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VYTAUTO MEDĮ
Z

KAUNAS. — Kaip teko 
patirti, Lietuvai pagražinti 
draugija yra nptarusi šių 
metų medžių sodinimo šven
te suruošti gegužės menesio 
pirmoje pusėje.

Medžių sodinimas kabmet 
eina sulig tam tikru obaląiii, 
taip turėjome Aušros Medį, 
Vilniaus Medį, Spaudos Me
dį. Aišku, kad šiais Vytau
to, metais mes sodinsime Vy
tauto Medį.

Šiemet tikimasi pravesti 
• šventę su ypatingu iškilmin

gumu. Laukiama įvairių 
siurprižų.

Lietuvai pagražinti drau
gija pritraukia prie medžių 
sodinimo daugiausia vaikus 
ir tai yra labai didelės' reikš- 

? mės, nes vaikai auga, auga 
jų pasodinti medeliai, jie 

y prisiriša prie krašto ir jo 
• gamtos.
v Šiemet Lietuvai pagražin

ti draugija dar žada suruoš- 
-< ti vaikų ekskursiją ir apžiū

rėti jų pasodintus medelius.
'■ Kaip kasmet, taip ir šiemet, 

prie medžių sodinimo darbų
*-------------- - ą .v,. *-i> ’, - ” -

100,000 ŽMONiy EUCHARISTINIO KONGRESO

- r

Taipgi padėkojo prez. gen. 
Manceron už jo vaišingumą. 
Iškilmingos pamaldos įvyko 
šv. Ciprijono istorinėje baž- 
rtyčioje..

KARTAGINA, Tunisia, 
geg.l2d- — Vakar iškilmin
gai pasibaigė 30-tas Eucha
ristinis Kongresas. Kongre
se dalyvavo 20,000 iš viso pa» 
saulio atstovų, dvasiškių ir 
svietiškių. y

Užbaigimo pamaldose da
lyvavo 100,000 žmonių. Šv. 
Mišias laikė J. E. kardinolas 
Jiepicier., Jis pasakė iy už-» 
baigimo turiningą pamokslą.
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KINIEČIU KOMUNISTAI IŠŽUDĖ
15,OOOŽMONiy

\ , ■ ĮSa
>WASHINGTON, D.'^ 

gegužės 10 d.—Pereitą pes&p| 
tadįenį New Yorko policijai 
’komosijonierius Whąlen^^ 
vo pakviestas atstovų butbrj^ 
migracijos ir naturalįzaft^^ 
komiteto paaiškinti -apie 
raudonųjų veikimą šioje SS 
lyje. ' ' ' . '

Jis buvo klausinėjam^ 
slaptai, prie uždarų durų?įįg 

Kom. Whalen esą susekę^: 
slaptą komunistų veikiu 
radęs dokumentiį įrodė 
ką komunistai veikė ir 
kia i

KAUNAS.! 
tuvęs pasiunti 
Sidzikauskas! 
Šą pas Vokieti 
be nurodydanl 
įvesti Vokieti 
žamieji muitai 
kiną Lietuvos! 
miniij įvežimą^ 
khd tai gal ėsfi 
atsiliepti į am 
tykius. ; i

- » > y

BELGIJAI-Mį

- Belgija ni<| 

atgavo 183&nį 
buvo prijung 
još. Bet oląi 
testantai,. be 
Pirmoji t« 
antruosius.<; j 
meile liepsnędi 
m sau-tikybinė 
lo p nes savo j 
darena^^į 
sueįna. lygiai: 
to įvykio? ; JT

b rengtas 
pakartoti paskaitą ir kituo
se . Belgijos didesniuųse 
miestuose.

Nuo panašios propagan
dos oficiozas mato viemnte- 
lį išganymą — įsteigti per 
diplomatų ir mažiau oficia
lių Lenkijos atstovų tarpi
ninkavimą. .. tarpvalstybinį, 
polonofūų klubą, kurio visi 
nariai būtinai turėtu vary
ti lenkų propagandą, užsie
niuose?!

L

EKSPUOZUOJ ŽUVO
17 DARBININKŲ

St. Joseph, Mo., geg 10.— 
Armour skerdykloje • kilo 
ekspliozija ir gaisras. Žuvo 
17 darbininkų.

LENKAI BŪKŠTAUJA, KAI PRADUS PRADEDA 

NUSIMATYTI APIE VILNIAUS
KLAUSIMI

— 
tik vienas žmogus, kažkoks 
prancūzas. Bet ir jo argu
mentus tučtuojau atrėmė a- 
peliacinio teismo advokatas 
p. Struye ir visa eilė kitij 
kalbėtojų. Oficiozui ypatin- 
gai neskanus p. Struye pra
vestas palyginimas tarp Vil
niaus ir Briuselio.

Bet čia lenkų bėdos dėl 
lietuvių propagandos dar 
nepasibaigiač Pasirodo, kad

x J ’
Reikia net organizacijos lietuvių 

propagandai atremti!

Lenkų oficiozas “Gazeta 
Polska” paskutiniame savo* 
numeryje daug tulžies išlie
ja dėl “išakiplėšėjusios” 
lietuvių propagandos -Vil
niaus klausimu dideliuose 
užsienių centruose. Šitam 
tulžies išliejimui progą da
vė neseniai žymiąjpe Briu- 

Įseifo ldįBhe<>įe.^w^eet le

m) ^tvo pasKMBriuselyje p. Purst Mąger- 
mano laikyta paskaita tema 
“Vilnius—Lenkijos ar Lie
tuvos miestas?”

Paskaitos turinį “Gazeta 
Polska,” žinoma, atreferuo- 
ja nelabai teisingai. Paskai
tą sekusias .diskusijas oficio
zas irgi šališkai atreferuoja. 
Bet vis dėlto gauna pripa
žinti, kad lehkų tezę iš gau
singai paskaitoje dalyvavu
sios publikos išdrįso ginti

Mes kiek anksčiau esame I 
pranešę, kad Vatikane stato
ma radio stotis bus netrukus 
atidaryta. Dabar* galime a-Į 
pie tai pranešti kiek smul- 

į kiau. 
I -Stotis bus - atidaryta Šv. 
t - Petro ir Povilo dieną. Pir- 
| mas kalbės Popiežius. Pas

kui bus nusiųsti sveikinimai 
visiems karaliams ir valsty
bių galvoms, kurie turi di- 

į plomatinių santykių su A- 
paštališkųoju Sostu. Po to 

| buš^Sšakeišta pasveikini- 
J -mais su radio stotimis, ku- 

ą riaą veda misionieriai Alias-
? koje, Tokio mieste ir kitur,
k' Manoma, kad Popiežius šito- 

kiu būdu pabaiga jubilie ji-1 katu veikimu. Ypač pasku- 
• nius metus, kuriuos pratęsė tiniu laiku sudarė daug su- 

. šešiems'mėnesiams praėju- sirūpinimo tabako sindik'a- 
sių metų gruody. tas. Ministerija gauna nu-

Vatikano radio siųstuvas I siskundimų, kad sindikatas 
Įeiną visai nesveiku mūsų 
pramoneį keliu. ~ Tabako 
pramonininkai, susijungę* į 
sindikatą, matyt, nelabai rū-

yra vieno aukšto trobesy 
Vatikano mieste. Antena y-
yra vieno aukšto trobesy 

Č* Vatikano mieste. Antena y- 
§ ra 180 pėdų aukščio. Iš/sto-
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Kita).—Lie- 
įvs Berlyne p. 
tedarė demar- 
|«s vyriausy- 
B, kad naujai 
Bį ankšti įve- 
t labai apsun- 
sėmes ūkio ga- 
[įjyokietiją ir 
■iii neigiamai 
|mĮ šalių san-

M
& 100 METŲ 

pklausomybę 
j? Jiprieš tai 
pptie Olandi
jai buvo pro- 
ai katalikai, 
k persekiojo 
eigai tėvynes 
fciir norėda- 
tiaisvčs suki- 
fegejųs ir su- 
Įybę^ Šiemet 
PO metų nuo 
g^įasi labai 
K šias su-

> •

LENKIJA PASIUNTĖ VOKIE
TIJOS VYRIAUSYBEI 

NOTĄ .

kurįb| pareiškia nuomonę, 
kad nauji vokiečių agrari
niai tarifai sugriauna pu
siausvyrą, kuri buvo paimta 
baze vokiečiii lenkų preky
bos sutarčiai. Ta prekybos 
sutartis dar nėra niekatros /
šąlies pasirašyta nei'ratifi
kuota. Vokiečių vyriausy
bės sferose manoma, kad pa
keitimai tarife Įęnkų intere
sams'tiek nepakenkia, kad 
Lenkijai vertėtų sugrįžti 
prie chaotiškų muitų karo 
sąlygų.

'r

PRASIDĖJff ISTORINIS V. KANČIOS 
VAIDINIMAS

--------------------------*■......... ,■ ■"-------- —»

SU LIETUVOS SINDIKATAIS 
KAŽKAS NETVARKOJ

Kaunas. — Kaip teko pa
tirti finansų ministerijoje, 
valdžia yra labai nepaten
kinta mūsų pramonės sin^i-

ties bus transliuojama trum
pomis bangomis. Stoties sta-| pinasi ^ią pramonę kelti, o 
tybą prižiūrėjo pats Marco- (išnaudoja sudarytąją padėtį 
ni. Įtik tam, kad daugiau pinigų

------------— Įučdirbtų, o tai daroma pir- 
LENaUOS PREZIDENTAS Ikėjo sąskaitom Prekės ko- 

VYKS VILNIUN Į kybė esanti pablogėjusi. Vy-
Lenkų laikraščiai rašo, jog I riausybe yra nusistačiusi 

į . S. m. birželio 15 dį f Vilnių į imtis priemonių tam nešvei-

prastai brangina'savo nepri
klausomybę parodė Didžiojo 
Karo įvykiai. Jie su tikrai 
karžygišku pasiaukojimu 
gynė savo tautinę nepriklau
somybę ir ją apgynė^ '/

BOLŠEVIKAI PASTATĖ
JUOOŠIUIPAMtNKią

_ ■ z

Iki šiol visi smerkė ir biau- 
rčjosi Judošiumi. Bet štai 
atsirado iki šiol dar negirdė-
*• »- : - i. . - • Z

pastate Judošiui paminklą 
ir jį iškilmingai atidarė. To
kie žmonės — tai bolševikai.

Iškilmingo šio baisaus 
paminklo , atidarymo metu 
vienas atstovas iš Maskvos 
pasakė šią biaurią kalbą, už 
kurios ėja paskelbimą malo-

SHANGHAI, Kinija, ge
gužės 11 d. — Keli tūkstan
čiai kiniečių, komunįstų va
dovaujami, balandžio 24 d. 
užpuolė Yungieng distrikto, 
Honan provincjjoj gyvento
jus ir .išžudė 15,000 žmonių. 
Keletą šimtų pagavę išvežė 
ir'už juos reikalauja didelių 
pinigų.

Tokių žiaurumų ir barba
riškumų turi būti nėra buvę 
nuo pasaulio pradžios.

