekvienam 
medy vartytųsi ir. suptųsi 
.ant. ..uodegų tūkstančiai bez-. 
džionių,.. •’ ...

PRANEŠIMAS

t
e(M. R.’

i

G r> ■

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

Vice-pira. — Povilas žirolis,
554 E, Fifth St, So. Boston, Masa. 

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

Finansų Rašt — Juozapas Vlnkevf&us,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 

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

Maršalka — Kazimieras Mikallionis,
906 E. Broadway, So. Bosfon, Mass. 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrų ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass., 1-mą valandų po 
pietų."Ateidami atsiveąkite draugt 
naujų narių su savim prie draugijom

_______ ;______________  7 ___ •

ŽV. JONO EV. BL. PAŽALP 
DEJOS VALDYBA

Pirminlnkas — Motiejus Žloba,
539 E. Seventh St; So. BostoD, Mass.
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Plrmininkas — J. L. Petrauskas,
-24 Thomas Pk.,'So. Boston, Mass. 

°rot Raštininkas — Jonas Glineckis,
p Thomas Park, So. Boston, Mass.

256 P Ninth S t, So. Boston, Mass. 
Iždininkai — Andriejus Naudžiūnas,

885 E. Bi?>adway,'So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zalkis,

7 Wlnfield St- So. Boston, Mass. 
Draugija laiko kai?irinkimus kas treSą 
...nedgldieni kfekviCOO mėnesio, 2-rą 

.vai, dę pietų, paramos salėj, 492 K
Sfetenth St,- So. Įfeosto^I’Ma^ v 1 _ 

'-nn-fp- ■« -j.

ŽV. KAZIMIERO B. K. D-JOI
VALDYBOS ANTRASAI

-‘Fin;.Raštininkas — Matas šeikls,

Kairi reikalinga pirkti vyriškus 
drabužius prašau prie manęs 
kreiptis, riestas reprezentuoju vie
ną iš geriausių firmų. Siūtus gau
site pigiai ir gerai. JONAS JA- 
RO.ŠA, 225 L St., So. Boston. Tel. 
S,.B. 03$4-W. ,
‘ s *. . yr1 r ■ - ■ > . 1 • ■

Pirmininkas -H J« Grabinskoa^ 1 -7. • 
24 Prestott Stų 'Seadville; VaAu ?

Vice-Pirmlninkas — J. Markelionlb 
140 Bowen St, So. Boston, Man* 

Prot Raštininkas—Vincas Paplausk#!) 
116 Bowen St, Šo. Boston, Mass.

Fin. RaStlnlnkhs — M. Selkis, 
256 E. Nnth St, So. 'Boston, Ma«

Kasierius — F. Grendelis, .
237 W. Fifth Št., So. Boston. Masa 

Maršalka — J. Zalkis.
7 Winfleld St, So. Boston, M«M 

Draugija laiko susirinkimus kas an> 
rą nedėldienl kiekvieno mėnesio, K 
num.. 492 E. Seventh St, parapijoa 
salėj, 7th St, South Boston, Mass,

1.

> ■ *-?
A

L R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŽALPINES DR-JOS 

VALDYBA
_______ .*

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Sesenth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirminlntaas — A. NaudžiunaS,
885. E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,
40 3 tari ne Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Rąštininkas — D. Lingevičius,
62 AdamS St, Dorchester, Masa 

Kasierius — P. Kleponis,
260. Bolton St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. I^ščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass.' 

Draugija laikp susirinkimus kas antrą
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fiftij St, Sa Boston. Mass.

4 -itž
.- >•; '*/**£

« r'

SMUIKA-PIANA8
Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuviu 
> kalboje.

149 Boston Street, Dorchester 
TeL So. Boston 1348-W.

DYKAI TIEMS, KURIE
KENČIA NUO DUSULIO

Dykai išmčffinimr) buria* įnĮgLbite.kos 
gali naudotis be jokio .Kui*iganč- 

dinimo arba taiko gaišinimo.
Mes turinie būdą dėl sulaikymo Du

sulio, ir norime kad Tamista pamėgin
tumėte musų pačių išlakiom. Nėra skir
tumo ar įsisenėjusi arba dabar atsira
dusi turėtumėte išmėginti šj būdą. Nė
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate, 
arba kokio amžiaus esi arba kokį dar
bų dilbi, jelgil tik turi dusulį turėtų 
pagelbėti.

lAbiausia tiems norime pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios pa
gelia*, kurie yra vartoję visokius bu
dus ir be pasekmių.

