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SUVARŽYMAS ĮVAŽIUOTI 
Į PIETŲ AFRIKĄ

Naują Pietų Afrikos imi
gracijos suvaržymo įstaty
mą pradės taikyti Pietų Af
rikos sąjungos uostuose nuo

atvmzdu
■ V>- * t P Z? 4 .

Nesenai N. Lietuvoje bu-
*vo Kleisti 5 litiniai bankno-

■ 1 ’ tai su Vytauto Didžiojo at- 
į vaizdu. Taip pat išleista ir 

5 litiniai sidabriniai mone
tai ir gi su Vytauto atvaiz- 
du.

<•• - - 

fc-- 

o
1 šių metų gegužės 1 d. Kvo-

v. , ,

tos nuostatai nebus taikomi 
asmenims, gimusiems Aus
tralijoj, Danijoj, Belgijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj, I- 
talijoj, Olandijoj, Portuga
lijoj, Ispanijoj, Šveicarijoj 
ir Jungtinėse Valstybėse. 
Asmenys, gimę kvotos šaly
se, taigi ir Lietuvoj, turės, 

tl gauti' leidimą su Pietų Af- 
^■'Z1 rikos vidaus reikalų iriims- 

terio parašu. Vizos, kurios 
duotos asmenims, gimusiems

f .

—•

t-b.

£ *
*<-

K?

r>

t .

Sr

J?-’

A •

f- •

ŽT

r*’-'

<•-
-^.?.

<:

BAI^ANDŽIP-APKIL 29 D., 1930 M., Nr. 34. 
jxT." r C. j

JftL. S

«**■

.?w-o®

'.• u-.-.

NAUJAS ROCHESTER'IO PARAPIJO^:
i t t l * u . BM **

15 . 'V KJC"'

Į Hartfordą -atvyko kun. 
A. Vąškelis, buvęs pirmuoju 
Hartforde vikaru ir buvęs 
Waterbury vikaru.

Hartfordiečiai apgailes
tauja netekę darbštaus ir e- 
nergingo vado asmeny kun. 
Jono -Bakšio. Jis buvo visų 
mylimas ir gerbiamas/

Kun. Jonas Bakšys ir L. 
D. S. organizacijoje yi# 
daug pasidarbavęs, daug 
prakalbų yra pasakęs ir ke
letą kuopų suorganizavęs.

Rochesteriečiai darbinin
kai laimingi gavę kun. Bak
šį, nes jis yra tikras darbi
ninkų vadas, draugas ir prie- 
telis.

Gerb. kun. Jonui Bakšiui 
linkime syeikatos ir ištver-f
mės naujoje vietoje. ,

• - - ' ■ <• .A-i
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KLEBONAS
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' A-
susirgęs kvietė kun. Joną 
Bakšį iš Hartford, Conn. at- 
vvkti į Roehester.

Kun. J. Bakšys pakvieti
mą priėmė,, bet J. M. vysku
pas nenorėjo išleisti, nes ir 
toje deocezijoje trūksta ku
nigų.

Bet, matant reikalą ir su
tinkant klebonui kun. J. Am- 
botui, J. M. Vyskupas Nilan 
sutiko kun. J. Bakšį išleisti.

Buvo kalba, kad. kun. J. 
Bakšys išvyks iš Hartfordo 
apie pabaigą gegužės mėne
sio, bet a. a. kun. Kasakaičio 
mirtis pagreitino jo išvyki
mą,

Kun. J. Bakšys išvyko iš 
Hartfordo į Rochesterį bal. 
25 d., 9 vai. vakare.
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IŲAS JUOZAS KASAKAITIS
Kun. Juozas Kasakaitis Penktadienio ryte, 

1.25 dieną. 1930 metais, sulaukęs amžia-ns vos 45

Kun. Juozas Kasakaitis paėjo iš Šunskų, parapijos 
b apskričio. Baigęs Mariampolės gimnazijos ke- 
E&, įstojo į Seinų Dvasinę Seminariją Rugsėjo mė- 
B metais. . Seminariją baigė 1907 metais, bet bū- 
munaš šventintis kunignosna, pasiliko tėviškėje 
Bėtuš, vėliaus gi (1909 m.) sumanė vykti Ameri- 
ire pusbrolį Kun. Joną KasakaitĮ, dabartinį Pitts- 

ir taip pateko keliems mėnesiams Roehester, 
Bnėn seminarijon, kur bal. 10 d. 1910 m'. įšventino 

K Tuoj po įšventinimo a. a. Kun. J. Kasakaitis 
feas Rochesterio lietuvių parapijos klebonujr čia 
Itnnigystės gyvenimą, 20 metų, "pašventė lietuvių ]

Kun. Juozas Kasakaitis visur buvo žinomas kaipo 
fūdo, draugingas, svetingas žmogus. Kas tik pas

t

-v

.O / -->^8 
mi ginkluotos kariuomanftl 
demonstruoja gatvėmis 3 
kelia revoliueionierišką 
šia.

Britų kariuomenė iš Ką 
nuolių šaudė į sukilėlių?^ 
nią. Jau pamatė ką gali pa 
daryti pajuokiamas Gand» 
kuris ramiu būdu, laužyk 
mas druskos monopolio įsta • ■■ v ■ -yįįjį 
tymą, išjudino visą tautą.^

Šiandie pasirodo, kad 
dija rimtai stoja į kovą jį 
nepriklausomybę.

Britą moterys ir vaikai bėga 
į saugesnes vietas

BOMBAY, Indija. — In
dijoj gyvenančios Britų mo-z 
terys su vaikais bėga į sau
gesnės vietas. Sukilimaiple- 
čiasi ir išrodo, kad gali ap
imti visą Indiją.
. Peshawur įvyko smarkus 
susikirtimas tarp Britij ka
riuomenės ir sukilėlių indų. 
Užmušta apie 20 ir apie 50 
sužeista. ' :

Būriai indėnų, nepaisyda-

■»-

L 7-

Į topo paski
L visą savo,

A:4- 

malonaus I 
jį atsilanli šajuo susipa&ho, ilgai negalėjo pamiršti jo ge- | 
ros malonaus būdo. Ypatingai jis buvo palankas

ams^daug kas prie jo prisiglaudė, rado sau pastogę 
oBb .'Savo būdo ir darbštumo dėlei a. a. Kun. Juo- 
kadis labai buvo gerbiamas ir mylimas visų lietu- 
“*Ayje, užtai rochesteriėčiams jo mirtis yra dide-

? ; 'T: ■' ' ' "
’’ • . , ... . . . .1 

[ą. k Kun. Juozas Kasakaitis vis nesijautė.j&- I 
iit; Vienok diibo uoliai, nieko nepaisė. Jo rū- 
Mnęčių lįetuyių nuosavybe šviečia visam mies- 
fcyčia.kartu su mokykla, patogi nauja klebeni- 
iątžas aplinkui visą nuosavybę beveik pačiame

. Darbštumas kaskart vis labiau ėdė jo švėl- -d 
priėjo prie, to kad pastaraisiais keliais me-

DAR APIE LIETUVIO TRAGEDIJĄ WORCESTER’|
. —_

* ‘-AM• . ' j w

valstijoj, o jos vyras Liet® 
voje. ' ' ' /

Spitalionis irgi gimęsLu^ 
tuvoje. Amerikoje’ išgj 
no apie 19 metų. x Jau" 
pereitos vasaros nedirbo. 

'Spitalionių šeimynoj,
sutikimas buvo nuo seniai 
Jis keletą kartų norėjo gaiij 
“divorce,” ■ bet nepavyk^

' z

Pereitame numery rašė
me, kad po numeriu 21 
Sprūee St. Raymond Mont- 
ville parėjęs iš darbo rado 
savo motery Mary, 31 m. am
žiaus ir burdingierį Fabian 
Spitalionį, 36 m. amžiaus nu
žudytus.

Policiją po ilgo.,tyrinėji
mo pareiškė, kąd bųrdingie- 
rius Fabijonas . Spitalionis Dievas jam davė a,_, 
nužudys; Marijoną Moųtvi-^

Į .®* -lA *r •- ' - f. .’.>A :

?*-***•’

Antanina Spitalionienė pa
sakojus policijai, kad ji ban
dė savo vyrą atkalbėti nuo 
Montvilienės, kad jis grįžtų 
prie savo šeimynos, bet vel
tui.

Spitalionis buvęs karšto 
temperamento žmogus, ir 
spėja, kad jiedu buvo susi
barę ir po to susišaudė. Sa
ko, kad jis keletą kartų grą- 
sinęs ir savo moterei nužu
dymu. . _ f.

Montvilai vedę 1914 ;m. _ • 
Woreesterv. Montvilienė gi
mus ir augus Pennsylvania

ARKIVYSKUPAS DĖL TIKINI PERSEKIOJIMO 
RUSIJOJE

» ■ * 4 *2'- » ■ *- -- - e

Anglijos parlamente Ken-

' ■' • r
r - -i •
r . . ’4

kvotos šalyse, nelegalios įva- terberiA arkivyskupas pasa- 
žiavimui į-Pietų Afrikos są
jungą po šių metų balandžio 
30 dienos. Bet kuris toks 
asmuo, atvykęs j sąjungos

* -u. ’-ikiAi. ~ : »*

. ■■ • ’ -' .* ’

PATVIRTINO PLEČKAIČIO
SPRENDIMĄ

-j

z
. h

Spaudos pranešimu, Vv-* 
riausias vokiečių tribunolas 
šiomis dienomis nagrinėjo 
emigrantų buvusiojo vado 
Jeronimo Plečkaičio ir ke
turių jo draugų apeliaciją, 
kurią jie padavė nuteisus 

• juos Įsrutės Apygardos 
Teisme. Vvriausias Tribu-•>

nolas patvirtino Apygardos 
Teismo sprendimą, kuriuo, 
kaip žinomą, Plečkaitis yra 
nuteistas 3 metams kalėji
mo, o keturi jo draugai po 
2 metus. • ■" ’ ■■ /

kėjdomią kalbą apie baž
nyčios padėtį SSSR. Ar- 
kivyskupas pareiškė, Jsad tu-

- '• •- '•-A x
negu kad seniau^ Arkivys

kupas turįs tikriį žinių, kad 

praėjusiais • metais SSSR 
sušaudė 71 nieku nekaltus 
dvasininkus ir 112 jų suki
šo ilgam-laikui į kalėjimą/ 

Arkivyskupas netikįs, kad 
bolševikų rėžimo kritika ga
li ką sukurstyti ir iššaukti 
karą. Arkivyskupas pareiš
kė vilties, kad anglų valdžia 
atkreips dėmesį į SSSR di-

plomatiją, kad bolševikai 
pildytų šiuos punktus:

1) Kad dvasininkai turė
ti} visais piliečiais.

2) Kad darbininkai būtų 
atleidžiąmi nuo darbo sek-

- ’ ■ *

> j;3) Kad nebūtų draudžia-' 
nias religinių knygų leidi
mas ir jų platinimas.

4) Kad vaikams mokyk
los būtų dėstoma religijos 
pamokoj

5) Kad visi dvasininkai 
būtų paleisti iš kalėjimų.

6) Kad būtij. sustabdytas 
bažnyčių uždarinėjimas.

Arkivyskupo kalba pada
rė didelio įspūdžio.

ir už
zas I

1
. lis smūgi*-»- \ 

. Amerik

:o Kristaus vynyne, Am-
e* -'U

■ ■'
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11 divorce. ’ ’ J iedu ved<ę

'■ ------------------------------------- ’ V

, Maskvoje bolševikai su
ėmė Rabinavičių, kuris Kau
ne buvo bolševikų atstovybės 
patarėjas. v

GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS 
LIETUVOJE '

KLAIPĖDOS MOKYKLŲ DRAUGUOS PAGEIDAVIMAI 
IR DARBAI

KLAIPĖDA (Elta). Per 
įvykusį Klaipėdoj mokyklų 
draugijos metinį susirinki
mą pareikšta, nuomonė, jog 
būti} pageidautina, kad cen
tro vyriausybe atkreiptų 
daugiau dėmesio į Klaipėdos 
krašto mokyklų nenormalią 
padętį, ypatingai į lietuvių 
kalbos, istorijos ir geografi
jos programas. Susirinki
me dr- Didžys, dr. Trukanas 
ir dr. Gaigalaitis padare pra

simus apie lietuvių mo- 

kykh} padėtį Klaipėdos kra

štu ir apie draugijos valdy

bos nuveiktą dafbą. Iš val

dybos piirijminko dr. 0aiga- 

laičio * pranešimo paaiškėjo,

Statistikos paduotomis ži- 
nipmis, Lietuva gyventojų 
prieaugliu Europoje užima 
vieną pirmųjų vietų* i Lietu-' 
voje kas mętai priaiiga maŽu 
daug 30,000 gyventojų. ■ W draugijos pastangomis

Pavyzdžiui 1925, metais 
Lietuvoje buvo 2,203,000 gy
ventojų, 1926 m. jau 2,230,- 
000, 1927 ,m. — 2,259,©00{ 
1928 metais — 2,286,000-* ir 
pereitais, tai yra.J929 or
tais — 2,340,000 gyventojų.

JI TA

įsteigta lietuvių mokykla Ši

lutėj fr nuo baland. 15 d. nu

tarta atidaryti lietuvių mo
kyklas Viešvilėj ir Sieli

ninkuose. Be to; įšfteiigta lie

tuvių progimuaiija Pagė-* 

giuose, kurioj dabar mokosi

apie 100 mokinių ir kuri bus 

pakelta gimnazija. Gimna

zijos namų statyba bus atlik

ta per dvejus metus. Tam 

tikslui šiemet skiriama 120,- 

000 litų ir kitais metais 200,- 

000.

Buvo nutarta ir ateityje 

stengtis aprūpinti Klaipėdos 

krašto lietuvių vaikus lietu

viškomis mokyklomis ir teik

ti pagalbos neturtingiems 

mokiniams,einantiems moksl 

lūs lietuvių gimnazijoj1 ir se

minarijoj. Į naują draugi- 

jos valdybą išrinkti dr. Gai- 

gąlaitis, dr. Didžys, dr. Trii- 

kanas, mokytojas Simaitis  ̂

krašto direktorijos narys pv 
Reizgys ir p. Kibrencas: . j 

revizijos komisiją išrinkti p. 

p. Končius, Juozupaitis ir 

Šėmius. Be to, buvo suda

rytos dar dvi komisijos, vie

na pagėgių gimnazijos staty

bos, o antra pašalpų Jondo 

tvarkymo reikalams.

150,008 LATVIĮLNORI BĖGTI Iš SOVIETŲ 
RUSUOS

RYGA (EIM- — Latvių
seimo posėdyje,buvo patiek
ti du klausimai surišti su 
Sovietų Rusija. Pirmą pa
klausimą pateikė seimo ats
tovas Skujenieks dėl pagal
bos, kurią latvių vyriausybė 
galėtų suteikti Latvijos ko
lonistams Sovietų Rusijoj. 
Esą Sovietų Rusijoj gyvena 
150,000 latvių, kurių 90,000 
verčiasi žemės ūkiu. Dabar 
tie ūkiai griaunami ir latvių 
kolonistai nori sugrįžti į La
tviją. Skujenieks, motyvuo-

r

•z

damas savo paklausimą,^pa
reiškė, kad nors Latvija ir 
neturi teisės kištis į SSSR 
vidaus reikalus, bet vis^ dėl
to jis tikisi, kad vyriausybe 
padės kolonistams ir paleng
vins jų sugrįžimą į Latviją. 
Antrą paklausimą pateikė 
komunistai, klausdami ar 
tiesa, kad Latvijos bažnyčio
se sakomos kalbos prieš So
vietų Rusiją ir SSSR karo 
attachė buvęs pašalintas iš 
Latvijos prievartos būdu. Į 
abu paklausimus bus atsaky
ta kitame seimo posėdyje.

X

DfiL BEDARBSS SUMAŽfiJO 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

I.

Detroit, Mich.—Darbo de- 
partmentas praneša, kad iŠ 
priežasties bedarbės Mich- 
igan valstijoj, 75,000 darbi
ninkų išvažinėjo į kitasval- 
gtijas ir į Europą.

Šioje valstijoje bedarbė 
didėja. > », >

Maža viltieš, kad darbaV 

greit pagerėa . < * • ■ ■

_____
v.\. ’ ‘‘ '
flnaiflTĮnrrKAJt

LENINGRADU IR
Lietuvos spaudai praneša, 

kad/ nuo balandžioj lJdienos 

{Kaune įvestas:telefono su-

. » /•

VAIKŲ SKURDAS 
RUSIJOJ

Rusij mokytojų laikraščių 
pranešimais, per paskuti-, 
nius metus surinktą Rusijos 
prieglaudose 33,000 apleisti) 
neturinčių globos vaikų. Į- 
vairiose dirbtuvėse priimta. 
44,000. Tikrojoj; Rusijoj 
(išskyrus Kaukazą, Tiirkep-

• - f
DU NAUJU ŠVENTUOJU

- Vatikano Miestas. — Bal.
23 d. Šv. Tėvas paskelbė du 
nauju Bažnyčios šventuoju 
slaptoje Kardinolų Kolegi
jos konsistorijoj.

Naujuoju šventuoju ‘yrą 
ispanė vienuolė Margareta 
Thoma ir Pranciškonas vie
nuolis Teofilius Dacorte.

SMARKUS ŽEMES DREBtJI-
MAS PORTUGALIJOJ į

De Santo Antonio. j^ort 

r ''' ’Bal. 26 d. įvyko smarkus že-.

Kuo ,19Žįf in^ Siw& 
mokėjo po $6.50 aapi 
užlaikymui, šei myhos._

‘ Montvilai abu dirbo. įdyjsg 
dieną Montvilienė irgi dnW 
Iš darbo sugrįžo apie šeštą 
valandą.

Spėja, kad šaudymas įvy^ 
ko apie 8:30 vai. vakare.

Policija dar tebetyrmėj 
tą teoriją, kad Spitali'oh] 
nužudė Montvilienę ir p8| 
kui pats nusižudė. Svarbiai 
si a, policija bando surašė 
revolverio savininką. ’

Ši baisi tragedija lai Im 
pamokymu ir kitoms se 
moms. " - -

O

■>VM

“ V.

>* - 
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KOMUNISTAI BANDnp 
ROLĖSE KINIJOJ ^

CANTON, Kinija.—Pi^ 
neša iš Chiangsi provincijGfi 
kad komunistai žiauriai pueM 
la ir terorizuoja katalikiis^ė 
ypač misijonierius. Tai Ėį 
ri banditai.

Du Amerikos misi jomėriU 
sugrįžę pasakojo šiurpulis* 
gų įvykių apie sužvėrėjUSM 
komunistų barbariškus dSIri 
.buifik''..

vj

\ *ooxx y A uo AUiAvp, PA. ' *‘ k • • 
taaį'if kt> ist^a ,toM'era gaujomis t

JžiiAs •“ “ ”*'“■J “ ——va
t z'.'* ‘ ‘ '' J ’

ric se gyveria 14^ _ 
meŽų paHffcerųjj Etilo, ras-| 

Ž reikalinga įsteigti dar 45 

naujas kolonijas 5,500 gat

vėj sugautų vaikų. Liaudies 

komisarai reikalauja .dar

.^,000 nepilna-
~ J ras-

liganaę bėgiojo iš vietos i 
J. / -II.'V.J • 1

vietą. ; • < r ’ .v, |
i i' »•' z w '

; /i

NUSKENDO PREKYBINIS
, LAIVAS

New York.- — PakraŠčiuot-
* ' p «se plaukiojantis prekybinis

v*\ , h

daugiau lėšų steigti kaimui laivas.Thames, gaisrui kilus, 

! siaiekimas su-Leningradu irise vaikų globos namus ir ’ 

{Maskva. 1 ' jvaikų kolonijas.

puolę kaimelį išskerdžra Sū 

tu$ nekaltų žmonių, kĮūfpi 

tenkinus savo žvėriškas.® 

rus.

r
.Brazilijos balose 

gražios gėlės,, vadinaisi 
Viktorija Regija. Jų bįl 

taip dideli,'kad išlaiko « 

sodintą mažą vaitą-
■ ’t f”

*■•*54

"AAi

? ■'

nuskendo. Su juo nuskendo 

ir 16 įgulos žmonių.

i

i
I 4

> •

I

It • '* .»



Balandžio 5 d. rytą lenku 
pasienio sargybiniai apšau
dė tris lietuvius sielininkus, 
kurie plukdė Merkio upe 
sielius. ' i

19 auks, arba 8 
atsėdėjo. 6. Mar- 

— 43 auks. 
atsėdėjo ir

UŽ VIŠTŲ VOGIMĄ GAVO 
6 MET. SUNK. DAUBŲ 

KALĖJIMO
Kauno apygardos teisinas 

nagrinėjo pagarsėjusią di
delę vištvagių bylą, kurioje 
atsakomybėn buvo patrauk
ti 9 ašmenys.. Iš viso šitie 
vagys visti] Kaune pavogė a- 
pie 600, kuriu daugelis buvo 
ceros veislės ir brandos. Be 
to, jie dar vogė ir lašinius. 
Teisinas visus vistu vagis 
nubaudė po 6 metus sunk, 
darbų kalėjimo.

a-iš t? m:
sąrašą, kur reikalaujama 
grąžinti valstybei skolas. Po 
sątašu taip parašyta:'“Ne* 
sumokėjus. dviejų mėnesių 
laikotarpy skolų, išvardintų 
naujakurių sklypai su esa
nti! juose turtu bus išstaty-

Voldema2
Teisėjas taip ir užra- 
Krapukaitis Voldema- 
Pasirodo, kad Mari-

SEKUNDICUOS
’ Kunigas Jonas Kudirka 
grįžęs iš bolševikijos, šiek- 
tiek pagyvenęs pas savo se- 
seriūną preĮ Alek. Grigaitį 
Auk.' Panemunėj, persikėlė 
Pakuonin pas kun. Joną 
Strimą. šiemet sulaukė 50 
in. kunigavimo ir antrą va
sario d. per Grabnyčias lai
kė sekimdieijas. Jubiliatas 
jaunose dienose gyveno 
Prienuose. Tai 20 vasario d. 
it čia viešai laikė iškilmin
gas šv. mišias. Vienur ir ki- 
tiir kaimynai kunigai jubi
liatą sveikino ir ilgiausių 
įlietų linkėjo. Vietos klebo
nai pagerbti senelį vaišes kė
lė. Jubiliato sesėriūnai iš
kilmėse nedalvvavo.