LENKIJOS IŽDAS NEAP
MOKA SĄSKAITŲ

S VARŠUVA. — “Gazeta 
Warszawgka” , pateikia ži
nių kuriomis priemonėmis 
Lenkijoj siekiama valstybės 
biudžeto pertekliaus. Pasi
rodo, kad valstybės • iždas, 
teisindamosis kreditų stoka, 
nepiįdo/savo mokėjimų pa
sižadėjimų neapmoka sa- 

f IJtKtrtI 1 I4<lf ii 131.1 K <lJe Vi*

sa eilė tokių neišmokejimų 
konstatuota teisingumo. mi
nisterijoj. Vientik Varšuvos 
apygardos teisme per pas
kutinius tris mėnesius neuž
mokėta 150,000 zlotų, tarp 
kitko ir už elektrą.

už Maskvos pinigus.

’• • ;
BROCKTON, Mass.—Ge

gūžės 10 diena, apie 3 vai.
"_ -W'pietų,. National Tire

'V •'jh-jŽSTB dirbtuvėj, Ames St..
. gaisras. Nuostolių $ 
Spėja, kad. dirbtuvė 
gė' nuo kibirkščių iš garve 
žio. Kada pradėjo 
mas, tai dūmai aptemdė ^jj

U""'

' t

OČKRAMMERGAN, Ba-
. -J

varija, gegužės 12 d. — Pa
reitą penktadienį prasidėjo 

ristorinis V. Kančios vaidini
mas. Šį religinį veikalą vai
dina kas dešimti meai. Pir
mą dieną dalyvavo 5,000 
žmonių.

Vaidina 400 vaidintojų 
50 asmenų sudaro chorą; 50 
orkestrą ir apie 200 prie ki
tokių darbų teatre.

Taip, kad apie trys ketvir
tadaliai visų to miestelio gy
ventojų prisideda prie vai
dinimo.

Žiūrėtojų tarpe buvo įžy
miausieji asmenyą, dvasiš
kiai ir svietiškiai.

hiai atsiprašome visų gerb. 
skaitytojų: . . *

“Draugai, kai męs sugal
vojome pastatyti paminklą, 
kurs' atvaizduotų respubli
kos vedamą kovą su buržu- 
azija, rengėmės pasirinkti 
Liucipierių. Bet mūsų pro- z ’ ■
fėsoriai mums Įrodė, kad 
Liucipieriaus, niekados ne
buvo. Paskui manėme pasi
rinkti Kainą, kum užmušė 
pirmą buržujų, savininką, 
savo brolį Abelį. Bet kai ku
rie draugai ėmė klejoti šio

keta atvykti Lenkijos prezi-Įkam keliu užkirstu O tŲ 
, , . dentas Moscickis ir ten

gyventi pora savaičių
e

jLįgįž '

pa-Į priemonių vyriausybė .turi 
' pakankamai.
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Pernai Lietuvoje statybai 
plytų išnaudota 20 milijonų

■ ■■  ...... —-
Telefonų ilgfe\ Lietuvoje 

11,871 kilometrų
r ' 5 z
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. LEGHORN, Italija, geg. 
12 d. — Italijos diktatorius 
Mussolini Leghom didvyriš
ko laimėjimo kovoje su aus
trais 1849 m. sukaktuvių pa
minėjimo iškilmėse pareiš
kė, kad jeigu kas šiandien 
pabandytų pakliudyti Itali
ją, tai sutiktų stiprų pasi
priešinimą. Jis sako, kad to
kį pareiškimą darąs ne tik 
savo piliečiams, bet ir užsie- fakto tikrumą, juk tai buvo 
niui. Įtiek seniai! Cralop visi savo

balsus atidavė Judošiui, tam, 
kurs surengė mirtį visokio 
kapitalizmo didžiajam globė
jui, kurs buvo išgintas iš vi
sų buržuazinių civilizacijų, 
ir bus tik teisinga jam su
teikti garbę,' kurią jis tiek 
nusipelnė.’*

i Štai prie kokio tiesiog pa
mišimo įtūžimo priėjo 4x>l- 
ševikai, kad net ėmė garbin
ti judosių! Iškilmėms/pa- 
sibaigus prieš pafninklą bu
vo dar sukurtas Iaužas^ku- 
ridme buvo deginamos šven
tenybės, išplėštos ip bažny-

___
3,000 ŽUVO ŽEMĖS I 

DREBĖJIME PERSIJOJ
• — -w

WĄSHINGTON, geg. 10 
d.—Praneša iš Persijos, kad 
apylinkėj Šalmas ir Urumutį 
įvyko smarkus žemės dreb&į 
jimas ir žuvo ,3,000 žmoni# 
ir 5,000 žmonių liko be na-^ 
mų. Apie šį baisų įvykį prį£ 
nešė Villard iš Teheran. , *

/ v

ANGLIJA PASTAI! 226j)00 KARIUOMENĘ —
PRIEŠINDĖNUS

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS 
RUMUNIJOJ 

Rumunija. — 
įvyko riaušės 
Daug žydei iii

Bucharest, 
Šiame mieste 
prieš žydus, 
nukentėjo.

r-tz*.

X

Tas parodo diktatoriaus 
karingumą. '

NETVARKA LENKIJOS
UŽSIENIŲ ATSTOVYBES!

Lenkų laikraščiai paduoda 
smulkių žinių apie peraikvo- 
jimus ir netvarką Lenkijos 
užsienių atstovybėse ir pa
čioj užsienių reikalų minis
terijoj. Kontrolė radusi iš
eikvojimų ir nepriteklių 
New 'Yorko, Hamburgo, 
Leipcigo ir kituose lenkų 
konsulatuose. Propagandai 
užsieniuose lenkų atstovybes čios ir altoriaus/Visa komu- 
kasmet išleidžia 10—12 milį* nįsfinė jaunuoihene buvo pa- 

t jonų zlotų o nieko gero he- kviesta apsupti laužą ir į j

X -

BOMBA Y, Indija. — Di-. 
džioji Britanija turi pilnas 
rankas darbo su indėnų suki
lėliais. Suareštavus indėnų 
vadą Mahatma Gandhi, ku
ris ramiu būdu laužė drus
kos monopolį, visa šalis su
kilo prieš savo “bosą’ Angli
ją ' ’

Didžiausias ir smarkiau
sias susirėmifnąs įvyko Pe- 
shawur distrikte. Anglija 
pastatė dar 226,000 kariuo-

♦ j

--A . .
menės malšinti sukilėliui
L ' Pasakojama, kad ind^įM 
pagavę poli ristus gj IM ■ 
degino, bet indėnai tą užgiBĮ 
cija. . x

Susirėmimuose žuvo aph 
400 žmonių.

Areštuota daugiau indėnį 
kongreso vadų.

Anglijos valdžia deda vr 
sas pastangas, kad indėną 
sukilimą užgniaužti. Grieį 
biasi žiauriausių priemonių^
• z -

PREZIDENTAS HOOVERIS PASKYRĖ 0. J. ROB 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU

- •
* .

padarančios.
j 
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WASHINGTON, D. C.- 
Šiomis dienomis prez. Hoo- 
ter paskyrė į vie|ą pirmiau 
paskirto ir atmesto teisėjo 
Parker Aukščiausiojo Teis
mo teisėju Owen J. Roberte 
iš Philadelpįia. Jis yra pa*

.i - »
' .c V

**-•/' *-v
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■■ ■■■ T - ' jH
sižymėjęs skandalingoje -įBI 
liejaus šmugelninkų byloje f 
kaipo nepąprastas valdžioą 
patarėjas.

“Sausieji” nepatenkiw<į| 
nauju teisėju ir rengiasi pn^i 
testuoti. 11'
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žemės ūkio mm-jos 15 
kredito, Lietūkis supįrjduė- 
jo iš ūkininkų ir užsieniuo
se; javus ir statė juos Šiaų- 
i*ės Lietuvai. Nors spaudą, 
esą, juos puolusi, bet baido
muosius egzaminus išlaikę. 
Nukentėjusiam kraštui javų 
ir sėklų buvo pristatyta kiek 
reikant. Žinonia, iš to Liet
ūkis pasipelnė.
• . 1929 m. balansas suvestas 
12 mil. sumoje. Pajamų bu
vę 1,307,029 lt4 išlaidų 1,- 
163,298 lt. ir gryno pelno li
ko 145,326 lt. Pažymėtina, 
kad pelną skirstant buvo nu- 
niatya valdybos dispozicija 
15,000 lt.,- bet suvažiavimas 

Su vyriausybes berado galimu palikti tik 5,-

T-'"” ’

ii-*
l ĮZĘttKLO 8WfAŽLA.VUAQ 
Kaunas. — Mūsų krašto 
.onomiškam gyvenime, kai 
irioms ekonominėms orga- 
nacijoms susilikvidavus. 
džiausiąs operacijas daro 
įtinamasis Lietūkis. Jis 
rriausybės palaikomas ir 
ibsidijuojamas tenkina - ū- 
in^nkų reikalus,pernai rū
mo Šiaur. Lietuvą - javais, 
aro prekybinį biznį etc.Tos 
rganizacijos suvažiavimas 
Tyko pereitą šeštadienį, da- 
rvaujant- 24 atskirų org-jų 
tstOvams.
' -.’•*, ■ ‘ . • z

-Dr. ,J. Urmanas, valdy
tos narys, pranešinėjo, kuo 
Aetūkis pereitais metais už
siminėjo.
>agalba buvo varoma dide- Į 
jer'prekyba, superkant ja- 
ms, parduodant trąšas, ma
linąs. Parduota 27,045 to- 
bįs trąšų, už 1.343,000. lt. 
Pirkta ūkininkams mašinų.
.Linų pluoštas maža teda- 

trąs naudos. Joniškio linų 
punktas beveik visai nevei- 
ke.Gerai- ėjusios tik sėnie- 
tįys,, kurių eksportuota už 
341,000 lt. f ;
/ Dėl kainų kritimo javų 
eksportas buvęs neįmano
mas. Taip pat užsieniai ne- i * J’ • *
£irkę nei v Lietuvos žirnių 
nei cLobilų. Tačiau vis dėlto 
javų operacijos 'apyvarta 
sieke 19 mil. litu. Gavės iš

- ___________

TAŠJAUNEBUS JAUNAS
"♦ralės. save jaunuolių cuaūgii* 

iamgti, kuris 1930 metais neuž- 
ttpreaumeruoš . leidžiamo Kaune 
nolosleivią, skaisčiausio mūsų taū- 

ios Sėdo, žurnalo

“ATEITIES”
... . „

/Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
psl.'kas mėnuo jau 10 metų. Jame

.. tąsi gražių eilėraščių, beletristikos 
į dalykėlių, įdomių ir rimtų straips- 
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie- 
fevos besimokančio jaunimo gyve-

“Ateitis” visų,pigiausias Lietu- 
-iroja žurnalas. Už $2.00 jį gausi 

* kas.mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
? “Gamtos Draugo” priedu. Pusm.