Ais dykas pasiūlymas yra per daug 
svarbus! praleisti.- Rašyk jaMus ir pra
liek raidoj-Ma proga tuojąu$.....Ne-., 
siųsk philgų. Trkt'di iškirpk žemiau pu- 

k ipOtUX 'ir- pasiųsk. Padaryk tą 
Ei.-tMllcn. • >,-,ar..

—i ■ ■»

jadū- 
sūnę. 

Bet kai tik kuri beždžione 
pasiekianti viršūnę ir įlen-

t'

k kaina prieinama. Darbas at-
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ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DEJOS VALDYBA
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i tfe tiM
Fron||e^' Astmhrt Co.,
•iee’fNIagiira St. Buffnlo, N’. Y.

. Prlsiųsk dykai išbandymui:

pauiiiuaiu-j
Į • I ‘ •» r-* -

i: Krtior KAittttd*

I PARSįDBOO*
15 katnl»nrlŲfSĮjŲ SeŪiynų’vfamiuc'irt^ 
viii jtniaiii. PntKhluoda pigiai,''m'tik* 
$10.600.00. Kreipkite: K. KIRKUTIS, 
7 CoGncy St, Somerville, Masa.. (Pri« 
Ianiun Squure).

DFAAf MFAVDyjfO

FrbntHrr Bidg^
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Geras katalikiškas laikraštis y-
k »_ _ . •

ra nuolatinė misija. — Popiežius

Leonas XIII. * danti į šakas, tai šakos tuo-
VISI, KAM

m e

J/.otaJo Valtty&a.
Adresas: Ettropa^-tfthusaia, ifa&M. 

myMs tlkiU “KAM».a

XI METAI

figų,

. . ........................................................... ......... ■ , . -1

---------———— • i" ----------- —•

■L

“KARI’'
“KARY” yra daUgf^AVeWų, feljet> 

tt Kiekviena-nu, eilėfašČii£pR 

rinū8 pabiros^
Šiemet ‘ ‘KAĘYS” žynaifti papigintas. Jo kiu< 

na metams: Lietuvoje 8 litai? Amerikoje 1 dol^ 
ris 60 amerikoniikŲ centų.

Redaguoja-kpt Balčiilnas. Leidžia Karo

I

r i ’** 
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2 to. 
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iaref-^'^ ‘.u4b
, ____ ________________^ jMdKYKLOfl-RUBERT;’ T‘

SCHOOL SVETAINĖ » ‘ *P
I ' • * ‘ ‘' i

Windsor St., kamp. Broadway ir Harvard Sts., Cambridge į 
PELNAS NAALAINIAMS

Kviečiama visur Cambridge’iq ir apylinkės liptų- 

gtaziu kopė tu ir puiki# svetąi
- Įžanga Tfc/ir BOe.; nltaUM be tėtų 25c., su 

į - RENGIMO KOM

talaičius, pas 
Ine •• rv '
L . *21

O
1

i t

DANia J. FITZGERALD
PLUMBDfG IR HEATING

FURNACE IR PECIU8 
.; TAISOME, 

lW5ame ir LidvvUM 
,A82 Bįbadvay, South Boston 

'* South Boston 2870

i h ■ ,,|i i lln,W1.,nh

Pirmininkas — Jonas L. Petranskas, 
24 Thomas Park Sa Boston. Mass.

Vice-Pirmlninkas—Juozas Jackevičiuj 
92 Sawyer Avė., Dorchester. Mass.

Prot Ražtinlnkas — Kazys Rusteiką, 
446 E. 6th St, So. Boston. Mass.

Fin. Rafitinlnkas — Jhozhs GtizevičiujL 
į 27. Tampa St, Mattap&n. Mąąs; 
tthitilnkas-— Vincas Kaližlu^ £’ 

įth Boston. Masa. 
iras Geleiipls, 
!>uth Boston, Masa

Draugijos susirinkimai būna kas pl> 
t ,JM MdėMIenl klek-ieno mėnesioJ 

J1-, ?■ W Jfr lt yąj.:

ATYDA NAMU SAVININKAMS 
IHGTOTp. METALO LUBAS 

»dabai tvir^įr * ~
amas greitį išlyginkite.