Maldos Galybė. istorišku 
pietos lV-ti> ‘
kgčidriybčs. I

“ŪKININKO” kaina IShŽŠ me- 
laetnVofi^A litai, arti 50 a- 

meritamiikų centų, o Amerikoje 
15 litą arba viepti ir pusė dolerio. 
Pinigas siųsti šia o tdrtsuf Lith- 
uania, Kttaiū “ŪKININKO’ ad- 
oinhrtraeijai, Gedimino g-tė 8^Nr, 
■iu ūkinitS^UlifOtls, todėl di

delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami ji eavo giminėms ir pažįsta* ._KŠ_______ _ _

I • t • . A, į

k;

Kampiškę? 2i kovo .d, 1930 m.

, Lietuvoje gavėnios metu 
veik kiekvienoje bažnyčioje 
laikomos rekolekcijos, vadi
nasi, dvasiški apinąstymai ir 
prirengimas tikinčiųjų prie 
išpažinties. ^Laiko rekolek
cijas vienuoliai jėzuitai, 
pranciškonai ir marijonai, 
arba uolesni, iškalbingesni 
kunigai. Šiemet J. M. vys
kupas Reinys lfrt-17—18 
kovo d. Garliavoj laikė re- 
kolekcijas- Per šv. Juoza
po atlaidus tikintieji- ėjo 
prie šv. sakramėntų. Be to, 
dar buvo laikomos pamaldos 
už Rusijos krikščionis. A. 
Panemunėj jėzuitas Bruži- 
kas laikė rekolekcijas 21— 
22—23 kovo d. : Pakuony 
laikė 23—24—25 kovo kan. 
Ant. Steponaitis. Dieve 
jiems padėką kad klausyto
jai dvasišką naudą turėtų.

B. D.

ir Spalių mė
tom K. A. V«-

- - -j ' ''AR* 
ditaė, — Su- 
Gatdėvičiaž:

GAISRAS JONAVOS 
J. MIESTE

Kovo 30 cL dėl dar neištir
tos priežasties JotiaVojė kilo 
gaisras ii4,' esant dideliam vė
jui,* greitai u gili s apeini iš
tisą miestelio dalį. -tTgrtį ge
sinti šoko Jonąvoš ugniage
siai ir į pagalbą dar iššauk
ta Čatino ugniagesiai. Bet 
kol Kauno ugniagesiai atvv-. 
ko, jau gaisras biivo likvi
duotas; Gaisras sunaikino 1( 
gyventojų gyvenamuosius 
namus, tvartus, sandėlius, 
kluonus, kurių dauguma bu
vo lūšnos.

KOMUNISTŲ 
INSTRUKTORIUS

■ Į Klaipėdą buvo' atvykęs 
žymus komunistų veikėjas ir 
liištruktofihš' Draudė ir ap
sigyvenęs Kybartų miesto 
gyventojo Gribaumo pavar
de. <!Bet*'koniend*j5niūros val
dininkams pasisekė jį susek
ti ir suimti. Komendanto 
nutarimu,; jį, ištrėmė visam 
karo stoviui i Varnius.

Marijampolėj* buvo nese
niai įdomus 1 į atą|i&Įpę4; 
kažkokį Stasį Krapukaitį 

(18 mi.). nesvarhįoj biloj 
lašiukus pas 
eišfcją liūdini 

klausima? ”*‘1

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipro-;

V numeruodamas
«l

ĮVAIRIOS KNtctoB .
Patarmės Moterims—pamo- * 1 * 

kmintae inoteriiaš jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvetume. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas 15ę.

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva—50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie ~J- - - 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas   ____45c.

TuttO Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Karo. Užrašai—su 
|paveiks|ais iŠ 1914—16 metų • 
(Parašė P.’ aŽdeikis-__ i_____ _65c.
| Gerumas —.aprašymas apie - 
| gerumą per tėvą Faberą-Fi- 
| lipiną. Vertė Kun. P. L. ------ 15c.
I Tabakas—Nuodai — rūky- 
|mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
( keiskį parengė S. Kaimietis—15c.

811 ®ats*

Katalikų Bažnyčia’ ir De- 
mokėatizmas. —■ Parašė kun.

I Tarną?. Žilinskas--------- ------- _50c.
I Apaštalystes Maldos Statu
tas. — Vertė Kim. *P. Katilftb ’ • 

(saitis ------- i y..į„ 25e.
į Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas .... 

į be galo įdomūs nuotikiai ke- 
Įlionės per -įvairins krfeštusj' - 
(Patašė Juliiis Verne. Vertimas,
J.. Bąlįikonio . .... .L-.,--------- #1.00

VĖL NUBAUDĖ UĖ 
LIETUVYBĘ

Naujadvarįs, Eišiškių vai. 
Sodžius, grynai lietuviškas. 
Lietuvių mokykla mūsų so
džiuje yeikią nuo 1921metų. 
Pereitaismętaks neturėjome 
tiek vąi^o,.; lįęt ąięmet; In-

ŽIDIKAI. Mažeikių apsk. 
žemės tvarkyto!jas valsčiaus 
valdybos bute iškabino šim- 
:o vienuolikos naujakurių

,_____ ,«, ~ : ; ■ a

-.J-' - L L'-A

Painokos dėstomos kaia* “ <1 visur kitu* nžaic-
Reikia. ® Amfer^oil-^gubai

’ brangiau.
Ka^tų Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais- 

» paa- yfa Alėja 81 |(r. “MūR Uikrai-
't *■

> - ‘.t ?♦ . . »'] T .V w ’

: BIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĘ KARIŲ LAIKRAnų.

‘ yra daug paveikslų, apysakų,; feljeto
nų, eilėraščių, įvairėbybių ir tt K i jb k v į e n a -

' in e “KAR1O’’ fir. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabirdsy i/ . ...

• - Šiemet UKĄRYS žymiai papigintas. J o kal
ina Jnėtams: Lietuvoje 8 litai; Ajnėfikojė 1 dolė- 
iris 60 amerikoniukų centų. \ .

, . Redagaoja kpt. Balčiūnas. Leidžia £ara

Ui“taip ir.buvo... Laikrą? 
iąi tašė, kad .jr .payąąąrįs 
isiąs.'aukšty vąs, tačiau nę^ 
Žipildo. Tiesa; po šv. Ka-, 
iąiero, artinosi ir pavasą- 

kelias dieneles naktimis 
įšąlo. V y turiukai' pa vasa- 
io dainelę ėmė čiulbėti, 
[barneliais plasdėdami ir 
ttkštyn kildami pavasarėlį 
aršino: ‘ * Čyru-vyrų pava- 
sris, parlėkiau nelesintas, 
yru* vyrų pavasaris, dabar 
liesintas.” Takai, takeliai 
^džiūvo, net moters -per šv.

■ J. • ■ — *

Grigalių (12 kovo d.) keti- 
Įo rasodą sėti, kad spragės 
įpultų. Žiemos Nemuno 
Btaš sulūžo. Dalis jo ties 
Kampiškėms ir aukščiau ant 
franto liko, kita dalis ties 
^vareliškėnis už • ‘‘velnio 
Bto” Nemune nuskendo, jęi, • ...
Vadinasi, po stovinčiu. Tedu 
palindo. Kadangi ties Kau-

raŠd ’ ‘Žemės tvarkytoms ir 

BueHįfteris? : į

- ; '■/- / i .1 { ’i ■ < .1 i!'
Jau du mėn., kai čia gy

vena prikomandiruotas ser
gantį parapijos kleboną pa
vaduoti kun. Andraitis, ku
rio gražūs ir turiningi pa
mokslai visumet pritraukia 
pilną bažnyčią žmonių, kas 
šiame dvasios ubagystę gy
venančių žmonių, kampe y- 
ra retas reiškinys. Gerb. 
kun. Andraitis yra labai my- 
limas ir viši] vietos ’bokvk- 
los mokinių, kuriems jis 
dėsto tikybą.

įvairių knygų. «> ** 
prenumeratą arba naujas prenumeratorių uMmtiHdamu nmripb J f 
gintą taūną |4.« gali pasirinkti iš 4 . ”

T® T Ų Į. Knygų mylėtojai naudokttėą prbga. ^ari-’ 
skubinlrite atnaujinti prenumeratą ir nauji Užprašyti. JoWq mo- 
kes&o Už pentantimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti ar- 
.ba papildyti savo knygynėlį gera proga dal»r tą padaryti, nee duo- 
į daūie didelę nuolaidą.'' Iškart imant' už $5.00 katalogiiie taUim gau- - T 
site vž $2.50. Ta kaina tik ‘‘Darbininko” prėnttnietaioriams ir LD8. 

įnoriams. : ■? • • n - . ■

žiemių vėjui papūtus — ‘at
salo irfsmulkus sniegas ėmė 
įrišti. Tad per visą naktį 

ištisą 13 kovo dieną žįe- 
£feaų šiaurus -vėjas . pūtė ir 
abusiai snigo. nesnigAiJiaii^s^ 
^istė Jyg . viduržiemį. Žmo-r 
iMės atsikėlę žiūri kad laukai 
■tįalta jupele-pasipuošė, klo 
fŠiaiTsSTego pilni, ptitvūriais 
gįdideliausi vėpūtiniai supil- 

Šaltis pakilo ligi 8 laips- 
‘>»im R. c V vrai išsit raukę' iš 
^ąšiųrės (kilainio), daržinės 
Rogutes, pasikinkę arkliuką 
Blaivo reikalais važinėja. Va- 
^uota. rogėms penkias die- 
bjžas; Kovo 18 d. oras atšilo.

19 kovo d. per šv-. Juoza
pą vakarop ima lyti, ištisą

STEBUKLINGAS ŠALTINIS, 
GRIŪVANTIS DVARAS, 

ŪKIO KLASĖS
Panemunis, Rokiškio aps. 

Miestelis turi pieninę,—ko
operatyvą, kontrolės ratelį, 
stiprų šaulių būtį.ir kitas 
reikalingas organizacijas. 
Prieš karą čia buvo didelis 
dvaras. Šiuo metu dvar 
nupirkęs amerikietis, nesu
geba jo pertvarkyti ir didin
gi trobesiai be stogų baigia 
griūti.

Dvaro parke yra labai 
gražus supiltas didelis kal
nas — piliakalnis. Žemai 
kalno prie Nemunėlio yra 
šaltirėlisj kuris turi stębūk- 
lingos galios, nes šv. Trejy
bės atlaiduose žmonės di
džiausiais būriais susirenka 
gauti lįgoje pagalbos. Tuo 
tarpu apie |ajtinęlį padary
ta rintinis su stpgęliu,. Jįųrio 
viršuje padarytas kry^iiK. 
Siidegititą karo, metu ihedi- 
uę bažnyčią parapųony^ Kei
čią gražią akmetts plytų baž
nyčia. Jau išvestos sietioA

Jautiiėji ūkininkaičiai lan
ke kas Vakaras gražioje pra
džios 'mokykloje;* Žemės ūkio 
klasę 
tik 14 klausytojų. L 
kad tomis 'žiniomis^ 
daugiau jaunuomenės 
naudoti. ,

p.c- • *—-rnrr
PAVASARIO BELAUKIANT 
Laikraščiai įspėjo kad šie- 

žiebia būsianti be didžių

DT. Vįnco Pietario Raštai.
Is^tĄijbs apyšaka. *Du tomai. $1.00 

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

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ____ ;_________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis______________ 50c.

iimpambsios Ligos ir kaip .
uuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: Žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—SOe.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. Ą. Miliukas - ------------- 60c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis _—------- ,_________15c,

.Nauja Skaitymui Knyga —
(Datis II). Su paveikslais------75e.

Viiinuolinė Luomą. Vertė
Kun. P, Sattrusaitis----------- 25e.

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

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 Š 1919-ar- Para 
sė Ęun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ___ _____ __ ____ —. 25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius....._10c,

Motery stėsNesuardomybė. J. 
Lesauskis. šv. Kaz. D-jos lei
dinys', Kaune - ——----- 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė , . 
A Rųcevičius  ___ _—■------ 40c.

šventas Gabrieliūš. Išleido 
rėvas AHonsas Maria C. P.—25e. •

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisę K. J. Skruodys_50c. 
. Leiskite Mažučiams Ateiti 

Siįt$ė: KuPra- 
i nas_______ _________________40e.

r Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 
yš Puida ' • ■■ •----- -50e.

■ Ankferseiio Tfankes^-du‘ y

• eikslėliais w;. - ..tiL.• :.įe. i.
Vndziulaitis-------------- ---------- 50e. -, ■.

Iš Kelionės po Etaropą ir _• ; 
idją. Parašė Pršnaieių Julė 2.58

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 

įu. Vieno veiksmo juokairSu-. 
lietuvino Vaidevutis___------- 15c.

Nepaisytoja—-keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
turas. Kaina------------------------ 35a /

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S.' Tarvy- 
las------- ----------- — ___ —25e.
Elgėtų Gudrumas, 3-jų veiks

nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas __________________ 25®.
Ubagų Akademija ir Ubagų

- Salius — komedijos po 1 ak 
'ą. Parašė Seirijų Juozukas__35e,

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. Vertė Akelaitis ________ 40o

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

Žydų Karalius — drama 4
• jktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir

vintas ________ <».... 30e
Visi Geri—3-jų veiksmų v&iz- 

lelis; parašė. F. V. __ ______lOe .
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas ------ 10A

Išganymo Apsireiškimai —
dėjimas ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis_________ —75c.

) Dramos; 1) Gerinimą; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
^tebūklas — 4 aktų; parašė 
F. Tarvydas---------------------- 65a.

Knarkia Paliepus.—Komedi-
• iaJ-me akte. Parašė Gineitis 15a.

Valkų Teatrai: dalis I: .1) . 
Pagalvok ką darai; 2) Jono *. 
*aimf;.S) Pasakyk mano lak -i" 
ne. Surinko $. K, D. ir N—U* 

Valkų Teatrai; dalis It: 1)
.* Jitireimė ’paskui; 2) Antanu*' 

tas, Sarinko S. Kn D. irtK<—"
MALDAKNYGĖ8

Pulkim ant Keltu—r<D-ko” 
panda. Odos apdatu 83.00 ir $3.80 '

Mažai Naujas Artao Alto-

etps taikos 
u, į teisėju 
p fa4o 

iiešusį^jiiš1 jarii 
1 publiką ii* įvairi# 

šalęs vietiy pradėjo rektir 
“ Voldėmaras!
ras!
se -
ras.
jampolėj šitą Stasį visi va
dina Voldemaru ir pastara
sis su šiuo pavadinimu yra 
visai susigyvenęs. Vietos ko
mendantas pulk. Karbelis iš
žiūrėjo šiame pavadinime Į- 
žeidimą kitų asmenų ir nu
tarė Krapukaitį administra- 
tyviu būdu nubausti vienu 
mėnesiu kalėjimo arba 500 
litų pabaudos.

- A ' 4 ' ■

&> kri*. 
kalboh '

■ V. r 35o -
ja. Atab

. . .' 
i k«— ------ -——-------- -—lOe.

Jono Kmito Eilės ............$1.00
Lietūvtm Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais------ 11.56'
fHtttpu Apafogitik* arba 

Kat Tikėjimo Anonimas. Pu 
rašė kun. v. Ząjtfcčauskaa—50a

■ ■DARBININKAS
366 3rwdway, SftBps

koncesijos., Nd^ėdami^ turęti siūs' spalių, l^krieįb,7grua-. 
lietuvišką mokyklą ėipėme 
stengtis visokiais būdais, 
siųsdami prašymus Inspek- 
toratan, Kuratorijon ir net 
Ministėrijon Varšuvoje, bet 
nelaimėjome; iš Ministeri
jos . ir atsakymu negavome. 
Negavus saftii mokyklai ir 
neleidus vaikų į Druskiriy- 
kų lenkišką “mokyklą tapo 
nubausti: 1. Andrius Čiras 
39/auks. arba 16 dienų areš
to — atsėdėjo. 2. Feliksas 
Skliutas — 46 auks. arba 16 
dienų. Pirmąją bausmę 9 
aiiks. Užmokėjo, likusiąsias 
dvi atsėdėjo išviso 10 dienų: 
3. Andrius Miškinis — 20 
auks. arba 7 dienos arešto;

1 40 auks. mokėjo ii* 3 dienas 
‘ gedėjo. 4. Karolius Baub

lys—29 auks. arba 10 dienų 
— atsėdėjo. 5. Stanislovas 
Gręžė 
dienas 
garite Kašėtienč 
arba 16 dienų — 
7. Julius Skliutas—13 auk
sinų arba 5 dienos arešto •— 
bausmę užmokėjo. Išviso, 
sodžiun šiais mokslo metais

PAVASARI”
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį iB 
aklės doru, kilniu, energingu, su
mingu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bū

ti, ir tokiais nori matyti visus a- 
Sties lietuvius.
f pavasaris” tekamuoja 5 lit.
Karmas, p. d. 88.

g-*4 .■ ------------ -------------------------------------

'i •-.r'-

imis die
nomis'pasikartojo keletas 
vagysčių. Diįž- Grūžitj Po- 
želės pavogė 7 puskiaulius. 
Paliepių dvaro ordinarnin- 
kiį išplėšė klėtie IgftaciūiH) 
pavogę lę įraltiųių; $ antklo; 
dės. Javų įę miitų jjępaspė- 
jo išvežti. Šajpių dvaro o^ 
dinaiųiinkų taip pat pavogė 
& puskiaulius. Girdėti įr 
daugiau vagysčių. Golkų ma- 
žažemp Žekęvičių apvedė, iš
nešdami audeklo, pinigų.Va
gių dar nepavyko surasti.

■džįddr sausio. Tėvai vaikų 
neleidžia todėl,, kad, kaip 
minėjau, Druškinykų len
kiškoj mokykloj nemokomą 
lietuviškai nei . žodžio, pas 
mus gi gimtoji kalba yra 
iietuviij.' . ’ ’

Bę to uždėjus, mums pa
baudas, susilaukėme ir sek- 
vestratoriaus, dėl kurio el
gesio iškilo visa byla, kuri 
atsidūrė net Storasti joj. 
Dabar kai kurie Naujadva- 
rio gyventojai jau tardomi.

jau atėjoi tris kartus pabau
dos,’ kurių suma išneša vi
sam sodžiui 209 auksinus, ūž 
nelankymą lenkiškos mo
kyklos, kur mokytojauja 
mokytojas nemokąs nė Žo- 
džid lietuviškai.

Šios pabaudos yrą ųž nę- 
lęįdipią.yąM pę^4 -ęąėne.

ąisėsi per šv. Grigorių 1

I
l



oveiKijityvi., v? • ♦ ' •

Pasibaigė Gavėnios metas. Linksmai ir džiaugsmingai 

sulaukė Šv. Velyki), atatinkamai praleidę, tęsiame toliausi 

savo paskirtąjį darbą jaunimo dirvoje.. ’ . . i 1
. . •* ■ f i 1 J.:..;-*.. . ■ i t;:. ; S . 3 l j f J i - t. : ■ Š ••
Nesitikėtai,pavasario gražumas užpuolė, mus.' Iš visos 

gamtos suteiktu gražumu džiaugiamės.; Čionai matome' 

Dievowikos galingumą. < linksminkimės, 

siaftins vasaros gražumas. '

Yra žmonių pasaulyje, kurie ištarę ar padarę ką nors 
blogo, save tankiai teisina: “Luvau pavargęs kuomet tą 
pasakiau ar padariau. ”

Ar galima priimti tokį pasiteisinimą klupo galutinį jr 
teisingą? Rodos, kiekvienas, kuris jaučiasi, kad jam ne
ramu ar nori susipykti, kad tokis žmogus prasišalintų kolei 
pereis visas blogumas, arba save dvigubai saugoti), kad ne
išeiti} iš burnos bereikalingas žodis.-

Kuomet žmogus nesijaučia gerai. Jai jis turėtų labiau 
save saugoti, kad nepasakius ar nepadarius tą, už kurį 
paskui reikėtų apgailauti. Toje neramioje valandoje mes 
tankiai paduodame piktą j ai dvasiai ranktį durimis atsida
ryti. Jis žino kaip įeiti į mūsų’ širdis ir sykiu su savim mus 
pakviesti į vidų. . , ' ' — •

Kuomet žmogus nesijaučia gerai, tai jis turėtų labiau 
save saugoti, kad nepasakius ar nepadarius tą, už kurį pas
kui reikėtų apgailauti. Toj ei neramioje valandoje mes tan- 
kiai paduodame piktąjai dvasiai ranktį durimis atsidaryti. 
Jis=žino kaip įeiti į mūsų širdis ir sykiu su savim mus pa
kviesti į vidų.

Mokykitės save suvaldyti. Niekados netark kitam įūs- 
tą arba įžeidžiantį žodį. Atsimink, kad pasakytas žodis 
tankiausiai nuo prieteliaus esti aštresnis negu kardas ir 
skaudesnis negu koja įspyrimas. Malda tai galingiausias 
įrankis pergalėti save toje nelaimingoje valandoje.

Klierikas Juozas Žemaitis (Liet.)

SKAITYK GERAS KNYGAS
Raštas taii begalo“galingas įrankis žmogui pasiektipro- 

topi^ną^mą^,^d^^sįnyti, kad ne 

naudingi žmogaus skaitymui. Ypatingai jus vaikezai tu
rėtumėte saugotis kokias knygas jūs į savo rankas paima
te. Tankiai girdime kaip vaikai sako, ypatingai, mergai
tės*: “Aš žinau, kad ta knyga yra bloga, bet aš skaitau, nes 
noriu žinoti visa kas tenai yra parašyta. Man nieko ne-* 
kenks jeigu aš visą perskaitysiu.”

Geroji Šventojo Pranciškaus iš Salės motyna kaip įma
nydama rūpinosi savo sūnų padoriu krikščionimi užaugin
ti. Patogiausiu tam tikslui. įrankiu buvo geros knygos. 
Nekartą paskaitydavo mažyčiui šį ir tą iš šventųjų gyve
nimo, kartu išaiškindama ir nurodydama jam, kas būtų 
■geriausia iš šventųjų gyvenimo sekti. Iš to išsidirbo jame 
karstas troškimas sekti šventųjų pavyzdį. Būdavo, savo 
motynėlę skaitant išgirdęs, nušvinta jo akįs... ir mažytis 
prabįla: “Motute, ir aš noriu būtį šventas.” Geroji moti
na atsakydavo: “Vaikeli, jei tiktai iš tikrųjų to nori, pa
sieksi, nes Dievas, norinčiam savo mvlistų nesigaili.”