•S

000. Esą, jeigu buvę pelno, 
tai ne dėl kokių- ypatingi} 
valdybos sumanymų, o tik 
dėl Šiaurės Lietuvą ištiku-’ 
tuos nelaimės. ' ’ ■

Bene Įdomiausia protes
tuotų vekselių pozicijai, sie
kianti 1,375,495 lt. Dalis jų 
teksią nurašyti į nuostolių 
sąskaitą, kitiems pradėti iš
ieškojimai. Pažymėtina, kad 
protestuoti} vekselių skai
čius sparčiai auga.

Revizijos komisija paste
bėjoj kad Lietūkiui būt daug 
sveikiau dirbti ' tiesioginį 
darbą, o nesivaikyti atsitik
tinai -pasitaikančių -uždar
bių. Mineralinių trąšu ir 
mašinų sralima buvo žvmiai 
daugiau-parduoti. Provinci-

dabartinio Šakiu “Žiburio” 

gimnazijos kapeliono, šmei

žimą, kad jis, esą dar Vilka

višky je„ būdamas ^nųsifdto-
> V . r.

grafavęs su mokinėmis ant 
lėlių. Teismas pripažino

NIGO AarKTtTMA
Šių.metų, balandžio 5. d. 

Skuodo nuovados taikos tei

sėjas nubaudė Vladų Vaserf
. • ’ * f

torius, Pieno Centro VakL 

narys ir t antininkų s-gos 

pinnininkąs, . viską.. apęiti 

neturi fizinės galimybė®,

_ '.- V... ’ 1 ’ - .

APELIACINE “ĖYTd” BYLA 
DŠL 8TRAIP8NIO ‘J’ACCUSE’ 

APYGARDOS TEISME
Balandžio 11 d. Kauno a- 

pygardos teisme buvo svars
toma apeliacinė byla dėl ta
riamo Lietuvos teismo įžei
dimo sąryšy su pereitų metų 
gruodžio 21 d. tilpusiu veda
muoju straipsniu ‘ J ’accuse.’ 
Kaip žinome,! nuov. t. teisė* 
jas sausio 3 d. už tai “Rytą” 
buvo nubaudęs 500 liti} ir 7 
parom arešto. Dabar apelia
cijos buvo paduotos iš abie
jų šalių, “Ryto” red. gynė
jo p. Raulinaičio ir Vąlstyb. 
gynėjo, kuris esąs nepaten
kintas per maža bausme. *

Posėdis prasidėjo apie 10 
vai. iTeismo įsudėtį sudarė : 
p. p. Rasinskas', Balbachas 
ir Mataitis; sekretoriavo pa
nelė . Čerkauskaitė, kaltino 
prokur. Vaitulėvičius. - Pir
mąja ėjo “feyto” byla, pu
blikos tarpe sukėlusi nema
ža susidomėjimo^ - .

“Ryto” red. gpiejas pris. 
adv. pad. dr. Raulinaitis tuoj 
pradžioj reikalauja bylą nu
traukti, nes ji yra netinka
mai iškelta. Reikėti} vado
vautis Baudž. St. 1213 str., 
o ne spaudos įstatymu. Pa-' 
galiau, nėra nurodytą kalti- 
inimobūd'aš, būtent, kuriais 
posakiais prokuratūra įsižei
dusi; nurodyti “J’accuse” 
antraštę dar mažoka. Prašo 
bylą nutraukti.

Teismas išėjo pasitarti. Ir 
tas pasitarimas truko net 3 
valandas. Daugelis spėliojo, 
kad teisėjų nuomonės pasi
dalinę ir greit negali prieiti 
susitarimo . - ...

fi* I

Galų gale, po ilgo ir nuo
bodaus laukimo, išėjęs teis
mas paskelbė, kad prašymas 
bylą nutraukti atmetamas, ir 
ji būsianti nagrinėjama iš 
ęsmės. x Tačiau prokuroras 
prašo pritaikinti naują įsta
tymo paragrafą ir bylą iš 
naujo persvarstyti. Teismas 
vėl tarėsi pusę valandos.

Po antro pasitarimo išneš
ta rezoliucija, kuria Kauno 
I nuov. taikos teisėjo sprėn-» 
dimas panaikinamas ir bylū 
grąžinama žemesnėn instan- 
ci j on persvarstyti.

Bųiauskąkaltu ir nubaudė 3
Sųtauskų kaltu ir nubaudė 3 gyvenantį Ylakių -valsčiuj/ 

mfe.' kalėjimo; Kardomoji dviem savaitėm kalėjimo už 

šmeižtą prieš kuą. K. Šlei

nių, Ylakių vikarą. Paskel

bus teismui sprendimą, Vla

das Vaseris tuoj buvo areš

tuotas.

. . .. .. knygą už VDKNĄ .
DOLERĮ V NL TU I. Knygą mylėtojai naudokitės proga. Basi- 
skubinkite atsNUmti prenumeratą ir nauji uEdražyti. - Jokio no.' 
kesčio ąž pertiuntimą maa nereikalaujame. Kas norėtą įsitaisyti ar
ba papildyti, eayą ksygynMį'gera proga dabar tą padaryti, nes duo- 
dame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gau- 
site už $8.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS. 
nariams. ' ■. \ :

-• • . z* /
*4 ■ i—K

ĮVAIRIOS KNYGOS 2
■ ■ *>.*•- .-rT ■ ■ •

Patarmie Itoterima—pamo- / 
kinimas moterims jų asmenį- ... 
niame, Šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengs 
Kun. V. Kulikauskas __ ... Z-15c.

j . ' • -*Y . _ ■

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveiksląis. Lietu
vių kalbon iSguide Alyva. ?..-50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaką. ParašA T. Vyž- 
piauskaa verte P. B.____ __—40c.

Trumpi Skaitymūlisi—labai *
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. ’ 
Paraše J. Tarvydas _____ -45c.

Turto Normą—moksliški, ps- 
siskaitymsL Paraše Uosis  45e.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Paraše P. aždeikis—______ .65c.

Gerumas — aprašymas .apie . 
gerumą per TeVąt Faberą-Fi- 
Hpiną. Verte Kun. P. L. ___ J.5c.

Tabakas-i-Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

; Užkeikta Mergei* šn Ban
da ir Barydaskutis—apysaka 15c.

Katalikąx Bažnyčia ir De- ’ 
mokratizmbs. Paraše kun. 
Tarnas .Žilinskas___ ;______ 50c.

Apaštalystes Maldos Statu- ' 
tas. — Verte Kun. P. Sauru- 
saitis —----- —------- ..............  - ,25c

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas, derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke- - 
lionės per įvairius kraštus. 
Paraše Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio—y,:,. —....------

Pramoninga Demokratjios Pa
grindai. Paraše JJosie -——75c

GegtižSs MtoSė -^ Kum P.
Žadeikįa. Karna-r./i/Z—50c. 

Aritmetikos Uždavinynas_25c. 
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj —,------- ' .115c.
_ Žaidimą Vainikas—Savybes '

------\*_------------- _ i 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- ’ 
genis -________------------ ------- 50c

Laime — (poėma). Parašė 
Vaitkus------- ' u- -  ---------------50c

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

MūsųTikėjimaa — išaiškini- 
mas pagrindu mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M.,Širvintas------50c.

Lietuvos Ženklai — Išleido * 
J. Šeškevičius ir B-vB, Kau
nas -------------------------------- 1—40c

priemonė — neišvykįmas iš 

namų. .: į . .
- ■ ..... > .

J ** * —

PEV9Ų LIETUVIAI KOVOJA 
UŽ SAVO TEISES V

Vokietijos lietuvių susivie
nijimas paskelbė pareiškimą 
prieš, daromus jam vokiečių 
spaudos įtarimus ir šmeižtus. 
Pareiškime nusiskundžiama, 
kad Prūsų lietuviai iki šiol 
vis dar negauna jiems pri
klausančių teisių ir kąd susi
vienijimui daromos įvairiau
sios kliūtys. . Tačiau, Prūsų 
lietuviai, nežiūrėdami vi^ų 
persekiojimų, prisipažįsta 
prie prigimto savo lietuviš
kumo ir jokiu būdu savo tei
sių neišsižadės. -

• ■ r—— —•

KLAIPĖDOJ PADAUGĖJO
. BEDARBIŲ 1

Kovo mėnesio pradžioj be
darbių skaičius kiek padidė
jo. Savaitėje nuo vasario 
mėp. 22 d. iki kovo 1 d. mie
sto bedarbių skyriuj buvo į- 
registruoti 1,105 bedarbiai, 
jų tarpe 274 moterys.
c ■ ' _______________ • ■'

A. OLEKA-ŽILINSKIS IŠVYKO 
MASKVON

Kaunas. ____
ątro direktorius p. Ą. Ole7 
ka-Žiluiskis šeimyniškais 
tepalais šįoiųis dienomis iš- 
Vyko Maskvon.9 Vykdamas 
Maskvon p. Oleka-Žilinskis 
porai dienų buvo sustojęs. 
Rygoje, kur lankė vietos te
atrus ir susipažino su dar
buotojais. ; .

% r •

Ja ’ - Valstybės te

LENKŲ ŠAUDYMAI

Ties Papiemės km., Vilk
mergės bare, lenkų pusėje 
balndžio mėn. 12 d.- įvayko 
lenkų kareivių mokomas 
šaudymas kovos šoviniais, 
kurį laiką kulkos lėkė mūsų 
pusėn “rekošetu.”

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.30

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas _______ ' 5c.

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

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.-
- Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų. išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas __________ 60c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis___________________ 15c.
' Nauja Skaitymui Knyga—-. 
(Dalis II). Su paveikslais------ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis --------—25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais -__________ ________ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
sė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --------------- -------------25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. .Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koneevičiųs—10c,

Moterystės Nesuardomybe. J. 
Gesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ----------------------10e.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A' Kucevičius  ------ i----------—40c.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—_25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skrūodys—50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- / 
nbs : r . . ..;„_L..40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
sys Puida' ■ —-50c.

Anderseno Pasakos—su
■ eiksW& *{ 
Andziulaitis------- i------- —i-

Iš Kelionės po Europą 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 

įu. Vieno veiksmo juokai. Su- % 
lietuvino Vaidevutis _

Nepaisytojo—keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M.
Turas. Kaina------ ------------------35c

GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedijai parašė S. Tarvy
das -------------- ;-------------------1—25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ----------------------------25c. . -

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

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
tj.' Vertė Akelaitis -----:-------40e

Esamas—3-čia dalis dramos • ■ 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 

<*ašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
Žydų Karalius — drama 4 

iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas _--------------------------- 3Oo.

Visi Geri—3-jų veiksmų varn
ietis; parašė F. V. —------- 10c

Patricija, arba * nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas - ------- :

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant Že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis______ -_____75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
T. Tarvydas------------------------ 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c. 
- Vaikų Teatrai: dalis I: 1) •
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
’afanė; 3) Pasakyk mano lai*, 
mę. Surinko S. K, D. ir N—15c.

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) 
iltirsime paskui: 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N .