SALĖM METAL CEIUNO CO.,
19 Fay Street, Bostoa - Tel. Ha&oock 7845

- 1įjmu
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Lietuvis Dantistas -

DR.S.A.GALVARISKI
(OAUNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
TeL So. Boston 2300 V

dfina atdaras nno lO.lki. 12 yak 
4r#tor buo I Žd iki 5:30 po pfet Ir 

ti un jrvaJKftre. šventu

t 3789

JOHNREPSHIS,M.D.
(REPŠYS).

(i Lietuvis Gydytoja* -.
Ofiso Valandos:'2—4 Ir ;

881 Mass. Aven arti Ceniral Sq. 
Cambridge, Mass.

♦ 1 '
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— Tiktai 75 lftai.
- Ačitį už 75 įitta aš
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dalą juo gneičau, juo jau

nesnis žųiogus esąs. Dėl to 
esą naudinga naudoti prof.

8ENOVIŠKI LAIKRODŽIAI
f*'Senovėje laikas • buvo vi-

_ _____ _jis. Nekul- UntĮari
turingos tautos norėdamos senokai naudojami akim Ai. 

sį. laika sužinoti, įsmeigdavo į I>rakti .
_ nj laizda ir fe 881-^°"“ dWelė’ ***

: b1^davilinij?^fflt- kur^™usfcs‘°Jantlera® “ma- 

^7*^ < r •» »nro cmioi/4oi*n ir norkaiAmimti
’^aženklinįiv^ šęgpįįo keįįo-
j)ę nuo saulėtekio ikLs

Kiti nuvyda^'

Matymo, trū

Amerikos 
oje^ ir ją “studi- 

jaojy • visi ųuo įvąirių,rūšių. 
prožektorių iki šoferių ir ba
tų valyfoįų. j.

Vienok Rokfelerio patari
mai labai paprasti. Svar
biausias patarimas 
kėtripakfilfi y.

< Žinomas Ajamko^nriljn. I>«I>¥is»kus nebūti užsjspj? 
nisįujj^^iftap pamesti 
nuostolingą darbo sritį arba

kia taip pat mokėti, kaip ir 
turėti.—-■ i

Mokėjimas nustoti Rokfe
leris dabar turi turtą, atne- 
šantį per vieną sekundę 50 
dolerių pelno.

Arėjas Vitkauskas 
' .< • i l

Juofceii&i
O , DRĄSUOl

•<

t

kuriuos trumparegystė 
r tik prasideda.

šiai.
-

iška akinių reikšmė, 
žinoma yra labai didelė, bet 

• - -___ 1^2____ __ ____

ža susidaro įr nepatogumų, 
iftitėrit, akiniai gali sudužus, 
p^mįūs galima pamesti, dėį. 
oro neyjęno^iųųo jię;.dažnM: 
$i^ją;Į$^alanių trBkum^ę; 
bus tas, pro juos matomais i 
akiratis būna labai aprėžtas, 
nes akiai krypstant akiniai 
vietoje lieka. Kiolno univer
siteto prof. Geinė, ilgai tyręs 
akinių gerinimo klausimą 
priėjo išvadą, kad svarbiau
sias dabartinių akinių trū
kumas yra tas, kad jie per 
toli nuo akių matymo. ; Jis 
begerindamas pagalbines 
matymo priemones stebėtiną 
išradimą padarė. Išradimo 
esmė yra ta, kad užuot dėjus 
matymą gerinančius stiklus 
toli nuo akių, nepalyginamai 
geriau bus pridėjus juos prie 
pat akies. Atatinkamo di
dumo. ir gaubtumo gerai šli- 
fuotas (nudilintas) strigtas 
dedamas prie pat akie^4aip, 

tuos akių vokaį/apgaub- 
tų. Taip įdėti stiklai išlygi
na trumparegystę ligi 20 
dioptrijų ir tolregystę ligi 15 
dioptrijų-. Nauda tokios o- 
peraci nepaprasta. Maty
mo akiratis nė kiek nesuma- 

/ Vandeniniais laikrodžiais.’ Be nęs įdėtasai štiklas kar- 
: tų laikrodžių Babilonijoj ii?'tu su akim juda, nerasoja ir 

į Egipte vartojo smiltiųvus. ’ ' 1 T
Smiltmiij laikrodžiųz'spėja- 
ma buvę ir Lietuvoje. Vie- 
nas toks laikrodis randasi

, mies^į muziejuj.
• -r ' . ' 1 , ’ į ‘

’“mo-
v.