Kaip tas mažytis Pranelis, taip ir kitų vaikų daugybė, 
beskaitydami geras knygas, atrado gražių minčių, o jų 
širdis gerais norais ir gražiais pasiryžimais degte degė, 

tžįęra todėl ko stebėtis, kad geni knygų skaitymas liuoso- 
diSknuo kitų užsiėmimų valandomis, ypatingai šventadie- 
llįąA buvo ir yra mieliausiu užsiėmimu visų tų, kurie iš- 
tieflių trokštadangaus. ’ ’

KuPranas

f BROLIS IR SESYTĖ
JpMaryte, turbūt nežinai kaip vadinasi tas medelis/’ ta- 
leJonelis.

’> “Žinau,”-atsakė Marytė. “Tą medelį vadina erškėt
rožę.” ' * .

“Na, gerai, padarysime mamytei rožių vainiką, kad ge
riau pelnytų Jėzaus kančią,” tarė Jonelis.

: ‘ Tada vaikučiai pradėjo pinti vainiką. Mamytė staiga 
sušuko: “Aš persidūriau pirštą.” -

Jonelis matydamas kas atsitiko tarė: “Bėgk į namus, 

pasakyk mamytei.” Marytė verkdama nubėgo į namus ir 

pasiliko vainikas nenupintas. .'1 : ‘ : t

* ' v »Bronislova Pranintkaitė
§v. Jurgio Mokykla, Chicago, III.

y*;-.. - ' *
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VYTAiim rnmrYCTtr * \ : . iiinviv numitiviite >
Vytautas gimė 1350 metai# Trakų rūmuose. ■ Vytauto 

o vardas buvo Keistutis. Jo motinos vardas buvo Bi-

: v...*., .
Kovo mėn. 27, 28 ir 29 d. 

Kaune įvyko .visuotinis ženp.( 

ų./iūmų suvažiavįmąs. N%(

- ,. .w. I,1 11. L. ' 1 7Į?.." -

Keriauža !niją. Išdalinti kaimai* ne- 

TCTttV ji !s^a m°kėti baudų neva už 
j paslėptą žemę. Težąią aps- 

; kritvtaip pat rpaža mątinin-

kų, nesutvarkytos bendros 

ganyklos. + Šiaulių apskr. 

atstpvai gal labiausiai nusi- 
; -u' ’ ' . * >
skundė? i po nederliaus me

tais žieminiai menkai užde-

liūs, nes sviesto ir mėsos 
išgint 

geresne?; Toms Sakoms,^!- 

bėtį I žada; .prisi<|ęti ir( t vy- 

^aiisy^, v.iRuo^ipąs įsta-
detĮiaus metai. kuriu padė

kos vis day jaučiamos šįa^i- 

Tės Lietuvoje ir sąryšy sty tymas, palaikyti bekono ,kąi 

Greitai pri- tuo didelės ūkininkų skolos, 

kurios daugelį ūkių veda net 
r , - f y ■- - — — . • ■ •

į bankrotą; javų ir linų su-fėntn

Vos tik pašalas išėjo 
Iš žemelės, po žiemos, 
Kai gyvybė prasidėjo 
Atsirasti iš po jos.

met kainos sviestui yra kri
tusios. L

Kiti) kraštų pavyzdžiu or
ganizuojami jaunųjų ūki
ninkų rateliai. gorima kad 
ūkininkų vaikams būtų įves-

L. Vitkauskas
PAKALNUTĖS //

Mjela, linksma pakalnutėms, 
Kad žiemos jau nebebus, — 
Ir, iš vieno su lakštutėm *s, 
Džiaugsmas apima gilus...

Džiaugias priespaudą praleidę 
Mažutėliai augalai
Ir svajoja gražiaveidę
Žemę—pievą ištisai. *

nas per( 5 metus, kad jos ne
nukirstų žemiau 100 lt. už

Tam reikalui bus ški- 
vartojimo sunkumai dėl la- ^riamos tam tikros sumos, 
bai blogi) kainų ir visa eilė j Sviesto kaina taip pat rei- 
kitų svarbiirūkininkams įėi. jkės palaikytu kad jos nenu- 
kalų, šį suvažiavimą pada- įkristų žemiau kaip 6 lt. 60 
rė ypač reikšmingą. Todėl’?, ir 6 lt. 40 c. už,.l kg. Šie- 
suvažiąvimas tęsėsi' net 3 
dienas.

Suvažiavime pranešė pra
ėjusių metų rūmų veikimą 
ir sąmatos vykdvįną.

Iš rūmų prdnešinio paaiš
kėjo, kad praėjusiais metais das privalomas mokymas pa
skirtų ‘valdžios kreditų, 3 grindinių žemės ūkio moks- 
mil. 886 tūkst. 986 lt. žemės Jų. Namų ruošos mokslas 
ūkio rūmai neišnaudojo 433 (dabar esąs pirmos eilės rei- 
tūkst. 13 lt. Veikė rūmai .kalas.

l * ■*
pasiskirstę komisijomis — j Ką pasakė atstovai iš vie- 
žemės ūkio švietimo, trobe- jht? Apskričių atstovai ^su
siu projektu, linų, servitu-^važiavime parodė kaip stovi 
tii ir-bendr. ganyklų* įr;W.; ūktninkij}' reikalžiįi vietąsę. 
Praneštas praėjusių metų’čia jie išsipasakojo visa, 
sąmatos vykdymas* apsvars
tyta šių metų sąmata ir žem.
ūkio rūmų pertvarkymo į- apskr. atstovas nusiskundžia 
statymas.

Žemės ūkio ministeris su-; 
važiavime pasakė ilgą kalbą 
įvairiais ūkio klausimais. Ja-!
yų eksportas negalimas, nes to atstovas'prašo‘apsaugoti 
jis duotų tik nuostolių. Ja- 

supirkimui vidaus- rei

įkas juos spaudžia ir kas: 
reiktų taisyti. ,Kretingos

stoka matininkų. Dėl to li
kim nk ai, laukdami skirsty
mosi, netaiso trobų, nėbetrę- 
šia žemės. Klaipėdoj kraš-

jų laukų dalį nuo vaūdens,

bet ‘to ‘vištiek1 'ftt&za. ' Javų • Utenos apskrity' esanti sto- 

perteklius didelis. Todėl ka veislinių reproduktorių— 
vienintelis išsigelbėjimas —jbuTių ir arklių. Žmones var 
pervaryti javus per gyvu- gina leidimai per demarkli

Keisiutis tankiausiai buvo karuose ir retai buvo namie. 
Jo moteris pasilikus namie nepraleisdavo laikų puotose, 
bet rūpinosi apie Vytautą ir tėvynę. Vytautas, dar mažas 
buvo tėvo vedamas į karus su vokiečiais ir su kitais tėvynės 
priešininkais. Vytauto motina įkvėpė jam neužgęstančią 
meilę prie Lietuvos. Jis išmoko kaip pridera ginti Lietu
vą ir jos liuosybę. .

•' Izabelė Vanagai! 
Šv. Kryžiaus Mokykla, Chicago; III. -

rejc . Vasarojus kad ir už- 
dę^ jo, bet kainos Tie galo 
žem >Š/Dekoja suvalkiečiams 
už paramą nederliaus me
tais. Apskrity reikėtų nors 
vienos ruošos mokyklos, nes 
tuo atžvilgiu šiaurė nu
skriausta. Antras Šiąulių 
atstovas pažymėjo, kad 
Šiaulių apskr. atsidūrusi 
vekselių okupacijoj.* Antsto
lių nebereikia dauginti, bet 
mažinti. Už skolas užareš- 
tuota apie 2,000 ūkių. Bir
žių apskr. ūkininkai'esą įsi
skolinę apie\L5 mil. lt. trum
palaikių ąskolų. Prašo, kad 
būti) rūpinamasi laikinai su
stabdyti skolų ieškojimas. 
Skolos ne mažėja, bet dar 
didėja ir vienam Biržų apsk. 
gyventojui tenka skolų iki 
50 lt. Reikia ipotekos įsta
tymo. Kėdainių apskr. ap
rašyta 879 ūkiai 700 tūkst. 
liti} sumoje. Antstoliai už 
išieškojimus surenka di
džiausias sumas. Rokiškio \ 
apskr. slegia išduoti drau
giški vekseliai. Tokių vek
selių esą. išduota 200 tūkst. 
litų. - Žemė apskrity atpigo. 
Prašo rūpintis, kad būtų su
laikytas vekselių ieškojimas 
ir sumažintos valstybės sko
los'. Kauno apskr. atst. pa- 
žymėjo, kąd mąžai rūpiną^ 
maši smulkiais ūkininkais, 

kurių padėtis yra blogesnė, 
negu stambiųjų.

Komisijų darbai suva
žiavime:

Ten, kur pamiškio daubutės 
Buvo prisnigtos giliai, 
Baltos kuklios pakalnutės 
Žiūri pakraščiais bailiai:

Dar tik pirmos skaisčios dienos 
Žiba linksmios po laukus, 
Žiūri pakalnutės vienos —
Kas po jų pirmasis bus ?..

Ji — motutė jų geroji, 
Juos globojusi ilgai;, 
Tai pakilę, išbujoję, - 
Ją dabins žiedų šimtai.

Tų žiedų — kaip jūrų plotai 
Vienas margas audinys —- 
Nętikėtai, nesvajotai* 
Jifos kiekvienas pamatys...

T6ip malonu tiems žiedeliams, 
Kai pamato, jog salia, 
Jėgas liedama stiebeliams, 
Keliasi žolių giria.

» i■>

v Taip svajoja .pakalnritės
t . Kas toliau ant žemės bus,

Stiebias glostomos’šaulut
• ‘ u . „■k" - i- •. . ”

_ r _ x 's •_ / J ■. £ ' '
P. S. Jaunime, pabusk iš miegpb, J?arašykiteiką ne 

Darželį. Kiir dingo vis mano rašytojai iš. WorcesU 
South Bostono, ir Cambridge?' į

Pasilieku Jūsų

Aptaręs bendrus reikalus, 
suvažiąvimas pasiskirstė ko
misijoms. Buvo sudarytos 
šios komisijos: kelių, kredi
to, sumanymų ir redakcinė. 
Paskutinę suvažiavimo die
ną, tos komisijos pranešė sa
vo nutarimus. Keliu taisy
ti veik jokių lėšų vyriausy
bė neskyrė. Plentų tinklas, 
koks buvo, toks ir pasiliko. 
Kelius tvarkyti trukdė' jų 
paskirstymas dviem žiny
bom — vieškeliai — Vidaus 
reik, m-jos žinioje, o plen
tai— susisiekimo m-jos ži
nioj. Plečiant pieno ūkį, ke
lius neatidėliojant reikia 
taisyti. Pas mus I ir II rū
šies vieškelių esą mažiau, 
negu Anglijoj, Olandijoj, I- 
talijoj — plentų.

Kredito komisija, apsvar
sčiusi didelį ūkininkų prasi
skolinimą, atrado tik vieną 
kelią
sumažinti nederliaus metais 
padarytas skolas 75 proc., 
atsižvelgiant į dabartinę vi
dutinišką javų kainą. Su- 
Taikyti ūkių pardavimą iš 
[Varžytinių^ kol bus sutvar-

prašyti vyriausybę

i<gametis kreditas reikėtų 
k / ■ •
, duoti pirmiausia tiems ūki

ninkams, kuriuos lanko ant

stolis. Suprastinti ir paleng

vinti nuosavybės dokumen

tų įsigijimą.

Sumanymų komisija pri
ėmė visų eilę sumanymų, su-

.„V 7 ■ .

-A.-A.12'-- i*“.

statant sąmatą ir darbų pla- gresia pavojus dideliai 

Svar- liai ūkių. Plečiant pel 

lausias
ną kitiems metams, 
b i ausi ji| tai padidinti rajo
ninių Agronomų ir statybi
ninkų skaičių, susirūpinti 
namų ' pramone ir liaudies 
menu, organizuoti namų 
ruošą, organizuoti betono 
darbų ir kroshininkų kursus 
provincijoj, Steigti mašinų 
bėūdroves —- punktus, duoti 
Aidešnės pašaipas pievoms 
gerinti, padidinti premiją 
ųž sviestą, įvesti nugriebto 
pieno pasterizaciją pieninė
se ir ypač nugriebimo punk- 
tuose. kad būtų apsaugomi 
gyvuliai nuo užsikrėtimo tu- 
berkuliozu ir kt.

laiku mūsų
vulininkvstę ir pienoūkį/|j 
tenka ' šusirūpinti tų šakiF/| 
globojiipu, sudarymu sąlygų“! 
joms^plėsti. Kelių gerini/3 
mas| meliofacija ir kt. yrA^ 
pirmos eilės reikalai,

Pertvarkius Žemės ūkio/f 
rūmus, įgavus jiems daųgiao^ 
savarankiškumo,reikia lauk^B 
ti, kad jų veikimas sueis ar- 
čiau su plačia ūkininkija ir J| 
gyviau aprėps gyvuosius vi- -į 
su ūkio šakų reikalus.

Vyriausybei pasiuntė 
prašymus.

, 1) Palaikyti atatinkamoj 
aukštumoj pieno produktų 
ir gyvulių kainas; 2) sutvar
kyti vadinami} paslėptų že
mių reikalą, kad ūkininkai 
dėl jų nebūti) spaudžiami; 
3) tabako reikalu sudaryti 
palankias sąlygas ir padėti 
realizuoti jo derlių. Suval
kijoj apsėjama tabaku, apie 
200 ha. kasmet; 4) raginti 
užsienio valstybėse esančius 
mūsų konsulus, kad jie stu- 

(dijuotų užsienio rinkas ir 
! padėtų surasti geresnės rin
ko mūsų produktams.

. I J ' • ■

Suvažiavimui praėjus ten
ka padaryti šias išvadas. 
Šiaurės ūkininkų reikalus 
teks šiais metais ypač neiš
leisti iš akių, nes tos Lietu- 
'vos' dalies ūkiai dar smąrx

1930 METAIS ' 
Skaitykite ir platinkite mėnesinį 

mokslo, blaivybės ir sveikatos 
laikraštį

HCADnVDA”

reikalas atsistojo ^pirmoje 

eilėje ir to nesutvarkius,

“SARGYBA” duoda populiarią . 
straipsnių iš įvairių mokslo sričių, ^3 
Bupažindina skaitytojus stf naujai- g 
siais mokslo laimėjimais ir išradi- 
Kais. - f <4

“SARGYBA” plačiai rašo svei- 
katos klausimais, pataria, kaip ap- « 
sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip ,į 
pačiam susirgus pasigydyti, pail- . 3 
ginti gyvenimą... -jj

“SARGYBA” kovoja su įvai- 
riomis dvasios negaliomis ir gyve- 
nimo nenormalumais, k. a. bedie- IĮ 
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt. ’. / 

“SARGYBOJE” skaitytojas ran- 
da įvairių žinįų ir apžvalgų iš , 
mokslo, meno, politikos ir visuo*, 
menės gyvenimo. . J

“SARGYBOS” kaina: metams / 
— 6 litai, pusei metų — 3 litai, 1 
numeris—75 centai Užsienyj dvi-..^ 
gubai brangiau. - *

Metiniams skaitytojams duoda 
priedų “Laimės” kalendorius ir 
loterija bilietas.

Adresas; “8arįybos.” Adminis- / 
tracija, Kaunas, Liaudies namai.

—2* 1 11 • * •*

VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

Lietuvii} Laivakorčių Agentų Asosiacijos 
Amerikoje Rengiama Didele 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. 8. “LEVIATHAN” United 

Statės Lines Išplaukiančiu iš New Yorko per Cherbourg

Birželio(June) 11 dieną, 1930 m.

Prisidėkite, prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metų 
Vytauto Didžiojo Sukaktuvėms Minėti šventėje. ' 

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI IŠ CHERBOURG 
Į KLAIPĖDA VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS 

VEDĖJAMS VISU KELIU

MAŽIAU NEGU 8 DIENOS Į LIETUVĄ

I
t I

I



tai Vatika

Elementoriai, nelaisvė Smuikeliuose, 
likti paminklais už liūdinčio skynimo 
Plaukia lietuviai į šalį gražinamą,

žemėn žadėtoji laisvėdami keliasi — 
veda, išves muspro rūkus ir darganą 
žydinti pasaka

giau pelnyt?. 'Nepadoru priminti tokias 
Jkn

trieilės nykstančiu tėvynainių ši 

jau “ - * - *

jie dar didesni skurdžiai 
sfef - - -

Kauno “Vienybe”

ii- ■: mų,
: 1,500 kitu trobesiu, kaip tai 

mokyklos, prieglaudos, baž-
• nyčios ir t. t.

1 Reikia pažymėti, kad ka
ro metu Lietuvoje buvo su
naikinta 12,000 gyvenamųjų 

Už jos laužy- ir 30,000 negyvenamųjų tro- 
baudžiama besiu. Tuo būdu palyginus 

sunaikintųjų karo metu na
mu skaičių (42,000) su nau
jai pastatytu namu skaičiu
mi (164,000), matome, kad 
Lietuva netik atsistatė karo 
sūnaikintus namus, bet jau 
virš 200% pasistatė naujų 
namų. •

Daugiausia statoma namu 
miestuose, ypač Kaune ir 
Šiauliuose. Šiuose miestuo
se kas metai pastatoma po 
250—300 tik privatiniu na
mų, neskaitant valdžios sta
tomu* Štai ką reiškia lais- 
yosios tautos gyvenimas!

TAUTINES PRAMONES PRO
PAGANDA LIETUVOJE

Nesenai faline įsikūrė 
tautinės pramonės propa
gandos komitetas, kuris rū
pinas Lietuvos išdįrbiųių iš-

mą, kad gaisrą bogesinąnt 

galėtą pabėgti, bet kiti ša-

(shoit cireuit). Kaip Jten 
ne būtą, vis. tik ugniai pra
sidėjus, reikėjo kaliniai pa
leisti. Dabar gi sargai būk 
negalėję taip greit rasti 
ratftų it leido kaliniams su
degti baisiose kančiose. Tas 
atrodo taip nežmoniška, kad 
nesinori tam tikėtL/.Bet tai 
faktas. Gal sargai- bijojo 
atsakomybės už kalinių pa
leidimą, o gal ir drebė jo ųž 
savo gyvastį, kad kaliniai 
juos nenužudytų. Kokia ten 
ne būtų priežastis, vis tik 
tasai įvykis meta barbariš
kumo dėmę ant Amerikos 
bausmių sistemos.

Kas yra su Amerikos ka- 
Įėjimais? Kelių pastarų
jų metų bėgyje kalėjimuose 
yra sukilę tokiu maištų, kad 
teko šauktis kariuomenės

bankrotą neįvaro.

dos. ne raidžių ar. ženklų, konstatuosime, kad tai 
turi būti lietuviškas vagonas:'jotpą^pra^iau

'-U.: L
* Kasmet" visame pasauly 
miršta 3& milijonai žmonių ; 
kas valanda—3,777; kas mi
nutė —63. Ketvirtadalis vi
sų žmonių miršta nesulaukę 
7 metų, o puse nesulaukę 17 
m.; iš lOOtū kst. žmonių tik 
vienas sulaukia 10Q^metų

Lietuvai atgavus laisvę iki ' 

1922 poetų buvo pastatyta 

22,200 naujų trobesių, tame 
sįaįčįuje 9,000 gyvenamųjų 

namų.

pėr tuos 8-rius inetus Nepr. 
Lietuvoj pastatyta — 142,- 
000 trobesių. Tame skaičiu
je 50,000 gyvenamųjų na- 

negyvenamųjų ir

k■ ■' ,. ■ i •

terų šydai, rūstūs vienuoliu 
kapišonai -— ir šen ir ten 
vienuolės baltais gobtūrais, 
atsivedusios pirmąją komu
niją priėmusių mergaičių 
būrius, pasipuošusių baltais 
šydais. , Dvidešimt kardino
lų purpiiro apsiaustais, vys
kupai ijoletiniais rūbais ir 
kunigai klūpojo aplink šv. 
Petro grabą, nušviesta ne
suskaitoma daugybe žvakių.

Apie 10 vai. sidabriniu 
trimitų balsai pranešė po
piežių pasirodžius. Viršuj 
galvų' mitrios garsiai šau
kiančios “Viver ii papa,” 
ihuzikai begrojant triumfą- 
Jinį maršą, plauke palengvai 
raudonoji kedė, nuo kurios 
popiežius laimino maldinim 
ku minias. s ./islittvo be tia- 

r6s, tik ant baltos sutanos
7 - , .J- s ”, •

užsidėjęs raudoną stulą. Ne- 
o ir paprasto baldachi- 

mo viršuj kėdės. Nešini ala- 
bardomis šveicarai skyrė ke.

*- , iilią, po jų ėjo Vatikano gvar
dijoj-karininkai, aukštesni 
valdininkai 
latai ir kanauninkai

Statoma daug

rnus net pirmos klasės vagonuose nėra ranl 

čių. Jis ramiai atsakė, kad nereikalinga, dar mūs 

publika prie to nepapratus, be to,- girdi, dar kas 

gali ir su savim pasiimti. Bet juk toji pati publi

ka nei Vokietijos, nei Šveicarijos^ nei Olandijos i 

>. * Pasižiūrėkime kaip gražiai ifl 

Užuolaidą l4n Altoi v^gftMH grteįtd 
’jtarpRygosir Blrl^įįir iš^išyša- 

• * » • »•!

Nuo 1922 metų: sta

ta dvigubai padidėjo įr

tyčia siąi dienai , pritaikin
toji),; Lyg atsakymas,3 tai 
atsiliepią s tusų choĮas: 
“Spąsiteį mira, spasi Bosi
ju.”' (Pasaulio Gelbėtojau, 
išgelbėk Rusiją.” • ,

Šiems balsams bazilikos 
skliautuose aidė j ant, popie
žius nusileidžia nuo kėdės ir 
nusiėmęs raudonąją stulą, 
žengia kelius laiptus arčiau 
altoriaus ir klaupiau prisi
rengimo maldoms atkalbėti 
Per visas mišias vienas cho
ras pakeičia kitą; Po loty
nų “Attende, Domine, nos 
peccatores; Avė Maris Stel- 
la” eina slaviški “Iže Chė- 
ruvimy”- ir “Nie imamy 
iny.ja pomošči, razvie Tie- 
bie.”-

It vėl pasklinda sidabri
niai trimitai 
no gvardija kreipia besimel
džiančiųjų dėmesį: varpų 
garsai skamba iš kopulos: 
tai konsekracijos momentas. 
Abu- choru gieda maldas. 
Girdis ir rusų : “Hospodi 
vzvvach k Tiebie, uslyši 
mia.”