MALDAKNYGA8

PLEČKAHININKŲ VEIKIMAS, 

policijos žiniomis, sumažė-' 
jęs tiek šioje tiek okupuoto
je Lietuvoje. Lenkai jiems 
atėmę subsidijas. Taip pat 
nutrauktos subsidijos ir jų 
organui “Pirmyn.” Apskri
tai, jų veikimas kaskart vis 
silpnėja;
' z 

' ’i . ‘

NESUPRANTAMAS APSIREIŠ
KIMAS

^Klaipėda. Gyventojai nu
siskundžia, kad jiems nema
ža krašto organai padarą 
sunkenybių susiekiant su 
tūrgais anapus buvusios sie
nos., Did. Lietuvoje. Yra 
štai kokių nesuprantamų ir 
keistų atsitikimų: Klaipėdos 
krašto" ūkininkas nuveža ko- 
kį ^yvūlį Pid- Pil
tuvo j e, į Kretingą, Gargž- 
dus ar kitur. Jeigu jis šito 
gyvulio neparduoda įr turi 
vežtis namo, tai jis prie bu
vusios sienos turi duoti per
žiūrėti ir sumokėti tam tik
rą rinkliavą.' Bet esą ir to- 
kių atsitikimų, kad to dar|Vakarėliams ir gegužinėms su 
nėra gana, kad jam tas gy
vulys nebepalaikomas Klai
pėdos krašto kilmės, bet iš 
Did. Lietuves kilusiu. Šita 
jam parduodant sudaro ne
maža visokių apsunkinimų.- 
Gyventojai ūkininkai yra 
tuo susirūpinę.

X

Į

”5?. ekonominiu draugiją in- 
stfliktavimas buvęs apleis
tas, Daūgeliu skyrių trūko 
žmonių specialistii.' ? .
-. Diskusijose atstovai kėlė 
klausimą dėl neaiškiu santy
kiu su “Maistu.” Lietūkis 
žiruojąs “Maistui” 2 mil. li
tų vekselius ir turįs kitu pa
reigų, o jokios įtakos ten ne
turįs. Valdyba atsakiusi, 
kad “Maistas” persiorgani
zuoja, ir Lietūkis nuo parei
gų ’teu
Kai kas reikalavo didesnio 
aiškumo
nes dažnai iš paviršiaus at
rodo viskas gerai, o tikrai į- 
staigai gresia bankrotas. 
Apskritai, valdyba turėjo 
atlaikyti smarkią atstovi} 
ataką, kurie reikalavo ją vi- 
^siir pasiaiškinti. Dabar vai-

- -

‘augu

busiąs išvaduotas.

t $Į.00. Moksleivams; met. — 
pusm. $0.50. Tad skubėk!

“Ateitis/’ Kaunas, Lais- 
▼ėsAl.3. '

I?* Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi- 
t<Easi jir stiprinasi saulės spindu- 
0 Bais,.o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
^ Šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip- 
g.rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

Lietūkio darbuose.

idmranBSBaMMM

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote

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

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

tisą papasakos. *

* - “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

lietuvių katalikių moterį} žurnalas, leidžia* 

Moterų Sąjungos. .Joje žale straipsnių ak

tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- 

guolio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky

riai:!) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na

mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros, sky

rius ir kiti. / -

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

ir vinjetėmis, Jos formatai (didis) 

toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
Užsakymais siųskite šiuo adresu:

^MOTERŲ DIEVĄ"
TF. 24 Strui, Chicago, IU.

-*mZ. ... ■ ■
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NUBAUDĖ UŽ KUNIGO 
ŠMEIŽIMĄ '

Balandžio 14 d. Vilkavis- 
kiotaikos teisėjas baigė sprę
sti buv. tard. J: Butausko 
bylą. Butauskas buvo kalti
namas už kun. J. Gutausko, 

°* * / ■ •

• • ' . >■ < - .‘n . ■—;* ’

tiaiMjkn intiUgtttą tirpė yra tik 
vtin* nuomonė 

iiMin"
Prof. Dr. V. MykotiiSo-PotlDo rėdagu* 
jamu-UteratnnoB, mokslo, tfnontoei 
ir

- RABINAVIČIUI ATIMTĄ 
TEISE LIETUVO J 

GYVENTI

Lietuvos vyriausybė, kaip 
teko sužinoti, atsisakė pra
ilginti leidimą p. Rabįnavi- 
čiui gyventit Lietuvoje. Jis 
yra kilęs iš Lietuvos bet 
Brazilijos pilietis, vienas iš 
‘‘ Iiietgar ’ ’ steigė j ų. 1927 
metų pradžioj jis su sušau
dytu Kostu Klesčinsku bu
vo padavęs vidaus reikalų 
ministeriui memorandumą, 
kad jiems būtų suteikta mo
nopolinė teisė gabenti iŠ 
Lietuvos emigrantus.

Tačiau vidaus reikalų mi- 
nisteris tos teisės jiems ne
davė. Dabargi jam atimlas 
net leidžias toliau Lietuvoj 
gyventi. -J

IG.DĮDŽIUUUTOMy
(terinfią arti 5000 puri.)

; m ošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą; nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
Įr tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rtos profesijos jis bebūtų ir kur

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas
/Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvąi, auklėtojai, šeimininkai!
Jus trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai Įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams sviesti, 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 skaitymčlfų, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Yik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja —* vos 4 
lit. metams.'

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

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A Baranauskas—_ 10c.

>■ Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c;

Kristaus Kryfins: Stacijos, .
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės; Birželio ir Spalių mė- 
įesiams. Eleido kdb. K. A. Va- 
sys______ ■ /,ŽBe

Dangaus Karalienė. — Su- ' 
rinko Kun. M. Gavalevicius; 
be apdarų t5 eentai, su "ap
darais . , --------- $1.00

Žmogui ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys --------------- 30c

Socializmas Ir KtiH£ionyb&
PrOt V. Jurgučio ... ... . 10c.

$yda8 Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis _____ i , ,10c

Maldos Galybė.” Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio kri
kščionybės.’ Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ___ y____£

Apsirikimų Komija, 
tikimas iŠ Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lepšiaus Vai
kas—--------...

piešinys IV-to šimtmečio kri-

------ 25c.
AMfr

■

► i '

10a

I

J A- 

/ y

./*
.rf

ir akademiškojo gyvenimo iltnstraotu 
mėnesinis fcrnalf* yra dicHlanslu, 
rlMtautao, MoatausUa fr kjoktlMcm 
prasilavinusiam imogut tinkamiausiu 
lietuvių tarnai**. Todtt vi*l faskuMU* 
te uhteakytl “židinį.” •

“Židinio” kaina Lietuvoje: Mt M t, 
paso. m lt; Amerikoje metanu HWX 
DUflNfitH $2,001L> jHTpySim" Kranu, Laiavie Al/ 

t*'* ‘i

begyventą, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. ’ , *
; “židinio kaiąa Amerikoje: met. 
77$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
met. — 35 K, pusm. — 20 lt

Adresu: KAUNAS, Laisvės A-

i-----■———10e. Pulkim ant KeBą—"D-ko”
S&fc .......$1.00 panda. Odos apdaru $3.00 ir $3.00 

s0 p*. agjgJ^a^jMfr 
' įso nūs—juoaoe (prastam mink*- 

afrm**-——1-50 gfe virš4Hkfa)____^40A 
dogetilra arba Malas Marias Auksą Alte* 
PCyrimts. Pa fhm—juodos (prastais kiotab
Zajaritaskaa-JOe vtrielish),, •■ , ,. ..a, „^-jOa

"DARBININKAS" ..

i



išklauso

Spindulėlis

IŠKILMINGA EKSKURSU A

LIETUVĄ

populiaria laivu KuPranas

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Pasilikite sveiki

O Saulė šventa, o Grožybe, 
Šventybės Dievo Atspindy!
0 Motin meilės, o Saldybė » 
Leisk degti mums dangaus ugny!

Paklydusiam keleiviui 
Žvaigždė skaisti gryna 
Į krantą suka laivą — 
Jos vardas Marija.

Joje gyventi ir mylėti 
Trejybės Dievą—Meilę mūs’— 
Kaip Tu, o Motina kentėti ' 
Mūs meilės divinos skausmus!

Yra danguje Saulė, 
Yr’ žemėj Lelija — 
Jos vardas Marija.
Ir skamba per pasauli

Marija, Motina, Grožybe! x 
Stebukle Dieviškos Širdies. 
O Motin meilės, o Gerybe 
O žvaigžde mylima vilties.

Per šį menesi pri

Marija! Parodyk mums kelią į dangų! 

Nes tu gailestingą,, saldi, nekalta.

Laikyk mus globoj’ ir apgink nuo žabangų, 

Nes be nuodėmė^ tu esi pradėta.'

tuo daugiau 
Džio-

Nuėjo pas Dievulį 
Našlaičių motina—
Kas glaudžia juos prižiū- 
Jos vardas Mariją- [ri ?

Ir girdi
Mūs prašymą ana 
Ta motina geriausia 
Marija, Marija.

einu; prie Tavęs dejuodamas nusi- 
Nenorėk, žodžio Motina paniekinti

1. Špilmano, Su Magelanu aplink pasaulį, apysaką
2. Špilmano, žygis į Nikaraguą, Apysaka.
3. Šen jono, Meditacijos.
4. K. Dikenso, Jaunuolių gyvenimas.
5. Kun. Stankevičiaus, Dėl ko aš turiu būti kata

likas? / •
6. Prof. Toto, Japnimo ko4os.
7. K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.

Kun. M. Vaitkaus, Iš įvairiu pasaulių, Apysaka. 
Kauno Kalendoriusl930 inetams.
Kurie nenorėtų Šitų knygų, gali pasirinkti kitų 

šv. Kazįmieto Draugijos leidinių sąrašo, kurie

METŲ

VlfiUSMMUMMKBAiY
?•*-» a? v >4^ i t*

Šv. Bernardas mokėjo gražiai atsilieptiį Mariją. Pa
klausyk: “Atsimink, o gailestingiausioji Pana Marija, 
jog nuo amžių negirdėta kad kas J Tavę šaukęsis Tavo 
globos prašęs, Tavo užtarymo meldęs būt likęs apleistai. 
Aš tokiu pasitikėjimu padrąsintas į Tavę Panų Pana, 
Motina bėgu, į Tave 
dėjėlis prisiartinu, 
mano žodžius, bet gailestingai klausyk ir išklausyk.” ’ 
—Kiekvienas vaikelis turėtų kuo anksčiau savo jaunys
tėje išmokti mylėti Mariją” nes Viešpats palaimins kiek
vieną kuris myli Jo brangią Motinėlę.

“Palaimintas žmogus, kuris manęs klauso ir kuris prie 
mano durų budi kasdieną; kas mane ras; ras gyvenimą 
ir neišsemiamą nuo Viešpaties išganymą,” šilko šventas 
Raštas.

paskirti ligoniui gai. Bedarbių šeimynų na
riai miršta dažniausiai nuo 
džiovos. Skaudu ir liūdna.