L. D. Š. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland, 27 d., 1 vaL po pietų, bazi 
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame nadn&Cea). ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

£ Valdyba

BAfflOH, PA.
?®s- b

vyks gegužės 4 <r., tuoj po sumos 
Sv. ■' Mykolo ^parapijbS svetainėj, 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesimsjąiokestis užsimokėti, 
ir mėnesinės mokestis užsimokėti.

' > M. Songaila

Tą virvę uždegus, pa- 
lęngva ir vienodai slenkan- 
ti ugnis rodydavo laiką. Šis 
būdas spėjamas buvęs pas ja- 

r ponus, tik pas juos nedegda
vo knatas, bet rūkdavo. To
kis knatas randasi Paryžiaus 
muziejuj.

Rytuose prieš penkis tūks
tančius metų buvdl vartoja
mas vandeninis laikrodis ar
ba laiko “skandint ojas.” 
Laikrodis sudaromas iš aps
krito bįiūdelio^-su skylute 
dugne. Kai įdeda į jį van
denį, tai palengva prisipila 
ir skėsta. 'Tai atsitinka vie- r 
nodame laike.

Egiptiečiai taip pat sene-

rodį. Vienas tokis laikrodis 
randasi Anglijos muziejuje 
su parašu Aleksandro - Di
džiojo. Malajų salų gvven- 

Hr tojai dar šiandie naudojasi

z?’.'*' . ' ''į

YPATINGAS STIKLAS. / . • • /

Vienas prancūzas inžinie
rius išrado stiklą, kuris jį 
sumušus nesubyra. Tas stik
las gaminamas iš dviejų stik
lų, vienas.ūnt kito padėtų ir 
sulipintų želatino ir celuloi- 
dos sluoksniu.

Arėjas Vitkauskas

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

« y _ . — —
jardierius Rokfeleris paau
kavo prancūzų amerikėnų 
komitetui vieną milijoną do
lerių rembntavimui ir atsta
tymui sugriautii istoriškii 
paminklų Prancūzijoje.

Rokfeleris vienas iš pačių 
Ulaįmngiausių’r Amerikos 
autorių. Jo knyga “Kaip 
aš pasidariau - milijardiė- 
riuy” jauJL924 m. yra išė)u- j 
ši 321 leidimu. ; į

O. BROOKLYN, N. Y.
0'Balandžio 27 d., tuoj po sumos 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueitį, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savų 
draugus (es) prirašyti; Valdybflį

' • t - •

MąNTELLO, MAS8.
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

GREITI
■ Ūkininkas sus 
ną ir skun savo žentu.
; ■— -Juk/Jis per du mėnesiu pra
riju visa kraitį! — rėkia ūkiniu-
‘ ** ė . ' y ■

O-o! O ką tu kraičio davei?
— Meitėlį ir tris avis. “M. L.”

o savo kaimy-

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

mas įvyks trečiadieny, gegužės 7 
d., 7yaL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. -Valdyba

. *1

nesiniaukia. Ir estetikos at
žvilgiu jie reikšmingi, nes Į- 
dėtasai akių stiklas visai ne
pastebimas ir akių spalvos 
nekeičia. Įdėti stiklus esą la- 
bai lengva. Net kiekvieriaš, 

gydytojo nurodomas, pats 
sau tokią operaciją gali pa
darot. Akies sužeidimo klau-

v » ■ * L ' . ' ■

simu dėl nuo akių įstatyto 
stiklo pąyojus daug mažes
nis, kaip paprastais akiniais^ 
Mat aky įstatytas stiklas nuo 
dužimo taip gerai yra galvos 
kaulais apsaugotas kaip ir 
pati akis. O tokių atsitiki
mų, kada pasitaiko akį iš
mušti, būna labai retai.

Išradimo trūkumas, esąs 
nedidelis. Prie Gęinės aki
nių kūnas turi taip pripras
ti, kaip ir prie bet kurio pro
tezo (dirbtinos kūno dalies). 

I Pirmomis dienomis akis la
bai jautri pašaliniam kūnui.