Popiežius nužengia nuo 
altoriaus . ir užsidėjęs vėl 
raudonąją stulą nugrimsta 
mąldon iki pat“ galo. —
.-Po. mišių kanauninkai 

jo litaniją ir tam tikras 
maldas už Rusiją apie išgel
bėjimą jos “nuo tų, kurie 
skleidžia neteisybę,” “nuo 
žiaurių žmonių liejančių 
kraują,” “nuo norinčių ant
ru atveju prikalti Kristų 

bazilikos pre- į prie. kryžiaus, ir meldifną;
kad Dievas išgirstų rote-amžiaus^

ir Už kambarį su viena lova. D juk pas mūs tokių j ( mat ir tada nebuvo kam išprosyt) susitraukę, Ipip 
faktų buvo. Taip buvo pasielgta su amerikiečių 1 
studenčių ekskursija. Ne viskas ir brangiau. Jei i 
paprašytum tvnią, tai, berods Kaune tik poroj vieš
bučių tegautum ir tai užmokėtum “kaip reik.
Juk ir “Higienoj”- po tris litus mokam, nors4aip 1 
‘(švarių ir patogiu” maudyklių uz jokius pinigus, 
ne tik veltui Vokietijoj nerastum. Mat ir Vokie
tijoj, kaip ir daugely vakarų Europos valstybių ir 
Amerikoj yra įtaisytos pirtys—tynęs . neturtin
giems visai veltui, arba (kaip pav. Klaipėdoj) už 
minimalinį atlyginimą. Į tokias “higienas” ir ve
žiką nenusiųsi. Žemaičiai mėgsta pirtis, jtj rasime 1 
pas paprastą ūkininką daug švaresnių negu Kau- 1 
ne.' Užtenka, sakau, jau šitų “mažmožiu,” kad 
lietuvį tėvynėj nebuvusį nežinantį, kad jau ir pas 
mus gana—daug kas gero yra, atbaidytum ir pa
darytum “protekciją” saviškių išsižadėti.

Nereikia eiti į Lietuvos kaimą vidury ūžian
čių girių, kur vaikai mieštą tik tada pamato, kai 
juos “ant liosų” šaukia, užtenka geležinkeliu pa
važiuoti, pamatyti, ir jau Lietuva nebebus toji 
brangi Tėvynė, kurią taip idealizuoja svajodami ir 
jos ilgėdamieš. Važiuokime nors ir pirmoj įlašėję, 
Vis tik įvažiuoti į Lietuvą, jau tuoj baigiasi praus
tuvėse mųUap* pragaišta popierią (.dovanokit, kad 
vėl į tokią .yųgono yĮalį vedu, be kurios įr kfely ne
galį apsįflįibfO apie, rankšluosčius ką ir bekalbėti. 
Ęartą pasįjcjausiaų vieno savo kompanijom) gele- 
žįpkeįįų yąldyboje^ aukšto valdininko, kodpl pas 

[uos*

Indomu, kad -pamaldas, 
kurias Popiežius Pijus XI 
kovo 19 d. laikė už Rusiją', 
labai atjautė patys rusai— 

< ; bolševikai, žinoma, >u pagie- 
neapykanta ir baime, — 

£ nebolševikai su dideliu šir- 
£■* dies džiaugsmu ir dėkingu- 

mu šv. Tėvui. Štai jų^pa-
■ Čių aprašymas to įvykio, til- 

£/ pęs laikrašty “Vozroždeni-
-jei’ ir gerb. A. -Jakšto iš- 
verstas lietuvių kalbon ir at- 

L spauzdintas “Ryte:”
? “Pilką, niūrų rytą, lietu- 
čiui lynojant, šv; Petro baž- 

iyfjFĮiyčidn rinkosi maldininkų
- i*’.-.;'-

tumios.

7, Tą dienąj kaij Popiežiui 
į s? pažadinus, krikščionių tau-

»]£$. JPK3R Mg 
■l- sų mylima jai rusų tautai iš- 

įąĮfymo,’ kai patsai šv. Tė- 
" Vas turėjo nužengti prie šv.
Petro Ap. grabo maldauti buv 
Švenč. Jėzaus Širdies, Vati-, 
įeano bazilikoj nebuvo pūi- 

^^kių papųošiimp kokių pa- 
prastai būna popiežiaus is- 
kilmėse. Minioj tesimatė 

|L vien tamsūs rūbai, juodi mo

jime pagelbės, kuyi turėjo vario- 
ąįo- tį kulkosvaidžius kąliniaĮns 

numalšinti. Visų pirma ka
lėjimai perdaug piįįgrūBti 
prasikaltėlių. Jų skaičius 
.paP1—oi-j---’ 

paujų kalėjimų, bęt vis per; 
maža vietos prasikaltėliams 
sutalpinti. Iš kur tiek

• »’ > iii 'randasi įstatymų laūžjnto- 
jų? Čia kalta Amerikbs į- 
statimdavyste. Pridirba tiek 
nesąmoningų įstatymų, kad 
žmogui beveik negalima nė 
žingsnio žengti, kad kokį į- 
statymą neperžengus.

Bet daugiausia čia kalta 
prohibicija. 
mą smarkiau 
kaip už ką kitą, dėlto toks 
užsikimšimas bilų teismuo
se, kad net reikalingiausios 
bilos turi .laukti dėl prohi- 
bicijos nusikaltimų. Tuo bū
du ir kalėjimai prikimšti ir 
tokios nežmoniškos tragedi
jos įvyksta. Vargas, kuomet 
šalis valdoma pakvaišusių 
fanatikų bųrio.

žiais apkaltų >1$ 

mą.” f Vri^šveptųjų^lĮtani- 

jon buvo pridėtir ir . rusų 

šventųjų vardai: šv., Jnrgjo, 

^Kirilo, šy. Vladimiro, sv, 

l$^Iojaus£šv. GlgosArk.

Po atgiedotoji} “Dė pro- 
fūndis” už bo'lševikį1.’ hu- 
žudytųosius tikinČiuosniš 
skambina vėl varpai priineš' 
darni, kad bus išneštos Vieš
paties kančios rėlikvijos.Vį- 
ęi puolą ant kelių ir kelia 
akis į auhStą. 1 jšv. Veroni
kos balkone, tarn uždėsiu 
žvakių, pasirodo trys kuni
gai, iškeliautieji aukštay vi
sų švenčiausias relikvijas, 
kurias Vatikano bazilika te
turi, būtčnt ietį, kuria ka
reivis yr pervėręs Kristaus 
šoną, šv. Kryžiaus adlį ir šv. 
Veronikos drobulę su iš- 
i-eikstu joje Kristaus veido 
atvaizdu... Choras slavų 
kalboj sveikina Kryžiaus 
pasirodymą... Pamaldos 
baigtos...”-

Taip tai rusai, kurie andai 
buvo smarkiai persekioję 
katalikų tikėjimą, dabar pa
lenkę galvas meldžiasi drau- 

v .i-

ge su to tikėjimo galva, kad 
juos Dievas išgelbėtų nuo 

i ‘ X , \ ’

bolševikų persekiojimo. Tai 
istorinis įvykis. Darsykį 
pasirodė, kad Dievas nesku
bus, bet teisingas. Persekio
tojai virsth persekiojamais. 
Tr bolševikai ko-nors* susi
lauks. x .

ėjo tas nelaimingas mokyklų įstatymas, lietuvių 
tautinis padėjimas buvo pakenčiamas.

Lygiagrečiai mokyklos vokietinimas ėjo ir baž
nyčioje. Toje gražioj Įsrutės bažnyčioje, Jkurioj 
tiek daug lietuviškos dvasios ir meno, jau prieš 40 
metų nustota sakyti pamokslai ir lietuviška kalba 
laikyti pamaldos. Pastoriai buvo vokietininkai.'

Atėjūnai, valdininkai, mokytojai, pastoriai ir 
visoki vertelgos šaiposi iš vyžotų lietuvių, konevei- 
<ia jų kalbą ir pirštais bado tuos, kurie mėgina ją 
užtarti. Vasaros darbams ateinantys iš Lietuvos 
darbininkai, iš kariuomenės bėgantieji ne tik nepa
jėgia čiabuvio dvasios sustiprinti, bet darosi jįems 
nauju akybruokštu

Tuo tarpu miesčėiis auga, plečiasi. Pravedus 
geležinkelį stiprėja. Gatvės grindžiamos tašytais 
akmenimis^ vedamas vandentieki, kanalizuojama, 
statoma gazo ir elektro stotys, puikūs namai, puoš
nios krautuvės ir ten vis kalbama vokiškai, vis sta
tomas!, vis didžiuojamasi prieš ujamus prūsus. 
Kultūra patraukia savęsp tuos užsispyrėliui, ku
rie nepasidavė mokykloj, bažnyčioj ar įstaigoj.

Ir šiandie mes daug ko gera galėtume pasisa
vinti iš Įsrutės. Palyginkime mes savo viešbutį 
su tokio pUt brangumo tenykščiu. Pas mus nesi
stengiamą dųėti patbgumų, įų nedaug kas reika
lauja. Nesimokoma kuo užimponuoti šavo svečius, 
mat ligi šiam laikui dažnokai viešbučiai ir taippėr^ 
pildyti, tik stengias kaip tatai madoj visur, kdip 
galima daugiau pelnyti. 'Nepadoru priminti tokias 
mažas smulkmenas, kaip “vaterio” stoka daugu
moj kauniškių viešbučių, o kur jie yr^ tai, rods, 
tik tam, kad savo dvokimu gyventojos atbhidytų. 
Ką jau bekalbėti apie švarumą jr kitus patogumus.’ 
Tiesa, Vokietijoj, proporcionaliai mūs1 valiutai 
kiek brąntfap, tAčidU^OWU>Uraišiptipįndųi neterš 
pąiųš, ne tik iž ufeienio atvažiavusiems svečiams 
neduoda. Ant šiaudų, paklotų kur pale bėję sta-

imi gyventojų tarpe. Komi
teto priešaky stovi J.z Vai
lokaitis.

Savo prekių ir išdirbinių 
propaganda prasidėjo Ba
landžio 15 dieną ir truks iki 
gegužės mėn. 15 dienos.

. ? ' . Kazys Inčiūra
. ŽYDINTI PASAKA '

( . - _ _ Z_ .....................

Žydinti pasaka —■'.mūsų ‘gyvenimai/ — ;
= < nardo; kaip šakalas kaitrų vidudienį;'

: Vieną Užmerkia—kitą pabudina5 '
L žydinti pasaka. ; \ .

Šimtmečių girią kirviai‘iškirto jau — 
eiM Krūvis į vieŠkfeiį platųjį,^ j

: . Pasižvalgę Rytprūsiuose, rasime lietuviškai— 
prūsiškai kalbančių kaimų dar už Karaliaučiaus, o 
ką jau bekalbėti apie artimesnes Lietuvai sritis. 
Račiau pačioje Įsrutėje dabartiniu metu tėra ke
letas šeimų, kurios vartoja ir keliasdešimt, kurios 
pioka lietuvių kalbą. Ir tai ne tik pačiame mieste, 
į?et ir apylinkėse. ' 

/ Kyla klausimas, kodėl Įsiutę, suvokietėjo.
Daug kas čia kaltas, neišskiriant ir pačios lem- 

» ties. Ordeną likvidavus iy Prūsiją paskelbus pa- 
j sauline kunigaikštija ji buvo perdėm lietuviška^ 
'Įiksliau pasakius, prūsiška. Lietuvių kalba buvo 

globojama ir net proteguojama. Ypač protesian- 
1 iizmo plėtimosi laikais. Dar prieš prancūzų katą, 

. pasakojo man vienas gimęs ir augęs Šilutės apskri
tyje Klaipėdietis, mokyklose lietuvius tikybos ir 

;;hėt kai kurių dalyki} mokė'lietuviškai ir lietuvius 
į, brotegavo. Tačiau, po to laimingo vokiečiams ha- 

•o, berods 187Km., buvo* išleistas įsakymas mokyk- 
į;į oje, dėstyti ,tik vokiškai ir tik retąis atsitikimais 

’(jei vaikai ko; nešupraįrtų tąja kalbą),, jiems paaiŠ- 
kinti jii gimtąja — lietuvių kalba. Daug kur ši-

* tas gimtosios kalbos iš mokyklų išvijimas pasiekė

Javo tikslą. y ; z

ni’ ^uvo ncPaPras^ai šalta žiema, gal pet 

baltesnė, negu 1929 m. Javai iššalo, vasara buvo 

l hbraata, ir derlinga nerealizavus (jo bemaž ir hebii- 

7°), kilokrašte badas ir jį lydintis maras. Šis siau- 

būnąs išnaikino didęlius Rytprūsių gyventojų |)lb-

* tus it pąčią Klaipėdą. Keletą metų daugelis, kai

mų Tsrutes apylinkėj buvo tūžti. Vėliau bųfo pą-

•- ’KŪesli ir‘kolonizuoti Zalcburgo vokiečiai ir pran
cūzai. NAujns kolonistus valdžia šelpė ir. rčmė, o

krokodilo oda, suplyšę, kai kurios skylės mėginta 
ne tai drotva, ne tai špagatu užtraukti. Supran
tama, jos turi būti trumpesnės ųž langą, ar durų 
stiklą, kurį dengia, tai jau nustatya G. V. kondi
cija. O kad stiklai barška, kad pro langą vėjas pu
čia, neužsidaro skilandžiai, o kaliais )ir tipsilatkn 
uždarytas, nėra specialaus užtiesalo, tai tik smulk
mena, į kurią niekas nekreipia dėmesio. Kam ne
patinka, tegu važiuoja III klasėj, kurios kursuoja 
tiek vagonų, kiek normaliai stačių keleivių būna, 
pripildyta. Prieš šventes, jei būt galima, gal dar 
sumažintų, x> nieku būdu nepadidintų vagonų skai
čiaus, o tai juk lietuviškai.

w Nėra ko pečiais traukyti, kad Rytprūsių Įsrii- 
tiškiai lietuviai, prieš keletą metų pamatę pirmojo 
ir dabartinio valstybės prezidento atvaizdą, kuriam 
jis gana gražiai ir imponfibjančai atrodo, Btebisi, 
kad ir Lietuvoj žmonės su kaklaraišiais-—apsiren
gę, sako, kaip tikras ponas.” čia ne šposeliu bet 
tikriausia tiesa. Taip man prie liudininkų tvirti
no vietiniai lietuviai inteligentai guosdamieri savo* 
tautiečių vargingu likimu, šiandien įsrittiškiaį li
no, kad Lietuva kuĮtūringa šalis, bet jau peb retu.

Taigi dabar sakysime, kas kaltas, kad įsriitjs- 
kiai suvokietėjo. Ar pats Dievas jų daugelį mąru 
išgalabinęs, ar vokiečiai mokyklose, bažnyčioje ir 
miestuose vokietinę ir svetimtaučiais, kraštą kolo
nizavę, at mes patys įr mūs broliai prūsai duo kul
tūros atsilikę ir š^timiems į padelkūš IsikilfeL 
1' Prieš kblėty fnetų dar Įsrutej buvo lietuvių 

klubas, tačiau vokiečiai apie jo veikimą patyrę, ta
da inteligentus valdininkus, kurie jam vadovavo, 
iškėlė į ten, kpr lietuviško Ž°džio nebesigirdų kur 
liehiviškąs klubas negaivins gęstančios tėvynės 

‘ ‘ “itytyse. Šiame krašte, 
baigiu blėsti paskutinės lietuvybės žąrijgfes, 
įitinė^kiiirkštys’gęsta ir nyksta geriūatiisfci- 

jSpelemiose/ - - '
Tuo ir baigsime šias kelias pastabas apie Įsra-
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Šių metų spaliu 27 'dieną 
sukanka 5(ij) metų nijo S L. 

K;
ties, i /Lie^yęje

i tuves manoma iškilmingai 
... minpti, nors ir «f. A. Vąfeti-

■ jų lietuviai ypač katalikai 
tas sukaktuves įygi minės, 
bet visgi daugelis lietuviu' 
yyks senojon tėvynėn Lietu-

—- von, kad tenai su visa tauta 
sukaktuvėms minėti, suruoš
tomis iškilmėmis pasigerėti.

Kadangi daug lietuvių
■ vyks aplankyti Lietuvą, tai
gi ir norėtus pakalbėti'apie 
patogiausius kelius vykimo 
Lietuvon. Pradedant 1926 
m. Federacijos atstovo pra
vestoji ekskursija tiesiai 
Klaipėdon, lietuvių jau mė
giama kelionė iš New Yorko 
tiesiai Klaipėdon B. A. L. 
laivais. Bet tiems laivams 
perėjus lenkų, mūsų amži
nųjų priešų žinion, lietu
viams priseina ieškoti kitų 
linijų, kurios sutiktų lietu- 
viams patarnauti pristatant 
juos iš New Yorko be per
sėdimo Klaipėdon.

Yra daug laivų bendrovių 
kurios sutinka lietuvius ga
benti Europon įr išsodinti 
juos Vokietijon, Franeijon 

. i L

"" arba Anglijon, bet ne tiesiai 
Lietuvon—Klaipėdon.

Nepriklausomos Lietuvos 
,7 ir yra laimė, tame, kad jinai

įtari savo, jūrių uostą per 
kurį betarpiai gali susisiek
ti su kitomis valstijomis. 
Taigi mes amerikiečiai ir 
privalome ta proga naudo
tis ir vykti Lietuvon tiktai 
tų linijų laivais, kurie ap
siima lietuvius pristatyti tie

v* B Vykstant tiesiai KW-
n, kiekvienas-ĄnreriĮtos 

lietuvis sutaupo tarp 25 ir 
& doiėpų, kufįe reik pamo
kėti Vokiefijbs ar Franeijpė’ 
gelzkehams ir uz vežamąjį 
bagažą ir išvengimą dviejų 
parų trankymosi trauki
niais. ' . •

Vokiečiai norėdami pa
traukti lietuvius vykti jų 
laivais sutinka lietuvius sa
vo traukiniais pristatyti 
Lietuvon, tik ne Kaunan bet 
Klaipėdon. Čia tai ir glu- 
di Vokiečių triksas. Jie pel
no už pervežimą per Vokie
tiją traukiniu, už tų kelei
vių bagažus, prieg tam vo
kiečiai gauna progos atvyk
ti Klaipėdon savo trauki
niais, kad-tenai pasirodyti ir 
kam reikės pasakyti “lietu
viai jūromis vykti Klaipė
don nemėgsta, jie bevelija 
naudotis mūsų patarnavimu. 
Taigi jiems Klaipėda nerei
kalinga.”

Suvalkiečiams ir vilnie
čiams vykti per Vokietiją 
Klaipėdon gi iš Klaipėdos 
savo gimtinėn, reika da 15- 
20 valandų traukiny ant len
tos išsėdėti, nes iš Klaipė
dos Kaunan veža visą nak- 
tį 12 valandų, gi iš KauAo 
tėviškėn irx vėl visą > dieną. 
Taip kad išlipus Hamburge 
ar Bremene ikr pdsieKną&r 
savo gimtinį kampelį, vien 
tik traukiny reikia sėdėti 
taip 35—40 valandų neskai
tant jau sugaišto laiko trau
kinių belaukiant.

Vykstantiems gi tiesiai 
Klaipėdon, nors ir prisieina

nąra 
iri kaip traukiniu, 

ą bereikalingų 
imą, netrauko ;t»yd 
C įr sųta.uįįpa tarp 
f dplęni^Jęįs kėieį- 

viuf yrasvarbų. ■ • / ? y

, ■ Kadangi Klaipėda dauge
liu laivų pėra pakeliui,'bet 
visgi yra gerų laivų kurie 
sutinka vykti Klaipėdon, jei 
ūktai lietuviai amerikiečiai 
to panorės. Skąndiųavų li
nijų laivai sutinka užimti B. 
A. L. laivų vietą ir pasižada 
savo laivus leisti Klaipėdon 
be persėdimo.

> * ’ ♦_ . {».< •>• ■' pirmąsai 
Skąndinąvų laivas be pęr»e- 
dimo tiesiai Klaipėdon iš 
Nęw Vorko. išplauks > gegu<

** ” LL, -v • * . •' ‘

Lietuviams amerikiečiams 
gerįausia ir pigiausia-vykti 
tiesiai Klaipėdon jūrių ke- 
lįų. - Čįą sutaupoma keletas 
desėtkų dolerių ir palaiko
ma vienatinis Lietuvos uos- 
tas, kuris nepriklausomai 
Lietuvai labai svarbus ir 
būtįnai reikalingas. Juo 
naudokimės.

F ėdi Sekretorijatas 
180 Hale Aye., 
Brooklyn, N. Y.
I .-į . . X

RINKIMŲ Į STEIGIAMĄJĮ SEI- 
■ MA SUKAKTUVES

Bal. 14 ir 15 d. suėjo ly
giui 10 metų kaip Lietuvos 
piliečiai pirmą kartą rinko 
savo atstovus į aukščiausią
ją instanciją —seimą, Lįę- 
tdvos “Darbininkas” su
kaktuvių proga rašo: .

“Tada balandžio 14 ir 1^ 
d. buvo jatTpo atvelykiui. O 
todvi dienos buyo nepapras
tos.' Istorinės dienos. Ne
vienas mūsų, kaip šiandien, 
atsimename, kokiam* dvasios 
pakilime tas dienas gyve
nom. Nors tos dienos buvo 
paprastos, darbo dienos, bet 
piliečiai jas laikė didžių 
švenčių’ dienomis. Daugu
ma ūkininkų tomis dienomis 

nors dirvos jau buyp išdžiū
vusios. Ir ūkininkas, ir dar
bininkas^ ir mokytojas,: ir 
valdininkas ir senas, ir jau
nas, kas tik buvo sukakęs 
pilnus 21 metus, kas tik ga
lėjo pėsčias paeiti ar važiuo
tas pavažįuoti — visi ir vi-

• • Į-

sos būrių būriais traukė į 
savo Valsčių raštines ir tvar
kingai į. eilę stojo prie urnų. 
Įęąį buvo rinkimai į Steigia
mąjį Seimą.