Džiovininkų vaikai ir šiaip 
jau silpni ar ligoti žmonės 
yra ypač palinkę prie džio
vos. Jie turi saugotis tokio 
darbo, kur būva daug dul
kių ir blogas oras. Atitin- 
kamiausias tbkiems žmo
nėms darbas yra kaime, lau
kuose. Be. to, jie turijr mai
tintis geriau, nevartoti svai
ginamųjų gėrimų, nerūkyti. 
Mokykloje žiūrėti, kad toki 
vaikai nesėdėti! susilęnkę ir 
nespaustų prie suolo ir'taip 
jau silpnos savo krūtinės. 
Jie yra reikalingi tokio ju
desio, kame dalyvauti} ran
kų ir krūtinės raumenys, pv. 
gimnastika, ranki) darbas, 
plaukiojimas. Reikia, kad

Suspaudžia dygliai širdį 
Ir verkia mūs siela.. . 
O kas tąs kundą girdi ? 
Jos vardas Marija.

Ugnies takais, ranka galinga
Tu vesk prie Dieviškos Širdie^ ' _ 
Apsiaustus meile stebūklinga, 
Mus žūstančius nasruos mirties.

Vynmedžio Šakelė 
(“Varpelis”) -

“Kas ją suranda,” sako šv. Raštas, “atranda sau gy
venimą ir semia vandens iš Išganytojo Šaltinių.”

Jaunime mylėk Mariją. Marija Viešpaties Jėzaus 
Motinu Jeigu esi geras, tai Ji bus ir tavo Motina. Lai
mingas tas jaunuolis kuris iš pirmų dienų išmoko mylėti 
Mariją ir sekti Jos dorybės kelius.

jos paduotą meiles
Mes vaikeliai irgi turėtume mylėti Mariją. Geriau

sias būdas parodyti tą meilę, tai kasdiena išklausyti šv. 
Mišių. Mūsų mokyklos klasė nori parodyti Panelei Šven
čiausiai, kad mes ją mylime. Kiekvienas prižadėjo kas
diena ateiti į bažnyčią išklausyti šv. Mišių, atkalbėti vie
ną dalį Rožančiaus prie Jos altoriaus.

Keli jūs jauni skaitytojai ąeksitemus?
Jonukas Sakalauskas (Chieago)

goše (menkas valgis, sunkus 
darbas, blogas butas, nešva
ra, girtavimas), tai visų pir
ma tose šalyse visokiais bū
dais ir rūpinamasi pagerin
ti darbininkų ir neturtingu 
sodžiaus žmonių būvis. Pas 
irius, Rytų Lietuvoje, dar 
pačiame Vilniuje yra keli 
tūkstančiai, skaitant gi su 
jų šeimomis, kelios dešimtys 
tūkstančių bedarbių, — aiš
ku, kad apie tai ir kalbos bū
ti negalį Nedarbas ir džio
va — du neišskiriami drau-

jaunojt-karta, be protiškoj 
darbo, lygiai jausti) fizinicP 
darbo (sodžiuje) ir sporto 
(mieste) reikalą. ;

Kaip silpniems; taip - ii*! 
sveikesniems asmenims ne- 
leistina be ypatingo reikalo"’ 
daug kalbėtis su arti esatie 
čiu džiovininku, tuo labiau1 
bučiuotis‘su juo ar naudotis j 
jo drabužiais, skalbiniais^ 
gulėti su juo vienoje jovoję- 
ir t. t. Spiaudymas ahi£ 
grindų yra kenksmingas 
biaurus paprotys. Negalima, d 
kur pakliuvo, spiaudyti neįgį 
tik džiovininkams, bet iį% 
sveikiems žmonėms. Ypač'' 
džiovos pradžioje dažnai juk * 
žmogus nenusimano sergąs. ? 
Kiekviename name turėtų 
būtų spiaudvklė. •

Apie džiovą ir kovą su jaU. 
galiriia būtų rašyti ištisi to- -d 
mai, bet -vietos stoka verčia • . i 
tenkintis šiuo trumpu ir ku- ; 
kliu rašinėliu.! -

Zofija Knott&’ūntūtč-(Maynard)

Linksmai prisimenu dienelę kuomet mano mamytė.. . 
Amžiną jai atilsį, pasisodinus mane šalę savęs mokino 
pirmą kartą ištarti ir išmokti žodžius: “Sveika Marija 
malonės pilnoji."

Tai buvo turtingiausia di'enelė mano gyvenime. Ko
dėl, jūs gal klausite? Todėl, kad jį į mano širdį įdėjo 

Visur ir visuomet laikiau ta

. \ • “' > •
Klierikas Juozas Belevičius

MARIJA
Nuo amžių Tu skaisti pradėta, 
Linksmybė Tavo amžina, / 
Nuo amžių Dvasiai pažadėta 
Tu Sūnui skirta Motina.

■ ■ ■ \ ' • •• l' ' '

SVEIKI GYVI MANO JA UNI SKAITYTOJAI!

Pradėjome. Gegužės mėnesį švęsti. Atėjo visos gam
tos linksmybės. Žolynai, paukščiai sugrįžo atgal į mūsų 
darželius. Visur linksma, gražu. -Aiškiai matosi Dievo 
galinga ranka. Sykiu, šis mėnesis turi didelę svarbą mums 
katalikams. Gegužės mėnuo pašvęstas Marijos garbei. 
Visur peiršį mėnesį, katalikai kasdiena klūpodami- prie 
Marijos altoriaus išreiškia Jai savo i.štikmumą ir meilę. 
Žinau, kad ir mano jauni skaitytojai Marijai parodys sa
vo meile ir troškimą taptj Jos ištikimais vaikeliais*.

Daugelis iš mano jaunų rašytojų prisiuntė raštelių a- 
pie Mariją, Taigi pašvęsime šį leidinį Jos garbei.

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

MANO DOVANA
Gegužės mėnesis ištikrųjų turtingas žmonėms tikin

tiems. Šis mėnuo, manau kod mums mergaitėms irgi 
svarbus. Esu begalo dėkinga Sesutei Marijai L.. /už 
visos jos gražius pamokymus apie Mariją. Jeigu šiandie
na esu laiminga ir paklusni mergaitė, tai todėl kad ji ma
no jaunoje širdyje uždegė meilę prie Marijos.

SKANDINAVŲ-AMKRIKOS 
; LINUOS

MYLĖKIME

au kas savaitę papuošti Marijos 

altorėlį su gėlėlėmis. Žinoma reikės atsižadėti saldainių, 

judamųjų paveikslų. Bet kas tų dalykų atsižadėjimas, 

dėlei Marijos. Map begalo linksma, kad Sesutė Marija 

L... leido'man pačiai padėti gėleles ip sutvarkyti alto-

18
randasi Kaulio Kalendoriuje, arba tą sąrašą gali

ma gauti iŠ Šv. Kazimiero Draugijos atstovo Ame

rikoje Kuri, fct. Stonio, arba tiesiog iš šv. Kazimie

ro draugijos, Kaune Rotušės Aikštė 6, Lithuania.

Įsirašyti į šv. Kazimiero Draugijos narius gali

mą per šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Ameri

koje šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Providence 

Street, Woreester, Mass., arba tiesiog į Šv. Kari; 

miero Drau gi ją aukščiau nurodytu adresu:

. K«n. S. Stonis,
V- šv. Kazimiero D-jos Įgaliotinis Amerikoje

Kas nori visam amžiui prikląųsti prie ŠV. KA
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražių 
katalikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į

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

b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis 
— 50 doL atimtinai.
į- c) GARBĖS NARIUS^ S'drio mokesnis —100 
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nais. ; . /

Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys 
gauna iš šv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą 
gražų diplomą. /

Kuo į didesnius narius įsirašyti, tuo daugiau 
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir gatbin- 
gesnį darbą atliksi. .,

1930 MITAIS NAMAI GAUS 9 KNYGAS ’

.... ..... . ....... ■!.........

. • P. Savičius

PLAUČIŲ DŽIOVA
II. ,

Gydoma 'džiova ne tiek 
vaistais, kiek sveiku gyve
nimu. Jei sąlygos ligoniui 
leidžia - naudotis tyru oru,- 
geru maistū, 
yra vilties pasveikti 
vininkams turi būti skiria
mas atskiras, erdvus, švie
sus, saulėtas, su langais į 
pietus kambarys., Jei to ne
galima padaryti, tai. reikia 
jau nors 
atskirą, patogią kambaryje 
vietą, arba atskirti jį para- 
vanu (uždanga). Be to, li
gonio kambaryje turi būti 
laikomi tik patys reikalin- 
giriusi daiktai: lova, staliu
kas, kėdė, mažas po kqjų ki
limėlis. Visi kiti daiktai, 
ypač minkšti baldai, "turi 
būti pašalinti. Geresne oro 
apykaitai ligonio lova stato
ma bent pusė metro nuo sie
nų. Ligonio kambarį reikia 
dažnai vėdinti. Žinoma, rei
kia prie to apsaugoti ligonį 
nuo skersvėjo. Patariama 
džiovininkams prie atitin
kamo oro kuo dažniausiai 
būti-lauke, prie saulės, lai
kyti atdarus langus. Toki 
žmonės ir, maitintis turi ge
riau, vartoti maišytą, įvai
rų maistą (kiaušiniai, mė
sa, pienas su kava, arbata, 
kakao). . Prižiūrėti, kad li
gonis butui risiMpet^švaia^ 
ypač baltiniu^ reikia daž
niau mainyti, nes džiovinin
kai dažnai prakaituoja. Ne
galima spiaudyti bet kur, 
nes skrepliuose yra tūkstan
čiai džiovos sėklų, kuriomis 
galima užkrėsti artimieji. 
Spiaudyti reikia į tam tiks
lui skirtus puodus, spiau- 
dvkles, bonkas. Spiaudyk- 
lėsna pirpilama užmušančio 
džiovos sėklas skystimo \(sti- 
prus šarmas, atskiestas .de
gutas, 5% nevalyta karbolio 
rukštis). Spiaūdykles rei
kia kasdien šiltu vandeniu 
išplauti, skreplius gi užkasti 
žemėn. x Nosines, skepetai
tes ir šiaip jau spiaudalais 
užterštus skalbinius prieš 
skalbsiant reikia- pavirinti 
atskiestame šarme, nes viri
nimas užmuša ligos sėklas.