KANTRUS ELGETA
.Elgeta užėjęs’ j turtingus namus 

prašo padovanoti kokį nors rūbą, 
nes esąs labai nuplyšęs.

•, Šeimininkė saka:.//Deja, netu
riu nieko, išskyrus šitas kelnes. 
Bet jos gerokai nudėvėtos, reikia 
sulopyti...

— Tai nieko, poniute, aš galėsite 
palaukti. ;

i \  ■-

— Žinai, brolau, vakar vakare 
mane užpuolė plėšikas ir atėmė 
viską, ką turėjau: pinigus, laikei 
dį, žiedą.

— Bet gi tu paprastai nešiojie
si sii savim revolveri. 
. ■ Taip, bet revolverį jis nera
do; jis buvo užpakaliniame kelnių 
kišeninį. < ' '' "M. R.”

BATŲ KRAUTUVĖJ
Pardavėjas. .•

puikūs, batįįrai, kaip tik Tamstai.
TikA. džk(Šr odaį galiu Mtikrmti

Pirkėja. — O kiek jieteainuo-

i V..'-t.
Pardavėjas. -

L Pilkėja: i— . m __ ___ _____________
galiu bent tris Ožkas- nusipirkt t j Amerikoį) — trigubai brangiau.

Daug rimtų ir juokingų pasi- gausiai ašaroja, bet po kiek 
skaitymų, dainelių, deklemaci- laiko visiškai apsipranta ir
J^- 
Verta 
muose

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

? ’Už persiuntimą prisiųskit 
3c. pašto ženklelį.

DARBININKAS” 
way, So. Boston, Mass.

| nejaučia stiklo taip, kaip ne- 
na-,jaučiama dirbtinio danties, 

j bei blombos danty.
Kelių metų prof. Geinės 

už • mėginimai rodo, kad jo išra
dimas be praktiškos reikš
mės, vadinasi, matymo page-

I

'• ■•-- -••- . - - - -

KĄ TIK IšfiJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
’IONGRESAS

, . Parašė KUfr PROF. PR.'BUČIS, M. t a

Labai įdomi knyga. Aprašymas Žymiausių nuctikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minky
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

•/ “DARBININKO” ADMINISTRACIJA ()' 
866 West Bro<dway, Sovth Boątoa, Mass.

M V’

, < r«t.

*> r »■

•'■'T
> 1 11

g Ari v?

(turinčių arti 5000 pwL) 
mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “židi
nį,” didžiausią mėnesinį, literatū
ros, mokslo, visuomenes itąį^de- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, „ nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet ^Ži
diny*” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei- 

i kuris inteligentas, vistiek ku-

yventų, ja neprenumeruotų ir 
____ irtytų bent nuo 1930 metų 

j "Židinio kaina Ameniąjė; met. 
—44.50, pusm>—$2.50; Lietuvėje: 
met. — 35 lt., pušnų—z 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lėja 3 nr. "ŽIDINYS.” ’

k > ; . '•p'-’* t ; L_
WAX*BBUĘ¥> UGNIM

Baland. 27 po pietų į-
vyks LDR. 5 kuopos susirinkimas Fzč_-

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

kimas įvyks balandžio 25 d., 7:30 
vakare, Karalienėm Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

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

* * • ** " * 
i. <■
.i < PHILADRLPHIA, RA 
u LDS, nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti dno- 
kles/'' ---ė; _ - . Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. .108 kuopos susirinkiinas 

įvyks gegužės 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 
”-v »

Tel. Šo. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valandom: ;

SOO 9 Ud 12 ryte Ir nno 2:30 Ud S 
ir nno 9 IK 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas snbatos vakarais Ir n»* 
dfidlenlals, talp-gl seredodds nuo 

124os dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

BRIGHTON, MASS. i

L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
gegužės 2< 7:30 vai. vak. LincolA 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
viri. - Valdybą

f-V 7 ■ > -t

Amerika ne Lietuva t Jos kiekviena 
turi ypatingų savybių, kurias pasilak 
kys visados. 1 ■ "

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs gerai 
lietutis, fcnris'gerai žino Lietuvos gy^ 
venlmą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą savaitraiti / ■ į

“Mūsų Laikraštį” jį

JJ reikia užsisakyti sau Amerikoj 1$ 
visiems giminėms ir pažįstamiems Lte< 
tavoje. i

“Musų Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metų — du litai. * 
.' Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 

Ijta pati, o-Msur-kitur užsieny (taigi if

-, AdresasLietuva, Kaunas, Laisvės A* 
> lėja 31Nr.- “Musų Laikraštis.”