“1920 m.'balandžio 14 ir 
15 dienomis riši laisvosios 

; - • t; . • • ' -• • ■

Lietuvos piliečiai,' išskyrus, 
žinoma, nubaustuosius kri
minalistus, turėjo puikiau
sios progos įsitikrinti, kad 
jie po skaisčia valstybės vė
liava yra lygūs, pilnateisiai 
piliečiai. Bajoras ir papras
tas kaimietis lietuvis, tur
tuolis ir darbinįpkas, .libera
las “įr katalikas—visų luomų 
ir visų pažiūrų piliečiai prieš 
įstatymus lygūs, visi lygiai 
yąljžn^įtį 
šaukiami C'

Mokyt. V. Kairaitis

LIETUVOS GYVENTOJAI

Garbingos senovės laikais, kai Lietuvos žemės 
tęsėsi nuo Baltijos iki Juodųjų marių, kai mums 
priklausė daugelis rusų žemių, ir ten gyvenantieji 
rusų tautos žmonės buvo laikomi tikrais Lietuvos 
sūnumis, mūsų valstybės'gyventojų skaičius siekė 
net kelias dešimtis milijonų. Tačiau ir pačių lietu
vių tauta anuomet buvo daug didesnė ir skaitlin— 
gesnė. Tik vėliau, svetimų tautų ir valstybių įta
ka, mūsų žmones surusino ir sulenkino. Daug mū
sų) tikiu brolių aiškiai lietuviškomis pavardėmis 
kalba svetima kalba, savąją jau senai pamiršę. Be 
to, rusų žandarų jungo spaudžiami, patys energin
giausi mūsų vyrai turėjo plaukti už jūrų marių sau 
duonos ieškoti. Tuo būdu daug mūsų Vientaučių 
išsiblaškė veik po visą pasaulį.. Tik vienose Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse priskaitoma hrti vie
no milijono lietuvių. Taip pat nemaža jų yra ir 
kitose Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybėse f gana 
didelis skaičius Anglijoj ir po visą pasaulį išblaš
kytose jos kolonijose, ir kitose didesnėse ir trąšes
nėse valstybėse. .-f

Kiek šiandien lietuvių mūsų krašte tebęgyye- 
na, visai tiksliai pasakyti sunku. Bet. 1933 nietais, 
kai buvo visuotinas Lietuvos gyyentojų surašymas, 
visoje Lietuvoje, be okupuotos Lietuvos įr Klaipė
dos krašto, buvo 2 mil. 28 tųkst.' 97? žmonės.; Da
bar, reika manyti, tas skaičiuj bent keliomis dfc- 

. šimtimis tūkstančių bus padidėjęs. Tuo būdu šian
dien reikėtų skaityti JJetuvpje. esant apie 2 mil. 
100 tūkst. gyventojų. * ‘ T

Bet šį skaičių sudaro ne vien tik lietuviai—į jį- 
įeina ir žydai,-ir lehkąį; ir rllMU, ir vokiečiai, ir ki
li Lietuvoje gyveną svetimtaučiai, tautinėms mažu
moms vadinami. Gjymj lietuvių tenka s^ąįtytį a- 
pie i mil 760,tūkst; žydų esą tūkst, lenkų 70 
tūkst., rusų 55 tūkst.fc vokiečių 30 tūkst., latvių 15

<

kęs jis u»nt tuoj 
pradėjo "kalbėti: -

“Pabąr, kaimyne, ramiai 
galėsiu mirti. Niekad nebu
vau savo gyvenime sapna
vęs, kad žiloj senatvėj to
kios laimingos dienos su
lauksiu, kurioj galėčiau 
kaip pilnateisis pilietis auk
ščiausią valdžią rinktu Į5 
varstų kelio šiandien pada
riau, kaip jaunas. Nuilsi
mo nejaučiu...
“Rinkimuose į.Steigiamą-

*

jį Seimą agitatoriai' iš kai
res ir dešinės šmeižtų ir, 
purvo nesigailėjo. Bet tįe 
agitatoriai nespėjo dar į vi
suomenę paveikti. Todėl į 
St Seimą tauta atvedė ka
talikus demokratus, kurie 
patiesė tvirtus valstybės pa
matus.

“1920 m. balandžio 14 ir 
15 d. Lietuva visam pasau
liui įrodė, kad ji moka de- 
ipokratiskai yaldytis ir yra 
tokios valdymosi formos 
verta. 1920 m. parodė kad 
mūsų- tautoje glūdi sveiki 
krikščioniškosios demokrą- 
tybes pradai. Pakelkime pi
liečiuose tautinę moralę—ir 
krikščioniškas ir demokrati
nis valdymas Lietuvai grįš.

“Minint šiandien dešim
ties metų sukaktuvės 'gar
bingų istorinių dienų, kurio
se įvyko rinkimai į Steigia
mąjį Seimą, visi geros va
lios piliečiai turi visu rim
tumu susirūpint tautinės do- 

Mt&iį tau- 
tos moraliniu ir fiziniu svei
katingumu per maža rūpi
namasi.”

Taip paminėjo šias su
kaktuves Lietuvos darbinin
kai diktatoriaus aštriai cen-

traktuojami, visi
..... .. veiki

mu\prisidėti prie sunkaus 
kūrybinio valstybės darbo.

“Tekdavo :eitl rinkikams
7—8 klm. į valsčių balsams 
paduoti. Grįžta, padavęs

pie 100 metų senelis. Suti- zūrai velkanti.

»

.A ’ i-; > ’
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balsą 8 klm. namo vienas a-

tūkst., svetimšalių totorių ir kitų apie 10 tūkstan
čių žmonių. . ' ’ .

Visos mūsų tautinės mažumos tolimoj praeity 
kiekviena savo tėviškėj gyveno, tik laikui bėgant, 
šiokių ar tokių priežasčių dėliai, persikėlė į Lietu
vą ir čia tebegyvena ir po šiai dienai. Pavyzdžiui, 
pas mus gyvenančių rusų tarpe daug yrą buvusių 
prieš karą valdininkų, kurie, karui pasibaigus, čia 
paliko. Bet dar daugiau jų atvežta į Lietuvą iš gi
lios Rusijos ir apgyvendinta mūsų kovotojų už lais
vę paliktose sodybose, iš kurių lietuvius rusai trė
mė į savo žemių gilumą. Tokių lietuvių tremtinių 
Rusijoj vietomis galima užtikti ištisus kaimus. Ant 
Volgos krantą, netoli nuo Kaspijos jūros, vra di
džiulis lietuvių kaimas, matyt, iš paniekos rusų 
Čiomaja Padina pavadintas. Čia gyvenantieji lie-. 
tuviai ligi šių dienų išlaikė savo kalbą ir Savo tau
tos dvasią. Dabartinis arkivyskupas Karevičius 
dar jaunas būdamas tame kaime įsteigė parapiją 
ir pastatydino kątalikų bažnyčią. Jie turi ir savo 
lietuviškų mokyklų. Jų paliktose sodybose apgy
vendinti rusai, kaeapais vadinami, kurių ypač Kau
ni joj vietomis užtiksi ištisus kaimus. -

Kitos tautinės’ mažumos irgi ne be priežasčių 
atsidūrė mūsų žemėj. Veik visi lietuviai gyvena 
sodžiuje ir Verčiasi žemės ūkiu, ir tik apie 130 tūk
stančių gyvena miestuose ir miesteliuose. Tai dau- 
giausia inteiiįęntiją, valdininkai ir tarnautojai ir 
mažą dalis darbininkų bei amdtininkų. Už-tai veik 
visi Lįetūvos žydai susi k imšę miestuose ųrniieste- 
liuose ir turi savo rankose yęik visą prekybą jr pra
monę. Apie 30 tūkst. gyvena bažnytkaimiuose ir 
kaimuose įr verčiasi smulkią prekyba; tik labai ma
žas skaičius dirba Žemes ūky. . ’ '

Be žydų, gana daug miestuose sutinkame.len
kų ir tpkieČių. . s

Visi Lietuvos gyventojai sudaro 480 tūkst at-s 
skitų vienas nuo Antro visiškai nepriklaŪMnčiųfl- 
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ŠVENTO UZaflERO CRMIGUOS HAMtlS - į
MetĮnįa mokoms 2 doleriai, m Į

užtaizgauiiam& į vairų gražių knygų tai pačiai sumai V 
(Įskaitant ir persiuntimą) ’

♦ ' • • • . 4

.Kas horTvisam amžiui "p riklausti prie ŠV. KA- 
ŽIMtfcljb ORAL'CtIJOS ii r kasmet gauti gražių 
katalikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į

a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis — 
35 doleriai. >

b j TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis
— 50 dol. atimtinai. . į

c) GARBĖS NARIUS. Nario mokesnis —100
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nais. - į.

Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys 
gauna iš šv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą ■ 
gražų diplomą. , i”' *
- Kuo į didesnius narius įsirašyti, tuo daugiai! 
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir garbirt-

/ gesnį darbą atliksi; ’
1936 MBTAI8 NAŠIAI GAUS 9 KNYGAS

1. Špilmano, Su Magelanu aplink pasaulį, apysaka t 
| 2. Špilmano, žygis į Nikaraguą, Apysaka.

3. Šen jono, Meditacijos. v v >>
4. K. Dikenso/Jaunuolių gyvenimas.
5. Kun. Stankevičiaus, Dėl ko aš turiu būti kata

likas ?
6. Prof. Toto, Jaunimo kovos.
7. K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.*
8. Kūn. M. Vaitkaus, Iš įvairių pasaulių, Apysaka. -;
9. Kauno Kalendorius 1930 metams. i

Kurie nenorėtii šitų knygų, gali pasirinkti kitų 
iš šv. Kazimiero Draugijos leidinių sąrašo, kurie 
randasi Kaimo Kalendoriuje, arba tą sąrašą gali- ■ 
ma gauti iš Šv. Kazimiero Draugijos atstovo Ame
rikoje Kun. St. Stonio, arba tiesiog iš Šv.- Kazimie
ro draugijos. Kaime Rotušės Aikštė 6, Lithuania. • 
. Įsirašyti į Š v. Kazimiera Draugi j os narius gali- ) 
ma per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį’ Ameri
koje šiuo .adresu: Rev. S. Stonis, 41 Providence 
Strėet, Woreester, Mass., arba tiesiog į Šv. KąaL 
^aįęro Draųgiją aukščįaų nuradytu

Kun. Stonis,
. Šv. Kazimiero D-jos Įgaliotinis Amerikoje 7 
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Modernieji sokiafyra ne kas ki- j
ta, kaip seksualinio organizmo da pagalbos, nes jo privalyM 
simbolįzavimas fiziniais judesiais.
—Prof. St. Šalkauskis. >

menų ūkis. Tokių ūkių turime virš 130 tūkstaan- 
čių. '

Lietuvos gyventojų prieauglis, palyginus, žy
miai prašoka kitas Vakarų Europos valstybes. Tik 
didžioje karo metu, kai mūsų krašte nebuvo jokios 
sanitarines priežiūros, kai mes gyvenome tarp dvo
kiančių žmonių ir gyvulių lavonų, kai siautė viso
kios epidemijos, Lietuvos gyventojų skaičius suma
žėjo 23 tūkstančiais. Bet karo viesulai praėjus ir 
žmonėms sugrįžus į normalaus gyvenimo vagą, pra
dedant 1920 metais gyventojų skaičius pradėjo 
smarkiai augti. 1920 metais gimusiųjų skaičius 
prašoko mirusius tik 2 tūkstančiais žmonių, o 1921 
metais tas skaičiui pasiekė 17 tūkstančių. 1923 
metais prieauglio buvo net 27 tūkstančiai asmenų.

Lietuvos kraštas, palyginus, gana retai apgy
ventas. Pas mus vienam kvadratiniam kilomet
rui tenka 38—39 žmones. Tiesa, mes žinome Šve
diją, kuri 3Į^ kartų apgyventa rečiau ir Norve
giją su 7 gyventojais 1 kv. klm. Bėt už tai Vaka
rų Europos valstybės apgyventos kur kas tirščiau. 
Vokietijoje vienarri kvadr., klm. išpuola 120 žm., 
Anglijoje 145, o Belgijoj net 252 žmonės. Papras" 
tai tirščiau būva apgyventos tos šalys, kuriose auk
štai iškilusi pramonė—Bet nesunku užtikti įr tokių 
valstybių, kurios gyvena tik žemės ūkiu ir apgy
ventos daug tirščiau. Tas aiškiai rodo, kad ir mū
sų kraštas galėtų būti daug tirščiau apgyventas ir 
mūsų žemelėj net du kartu didesnei tautai duonos 
pilnai ištektu, / j ' 1

IĮ I ' Į Į II " H1I> • . . \
, Roda-Roda

KALIFO PASIRINKIMAS
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tamsiai raudonos, spalvos pag
tn. įrodyti savo gudrumų ir

Išmintingas žmogus visame ta

imti gerą iš visų ir visa.—D. & 
kinas. « <

/į
■ *..<!
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Pagal įsakytojo mostelėjimą prasiskleidė Sii 
ki, auksu išsiūta uždanga ir įėjo moteris, išdic 
aukšta, pilna.

— Štai dvi diademos, Fatme,—- tarė kalifą 
— Viena auksinė, kita geležinė. Rinkis.

• • • •Gražuolė išdidžiai atmetė galva ir tarė:
— Tu nori mane išbandyti, kalife. Tas nerią 

ka nei tau, nei man, Aš nesirinksiu.
Omaras nustebęs pažiūrėjo į ją ir tarė:
— Eik, tu tinki būti karaliene, bet ne žmon

Vėl prasiskleidė uždanga, įėjo antra grąžui 
grakšti, lanksti, gyva. Neilgai galvojus, pagroti 
ji auksinę diademą, užsidėjo ją ant savo M 
plaukų ir šypsodamasi atsistojo prieš įsakytojų;

— Puikiausiu daiktu, kas yra pasaulyje, -i 
dabinuosi, — kad nudžiuginčiau tave, karaliau*^

- — Norėti įtikti kaukė negali atidengti nieki 
tikinčios širdies, — gręžtai tarė kalifas.—Išeik.

Ir įėjo trečia mergina, baltaplaukė, s 
aikli ir nedrąsi, kaip balandėlė. Nuleidus 
tienas, sudėjus plonas rankeles ant krūtinės, i 
sė ji kalifo kalbos ir, truputį pagalvojus, 
lęžinę diademą.

— Tu teisingai pasirinkai ! — sušuko 
pabučiavo ją Įr lįepė paskelbti ją esant ka 
Ir žmonės stebėjosi įsakytojo gudrum.

Išdidus ir laimingas sėdėjo Omaras 
dienų su savo jauna žmona ir, 
eikliai šnibždėjo: — Ar ne tiesa, Zayra, taf] 
tau nusakė pasirinkimą f Styra i 
šypsojo, tylėdama prisiglaudė prie gu$ 
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'..Cecilijos draugijos choro ■ 
metinis koncertas ir 

įspūdžiai.

m. kovo mėn. 30 d., didžiulėj 
ordia ‘ salėj, įvyko Roches- 
) Šv. Jurgio parap. choro iš- 
ingas metinis koncertas—dai- 
ventė. Didžiulė salė buvo pil- 
ublikos. , - 
ograma buvo tokia: 
rmiausia Jonas Čelkys Mor« 
is laikė paskaitą apie dainas 
į reikšmę mūsų tautai, 
įoras užtraukė “My Country 
of Thee,” “Jau slavai suki- 
— Sasnausko, “Eina garsas” 

L Navicko, “Laisvės Varpas,” 
L Vanagaitis. Šv. Jurgio pa
jos mokykla — mokiniai, 
ą nepaprastą gražiai parengtą 
dhių programą vedė ir tvarkė 
Jurgio 'parap. mokyklos mo- 

ojos: Mrs. A. Palmer ir Miss 
Horrison. Mokiniai labai gra- 
atliko savo roles. Publika bu- 

labai patenkinta ir daug plo- 
Garbė mūsų mokytojoms ? Gar- 
mokiniams!
’oliaus sekė duetas — panelės 
Pikūnas ir N. Gudeli. Pianu a- 
ąpanavo panelė A. Riekt 
folo padainavo p. E. Lekavičie- 
, akompanavė p. Jucienė. Po- 
i E. Lekavičienė yra lankius 
rsią Rochester’io Eastman 
liool of Music.
ffažųjų choras, vedamas vargo- 
rqiko p. K.iBazio, padainavo 5 
inėlėš. ,Piaiio solo Mrs. A. Pal- 
Sr. Paskui padainavo F. Mocejū- 
A įliąnu palydėjo panelė I. Ro-

Vėl. choras sudainavo: “Ulo- 
A” — Vanagaitis, “Oi tai dy- 
ii,’ ’— J. Pocius. Seka trio, — 
shu panelė Rięki, smuiku — J. 
‘ dią.ir solo ponia P. Pąluikis.

■rtis yro lankęs East-
i School of Music. Jis pas i-
ii sąvo nepaprastu muzikališku 
mtu smuiką.

:A. Jenkins dainavo solo, pianu 
^iėjo p-lė A. Rieki. Choras dai- 
įtoja: “Dul dul dūdelė,” — Va
laitis, '“Kur sapnų grožybė.” 
b Vanagaitis, ir “Tryptinis.” — 
iradies motyvas.
-Pertraukoj grojo lietuvių orkes- 
Ht vedama pono F. Paluikio.
ž-Po pertraukai vėl choras sudai- 
^o:-“Geležinio vilko maršas,”

— Šimkus; “Čiu-čiu, linJiu,” — 
Šumanas, ir Sasnausko “Karvelė
li.” Solo dainavo A. Jenkins. Pia
no solo — p-lė I. Rovas. Solo — t ■ * - ■ “
p. Lekavičienė. Akompanavo pia
nu p. Jučienė. Smuikas solo, —- 
J. Zimblįs, pianu pritarė p-lė L 
Rovas. Solo — V. Daniais, pianu' 
lydėjo panelė I. Rovas.

Choras padainavo: “Oželis,” — 
Šimkus;“ Ve južėlis,” — Vanagai
tis. Kvartetas “Avė Maria,” — 
Gounod. Piano — p-lė I. Rovas, 
smuikas — J. Zimtis, vargonais — 
•nuz. 'K/Bazys, solo’V. Daniels.

Choras: “Kur bėga Šešupė,’ ' 
Sasnauskas; “Užgęso Aušra — 
Basanavičiui,”—Vanagaitis,' “Vil
nius” — Vanagaitis. Ant galo vi
si sugiedojo “Lietuva Tėvynė Mū- 
tl}.” '

Taip, ta nepaprasta ir turininga 
programa, sužavėjo visą publiką, 
kuri tyliai klausėsi tų gražių, 
skambių melodijų. Ne vienas 
skrido mintimis į savo brangią tė
vynę, ne vienas svajojo apie savo 
pamylėtą mergelę...

Choras sudainavo visas dainelės I 
su geriausiu pasisekimu. Didžiu-1 
lis choras, kuriame yra apie 65 as-1 
menys, buvo labai gražiai pasipuo- J 
šęsr visos panelės turėjo po gyvų ! 
rožių bukietą, o vyrai buvo, taip | 
pat pasipuošę gėlėmis. Kaip tik ! 
uždanga pakilo, tai nepaprastai j 

L gražus dainininkių ir dainininkų 
vaizdas ir sugrupavimas nustebi
no visv publiką.

Čia didžiausia garbė priklauso 
gabiam mūsų parapijos vargoni
ninkui p. K. Bazini, kuris energin
gai dirbo ir lavino chorą. Reikia 
pažymėti, kad choras susideda 
veik visas iš šioj šaly gimusių jau
nuolių ir mergelių. Garbė tat ve
dėjui, jaunimui, kuris’ pamilo lie
tuvišką dainą, ir tėveliams, kad 

leidžia ir ragina priklausai prie 
ehoroj! J
TdChoro valdyba': ^Jonas ' čelkys 

Morkūnas, — pirmin., Izabelė Ro- 
vaitė, — sekretorė; Ona Šukytė, 
— finansų rast.; Robertas Sherė-

no ponios M. Bazienė ir E. Kra je- 
pienėj.

Tai buvo mūsų dainų šventė! >

Ilgai ilgai pasiliks visų attnin- 
tyj tos gražios, skanibioš dainos 
ir malonūs Įspūdžiai...;

"- . *
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Švč. Apreiškimo
.. ■«!***•
Antroj Velykų dienoje, vakare. 

Balandžio 21 d., Įvyko milžiniškas 
balius, surengtas Pan. šv. Apreiš
kimo Bažnyčios Parapijonų. Tame. 

buvuUšleistas Ford aųtomo- 
‘už/ktirį tikietai buvo iš- 
oišpardudti./ ^Laimėto jas,

, p. r. So- 

pirm.' J 

tnąin klebonui kun. švagždžiui lin- 

|v. Monikos .dr-jos ’ išreiškė linkė
jimus ir įteikė dėvarfėlę K. Grigas. 
Adolfas krušas įteikė dovanėlę 
išreiškė linkėjimus nuo V. Jėzay^ 
dr-jos. Anelė JarjnalavičiutėĮSo- 
dalicijo’s vardu linkėjo laimingos 
kelionės ir -įteikė1 dovanėlę. Nuo 

v. Roko parapijos choro linkėjo 
ir įteikę dovanėlę M Jajiuša. Ma- 
rijos ^aikelių dp-jčlė įteikė dova
nėlę per savo pirm. Kųiikaitę. 
Tretininkų dovanelę zir linkėjimus 
perdavė p. J. Ježukevičrus . Iu n 

Apie mūsų tėvo kun. J. ŠYągž- 
džio atsisveikinimo ir padėkos pra- 
kaibelę jau buvo rašyta, nekarto
siu. . \

Pažymėsiu tik-tiek, kad visi pa- 
rapijony§_ linki savo vadui laimin
gos kelionės. .
c Prašome dar kartą, kacl nuva
žiavęs į Lietuvą aplankytume! <ir 
mūsų kraštą —
Tanrista savo kalboje pavadinai 
Dainavos kraštą, o sugrįžęs su mu
mis pasidalinti įspūdžiais.

Jonas Jeskeliavičius

r,wis.
Ruošiasi prie Liet. Vyčių 

Seimo.

parapijos choras

rengia Šokius. ' f ' . //
Taipgi choras mokinasi veikalą"

.....