Anglai jau arti 100 metų 
kovoja su džiova. Kultūrin
gesnėse valstybėse džiovinin
kams steigiama tam tikros 
gydyklos arba sanatorijos. 
Sanatorijose ligoniai gerai 
maitinami, beveik visą die
ną išbūva lauke. Daugelis 
džiovininkų sanatorijose pa- 
lengvėl pasitaiso. Antra ge
ra sanatorijų pusė tai, kad 
ligoniai išskiriami iš sveikų 
žmonių tarpo ir negali to
liau ligos platinti. Kultūrin
gose ^Valstybėse rūpinamasi 

ne tik džiovininkais, bet ir 

palinkusiais prie džiovos 

sveikais žmonėmis, kuriems 
dėl jų gyvenimo sąlygų yra 

pavojaus džiova susirgtu 

Kadangi džiova suserga daž

niausia žmonės, ' kuriems 

tenka gyventi blogose sąly-

(“ žvaigždė”)

t



jijJCHARISTINIS KON

< - ’ GRESAS .
^ Eucharistinis Kongresas nio ii- buvo svarbiausias prė- 
/prasidėjo Carthagoj, Afri- kybos miestas aūt Vidurže- 
/koj, kur susirinko apie 16,- minės jūros kranto; Iki 265 
000 katalikų iš, viso_pasau-

Popiežiaus delegatas, 
'.' Kardinolas Lepicier, pradė- 

iškilmes ir perskaitė šv. 
-Tęvo raštų, taip vadinamų 

-.bulių, kuriuomi suteikta pa- 
. laiminimas susirinkusiems į 

iškilmes. Prakilniausios 
„ Katalikų Bažnyčios ceremo- 
-nijos visuomet būna sujung- 

Mos su Eucharistiniu. Kon- 
į^esu.;. Jo tikslas atgaivinti 
j ^ilų tikėjimą ir meilę bei 
/ pamaldumų prie šv. Eucha- 
> iistijos. Tašai Kongresas 
į^iįais metais buvo nukeltas į, 
gĄfrikų, šv. Augustino tėvy
nę, kad pagerbus to didžiojo 

ventojo vardų ir ,atnauji- 
jus katalikybę toj šaly,.kur-

ūžėjus barbarams, bu- 
?>yo nuslopinta, dabar gi vėl 
įpradeda atgyti.

’ ' '' ' ' •' ■ Carthago labai senas mies- 
j tas: Jis buvęs įkurtas 9-tam

Žuintmety prieš Kristaus gi- 
į jhimų. 410 metais prieš 
^ Kristaus gimimų. 410 metais 
. prieš Kristi} Carthago pa- 

į riekė augšto kultūros laips-

LIETUV 
R PRAM 
—• - r . i

Pramonė ir krašto talpumas.—2. Pramonės 
] ^galimybės žemės ūkio kraštuose. — 3. Pramonė i 

kitaip galybės ir prestižo reikšmė.—4. Kai kurios \ 
<^^gairės industrializacijos link. ' :
7 ? ’ 1. PRAMONE IR KRAŠTO TALPUMAS.
* * - *' ■ ' 'l • ' _

Jei skirtume Lietuvų Rytų Europai, tai ji čia 
7/ųu sdvo 40 gyv. viename kvadratiniame kilometre 
/>ricaitytųsi vidutiniškai apgyventu kraštu. Tačiau 
VJtttskilę nuo Rusijos vis labiau susirišame su cen- 

jfo ir šiaurės vakarų Europa, kuri vidutiniškai 
Apie 3—5 kartus yra tirščiau gyvenama, hėgu mū- 

!r/ųų šalis. Kai kam Vakaruose metasi į akį, kad 
jUėtuva dar apytuštis ir mažai sunaudotas kraš- 

% 4as, puikiai tinkąs kolonizacijai ar bent ekono- 
ininei penetracijai; ir jįs čia pat; lengvai pasie- 
jpamas. Gamta nemėgsta tuštumos ir stengiasi'ją 

į / fižpildyti: /dešimtis tūkstančių žerričs ūkio, prolė- 
^'farų ar nuskurdėlių, išbėgusių iš Lietuvos Pietų 

Amerikon, pakeičia he taip jau gausūs, bet daug 
Reikšmingesni tūkstančiai svetimšalių, penetruo- 

wių Jjietuvos pramonėn ir prekybon. Tai rodo, 
id svetimos bangos lėtai, bet tikrai pradeda at
mesti ir užlieti, tolimoj ateity—gal net visai pa- 

įti, dar nesubrendusį Lietuvos organizmą, 
baisūs pavojai verčia mus ne tik pagalvoti, 

ir imtis tikri) priemonių savo tautos ekpnomi- 
ns pamatams konsoliduoti. Šia kryptimi pta-

ka«i yra pirmaeilis veiksny* f

" ;Vi€n žetpės ūkį keldami jokiu būdu nesustab- 

<flyshhe tos emigrari]os4>ango8, kuri per pasUtno*

f

Aiimiatinni rw>nnwruw_
Carthagų užkariavo lafcki- 
niai žmonės — vandalai, ir 

nuo to laiko tos šalies civi- 
V . • I

lizaeiąa žlugo. Atėjo arabai 

ir su jąją muzulmanų tikė

jimas. Šv. Liudvikas, Fran- 

eijos karalius, mėgino atva

duoti Carthago’s kraštų, bet 

pats ten žuvo 1270 m.

Tik 1830 m., kuomet Fran

ci ja užkariavo tų. Afrikos 

dalį, kardinolas Lavigerie 

pastatė Carthagoj katalikų 

bažnyčių. Paskui 1881 m. 

tapo įkurta dabartinė kate

dra, ir katalikų tikėjimas iš- 

naujo pradėjo gyvuoti.

' Eucharistinis Kongresas 

dar daugiau sustiprins ka

talikybės dvasių šv. Augus- 

tino tėvynėj. . '

• ■ K.
. o ■

m. vedė nuolatinius karus 
su Sicilij os grekais, paskum 
su Romėnais. Pastarasis ka- 
ras pradžioje buvo sėkmin
gas, ir Carthago’s vadas 
Hannibal kelis kartus nuga
lėjo Romos kariuomenę ir 
atsidūrė ties miesto Romos 
vartais. Atrodė, kad Car
thago užkariaus Romų, bet 
galų gale Romos respublika 
atsigriebė, perkėlė karų į 
Afriką ir 146 m. prieš Kris
tų užkariavo Carthago’s val
stybe ir patį miestų išgrio
vė. ■ ■ ’’' . - < .

Pasirodžius krikščionybei, 
Carthago’s apylinkėje atsi
rado Kristaus mokslo pase
kėjų, tarp kurių įuvo kele
tas; kankinių: . šventosios 

Perpetua Į ir 'JTeĮicitas, • šv. 
CiprijonaS’ vyskupas ir k. 
Netoli Carthago’s, mieste 
Tagaste 354 m. gimė šv. Au-

V*-
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Nepavykusi De
monstracija ~

Komunistai verkšlena dėl 
nepavykusių gegužinių de- 
monstracijų. New Yorkė lie
tuvių dalyvavę ne daugiau 
kaip 500, ir tai priskaitant 
visus, simpatizuojančius. 
Daugelis net komunistų par
tijos, narių, nedalyvavo. Vie
ni tingėję, kiti dirbę, nors 
dirbti tų clieną buvo griežtai 
uždrausta; kiti nesusitarę, o 
kiti tiesiog sarmatyjęsi stoti 
po raudona vėliavų. Žodžiu, 
viskas buvę ne taip kaip tu
rėjo būti. Priežastis gi tam 
— dešinumas, kuris, girdi, 
komunistų judėjimų ėda, it

Pasirodo, kad komunisti
nės demonstracijos ima nu
sibosti. Apčiuopiamos iš to, 
naudos nėra, nebent pašūka- 
vimas laikraščiuose, kuriuos 
skaitydami atstui gyvenan
tieji Maskvos agentai gal 
šiek tiek pasidžiaugti taria
muoju pasisekimu komuniz-

*
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Pavasaris bangoms atūžia, 

Snieguotoms putoms iš kalnų. 

Migloms ir prošvaistėms giružės 

Pabarstė tūkstantius šypsnių.

■ . f. X

Pirmų žiedų tu skint eini 

Ir veversėlio klausai dainų:. 

Ir vis su jauna širdimi, ’ .

. Ir vis šu ilgesiu didžiu!
* J ", . y y ■

Vis jaunas tų, pavasari, < . 
' Su šypsenoms ir su žiedais.

■'? Kasmet su burtais ateini — 
t ' ' ■ ..v .

Kalbėt su vėtroms ir žaibais. z

Kasmet žibutėms nubarstai 
Kalnų pašlaites ir takus, 
Kasmet gegužės vakarais

. Švaistais raudonu griaustiniu.• * . •
Kasmet su pempėm ir gandrais 
Lipi didingas iš kalnų — 
Pasitikt ar kas ateis,
Nelauki, ir neklausi tu.

Dėl to tu draugas man brangus, 
Kad tu su vėtrom ir žaibais, 
Kad tu snieguotus Vieškelius 
Žieduotom pievom nubarstai.
• < • • • • • • • • • ,• • • • • • • • • •

• Mana širdis bangoms atūžia, 
; Snieguotoms putoms iš kalnų, 

Sutikus tave ties giružėms, 
Žiedais pražysta kaip ir tu!..

(“Ateities Spinduliai”) "
. * * * . . . ‘
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Iš senųjų kalbų tik mūsų 

kalba liko gyva; kalbama,- 

kai kitų vien raštuose beiš

liko. Nors apie trejetas mi

lijonų ja kalba, vienok kal- 

'Jbininkai jos griebiasi mo- 

* Vv+is kad Garimi fflinrnstiikytiš, kad gėriau suprastų 
senąsias kalbas, kurių šian
dien niekas nemoka.

Kalba auga, tobulėja, kei
čiasi. Europos gyventojai, 
kadaise kalbėję ta pačia kal
ba, šiandien vieni su kitais 
nesusikalba. Indo-europie
čių kalbose dar randamas 
žodžių panašumas rodantis, 
kad jų, kalbos yra atskilu
sios nuo vienos bendros san- 
skrito kalbos. .Imkime mū
sų žodį “sūnus:” sanskrito 
kalba bus “šunu,” vokiečių 
“sohn,” anglų “son,” rusų 
“syn” etc.; arba imkime-žo
dį “naktis:” sankrito kalba 
bus “nakta,” vokiečių — 
“nacht,” anglų — “night,” 
rusų — ‘n‘oč” etc.

Palyginimas

•gustinas. Jis liko vyskupu 
mieste Hippo, netoli Car- 
thagd’s, 395 m. iki savo mir
ties 430 m. Tais laikais ka
talikybė ten buvo žydinčiam 
stovy,' bet jau 430 m. šv.

-*• i
mo Amerikoje, bet ir tie, su-

ries ūkio, prole- 
Lietuvos Pietij

ketvirtas, penktas—ėaturtha, pan- 
čama; šeštas, septintas—ehashtha, 
saptama;* aštuntas, devintas — 
aahtama, navama; dešimtas—da-‘ 
šama.

Toliau panašumas menkė
ja. Štai pora sakinių: “De- 
va may’a api paribhramata 
vindhyatavyam ko api ku- 
maras kshudha trisha ča kli- 
šyan aklešarkas Sa ča trasa- 
gadgadam avadot; Mahab- 
haga klishtasya me krivatom 
aryasahayyakam. Asya hi 
me pranapaharinim pipasam 
pratikartum udakam udan- 
čan iha kupė ko api vridd- 
has mama ekašaranabhutas 
paritas. ” Štai koks ilgas žo
dis: “ nagaragramakharva-

> •

■ taputabhedanadini.”
%

Sanskrito abėcėlė turi ke- 
tarioliką balsiu, trisdešimt 
tris priebalses. Pačios rai
dės mums yra svetimos, jų 
garsai skamba kaip ir mū
sų. Jų kalboje yra vienskai- 
ta, dviskaita ir daugskaita, 
ir yra septyni linksniavimai 
ir dešimt, laikų.