. į
TIESTI - /. 'A

; - >.

^'-•‘.NASHUA.N.H.
’ LDS. 65kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 4 dieną tuoj 
po: į^kutinių. mišių, pobažnytinėj 
svetainėj. Kviečiame narius ateiti, 
neš yra kėletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir. šavb draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

- ■ ■■ ■ . — ------ .

TeL So. Boston 0506-17.
v Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

("Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo j.:39—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 

■ vai, dieną < Subatomis nno 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iti 12 (pagal sutartį); .

U

• • nai

’ » ** -X- ‘ '

f'A-T -—* .-■ • 7 .

■ ■■■ ■ ■■ i—
7 Trn~ '~Tr>T? j— ~-jTw

__    . _ _____ ____ ________ — J <

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRTAUSIAIGALI /.' 
PAGELBĖTI DARBININKUI SUKASTI r' 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS ■ ■ ' ' ' ' 
ISTARG^IR NELAIMIŲ ~

-----------------------—rr-f —TT ;. -■ ■■ —■
; ••• •
' • ■: - • ‘-r

“DARBININKAS"
■ v yra . r-.- •

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA
-t ■ • • 7 • . , - - •- - -

Amerikoje metams ..............................
I*usei metų.............

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

' “DARBININKAS”

EINA DU KARTU SAVAITĖJE,
. J■ ; . į X

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
Kaina :

Amerikoje metams . < . A..-.......................... ..../.. ;$2.00
Lietuvoje metams...............  $2.50
' Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS - 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
> - * • - - ;qj

• Reikale Kreipkitės Pas
‘ hi .»{<•< s-.i ^

366 West Broąd^ay ,.,. .^ \ <South Boston,"MaBs.--

TeL So. Bostbb

Ji ;<u 

aasLj'j.

cjjspt

' F !

‘ A'

F f

F

i. w
h

J'O ).ę

’!W* aejourų.etf
jjobo? ujęiKg t

ir užsiriiokėti mėne
sines mokesti* ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

LAWRENCE, MASS. -
LDS1. 7b kp. šio mėnesio susirin- 

kimaš yra perkeltas viena savaite 
vėliau s1,''tai yra įvyks nedėldienyj, 
bat 27 d., sv. Pranciškaus para
pijos' kliūbor kambaryj, tiioj po 
paskutinių šv. mišių/ Kuopos na- 
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin-

.'•r,' J ,

“ŽVAIGŽDUTĖ”
: i'iį ' N:

Mėnesinis vaflcą paveiksluotas * 
-v Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo, ' .

r Tėvai, auklėtojai, šeimininkai! 

f - Jūs trokštate savo vaikams lai
mės; Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu, tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
Štaį “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk ,tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems, šiemet gražią dova
nėlę) užsakyk jiems "žvaigždu
tė” kuri kas mėnuo jiems* duos į- 
donuų skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, Aąi. ^vaikas skaitys ir 
džiaugsis;^ 

c.Ti 
Juk. •_ F t 9 --------------- .
Iii. metamu, a p ebos Rraiųrjn mm

> '• a*?4‘ laikraštis, be 1

jungos nariams 3 lit, o visiems 
; tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 

litai metams glitai pusei metų..
Priedų, duodama iloterijos bilie

tas. vKK iR J3--V n ., r7
• \a a
Adtfntatnai^Kaanaa Liandlea 
Narni.

» f-

.-V
3 lit., o visiems ki-

x Apkartinas ’ ' 
Dusulys Kataras 

BRONCHITIS 
ir kitos ligos akių, ausų, nosies, 

. gerklfia ir plaučių pagydomos mo-' 
ksliškai ir protingai per 

Dr.Grad!,327S^_ 
Vataittfoa: Antradieniais, .ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Valdyba

VLADAS P. MIK1A
49 Church 8t, Lowell, Ma—.

Telephone 57881 
Laidotuves aprūpinu geni ir 
brangiai. Patarnauja <J« kriklty- 
hų, vestuvių ir Šiaip visokiems rėk 

n kalama.

'‘■«FV • ‘

PATAIKAVIMAS DIEN4 
n NAKTĮ