• \ . Juosas
■***

NUOŠIRDUS Ačiū
Tiriu unoširdžiai ačiū gerb. pp.

lakūnė a. a. klėbf ži
'ąų sukaktuvšą ląirties pąipinėji- 
mas. Ta paminėjimą labai iškil
mingai apvaikščiojo būrys parapi
jom}, ypač pasižymėjo iškilmingų 
pietų paruošime Jančaitięnė, ffir- 
vile&Čienė, Mackevičienė, Karve- 
tjienė, Brazinskienė, Vsitationienė, 
Mįąįutevi^nė, Prie tų 
hKjįHmo prisidėjo apie 40 parąpi- 
jonų. Svečiais buvo atvykę tąi- 
mynai klebonai ir kunigai: R 
Brooklvno—Kleb. Pakalnis, Kleb. L . . . _ , _
Remeika su Šauto asistentu kun. Ines parapijai kaip tik reikia auto- 
Balkūnu, kleb. Paulionis su asis-Į mobilaus toli gyvenančius ligonius 
tentu kun. Lekešiu, iš Ne.w Yorko lankyti. . ------------1 —2—

kleb. kun. šetšokas ir Bayonnės 
kleb. Vaiciekauskas.
\ . v

Iš vietinių organizacijų bene bus 
veikliausia už visas parapinis cho
ras, peš jo ’darbe-vaisius galima 
cas sekmadienis girdėti bažnyčio
je laike sumos. Vasario 16 dieną 
tas pats choras buvo suruošęs pa
minėjimą Lietuvos Nepriklauso
mybės suvaidinant ‘Elenutę.’ Da- 
iar prie choro veikia neseniai su
organizuotas orkestras iš vietinių 
jaunimo vyresnio amžiaus 8 žmo
nių ir antras mažiukų 6. Šie be- 
nai. griežia ir visus lietuviškus šo
kius: Jaunimas prie choro dėl iš- 
iautė jimo menkai lankosi, nes mat 
chore vyrauja išimtinai lietuviš
ka ^dvasia, o suamerikonėjusiam 
jaunimui tas nelabai patinka.-Bet 
dabar choras šiais metais pradeda 
sparčiai augti, nes grįžta prie cho
ro vis daugiau seniau buvusių ge
rų dainininkų (prieš keletą metų 
čia yra buvęs geras choras, bet 
keliais paskutiniaisiais metais bu
vo visai iškrikęs) 'įr tokiu būdu, 
reikia laukti, kad choras gerai iš-' 
sivystis ir dar daugiau sato veik
lumą Išplės.

• :' h • . > <
Bendrai imant, tautiniai ši ko

lonija,J dėl stokos inteligentų va- 
dų Vra gerokai atsitikusi nuo kiti/ 
nes kuomet yra pąruošiami kokie 
nors tautiniai paruošimai menkai 
tesilanko, o.staį<^rą rodyklė žmo
nių tautinio susipratimo. Psv. 
suruoštam 16 vasario paminėjime 
Įąbai maža žinhtfii^buVU.ttšilaftkę, 
nors parapijai prifckušei yitš 1,900 
šeimų. Nesenai lankėsi žinomas 
lietuviškų filmų išdirbėjas J? Mi
lius, kurs rodė daugybę h Lietu
vos Įvairių vaizdų., Tat rodos kas 
yra. malonesnio pamatyti už savo 
gimtinį kampelį. \ Tuo tarpu ,Eli- 
?,abethiečiai mažos svetainės neuž
pildė atsilankydami .gal koksai 
šimtas (?) žmonių, kai kitose ko
lonijose tikietų pritrūksta. Eko
nominiai yra gerai susitvarkę, bet 
tautiniai neužvydėtinai. Tokiai 
padėčiai esant, nieko stebėtino, jei 
jaunimas ištautėja ir lietuviškai 
vos susikalbėti galimą. Tat Eli- 
zabethiečiams šie Vytauto metai 
turėtų priminti -kuom jie- yra, 
kuom jie turėtų būti ir kaip turė
tų pradėti veikti. Apie kitą ką 
vėliau pasistengsiu parašyti.

Rekašius

“Ne:
♦

baliuj
-biliusr,
ankšti
)ietuvik?<p. J.*Lęngvinas,‘‘ Garage 
sayinii tkas, po 845 Grand Street,' 
Brook ~
'■ Gnk'.,-----. - „ ..
paaukpti tą automobilį parapijai.

į Tai būtų labai pagirtiiias žygis^

J-' ■
t

fJ

PcMlui Viržiui įr Jūozui, Bįržiui 
iš Philadelphia, Pa. už malonų pri
ėmimą ir vaiąes Velykų šventėse. 5 

Gertrūda Diškevfčiuto
Ffarrišon, N. J. ' 5 ■ ’». „
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EUZABETN)
Trumpai pažvelgus. į šią kolonk 

ją atrodo, jog jokio lietuviško ju
dėjimo nėra, o tuo tarpų veikimas 
yra didelis, tik Elizabethiečiai ne- 
siafišuoja taip smarkiai kaip kitos 
kolonijos, kurios turi visą eilę nuo
latinių aprašinėtojų visų kolonijo
je pasitaikančių nuptikįų. Iš Eli- 
zabeth’o kolonijos retai pasitaiko 
surasti žinių lietuvių ląikraščiuo-' 
sė, o tai tur būt vien tik dėl sto
kos -asmens, kuris, žinių suteikimu 
užsimtų. Studentas St. Žitavęckis, 

| net yra nuolatiiiiu korespondentu 
I vietinių angliškų laikraščilį, kuris 
{prie kiekvienos progos lietuvių-ne 
Ivien tik veikimą aprašo, bet ir 
j bendrai apie Lietuvą patiekia ži- 
nių. ' ]Bet lietuvių spaudai apra- 
šynėtoįų,, kaip anksčiau minėta, 
nesiranda mėgėjų. Pasistengsiu 
nors trumpais bruožais duoti Šio
kį tokį vaizdą apie šią koloniją.

' •
Į Iki šių — Vytauto metų, mūsų 
kolonijoje inteligentų profesiona
lų, neminint pora-trejeta asmenų, 
nebuvo. Šie metai, tiesiog stebėk 
tinai laimingi. Matyti Vytauto 
dvasia, lietuvius visur stengiasi 

■ veikti. Pav.: grįžo iš Lietuvos, 
į daug metų šioje kolonijoje seniau 
dirbęs, dr. Bacevičius, atidarė sa
vo ofisą dr. J. Kjjalikas '.(Krali- 
kauskas). Šia minėtų asmenų, 
dar dirba dr. Šilingas, kuris mano 
ofisą atidaryti. Butėnas irgi ma
no čia apsigyventu Šalia Įnedįkų 
J. Katiliaus vaistinėje darbuojasi 
smarkus lietuvis patriotas aptie- 

I korius Strazdas. Taipgi difrba tik 
į ką baigęs aptiek
I jaunai 'Ėiizabett___ _
I Apart minėtų asmenų teises studi- 
I juoja Žitąyęčkas,? broliai ^ur^Blaį 
I ir Baltramaitis. Gąflą tik, " kad 
I mergaičių tarpe nesiranda nė vie- 
Į nos baigusios aukštuosius mokslus 
I ar bent besimokinančios. Užtat 
I nieko stebėtino jei šios kolonijos 
I mergaitės kaipo pagrindas būsian- 
Ičios kartas (motinos) yra visai iš- 

tautėjusios ir menkai apie lietu- 
Įyyst 'tenusįvokia. Lietuvystei a- 
I teitis iš tokių motinų liūdna.

Yra keliolika lietuviškų organi- 
pacijų, jų tarpe net labai pasitu- 
rrinčių, k. t.: Statybos B-vė. Yra 
draugijų turinčių keletą šimtų na- 

I rių^turi dvi svetaines: “Laisvės” 
Į svetainė (bendrovės lėšomis pasta- 
I tyta) gražūs mūro namai su įvai- 
Į riais patogumais ir parapinė “Šv. 
jJuozapo Auditorija,” taip pat cr-- 
1 dvi ir patogi koncertams ir pra- 
| mogoms. Tik nesuprantamą kai- 
I po lietuviui patekus į lietiivišką 
'I“Laisvės” svetainę, kuri lietuviu 

I pinigais pastatyta ir phčių lietu- 
I vių laikoma, nesimato jokio lietu- 
I vystės ženklo (vytis, vėliava, kiti 
liautos garbingi paveikslai), kur. 
| stoj ?s lietuvis jaustūsi savajam 
| kampelyje. Šitas dalykas Eliza- 
bethiečiams nedovanotina, tuo 
žvilgsniu jie turėtų pasimokinti 
nuo kitų tautų turinčių savas sve-' 
taines gražiai tautiniais ženklais 
papuoštas.

Turtingiausia visų esamų orga
nizacijų yra parapija su savo gra
žiausia visoje apylinkėje bažnyčia, 
didele svetaine, mokykla, kuriu 
lanko virš 600 vaikų, klebonija ir 
seserų-mokytojų namu. Reta ko
lonija teturK tokį gražų turtą 0J’ 
rapijos. Energingai veda pafaįri-.

:?xr>T‘ 

i » iš J
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es mokslus 
ĄKUĮiVulD*

yh, N. X*< .
St,' kad pi Lengvinas žada

Baliuje dalyvavo gražus būrys 
pajapijonų-remėjų. Visi-pilnai pa
tenkinti. ' ** -

Sveikiname p. Lengviną ir pa
tariame jam išpildyti savo suma
nymą, automobilį pavesti parapi- 
• • •ai. .> >

Dalyvavęs

DAhBININKy SUVAŽIA
VIMAS

LDS. Connecticut valstijos ap
skričio suvažiavimas įvyks sekma
dieny, gegužės 4 d., 1 vai. po pie
tų, §v. Trejybės svetainėje, 41

■X.

.A 
• "t
X

mtimo. Pav.

WORCESTER, MASS.
šv. Šeimynėlės Draugija rengia 

labai Įdomų vakarą—teatrą 4 die
ną gegužės, 1930, 6 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijos svetainėj, 
Highfieldz Road. " ~ .
>• Bus atvaidinta gražus keturių 
veiksmų veikalas “Motinos Šir
dis.” Veikalas vertas pamatymo, 
aes jame yra ir liūdnumo ir links
muoju ir gražių pamokų. Kas jį 
pamtys, tas jį ilgai atsimins.

Vaidinime dalyvauja įžymiausi 
Worcester’?o artfctai, kaip tai, E. 
Barbaravičiutė, V. Putelienė, J. 
Rauktyte, M. Volungevičiutė, J. 
Vait kūnas, P .^Antanavičius,1 J. 

Glaviickas, Volungevičius ir kiti.
. Prašome, iš anksto pasiskirti-tą 

vakarą pamatymui šio veikalo^ Ti- 
kietus galima g&ut pas visus drau
gijos narius. , , ;-

. .. Ponia Mokiky

MONTELLO, MASS.
S- # . t- • i L-i

lio aprašymas. , Š
kl

t

•dzūkiją arba kaip- Capito/Ave., Hartofrd, Conn.

z

’ ’ A ‘ • •

Šią vasarą mūsų kolonijoje į-t 
vyks Lietuvos Vyčių 18 seimas. 
Jau daroma prisiruošimo darbas. 

■ Seimo rengimo pirm. Petrhs 
Marčiulaitis valdybos nariams pa
tiekė prisiruošimo planą.
. Julius Klevickas vice-pirm.’ ir 
šv. Petro par. pirmininkas, pa
reiškė, kad jis pasiųs visoms Vy
čių kuopoms*pakvietimus nuo šv. 
Petro parapijos. s.

Toliau, paskirta diena specia
liam , susirinkimui, kad aptatus 
seimo tvarką. Šiame susirinkime 
bus 4š centro nariai, Wisconsino 
apskr. ir ž ‘Kendshbs* ‘1 Chambėr 

of Cdmmeree.”
_ Pramatoma, kad šią vasarą kuo- 
pos jusdamos1 "kavo delegatui j 
Vyčių 18'šeimą turės-^angmę'fao-

Šis "suvažiavimas turėti} būti 
gausus delegatais ir turiningas 
nutarimais mūsų (brangios z orga
nizacijos naudai.

Šiais metais mūsų organizacija^ 
mini 15 metų sukaktuves. Mūsų* 
apskritis irgi prie to paminėjimo 
turi prisidėti. Suvažiavime įkal
bėsime kaip . mes šį jubiliejų pa
minėsime. Tad raginame kuopas 
išrinkti delegatus ir jiems įduo
ti naudingų sumanymų ir rapor
tus iš kuopų veikimo, kuriuos de
legatai malonės suvažiavime iš- ' . 
duoti.' —

Pasižymėkite laiką ir vietą.
B. Mičiūnienė,

LDS. Conn. Apskr. Raštininkė

kestį $3.09-pasimokėtį išanksto už

“ŽVAIGŽDUTĖ”
. z l

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!

: Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmastam darbas — tai įpratin*

mylėti visa, kas gera ir gražu. .
yra visai ‘nesunku ir nebrangu.
Štai '“Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

laikraštis.
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są

jungos nariams 3 lit., o visjems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas?

Adresą s f* “žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

: .

 f. ■ 

į.

tą tig pažymėsiu tą kas anoje ko-1 delegatą, kuris gaus ženklą ir tn- 
respondenc i joje nebuvę pažymėta, j teisę dalyvauti per tris dienas

Mūsų klebonas kun. J. Švagž- 
dys išvyko Į Eucharistinį kongre
są ir į Lietuvą keturiems mėne
siams. Grįš pradžioje rųgpiūčio 
mėnesio. ' ., ,

Išleistuvių vakarėlį surengė šv. 
Roko parapijos choras ir abelnai 
visas jaunimas Katalikų Federaci-* 
jos skyriaus vardu.

Mažai kas žinojo, kad tas vaka
rėlis rengiamas atsisveikinimui su 
mūsų gerbiamu ir mylimu klebo
nu. Gal ir gerai, kad nežinojo, 
nes svetainėje nebūtų tilpę. Kiek
vienas šios kolonijos lietuvis įver
tina. ir brangina mūsų klebono 
darbus, kokius jis yra padaręs. Į naudingus įnešimus ir siųsti skait

lingai atstovių į suvažiavimą, nes 
yra daug svarbių dalykų.

Marijona Jokubaitė,
Conn. apsk. rašt.

lis, — iždininkas direktorius- var
gonininkas K. Bazvs. Dvasios va- 
<|as — kleb. kun. J. Kasakaitis.

Dvasios vadas kleb. kun. J. Ka
sakaitis negalėjo dalyvauti kon
certe — dainų šventėje dėliai li
gos priežasties.
'■ Programos komitete buvo šie; 
O. Šukytė, V. Baltrušaitis, N. Gu
delytė, J. Pranskūnas, V. Danielš.

Kvietimo komitete buvo; A. Re
meika. F. Jurgelionis, F. Kalinaus
kas.

Tvarkos ir x finansų komitete : 
Mrs. N. Daniels, ponai — P. Kra- 
jeris, K. Bartašius, J. Čapas, M. 
Sadzevieius, A. Stirna, J. Gudas, 
J. Bartmonas, S. Butrimas.

surengtuose teatre, šokiuose, kon
certe ir puotoje.

Tad išanksto raginame ruoštis 
delegatus ir savo patarimus ir pa 
tyrintus siųsti mūsų kuopai.

' Vytis

Ą. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
CONN. APSKRIČIO KUOPŲ 

’ DOMEI

•- Apskričio suvažiavimas įvyks 
gegužės 4 d;, š. m. šv. Bernardo 
parapijos svetainėje, Tariffville, 
Conn., 2-trą valandą po pietų.

Kviečiu visas kuopas gaminti

f
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prasidės lygiai 1:15 vai.

K '

juoias n. stotims
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BLAIVININKAI RENGKITRS 
SUVAŽIAVIMAN .
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TAS JAU NEBUS JAUNAS

Gsmtos Draugov priedu. -Pusm.
-* *$1.00. Moksleivams; met. - t-

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
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GŪS TAUTIEČIAI
X.

Jumyse Brolial-Užjurle 
nėUę Ir prisirišima prie gimto 
Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 
ą patriotizmą ir kurstytų kata- 

idealizmo ugnį?..

dar prieš Didįjį Karą pla 
• linomas ir visų mylimas, didelis, 

gražus savaltraStis 
Iltinis.” Jis nori tarnau- 
visai katalikiškajai visuomenei.

”»etna Marijampolėje (Lie
kas savaitė 20 didelių pusla- 
kaštuoja metams Lietuvoje tik 
o Amerikoje 2 doleriu.

nori tapti dvasinių tiltu, 
jungtų visos Lietuvos sūnūs su 

tautiečiais Amerikoje.
dar neesi susipažinęs su “Saltl- 
parašyk laišką šiuo adresu: 

Marijampolė, Lithuanla, — 
vieną n-rj susipažinimui nemo- 

o ąnąįpažlnęs daugiau su juo 
nesiskirsi. ■

pagarba.
' “ėottisto” AdminfotrociJ*

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

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą savaitraštį

“Mūsų Laikraštį”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ii 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.

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

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

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

• * ■ '

RLNKINELIS, baltais 
RINKINĖLIS/ baltais 
RINkidALIS, juodais viršeliais-------------------$1.75

Ų R1N&1NALIS, juodais viršeliais—.------------ $1.25
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pm-

Uis viršeliais _________ *------- JO

užsakymus shtridta sekančiu adresu: 
“DARMNHCKO” ADMINI8TRACHJA 

Vert Broadvray South Boston, Mass.
Ą *• _ - * y *-M • ; • ■

/ , • -L • ! /‘L,

C ~ v
ir negalės save jaunuolių draugu/.; 
vadinti, kuris 1930 metais neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo

“ATEITIES’’

Jis dirbo parapijos, visos išeivijos 
ir tėvynės Lietuvos labui.

Per 10 metų darbo šioje parapi
joje patyrė visko. Bet jis viską 
nugalėjo ir padarė ramybę ir tai
ką. -Z’' • •

Išleistuvių rengėjams vadovavo 
kun. S. P. JKneižis ir J. J. Traina- 
vičius.

Programą vedė ir įžanginę pra- 
kalbėlę pasakė kun. S. P. Knei- 
Ss.

Žurnalas eina sąsiuviniais po 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi grašių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve-

^AtettAs’^
Z.

kad mėnuo su mėnesiniu 16 posl. 

$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!
Adr.: “Ateftig,” Kanai, Lais

vės AL 3. '
. -r. ,. ■ .u.

žolė trokšta mos .gamta gaivi
nasi ir stiprinai saulės spindu- 
liais, o žmogaus Širdis Hghi tėvų 
Šalies—gimtinės, ir «tip-
ria“1 gyvenimu ir, žiniomis.
1 ’ ~ -• ' ' * 

. . 5>> - - •*'
■ f v A* . .

■» »

Blaivininkų Naujos Anglijos 
apskričio suvažiavimas įvyks sek
madienyje, gegužės 25 d., 1930, 
Cambridge, Mass., Liet, bažnyti- 
nėjįe svetainėje,f 432 Windsor St. 
B ‘ - -
po pietų. Šio apskričio kuopos 

matomės prisiųst kodaugiausia at
stovui Taipgi kviečiame gerbia- 

inius; dvasiškius' ir svietiškius imti 

dalyvumą tame prakilniame dar
be, nes 'laimingiausia pasaulyje 
toji tauta, kuri blaiviausia. Tai> * * 
meldžiame prie auktŠo idealo.

. Juocapta Švinkti, pirm. 
BeMdflcteš Jakuty rait. 
rrautm Zaletekteni, ižd.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote

rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

--------visą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- - 

ko3 lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia

mas Męterų Sąjįmgosz,- JTojė žale straipsnių ak

tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa^ 

saitlio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 

mtį ūkis, 4) Mandagumas,’5) Literatūros sky
rius ir kiti. ‘Z

“j^OTER i* yra papuošta gražiais
viršeliais ir i Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

“MOTERŲ DIRVA0 pradės eiti Ltotuyoa 
Užsakymus siųskite šiud adresu:

DtRVA"
8323 W. 34 Strut, r. CkfaMo, Ift.
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7:30 vai. vakare geg. 8 d. ir 8 
vai. geg. 9 d. bus rodomi pobaž- 
nytinėje salėje krutami paveikslai 
iš Lietuvos. Pelnas parapijai.
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ŠV. JONO EV. BL. PAAALP 
DR-JOS VALDYBA

rijos garbei fckąity mal ji? laoretii
«w« •• » •. • • —v• •. •» i ..• r. t. _ ..

i ti, k^d hlėks ® 
rie tik galės,

RONBtRV—3 šeipaynų 5——^kam
barių * namas. Visi moderniški įtaisau 
Yra didelis yarilas. Netoli karų ir mo
kyklos. Graži vieta. Kaina $8,500. Iči- 
gos $105.00 j mėnesį. įnešimas prieina
mas. Savininkas apleidžia miestą. 
Kreipkitės: 81 Savin-St -Highlands 
2876. ■ (B29)

• •• • 4 J

į Rap

VI*? M t

i •

L. R. K. 8ALDZIAUSI08 MRd 
V. J. PAŠALPIN1S DRJOS 

VALDYBA

O
Jie

PARSIDUODABARBERNĖ
....... "• ■ •? - ; •

IR POOL ROOMAS sykiu su visais 
įtaisymais kas tik reikalinga prie blz/ 
nio.-Priežastis-pardavlmo, išvažiuoju. į 
Lie tu tą.. Kas .pirmas atsišauks tam 
pigiai parduosiu. ' (B29)

PETER YVANAUŠKAS a
8 Lincoln S t, Brighton, Mass.