Tauta, kių-i kalbėjo san
skrito kalba, buvo vadinama 
Aryas. Keturi tūkstančiai 
metų atgal arijai atsidangi
no į Indiją. Čia jie rado ki
tų tautų vadinamų DasyusJ 
Ši tauta išsiblaškė. . Arijų 
kalba augo, tobulėjo, keitė
si, tapo rašomąja kalba. 
Paskui liaudis nuo jos ati
tolo, vien apsišvietę ^žmones 
tek^lbėjo.ToliaujiheSikęi- 
tė ir raštuose , mums išliko 
tohula.

Sanskrito kalba yra Indo 
Europos kalbų motina. Jo$ 
tobulumas, senumas, turėji
mas įvairių legendų, himnų 
lingvistams duoda puikioj 
medžiagos filologijai.

(“R-tas”)
!—

vienas, du dvi, trys—eka, -dvi, 
iri, četur; keturi, penki, šeši — 
pančan, shagh; septyni, aštuoni— 
sapton, ashton; devyni, dešimt — 
navan, dašon; pirmas, antras, tre- 

| čias — prathama, dvitiya, tritiya;

Lietuviškai Sanskritiškai
esmi asmi
esi asi
esti —■— asti
kas kas
Dievas DevaS
tėvas, tata piti, tata

•sūnus sunu
duktė duhita

— brolis bhrat
plaukai, kasa kesa
akis akšhi
dantis danta
nosis naša

: i
diena, dina -• " dina
naktis .į, nakta
vanduo, u®tuo udon
ugnis ____ agnis
vėtra vata

• medus madhu

' - ” ------------------- r

BUV^S LATVIJOS PREZIDEN- 
TAS KAUNE

Balandžio 11 dieną buvęs
• . •* r •' i * . . . ' - j,
Latvijos prezidentas Zem- 
gals su šeimyna vykdamas 
I^ahcūžij^i1%hvo'’' s&tojęs' 
Kauno stoty. Buvusį prezi
dentų pasveikinti buvo atvy
kęs Lietuvos užsienių reika
lų ministeris d-ras D. Zau
nius, ^''Lietuvos prezidento 
vardu asmeninis sekretorius 
pulk. Giedraitis, Latvių ats
tovas ir karo atache.

Z.

žinoję visų teisybę, galuti-
;•.-.v/-. ■- ~ -v-;z . —■■' ■ ■ ■
nai prieina prie išvadas, 
kad tos. demoųstracijos tik

- • » -■ s

suerzina' visuoipenę ir apr 
sunkina -sovietų pastangas 
kitose šalyse.'-r 5 f. • T

X • ’ •'»' t • '' * *'

O ka gi* iš to gauna dar
bininkai ?' Keletu guzų gal
von ir juodų vardų dirbtu
vėse. ' Tų viską apsvarstę, 
ir patys komunistai “sar- 
matyjasi,” arba tiesiog bijo 
pasirodyti viešais savo idė
jos išpažintojais.

milijono vLietuvoj susilauktume arti 5 milijonų, o 
visoje’Lietuvoje apie 8 milijonų gyventojų, kurių 
turtai, kaip kaimuose, taip ir miestuose būtų daug 
stambesni. Aštuoni milijonai turtingų ir kultū
ringų žmonių tai jau ne menka tauta^- Atsimin
kime, kad aštuoni mil. belgų sukūrė savo mažytė
je žemelėje penktų pasaulinę galybę, jeigu jų iš
reikštame turtais ir materialine kūryba. Tad sa
vos pramonės ugdymas negali mums būti antraei- 

limiems kraštams dovanoti, išbarstyti po visų pa
saulį, kad ten jie ištautėtų ir tik svetimus orga
nizmus sustiprintų be naudos savo gimtajai mažai 
šalelei./ "* -

2. PRAMONES GALIMYBES ŽEMES ŪKIO 
KRAŠTUOSE

. v '' . . .r

—Kai kam gali rodytis, kad Lietuva yra pačio 
Dievulio skirta likti beveik išimtinai žemės ūkio 
kraštu, nes neturi stambiajai ir sunkiajai pramo
nei reikalingo anglio, geležies, benzino, vario ir 
kitų mineralų. O vis dėlto ne taip. Jau ne vie
na šalis, neturėdama šitų mineralų, vis dėlto su
kūrė jų apystovose stambią ir įvairių pramonę. 
Šveicarija ir Danija galėtų šioj srity, suteikti 
mums daugiausia įkvėpimo ir pasitikėjimo mūši} 
gamtiniais resifrsais ir žmonių jėgomis. Abi tos 
šalys netūri pramonei reikšmingų mineralų, o jų 
teritorijų pląta’s beveik ketvirtadaliu mažesnis Už 
dabartinių ribų Lietuvą. Neturi jos ir vertingų 
kolonijų, o svarbiausiejijnineralai reikia gabentis 
iš ne visai artimų sričių. Prisižiūrėkime į tas ša
lis atskirai:/ I ' ' .

Šveiftatijos plotas 41,000 kv. kbn.,\p gyventojų 

—4 milijonai. Iš jų 1920. m. miesl 

. 61%, o kaimuose tik 39%. • Prisimin

K.
B

. r

žiau negu .Nepr. Lietuva, tad bus visai aišku, kač 
daugumas jos gyventojų turi verstis pramone ii 
gyventi miestuose: Žiuri che 250,000 gvv.‘, Bazei] 
160,000, Genevoje 130,000 ir Berne (sostinėje] 
120,000. O be šitų — yra dar apie 30 miestų, tu 
rinčių nuo 10,000 iki 80,000 gyv.

Daugelis mano, kad Šveicarija verčiasi dau 
giausia iš svečių—turistų, kuriems pardavinėja 
savo puikius reginius ir gerų'kalnų klimatų. Ii 
viešbučių ir įvairių internatų ten gauna pragyve 
nimų 102,000 žmonių, įskaitant čia ir nesuaugu 
šius ir nedirbančius šeimynų narius. Bet iš pra 
monės čia gyvena net 1-,647,000 žmonių, iš žemė 
ūkio 1,029,000 ir iš prekybos bei transporto 223, 
000. Tad vis dėlto pramonė Šveicarijoj yra pat 

.svarbiausia žmonių pragyvenimo versmės. Ture 
dama daug žmonių, bet maža dirbamos- žemes 
Šveicarija labai stinga savos duonos ir kitų vai 
gomųjų produktų. 1928 m. grūdų ji importai 
už 5390 milijonų litų ir kitų valgomųjų prodtikti 
už 500 milijonų litų. Mažam ir gamtos turtais ne 
apdovanotam kraštui stinga visų mineralų: gele 
žies importavo už 300,000,000 lt., vario už ilO/JOŪ, 
000, kitų mineralų už 320,000,000, o Šilko, medvil 

fnės, vilkų ir odų žaliavos už vienų milijardų ir čh 
šimtu milijonų litų. Taigi šveicarams tenka iw 
portuoti beveik vis;} pramonei reikalingų žaliau 
ir kuru ir. išlaikyti konkurencijųsu geriau įamto 
apdovanotais kraštai^, šitų importų turi apntė 
keti geri šveicarų pramonės išdirbiniai, kurių 1921

• • ' • . * * -r

..........660,000,000 lt į 

..........530,000,000 lt ', 

..........220,000,000 lt 
460tdOO,tittMt:

..... .S4o;ooo0so iį.
......... . . .  .ĮTO/MKŲKn

. *... ,160,

53,288 sveikiausio ir stipriausio amžiaus žmones. 
Kad ir aukščiausia pakelta žemės ūkio kultūra 
nepajėgs duoti darbų visam Lietuvos prieaugliui. 
Net tikrai pavyzdingų ūkių kraštas Danija žemės 
ūkyje sutalpina tik 32 proc. savo gyventojų. At
sisakyti nuo stambesnės pramonės mums'reikšti} 
netekti galimybių pakelti ir patį žemės ūkį į auk
ščiausių galimų laipsnį. Nesant- pramonės, taigi 
nesant ir stambesnių miestų su pasiturinčia bur- 
*1
stovios trinkos savo ūkio produktams. Jis-negali 
gauti.net pakankamo kultūrinio impulso, kurs 
gaunamas miestuose ir kurs veikia teigiafnai į ū- 
kininko smegenų ir muskulų judrumų.

Labai reikšmingas Europoje faktas, kad iš re
tai gyvenamų žemės ūkio kraštų žmonės nesustab
domai bėgo ir bėga į tolimus užjūrius arba į rim
tesnius pramoningus kraštus. - Emigrantai plau-- 
kia daugiausia iš Ispanijos, Portugalijos, Italijos; 
Jugoslavijos, Rumunijos, Vengrijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Suomijos. Iš SSSR milijonai pabėgtų, 
jei tik kas atidarytų jiems duris. Iš- čia paminė
tų kraštų tik. viena Italija yra tankiai apgyventa 
ir nebegali viso savo prieauglio namie sulaikyti. 
Tuo tarpu tirštai/gyvėnami kraštai, bet turį stam
bių pramonę,' labai maža emigrantų teduoda,. Pra
moninguose kraštuose 'žmonių tikras skruzdėly
nas: Belgijoj 260 viename kv. klm., Olandijoj 215, 
Anglijoj 255t Vokietijoj 130, Šveicarįjoj 94, Dani
joj 80; o vis dėlto iš šitų kraštų emigracija labai 
menką. Tokia Belgija jos visai beveik neturi.

Jei Lietuva remsis tik žemės ūkiu, tai ji nega

lės išlaikyti namie savo gyventojų prieauglio, jos 

_ ’ pasiliks 'jautei tiij

net neturtinga tauta. Visai kas kita tuo latve ju, 

jei pavyktų mums išnaudoti Visas, kad ir ne di

džiausias galimybes, kurias Lietuvos gamta ir pa-. 
. .. ...* - ..... -

žuazija, ūkininkas neturi čia pat arti geros ir pa- Jis dalykas, jeigu nenorime savo tautos žmonių to-

. ; / . tveicarija '* '
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js Ugdymas, ir Jos koncentravimas j Ifettfvių augimas bus paraližuotas.ir

m. jie eksportavo:

> Šilko audinių už... 

Medvilnės audinių

. *, Kitokių audinių .

. i. Mašinų........ ’.............. ... ...

Laikrodžių už..

Odos išdirbinių

ii’ Šveicarija i
.SS

ri »
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gauti.net
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... Klaipėdos krašto statute 

pasakyta; kad mokyklų pro

grama krašto mokyklos, ne

būtų menkesne negu progra

ma Didž.Lietuvos.mokyk

lose. Patikrint i^Vbkia Klai- 

pėdos krašto pradedamųjų 

mokyklų^ programa, $vieti- 

‘mo ministerija buvo .pasiun

tusi savo atstovą, Tauragės 

mokytojų seminarijos direk

torių Mačernį. Jis apvažia

vo visą eilę, mokyklų ir pa

žiūrėjo kaip ten dirbama. Ir 

ką jis pamate? Laikraščiuo

se jau daug kartų rašyta, 

kad tęn daug mokytojų, mo

kyklos darbui netinkančių. 