* •» * • 4 •
“55-nS

. , AČIŪ VISIEMS!
. . . . Sąryšy su buvusiu mano koilcer-

Nor butas. O kas dieną ir kas va- į tu South Bostono Municipal Salėj, 
lanrla tcHiribln-i i n ne t Kvotini ii* _____ :__ x:___________i:___ :____:_______

• *• r
• » jV . t r ••

I X*-* <

^iiTpininkas. , * r i

IŠRENOAVOJIMUI i

*iw i ’į". !j^kxh-
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ANTRENDOS
Kambariai 102 Silver St. -
elektros šviesa ir kiti įtaisai. Nau
jai atnaujinti.' Rendos $10.00 mė
nesiui. Kreipkitės dėl raktų “Dar
bininko” Administracijom (G.-2)

U® FAlSKU
Kam reikalingas geras ir prityręs bu- 
čeris, malonėkit atsišaukti815 East 
Broaihvay, Sp. Boston. Mazs.^.: ...

i __ ,

...........
prašome kreiptis dėl visų informa 
d ją “Darbininko” Administrad 
joa. J’ . J ’ - "
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L
■ v

Irt
♦

VYR4

i
i * i

11 ri • I
(

I

VALDYBA rv

• ■ *

. 4 -T..-

tdvoa.į3$i 

jį —4Q4ir per 
Vasario

•v

NĖW YDR1&. Susirinkę-gfražfein Skandinavų Ame-

New 
Yorko uoste, dalyvaujant Lietuvos Generaliniam Konsu^ 

,J|ew Yorke, 'Pulkininkui Povilui Žadeikių!, ir skait- 
Higą a lietuviu būriūij mes, žemiau pasirašę organizuotų 

Ame ■9M-lietuvių atstovai, pareiškiame didelio pasitenki
nimo jog Didžiajai Vytauto metų ekskursijai parinktas 

gražus ir pato;
uždėgiiritf sirgęš ar iį^’ _  ___ __ _________ r  x.„

s^Įitip, tiesiai iš Nexv Yorko, gegužės 24 d. lietuviai; pami
nėti Vytauto iškilmėj Lietuvoje, -— bus tikrai patenkinti.
)ėl to mūs tautai būt labai didelė garbe, jei tai mūsų di^ 

džiaūsiai Amerikos lietuvių ekskursijai visi bendrai dirb-'

’ -V >’ 
•1 ■ rikoslanijožs garlaivy “Osear Il/’^a

•' e v , J * : ■ -T-. H y f
ribko gerų žindttių tarį>e didelę su- 
pjA tlfiftOO Atmokėti per kun.

t K ............ j,

. Šękmąčtiėtfy 'prieš pietus'sfiŠga.’ tokS 
P^simįr^i' piaiičių uždėgiiritf širgęš 
jaunas Ėažimieras ' žarriiauskas, 
109 St:, Sb. Boston. jo
žmona, kufi yra ką tik po mažo,' 
vos spėjo pakviesti kunigą su sa
kramentais.. Ji liko nuliūdime ir 
varge.su ketvertą mažutėlių. Vy- 
^ausioji dukrelė tik vienuolikos 
mėtų. 'Šv. Petro parapijos labda- 
ringi žmonės rūpinasi šią gražią 
šeimyną gelbėti.

* ’fūnibį •
> Pereitame ° Dirbinote” vieti
nėse Žiiriitėsė įvyko klaida. Žinu
tėj apie attorią --išpuošimą buvo 
atsp&risdihta: > “Misij: parapijos 
anglės merginos teikė Vincui įriti 
t?’ turėjo .būti: “Mūsų parapi* 
jos .Vincui anglės merginos teikė 
daąg komplimentą ir tt.” •

Gerb. Ra porterio atsiprašome už 
padarytus nemalonumus.

koVį-įpfe
■o męn. , sumažėjus .e- 
w’r kovo . męft: vėl

* išaugo. Daugiau
sia ' einigravo Į Argentiną, 
būtent -— 1,052 žmonės. J‘ 
B raž i Ii j ą —' 6121 1Į Afriką 
— .726, v Vien kovo mėn. į 
Afriką emigravo 482 žmo- 
nęs. ; Mat, netrukus ten įsi
galės kvotos, kaip kad Su
vienytose Amerikos Valsty
bėse, įstatymas, ir dėl to da
bai* sktiba teii vykti. Į Ka
nadą emigravo 308, į Urag-

Puodžiai. 1930 m. &>vų 
ėn. 5 (L 8. K. naktį 3 Ytį 
įlipęs niU&ta&iės 
gs. paėmė lenktiMį .peilį ii 
inde jo plauti žmonai, į p&- 
aklę, kuri gynėsi ii iŠ 
kausmą. rėkė< i S., trys ma- 
yčidi vaikai nubudę jiradė-> 
o prasyti: “Tėtyte, nepiailk 
lamytes.” S. riėpdisydamaS 
(avo . vaikų prašymo, sii- 
>iaustė žmonai kaklą, suba- 
lė šonus ir nugarą, kad mo- 
eriškė visa pasruvo krau- 
ais. Laimėj kad prieš die- . - e .
ią S. vaikai žaisdami nulau- ( va^ . į Suvienytas

.s mu į n. į baugingos tautos garlaivis, 
plaitkią į Klaipėdą, be per-

» peiliui viršūnę. Nulaužtu 
peiliuJS. neįstengė žmonos; 
japiauti^ o tik slinkiai su
žeidė.

Kruvina žmona vienmarš
kinė. ir basa ištrūko iš vyro 
nagų ir pabėgo pas savo bro
lį, Indi-ašių, kui’is gyveno Ii

*■ - *• . *1

klmtf. atstu.
Į įvykio vietą tuojau pri

buvo policija su medicinos 
felčeriu p. Ubrevičiu, kuris 
suteikė sužeistajai pirmąją 
pagelbą. Sužeistoji tuojau 
paguldyta Utenos ligoninėn, 
o S. pasodintas kalėjimam

--------------—'—’ .■

BOLšEViKIJOJ ĮVYKĘ 
y SUKILIMŲ j '

Lenkų spauda praneša,: 
esą, Mąlodečnos rajone Sov. 
Rusijos; pusėj sukilęy sovie
tai

(Amerikos Valstijas — 227, į 
; Palestiną — 32, į Meksiką 
14, į Kubą — 4.

LENKAI PRIPAŽINO LIETU
VOS UNIVERSITETĄ.

■ 4. • »v: it 1 :. ■ :s t' :
Kaune gauta žinia, kad 

lenkai pripažino “de jure.*.’ 
mūsų universitetą. Mat len
kų Vidaus reikalų ministė- 
ris išsiuntinėjo vaivadoms 
aplinkraštį, kuriame pasirė
męs Varšųvos • švietimo mi- 
nisterijos paaiškinimais, nu
rodo, kad Lietuvos Univer- . 
šįtetas pripažintas aukštąja 
mokslo įstaiga ir jo studen*- 
tei gali gauti karinės tarny
bos atidėjimą.

, - i '------ ■ < ' -’r ' ■ ■ ' ■

BEDARBIŲ PADAUGĖJO
. • * •> > v •

Kovo mėnesio pradžioje-.4 *. - iL ■ < t 2 /v ■

buvusi pasiųsta baudos eks
pedicija. Suimta 10 kari
ninkų ir 100 kareivių. To
liau, leiikų spaudos žiniomis, 
esu, dar suimta 300 ūkinin
kų, kurie kaltinami tuo, kad 
palaikę sukilusias pasienio 
dalis. •

Be to, lenkų spaudos pra
nešimu, Grudono miestely 
^Minsko rajone) taip pat 
fesanti sukilusi raudonarmie
čių įgula. Pasak lenkų lai
kraščių, sukilėliai nužudę 
vietos komunistus ir sudegi
nę sovietų įstaigas.

iš *V. PETRO PARAPIJOS
VEIKIMO

Kas pavasarį mes gauname ra
ginimų nuo kunigą rengti mažutė
lius prie pirmos išpažinties ir ko
munijos. Ir šį pavasarį mūsų ku
nigai prašė tėvą rūpestingai pri
ruošti vaikelius prie tą krikštui 
svarbią sakramentą. Kunigai yra 
pasirengę mokyti vaikus, bet, be 
žinoniu pagėibbs, jie vieni per ma
ža. vaikučių tegalėtą ištnokyti. 
Sekmadieniais vaikučius mokina 
mokytojos, antradieniais kun.

PtotįBaštinfrikč
443 E. 7-th St, So. Boston, Moša.'į. 

į _ Telrahonė South Bostoh &22-K.
FJu BaŠtfnlnk*—MarŲphą MarkonlptS,

684 E. Ęlghth St, So. Be- --------
Iidiijlrtk.6 — Ona Staniulio 

lc£.West 6-th St, So. Be 
Tvarkdarč — Ona Mizglrd^ 

1512 Coluinbla &čt, So. B< 
Kasos Globėja —’ E. JanušonlenĄ 

1426 Columbla Rd., So. Boston, M__ _
Dranglja savo susirinkimus la&o

antrą utarninką kiekvieno mėnesio^ 
7:30 vaL vakare, pobažnytlnčj svfc < z.-

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raštininkę. t„. '

-------- —------r—-----——.
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI 
lfiSOM.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ

, i

Pirmininkas — Antanas Macejuaas,
450 E. Seventh SL, So. Boston, Maso, 

Vice-plrm. — Povilas žirolis,
554 E. Fifth S t, So. Boston, Mase. 

Ptotokolij Hašt. —.Adolfas Navickas, <
274 Bolton St, So. Boston, Mass. 

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

Kasierius — Andrius Zallteckas, ■ ...
702 Ę. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikailionls,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antru ne* 
dėldienį kiekvieno mėnesio Lietuviu 
Svetainėj kampas E ir Sllver Stk, 
So. Boston, Mass., 1-mą valandų po 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
nauju narių su savim prie draugijos 
ptirašyti.

landą temo'kina juos tėveliai ir 
prieteliai. .

Velykų atbalsiai skamba jog sv. 
Petro lietuvių bažnyčia per pir
mas mišias buvo perpilna žmonių. 
Vienas skundžiasi- “Mes kėlėmės 
penktą valandą. Skubiai atvažia
vome pusėje penktos. Neradome 
vietos gatvėse autoiąobiliui ir pii- 
tys nebegalėjome įeiti bažnyčion. 
Tai aš SU žilona nuvažiavova į «v, 

Petro ir Povilo airių bažnyčią, 6 
A. M.” . ...

Vakare, prieš pirmą dieną gegu
žės mėnesio įvyks pamaldos prie 
Panelės .Švenčiausios.; Ir per vi
są Marijos mėnesį bus pamaldos 
vakarais trėčžadieriių ir penktadie
nių ir sekmadieniais pb mišparų. 
Kitų:dienų-19-Uaįs,7 val. hue M*- 

s UaIA-CH
niškoji Litanija. Gąhma pasitikę- 
L L wvW^||i 

brangios motinėlės pamaldų. Y- 
patingai Marijos mėnesio pamal
dose turėtų lankytis Marijos Vai
keliai, Sodalietės, Pranciškonai, 
Maldos Apaštalybėš nariai ir daug 
kitų katalikų. . .

r Geg. 4 d., 9:30 vai. ryte šv. mi- 
išos bus giedamos Moterų Sąjun
gos vietinės kuopos intencijai. To
ji-'kilni kuopa kas metai užsisako 
šv. mišias savo gerovei ir eina prie 

(medžių pramonėje pritrūko /.sakramentų. Jokia draugija ne- 
kai kurios imonės žaliavos. "*'k» kai."

v . i užsisakyti savo intencijai sv. mi-
L-*AC»n lr\11 -T* 1 4-zx zx l-r z\4-#

fdas ir jose priimti Svenciąusį Sa
kramentą. Tai žygis panašus Į 
pirmos komunijos žygius,» Dievo 
Kūno procesijų, ir net Eucharisti
nių Kongresų darbus.

Tą pačią dieną įvyks L. R. K. 
Susivienijmo N. A. Apskr. susiva
žiavimas. Nuo pirmos valandos 
bus laikomas posėdis parapijos re
lėje, 7-th St.,.So. Bostone. 7 vai. 
vakare bus vakaras su programų 
pobažnytinėje salėje.

‘ ^ek paMle. Savaitėje nuo
vasai-io mėn. 22 d. iki kovo

" * 4-. ' •

1 d. miesto bedarbių Skyriu
je būvo registruotą 1,105 be
darbiai, jų tarpe 274 moterų. 
Pašalpų tą savaitę mokėta 
961 bedarbiams^ iš viso 14,- 
268 litai Savaitėje kovo mėh.
3—8 d. jų skaičius padidėjo, 
iki 1,152 bedarbių, kadangi1 
medžių pramonėje pritrūko į 
kai kurios imonės žaliavos. Ig!n ni,eko. gražes.”if>kai?
Pašalpų tą savaitę .mokėta 
1,027 bedarbiams, iš viso 15,- 
Ų971t.

šiuomi .reiškiu širdingiausi mano 
ačiū yisiems remėjąitts.

Prieš pat koncertą man pasitai
kė būti automdbiliaųs nelaimėj. 
Važiuojant su p. K Šidlausku, ne
tikėtai kitas automobilius trenkė į 
mūsų vežimą iš užpakalio, apvertė 
Uitis ir smarkiai pitrehkė. Nuo to 
laiko nuolatos esu datkaro prie-

t » -i ' 1 « . ’ • ' .t . I v t

žiūroj ir ūbe jo jų, ar galėsiu kon
certe dalyvauti Koncertas tečiaus 
pavyko visais žvilgsniai^, ir už tą 
pasisekimą aš ešų daugiausia, 4.ė- 
kingas tiems draugams,- kurie at
sidėję jam dirbo. Dėkoju taipgi 
s^Sudai, biznieriam^ ir publikai, 
kuri parodė uita tokios širdingos 
uŽūojautos; ''- • •' ■ • • / ■ ■

Šią savaitę'aš jatf Bfcstoną nplėi- 
įdžiu,; bet bosttaiečiU‘ svetingumo

JJ?BtfbfayiSitf!
1 1 . y . Ui X
s '.'4-jo ę.ne<.ū-.
ART. J. BAERAVIČ1AUS

* KONCERTAS PAVYKO 
. ? ■

- Sekmadieny, bšl. žf dų Miniici- 
pal Syėiiinėj, įvyto BaMa-
vičiaūs konbertas1. Žrūdnių buvo a- 
pie' pusketvirto šimto. 'Dainavo 
art. J. Babravičius-Ir'^-lg P. Stoš- 
kiutė, akbmpanavO ir solo skambi-" 
no p-lė Tataroniutė. :;

Art. Babravičiuš įk> automobi
lio nelaimės nekaip ‘jautėsi, bet 
dainavo gerai. " ; z

Plačiau parašysiu kitame nume
ry. ?■ • u

ŠIŲ METŲ EMIGRACIJA 
Iš LIETUVOS ■

Per šių metų sausi, vasa
rį ir kovą emigravo iš Lie-

r SVMIUS PUNEOMS
Šiuomi pranešu visiems lietu- 

-tiams mano pažįstatiriems, ir visi 
įeiti kurie itiaho it ttori važiuoti į 

z Lietuvą gegužės Ž4-t< dieną su 
* įjkskursija Škknclniatlta Amer- 

lean linij'Us lititii — tfetar II — 
bus visi įki iiiritid yriška prie
žiūra nuo pilt jiradtoi* kelionės iš 
Amerikos iki fltitaŽiavimo į Klai- 

•*j>ėdą ir Kauną. Sveikatos reika- 
. Juose ęnt laivo pėf^yišį' kelionę 

bus aprūpinti kar|ti su laivo gy- 
| dytoju. Kadangi oro važiavęs ke- 
- tetą irtetn atgąl į Liytuv^,.žinau 

kas reikalinga dėl Jaimnigo? 
linksnis kėliohts/'kafa tietftliųv 
Mų kliūčių kasiink sugrįžimo ir t. 
I. Laikas labai trumpąs ir jeigu* 
faanote važiuot, tai meldžiu pra- 
iįtšt man tuojau arba į “Ameri- 

Lietuvio’’ Agentūrą. Ir jūsų 
' tįsi reikalai btw mandagiai ir są
žiniškai aprūpinti'dėl linkžnos ir
ftteikos kelionės.

M ’ Su gilia pagarba,"f'4 ”
* ,x yDR. j. SEYM0UR.LANDŠIŪS 

fe Ėtofldtoce
Woroester, Mus.

| ■* TeL Park 5873 arba Park 5318
I - . -s .■ _ .

r

. SĄJUNGOS ATSTOVAI;
r ■ . j. . ■ • ■ r...

•• J:u<)zas Amitrąziejiui!, pirmininkas 
•f • Jonas Sakys, Sekretorius - 

•••' Albinas S. Treči.okas^ iždininkas.
D. L. K. Vytauto Didžiojo 500 m. sukaktuvėms minėti

Ne\V Yorko apylinkių komiteto atstovai: r -
[Dr. M. J. Viekas', Ękskiirši^b|nę įuosti komisijos vice: 

i•' ■ ■ ’■ '■ '' • - • ’’ ■-
fcĘetpyįus ir.kitŲri

> i- 

Pirmininkas — Motiejus Žiobs,
539 E. Seventh St, So. Boston, Mass, 

, Telephone South Boston 3552-R. 
Vice-Pirmlnlnkas — J. L. Petrauskas,

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — Jonas Glinečkfs, 
’ 5 Thomas Park, So. Boston, Mass/ 
Flm Raštininkas — Matas šeikis, - -. '

256 E; Nlnth St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudžlunas, 

. 885 E. Broadway, So. Boston, Mara. 
Maršalka,— Jonas Žalklį 
' 7 AVinfiekl St, So. Boston, Mass. , . ' ’ą 
Draugija laikfr Susirinkimus kas treOt

Maršalka,--- Jonas Žaikla,

Draugi.
■JrJg*

S **

šv. k:
VALDYBOS ANTRASAI /

r ■ ■ \-•■•>'51

Pirmininkai — J. Grublnskasu
24 Prescott Sč, Readvllle, Maaa 

Vtce-Pirraininkac — J. Markelionte ų
140 Bowen St., So. Boston, Mast ( ,

Prbt Raštininkas—Vincas Paplauskai* '. 
- 116 Bowen St., So. Boston, Mass. '. . *■ 
Fin. Raštininkas. — M. Šelmis, -

256 E. Nnth Št, So. Boston, Man 
Kasierius — F. Gjendelis,

237 W. Fifth St, So. Boston. Masą Ii 
Maršalka — J. Zaikls, > .

7 Winfleld St, So. Bostou, Mi* 7 
Draugija laiko susirinkimus.kas an> 

rą nedčldienį kiekvieno ntSneslb, 9t 
num. 492 E. Seventh St, parapijai 
salėj, 7th St, South Boston. JHa«b^į'*

ŽEMĖS PARUELIAČIJA

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad šiais metais Ne- 
prilkausomoj Lietuvoje že
mės ūkio ministerija yra 
nutarusi išparcėlitiotį 142,- 
000 ha. žemės, l’ame skai- 
čiiije buvo išpareeliudta 45,- 
000 ha. dvarų žemės ir liku
sioji valstybės žemė. Žemę 
parceliuojant Nepr. Lietu
voj gauna jos bežemiai, ma
žažemiai ir buvę Lietuvos 
armijos savanoriai.

:—

NI^TESTf 5 TAURAGĖS
r ŠYVIAI

rfcariuafiiėnėd^teiąpias Šiąų- 
Uųoše'naglin^o byląrS.Tąu-* 

‘ r^įes sukilimo daįyyių: Gti- 
zoyijauąj Qska.ro, 7X&lįnaicio 
Jurgio, ĮCilevo Aleksandro, 
Vencelįo, Otto ir Armono 

Į į Jungia Jie po sukilimo bu
vo pa$uflepę ir tik vėliau bu- 

stiimti. Teismaą įritina
muosius pripažino kaltais ir 
nuteisė Kalėti Gūzovijų ir 
Galinaitį iki gyvos galvos, 
Armoną 15 metų, Kilevą ir 
Vencelį po 6 metus.

kąftina- 
.tais ir 

ir

Kazimieras Adomaitis, 48 metu, 
Raudėniškės par., mirė bal. 24 d. 
miesto ligoninėje. Sirgo apie 4-ris 
mėnesius. Gyveno 36 Norton St., 
Dorchestery. Paliko nuliūdusią 
moterį Oną )F-du sūnų: Albertą ir 
Kazimierą. Buvo iškilmingai pa
laidotas iš šv. Petro bažnyčios ba
landžio 28 d. Naujos Šv. Kalvari
jos kapuose.

■____________ £_

■ ' ■■ - U-.?
AUTOMOBILIO NELAIMĖJ .

SUŽEIDĖ ART. BABRAVIČIŲ
Šv; Velykų ryte, kaip jau rašė

me, p: K. Šidlausko automobiliu 
trenkė kitūs automobilis ir apver
tė. Dabar sužinojome, kad kartu 
su p. Šidlausku buvo art. J. Ba
bravičius ir D. Kasparas.

Visi trys: būvo7 .Smarkiai, pri
trenkti Gal daugiausia rfnken- 
iėju art. Babravičius,' Jis {dabar 
dar tebėra gydytojo priežiūroje.

šeštadieny įvyko byla. Teismas 
kaltininką Rooney nubaudė $50. 
Jis apeliavo. Taipgi prieš jį kelia
ma eivilės bylos. Žinoma, u| tai 
a’tsakvs insurance kpįripanijos.

- \ . t. : --

“Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga- 
sas, maudynės, skalbynėą, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administra-

• • \- *ciją. ,

■ ' Prof. A židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
8MUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir šuangušiėinls sulig 
progrtmo Muzikos Kofserratorljų. 

Pardokės aiškinamos lietuvi# 
kalboje.

149 Berita Street, Dėrchėrier
Tėl. So. Boston 1348-W.

■ ■ ■ - ■ ■ ■ —

Pirm Įninkąs — V. T. Sayickus, t
451 E. Saaenth St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkhs — A Naudžiūnas,
885 E. Broadw4y, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — V. Tamolluims,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — D. LfngeviSns,-
62 Adams S t, Dorchester, Mass. 

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

Tvarkdaris — J. Leščinskas, 
. 141 Bowen St; So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas aritaft «

piržiadienį kiekvieno mėnesio 7:30 J® 
vai. vakare, pobažnytinėj svetftMft j 
Fifth St,. Sa Boston, Mass. ■ <-

Trečiadieny po pamaldų prieš 
gegužė? mėnesį įvyks susirinkimas 
parapijos parengimų komisijos ip, 
visų darbuotoju parapijos pikniko 
reikale, fcurs bus birželio 22, ^Tj^ 
kietai jau spausdinami Pikniko 
fonftan pinigai jau plaukia. Vie
ną panele aukavo $30.00, vfėna.4 

ponas $5.00. Ištikro, tai pavyz
dinga parapinė labdarybė!

t ■ r ' 'į •
Ketvirtadieny 4 vai. po pietų 

busllausoma vaikų-mergaičių mė
nesinė išpažintijų vakare^ suaugu
sių žmonių. Vakare bus ir gegu
žės mėnesio pamaldos?

Panelė Antanina Staniuliutė su-

Laimė, kaip nesveikata: kai 

jos nepastebi, vadinasi esi 

svėiinU.—Tartenevaa.

-------- ; •• •;>. . .------------ 7! 

REIKALINGAS yra geras 
soroms 

Alga iu jvĮetg gera,.Pas KHo.rĮįuį-
.Brigmaąasp^rAĮ.

Strptft, Hamwn, N/ A.oWrtG*-G>

PAIEŠKAU savo pusseserės 0- 
nos.Žakarauskaitės, po vyru tie* 
atmeną* pąvąnžė^. Dragpnią)kai-. . 
mo, Spirąkią parėp*jpsj4?nšiau ut-. 
sišaukĮi, -peš, turiu <swtrbąj reikalą*1 
Mano adreiris^MMidpiVIjEllf^ 
ratukas, 6004 JoguM St, Vfflė 
Emard, Montreal, Cuuda P* Q* 

^(B.49), f, .
* _ * ' . * • -i. - r Y

!

♦

ir
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>

srauto ranto m povmo 1 

DUJOS VALDYBA

. j ' .'Ą?-

Pirmininkas — Jonas L. PetranstBSį
24 Thomas Park So. Boston. Mass.

Vice-Pirmluinkas—Juozas JackeričhH*
92 Savvyer Ava, Dorchester. Mass. Z 

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,

DANIEL J. FITZGERALD
PLŪMBING IR SEATING

♦
I t

FURNA<
Tj

' ’J S' • * *
‘ R83 fcroadvay, 8outh Butam
Ų ' ■ y* * •

- - TeL Sottth Bostoff 287tf '\ W'‘

o*

•A ♦<

*

«'ElR>-ęcic8 $ 
rAfioMB iit

ne ir |»’ i
14 Vlnfnn

’lncas KallSIns, 
Jonth Eoaton, Maa 

_________ litras Gelminis, 
14 Vlnton St, South Boston, Mi 

DMbgtjos su8lriūkln»*l būna

ATYDA
ĮSIGYB1TB METALO L0SEEI v .ym o tu

| • "įjra labai tvirtos ir kaina pricinatEM- Dtttbfis utr 

Vliįkama8 greitai/ Pamėginkite. >;•

SALĖM JOTAL i
TeL Hancock 7845

• i *

Ils 'i I

varge.su
Qska.ro


>1

i

P
?-YV/Sį'-. *5

■ -,. . * •
r ■B M H HA H Hdėjimą.

žydą jis klausinėjo, už ką 

pastarasis sėdi kalėjime. Vi-

jose iš 
jo gaminami. pigūs šalmai 
(skrybėlės) apsisaugojimui 

si teisinosi ir tikrino jie ^pį^lįų^Kan-

ščiai sunaudojami žaislų fa
brikuose, daugiausįa lėlių 
gaminimui.“ B^ to, iš seno 
popierio gaminamas dar 
kartonas ^storap.>?>ųjič$yis. 
Kinijos provincijose seni 
laikrasyiaL , dąznąi ąt^toja 
stiklu':užlijhn^iban
gai ^ąpsi^^cūbnūi ^hot. vė

jo. Daug seno popierio į- 
vairiems tikslams sunaudo
jama Tavos, Sumatros ir ki
tose salose., Kinijos mies
tuose per "Naujus Metus iš 
įvairių kraštų laikraščių 
dirbamos vėliavėlės, kurio
mis būna papuoštos gatvės. 

/ “M. R^

■JI
(turinčių arti 5000 puri.) <

močia kiekvieno lietuvio inteligen-

’ didžiausią mėnesinį literatu- j
, moksld*’yisuoį(enėš *1““J

,i.kbjo gyventam* fchrii 
pįjt jo leidimo pradžidri'i Bet uŽi- 
c&pys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei-: 
gu kuris inteligentas- yistiek ku
rios profesijoj jis bebūtų ir kur 

I begyventų,.' jolJieppėnurtęriibtų ir 1

. * - • 
opą • v -

MT ■••ia*. -■

f • v '' ■ ■ t ?' -
■ ■ ■ ■: I...—gyv.

- * . * *
negąli pasirėmus art 
daviniais restauruoti šysPoį 
vilo narnąs j

i ■ ■

t

" I- .1 <*■
:T

|Į-|j<mojBWw*r*v. rovnx>

K - tfaunas Sicilijos  ̂Sftmigas 
fe IMiovani Parizi rasa italą 
^ laikraščiuose, kad jis^šurti- 
l-į dęs namą, kuriame gyvena

K7*' i ic

£ Povilas praleisdamas 
pmoje dvejus metusi Išt<P 

- T^ki dokumentai liiJtt^, 
fe^dšv - ---------- ‘
hi- vyko nė?

* - ' X.
• -■ ■ i ■ X

- /• ‘ • V
/
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.ygw.AnwT.TmrA pa
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį viriema. Visuomet lankytis 
susirinkimus LDS, 13 kuopos. Kl- 
as Susirinkimas įvyks penktadie

ny; gegužės 2 d., 7:30 vai., vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai; Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

B<WOBCBSTEE, mass.
LDS. 108 kuopos suisirinkhnas

ivyks gegužės 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salė j, tuojatis po su
mos. Visi nariai meldžiami pri* 
bilti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

BLEABETH, N. J. '
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinkt I

jnas įvyks trečiadieny, gegužės 71 
I vįL /^kare, bažnytinėje sve-j 

tainėje, ? Nariai kviečiami gausiai į 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) | 
prirašyti ‘Valdyba

' . ----- ----- :____ :.U-J ’•
BRIGHTON, MABS. <

L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas dyyžta pe^tad?eųyj 
^eg^s ya^ svak. Ltaootaį 
Svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi i J14 i.t j * -i e 2 Valdyba

■»

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks gegužės 4 d., tuoj’^po'sumos! 
Sv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi :nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. 8ongaila

liti. Ir tik vienas žydas 
ipažinof—Aš pavogiau 

arklį. — Prievaizde — tarė 
imperatorius — išleiskite ši
tą vyruką. Jis vienas vagis 
ir gali ištvirkinti visus tuos 
"' ‘kuo nekaltus žmones,
ia.-

ilitŠiemet sueina šimtas nie
kaip atsirado pirmieji 

igatviai.

į. ; <*

T> ii

nįi”
P/"*, jį n

nuo

IMPERATORIUS IR ŽYDAI :

„ Austrų imperatorius Fra- 
nas Juozas buvo gerai susi-Jiiie] 
lĮa^iiięsvsu Saficrjos žydais, ' 
ęįrie febai jį gerbė. Jie im|iĮ* 

satmriF ~........"tora,radinį 
wntc/:i'osel.,.L.^ 

kaustytas retežiais, kaip JKįąrtą imperatorius aplank^|ąl
•laisvu i

IL lįnys. Jis buvo sugautą^ .
Fįr paštalaujant Jeruzalėje, 
k- kaip Romos imperijos pilie- 
p tis. Jis apeliavęVj įm^rch- 

torių ir po dviejų mefųk£a? 
Įėjimo buvo išsiųsta^ į Ko
mą. Tai įvyko pavasarį, ^51 
metais po Kristaus gimimo. 
Romoj šventajam leido lais
vai pasirinkti namų su są
lyga, nepasišalinant iš jos, 
kol stos prieš imperatorių. 
Kunigas Parizi po ilgų ieš-

. kojimų rado tą namą. Tai 
mokykla prieš San Paulino 
bažnyčią.

» Romoje šv. Povilas amati- 
ninkavo—jis buvo odų dar
bininkas. Tada jis ir pasi
rinko sau namą odų darbi- 

i ninku rajone. Dabar kuni- 
jį gas Dž. Parizi tyrinėja ar

-
K*-- - ;

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
B- Mažųjų Globėjai ir

'Geradariai! f
B .Išrašydinkite Jūsų
Sflįr- .. r.

’l

*

vi—
‘ • Saulutė ’ ’ daH L Jfcrinizigarr^pa/ 

^- iionlieji mūsų rašytojai ir dailinta- 
gr imm. •. f0 » .?, \

. i: > ' ; r k , \
Nepagailėkite vaikams džiaugs- 

& mo ir naudos!
gy “Saulute” eina du kartus per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato sū 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 

r . metams 12 lit., pusei metų 61 lt, 
trims mėn. 3 lt. 30 jent. Amerikoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me- 

% 8 lt.
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 

Kf Administracijai

<> ■•

I
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KAIP SUNAUDOJAMI SENI
LAIKRAŠČIAI

Visame pasauly kasdien iš- 
eina šimtai milijonų egzem- 
pliorių. įvairių. laikraščių, ir? 
žurnalų- Ir nieko stebėti-, 
no: dideli, kaip paklodės; 
anglų, amprikiėeių, prancū-

S"t
zų, vokiečių,' japonų laikra- 
ščiai bei žurnalai'turit po kee. 
lis- milijonus skaitytojų 
kiekvienas Tokiam milži
niškam laikraščių skaičiui 
kasdien sunaudojama mili
jonai tonų popierio. Sakysi- , importinė- prekė, 
me, tik viename Berlyne 
kasdien sunaudojami .mili
jonai onų popięri'o. Sakysi
me, tik viename Berlyne I 
kasdien iseiria 80 dienraščių, 
iŠ kurių 10 turi po dvį Jar
das rytinę ir vakarinę;! 
Taiį> 6 ir 7 vai ryto išeina!

rytinių dienraščių^ apie 
12 valandą pasirodo diepi-! 
niai dienraščiai'  ̂apie 2. va
landa jau parduodami pir- 
tolieji vakariniai dienraščiai 

gatvėse gaudomi naktiniai 
leidiniai. - Viso per dienai 
išeina apie pustrečio milijo
no egzempliorių, nekalbant 
jau apie daugybę* paveiks^ 
luotų žurnalu ir kitu perfrM 

■j . • ’ -į • ■■ - .<• i
dinių leidinių, kurie taip pat 
spausdinami milijonais. Ki-J 
tuose didmiesčiuose, kaip 
New Yorke, Londone, Chi- 
cagoje, laikraščių ir spaus
dinamų egzempliorių skai-! 
čius dar didesnis. Kyla 
klausimas, kur dingsta tie 
milijonai perskaitytų laikrą- 
scių?

X

• Z*.

Seni laikraščiai sunaudo
jami įvairiausiems tikslams. 
Didžiausia seno laikraštinio 
popierio dalis perdirbama 
vėl į popierį, nors jau men
kesnės rūšies. Tačiau daug 
jsenų laikraščių sunaudoja
ma ir kitiems tikslams. Eu
ropoje jie daugiausia var
tojami prekiii suvyniojimui,, 
tuo tąrpu kituose kraštuose 
senas popieris yra svarbi 
‘ ~ Praėju
siais metais iš Jungtinių A- 
merikos ValstybiųVseinjfr lai
kraščių buvo išvežta už tris 

I milijonus ‘ dolerių. Beveik 
visi laivai su Šiuo senu po- 
bieriu- eina į Azija. -Is-vie^4“'?^wli<rm<,*iB<>*?a®p8««ii«rft*ieit lur t HtAtomą Zlt nncrtnniflni 4&-v*a&vtrltA

nos seno popierio tonos gau
dama 16 dolerių pelno. Ang- 
įų valdomame Hongkonge,’ 
lytų Kinijoje, taAipčpierisį 

i=

j: • . ■ *-

Laikraštis — tai sakyklų. Lai
kraštis nuo sakyklos tesiskiria tik 
tuo, kad iš sakyklos galima kal
bėti šimtams, gal liikstahčiams, iš 
laikraščio gi, — visom pasauliui 
— Vysk. J. Staugaitis. '

v

- i

Šiandien inteligentų tarpe yra tik 
viena nuomonė 

“ŽIDINYS”

į_ KADA JŪS PRARANDATE 
SPĖKAS AR SVARUMĄ

Vyrai ir moterys* kurie yra silpni ir 
liguisti ir turi prastą apetitą, nevirški
nimą, kenčia nuo gasą ar išpūtimo pil- 

gj' ve ar viduriuose, inkstą ar pūslės įde- 
g"; gimo, ar chroninės konstipacijos. turi 
■». imti Nuga-Tone ir pastebėti pastebėti- 

ną pagerėjimą, kuris seks jau tik už 
K*, kelią dieną.
F Nuga-Tone išvalo .kūną nuo ligas gim-
& dančią negvarumą, kurie padaro gyve- 

nimą skurdą. Jie sutelkia jums gėrės-1
g nį apetitą, pagelbsti virškinimui ir nu- i . • i
g>- gali gasus ar išpūtimą pilve ar vidų-1 Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua. 
R- x riuose. Nuga-Tone taipgi nuramina pa- jamas literatūros, mokslo,- visuomente 

krikusius nervus, pašalina inkstą ar į ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
L? pūslės įdegimą, stimuliuoja ir sustipri- ‘ mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
R na silpnus, -neveiklius organus, paga- • rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam 
». mina užtektinai raudono, sveiko krau- 
įr . jo. nugali konstipaciją, suteikia poil- 

singą; atgaivinantį miegą ir prideda 
Sveiką rąumeną liesiems kūnams.
_ Nuga-Tone yra pardavinėjamu visoj pUSKL 20 lt; Ąfi 
'vaistu pardavėju. Jeigu jusą pardavė- pusmečiui ta50. 
jas neturi Jų stake, papraSykit jį už- Adt.: “židinys 
sakyti ją dėl jąs iė savo džiaberio. 8. __________

prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuviu žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį” x 

“židinio” žalam. Lietuvoje: met 351, 
pute. 20 lįj Afrikoje metams *4J5O, 

idinyt,” Kaunas, laisvės AL

it
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• * r ' ’ v •- *■ ;

KA TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS BAUlA. OTGA,
. • VARDU

ffl-TAS TlRPitUIMS MHHSTINIS - 
'Muša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parakė KUN. ftlbrį fe

! Labai įdomi knyga. Aprašymta žymlanahj nuctikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionė J Anatriliją. Kaina mtaki- 
tais viršeliais $1.50. Kietais virleMaia $1.00 Užsakymus ritjs- 

p kita sekančiu adresu: >1? |'J ' '
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neskaitytų bent nuą 1930 metų 
p^adfi$ę;;*~

Židinio kaina Amerikoje: inet. 
—$4.50, pusm.—$2.5Q; Lietuvoj^: 
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.
I * 1 - ><4 j r»T'f!’

■ - Adresas: KAUNAS' Laisvės A- - 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.”
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VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ
jeigu-jie nepasistengs išauklėti juos 
Dievo balinėje, išlavinti juos ir įduoti 
jiems ginklą prieš įvairius gyvenimo 

šai — girtybė,'netikėjimas ir doros nu-, 
stojimas:— YtHRSai daug pavoją - yra 
n>testuose besimokinančiai jaunuome- 
r ęt ■Ger&tMas Oęsinnkinąn^o jauni
mo draugas ir vadas mohgjaoš suole y- 
ra jau dvideiimts metff leidžiamas kd- 
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas 

jūio,_o sau palengvinsite sunkią auklėji- 
■mb nąštV . \ •>’: -i .

"

metams (5 IC pusmečiui ir išrašykite 
tą žurualąęsęte besimo&fttIdn8r.yaV 
kams. . Tuo nuteiksite jiems džlaugs- 
1. “Ateitis” įdamHr nėmokstefVianiB. 
... Prenum^ratpe kainiū .metams $2J)0, 
pusmečiui riLOO; ^Tn^slelviams me- 

tąm&J

pavojus. Payojingiaugi Jbhonlą prie
šai — girtybė, netikėjiipas ir doros nu- 
stojimas; — YIHČtai dang pavoją - yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome- 
r■•ėE ;GerBiusias t^iDfdkiūg'jtdio 'jmmi. 
U ‘ ~ Z
ra jau dvidelimts metu leidžiamas ka- 

jno^.o.8an
e«

jnęmeSui; r

LIETUVOS JUDAMI 
PAVEIKSLAI

PIRMĄ KARTĄ RODOMI 
SEKANČIOSE VIETOSE:

, Balandžio 27 d., 1930 m.<Para-^ 
pijos Auditorium, Elizabeth, N. Jk

, Balandžio 28 ir 29 d., 1930 m., 
Šv. Juozapo mokyklos auditorium, 
Waterbury, Connr^ r

Balandžio 30 d., 1930, Parapijos 
Svetainėj, .Ąthol, Mass. :

Gegužės 1 d., Šv. į Kazimiėro 
Draugijos Svetainėj, Westfield, 
Mass.

Gegužės 4 d., Lietuvių Svetai
nėj, 356;Park St., New Britata, Ctį

Gegužės 5 ČL, Lietuvių Koop.- 
Svetainėj, 26 Lincoln St., Brigh- 
tonj- M^sš.? 
' i _ ’
Kliubo Svetainėj, 12 ^emon St.,’. 
Worcester, Mass. ę

Gegužės 12 d., 1930 m., Pobažf 
Rytinėj Svetainėj, Hartford, Connp

Gegužės 18 d., 1930 m., ApreiŠ^ 
kįmo Pan. švč. parap. svetainėj,; 
Bįyoklyn, N. Y.

> - i-Rodys ir aiškįs
V

v

MONTELLO, MASS. ?
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 6 d., sv. Roko" svetainė
je. Viri nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

- - Valdyba

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPĄRAVICIUS

511 E. Bro&dway, So. Boston
Ofiso Valandos: ■ ■ ’

Nuo 9 iki .12 ryte ir nuo 1:3O iki 
Ji ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
uiedėldieniais, taipgi seredomlsnuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-rayNASHUA, N. H.

LDŠ. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 4 dieną tuoj 
po paskutinių, mjšių, pobažnytinėj. 
svetainėj. Kviečiame narius ateiti, 
nes yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsivedate ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

/ ■, . Valdyba

SAINT CLAIRy PA

nes yra keletu svarbių sumanymų.
—ite ir savo draugus

■/
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f 
t- ■ ' ri i

Gegužės 6 ir 7 d., Liet. Ckėsųj

■1 - Rodys ir aiškįs 
■t'CŠAU LUKAIS

----- —---- 1__ ____ ‘i
!

v
♦.f

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin’I 
kimas. įvyks gegužės 4-tą dieną, 

tupj 'po; sumos, šv. Kazimiero pa 
rupijos salėj. Kviečiami visi, ną- 
‘rfffdaĮy<virtrti ir užsimokėti mėhe- 
sanes mokestis ir naujų narių at- 
sSvesti’prirašyti. - - Valdyba į .'K:i' . *:. 

< .* “

I

Tel. So. Boston 050G-W.

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

. (“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo. 
1:30—0 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
Subatomls nuo 9 iki 6 vak.. Nej?' 
Šėliomis nuo 9 iki 12' (pagal su- ? 
tartį). ...

-lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway/So. Boston

TeL So. Boston 2300
' Oftsur atdnras nuo^lO iki 12 vaL’ * 
- ryto^ue l s80_iki_5 į30 po 

nuo V fltf J

WNEms
Kam reikalinga pirkti vyriškus 

(frabužiūk 'įprašau prie manęs 
kreipti# nes aš reprezentuoju viė- 
M » gerinamų' Crrių. KŪfus gau- 

W- 
$ėš£.2Ž6 jr Si"; Bošton: Tel.

vakare/

■sgseu-
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i GERAS tAjkA^i&'riK^iAVSIAI GALI
■ : PAGELBĖTI DAURItntiKm STIRASTI 
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DARBININKAS’’
•< -s- .Ua. ' • • • - - •

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

L 4. F

a

“DARBININKO* NUPIGINTA KAINA:
Amerikoje metams .. . . ............. . ... ................. $4.00

..$2.00 
tt.$5.00 
., . $2.50

a k '«r.« * • • » • • • • • • Ą.

I^usei metų
' Lietuvoje •••••«•••• >.-• .<"•••«•

Pusei metų .......................

ttDARB^NĮNKĄS,,

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
M. > v'

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ 
Kaina: et: \.

' Amerikoje metams..........................................  .$2.00
Lietuvoje metams .................................................. ;.$2.50
Vajaus metu užsirašantiems dtiodame brangių dovdnų 

Reikalauk pasižiūrėjimui.

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE 
ATLIEKA ĮVAIBiUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
' . . £ ■ ' '■i i';’:.- : ■
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BROMAI
-Tėvyn&i likimas, jos laimėjimai ir ne- 
laimės, Jęm’fifelVairtai ir-bėdos Jums vi- 

V-ątjejęjkno.. rupi. Jums taip 
(i, 'kad' Tėvynėje taurautą Ir 
teisettihas'ir laisvė. .Tąs taip

pąt > niekinat priespaudos- nevalią ir ae- 
ribotą sauvaliavimą su švenčiausiomis 
žmonią teisėmis iflaisve. — Jąs norite, 
kad ir toH budarti. kad ir plačiąją ma
rių atskirti,-pažinti Tėvynės būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at- 
žvilgiais Jums labai yra pravartu iš
sirašyti'

“Darbininkas,”.
1 DfiS .; •' * ' *' -> *

“DARBININKAS” yra tikriausias 
šią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis.

. “DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisvės meilę. ' • _ i..... . ..........

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti didval- 
dą veidmainystę.

“DARBININKAS” tiesia kelią Tėvy 
nei į šviesesnį rytoją., .

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmduią reikalai

“DARBININKAS” tiri labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARĘINENKAS” yra darbo žmo
nių ir inteligentą laikraštis.
‘ “DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

SkutrSkitetad Usitaiyti •‘DARBININ- 
yotys Ar Uražykite jj savo gimi

nėms Lietuvoje.
Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 

*L20, o Lietuvoj tik 00 amerikonišką 
centą. * /.

“DARBININKO" adresas: Lithua 
nla, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė

Ką tik Sėjo iš ip&adosl

Nauja Knyga 

Artisto 
STASIO PILfcOS:
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Nervų cLIGOS^
■

“JAUNA KŪRYBA” 
ra pav®UaW»"TJ, 

Daug rimtų ?ix' juokingų pasi 

deaityihųį dainelių* ^eklem^Mri 
jų. 3* K si A 

Verta kiekvienam fartti na 

muoM tą gražią knygutę.

' Kaina tik 25o^rvtd 

(Jž vpenįgBtimą pririųskit ui 
3e. pašte; ienklelį.

“DAianmrKAS” 
3M B*way» B* Bortai, Man.

- v.

fc t*{ A* i
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aVyrai, Moterys, ir Vaikai 
kurie kenčia nuo išgąsčio, 
isterios, nemiegojimo, nuo- 

. varglo arba šiaip silpną F nervą arba nesiaučia kaip 
kreikia turėtą kreiptis pas 
‘ gerą specialistą.

Tremoat St. 
Botoi, Mm.

<

Dr.Grady,327
Valandos t Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai. „ . .;
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