Bet ką min-jos atstovas ma

tė, niekam, tūr būt, nebuvo 

"prisapnavę; Apsistosime, tik 

prie Lietuvių kalbos, kaip ji 

ten dėstoma ir kas ten da

rosi.. • •

Tik kelios tėra iš tų 200 

Klaipėdos mokykit}, kur lie

tuvių ' kalba yra dėstomoji 

kalba. Kitose dėstoma vo

kiškai. Dėsto net ir tokiose 

mokyklose vokiškai/kuriose 

vos vienas kitas vaikas -yra 

vokiečiij tėvų ir mokytojas 

pats moka lietuviškai kalbė

ti., Lietuvių kalbos progra

ma 'hera smulkiai išdirbta. 

Nėra ten tokių smulkių nu

rodymų, koki yra vokiečių 

kalbai. Jau kiek metų pra

ėjo nuo, to plano sudarymo, 

direktorija nėra pasisten
gusi šitą planą patobulinti. į

Mokytoji} vos 80% moka 

šiaip taip lietuviškai. Kiti 

visai nemoka, arba apie*jų 

mokėjimą nėra ko nei kalbė

ti. Ir direktorijos čia pasi

rodo keista politika:?} lietu

višką mokyklą, tai yra mo
kyklą, kurioje ^augumas 

vaikų jau iš namų kalba lie-

vaikai jį už blogą skaitymą 
»rišj(wįtų.; f* 

įĮBbmu, kaip eina paritet

as tarp mokytojų ir 

vaikų. Kokius klausimus 

mokytojas- stata vaikams. 

Čia paduosime tik keletą to- 

kįų perlų, kaip klausia mo

kytojas: Ką tu papasakok 
nu mergelei Kur stav mar
geli? Kas laiko į ranką? 
Ką tu žino nuo margelio? 
Kiek yra vištai?,. Jau šitų 

kelių iŠ daugelio pavyzdžių 

patenka, kad suprastuiųčm, 

jog iš tokio mokytojo nėra 

ko gero laukti. Toki daly

kai tik visiems gėdą daro.

O kokia dvasia viešpatau

ja kai kur mokyklose? Kad 

geriau suprastume, paduo

dame tik vieną atsitįkimą iš 

Vilkiškių triklasinės mokvk-

taviškąt s^ taefetė 4ąoiH|
ją, kuris Hetuvių Mbks bėjimas 

sai arte tab^'mašiu'tetoMįą? 

O į mokyklą sų vdkįškų MįĘ 

kų daugumą paskirta tietib 

viškai kalbantį mokytoją’ 

Kad nors tuos' lietuviškai 

mokančius mokytojus tieka* 

mai paskirstytų, tai'būta 

bent šis ta& . y

_ * “ **

Yra direktorijoj parėdy

mas, kad į/mokyklą; įstoję 

vaikai būtų savo "tėvų" kal

bos mokomi. Bet kelintoje
•x - • *'"f •

mokykloje šitas datoma. 

Vokietukai, tiesa, yra pa

mokomi savo tėvų kalbos, 

bet ne lietuvių vaikai. Kur 

ir mokės, kad pats moky

tojas nekalba lietuviškai

Jei kame lietuviu kalba ir 

yra dėstoma, kaip ji čia dės- Vaikai klausiatai: Kaip 

vadinasi Klaipėdos, krašto 

vyriausia valdžiai Vienas 

vaikas drąsiai atrėžia : Hin- 

denburgas. Vėl klausiama 

kur yra’ Klaipėdos krašto 

valdžios būstinę? Kitas vai

kas: B e r 1 i n. Klausiama: 

Kaip vadinasi Lietuvos sos

tinė? Trečias vaikas atsa

ko: M o 8 k-a u. Šitokiak
į . - ♦ - . - *
gudrybes vaikai iš- savęs, 

matyti, čia negali sumanyti. 

Tatai paliudija šitokio atsi

tiktam aprašymas vienam 

f

K

, įgr.H 
Tilžės laikrašty. Vos tai ąt- 

sitiko, jau vienas Tilžėje lei

džiamas vokiškas laikraštis 

tai prąnčkė 

čia būtų taip sudaryta.

Atrodo, lyg ty

čia būtų taip sudaryta.

Kas vaikams pasakojama 

apie Lietuvą,; apie jos praė- 

tį Mokykloje vaikai pasa

koja, kad Klaipėda turinti 

206,000 gyventojų. Lietuvoj 

gyvena 10 milijonų žmonių. 

Naumiestis "Vsąs Lietuvos 

_ —ž.—.— ----------------;—z 
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didžiausias miestąs ir L 
Jeigu vaikai, atvykus komi
sija^ šitokius vėjus pasako

ja, tai kas bereikia apie tos 

mokyklos mokytoją .manyti 

ir sakyti? .
. . jeigu Svetimieji išgi/Sta, 

kad tokios štukos darosi 

Klaipėdos krašte, kad tokios

O

MŪSŲ KALBOS RAŠYBOS PRASTIMIMAS

ftana? — yra mokyklų, ku- 

riosA’ mokytojas pasiėmęs 

knygeles, lietuviškai parašo 

straipsnelį lentoje. O vai

kai tada turi iš lentos'išsi- 

rašyti ir skaityti. / Ar vai

kas gerai takaito^mokytpjąsĮ 

nesupranta. Jis tegali pasa

kyti “we$tar,” kad. kitas to

liau skaitytų.

Kitoj mokykloj mokyto

jas išima is- knygų spintos 

kelias knygeles, padalina jas 

tarp vaikų, ir tegu jie skai

to. Vaikai skaito kaip ku

ris moka, kaip mamytČ^jį 

dar neleisdama į mokyklų, 

mokiusi. Namie vaikams nė- 

ra iš ko skaityti, nes. neturi 

knygų. O-kur tau “mokytojai- 

— - sf“ • —J — - —

tų knygas! 3 

dama arba nieko, arba labai 

daug, kad jiems lietuvių, 

kalba .įkyrėtų. ‘ ?

O pats skaitymas -r tai 

jau gyvi juokai! Vienur vai

kai loja, kaip.šuniukai; mo

kytojai— lyg negirdįs. Kttr 

nelos vaikai, kad mokytojas 

neąali jiems gražiai paskai-

Žemės ūkio produktai, daugiausia sūris ir 

sviestas, Šveicarijos eksporte sudaro tik apie 7Jc 
t. y. ^už 290,000,000 lt. Taigi šveicarai bravo vy
rai, kad sugeba tokių didingų rezultatų pasiekti 

pramonės srity. , * . ' __*į- >.
Dabar pažiūrėkime ką veikia pramonėje kla

siška žemės ūkio šalis — ’ - . ? . . .

' * Danija
kuri yra daug panašesnė į ^Lietuvą klimato, 

dirvos ir padėties atžvilgiu. Jos plotas 43,000 kv. 

klm., o gyventojų 3į§ mik, kurių miestuose gyve

na net -55%. A Kai kam rodosi, kad Danijoj ūki

ninkai sudaro ryškią daugumą, o visgi taip nėra. 

Iš žemės ūkio pragyvenimą gauna tik 32% jos gy

ventojų, iš pramonės 29% ir iš prekybos bei trans

porto (daugiausia jūrininkystės) minta ^221^90 

žmonių. Argi ne puiku ! Algi neverta pasidi

džiavimo! Tiesa, Danija neturi taip stambios 

pramonės kaip Šveicarija ir danų eksporte gryno

sios pramonės gaminiai, mašinos ir* instrumentai 

sudaro visai nežymų procentą. Bet Už tat danai 

sugeba patenkinti žymią dalį (ne daugumą) savo 

vidaus rinkos reikalavimų ir tuo būdu išlygina už

sieninės prekybos balansą, kurs be pramonės ga

lėtų būti labai pasyvus. Jeigu šitoje mažutėje že

mės ūkio saTy iš pramonės gauna pragyvenimą 

net 942,000 žjnonių, iš prekybos ir transporto 

543,000, tai jau aišku kokios milžiniškos reikšmės 

ji turi danų tautai. Šita danų-pramonė, vis dat 

auga ir sutalpina didžiausią dalį gausaus* jų gy

ventojų prieauglio. Eksportui paruošti" sviestą, 

sūrį, mėsą, žuvis, konservus, kiaušinius, aliejų, 
statyti laivua reikia’daug įpratusių rantų ir rū

pestingi} galvų. '

Pas mus gi iŠ pramonės turi, ir tai labai skuri 

/ dų, pragyvenimą tik apie 6 proc. mūsų gyventojų,

-------------------- --- ■■ .1 . . ' __ y

Pernai rudenį Lietuvos 

švietimo ministerija sudarė 

lietuvių kalbos rašybos daly

kams spręsti komisiją, į ku

rią buvo pakviesti žinomes- 

niejidralbininkai. Pradžioje 

komisijai pirmininkavo dr. 

Pr. Skardžius, dabar 

A. Salys. Ši komisija buvo 

sudaryta tam, kad suvieno

dintų lietuvių bendrinės kal

bos rašybą ir padėtų išbristi 

iš dabar esančio rašybų miši

nio. Pastaruoju metu vado

vėliai, knygos, žurnalai bilvo 

leidžiami įvmriomis rašybo

mis. Tatai įnešė daug ne

tvarkos. Tik laikraščiai vis 

dar taikėsi vilniškės rašybos. 

Komisija jau pusę savo dar

bo atliko* Ligi šių mokslo 

metų pabaigos ji mano suda

ryti savo projektą ir įteikti

l

dr.

♦ *
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■ALDU RTMKIMRLIS, baltais << c <1,7Ž
MALDŲ RINKI^rfiLIS, baltais vhželiąis-.., ..J ' 7 $1.25

.■ALDU RIHKINELIS, juodais viršeliais.__
BUkLDų RINKJLNfiLIS, juodais viršeliais__________ $1.25

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais — :—   ............ ...........  ..

v
Viste užsakymus siuskite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 Vest Braadvay South Boston, Mass.

' ' ? ' • : •
, . e- ' ■ 4. . z • . ’ - ■

........ ...........................................................................—............. .....—1—

-arba apie 130,000 žmonių. Jei turėtume įgudusių 

žmonių, tai mums visai lengva būtų importuoti 

medvilnę ir vilnas, jas ir savo linus, suausti, ruoš

ti daugiau statybinės nedegamos medžiagos ir ch'e- 

mikalų ir daug kitų dirbinių, kuriais visų pirma 

turėtume stengtis patenkinti vidaUs rinkos reika

lavimus. ' > - *

8. PRAMOKS KAIP GALYBŽS ik PRESTIŽO.
REISKRJA /r '• t r- -

’ * _ 
_ r

. Ekonominio pastovumo ir galingumo atžvilgiu 

pirmon vieton reikia statyti suindiistrintus žemės 

ūkio kraštus. Karo' ar ekonominio boikoto bei i- 

zoliaeijos metu didžiausio atsparumo parodo tokie 

valstybiniai organizmai, kurie patys save aprū

pinu kiek galima didesniu reikmenų įvairumu ir 

kiekybe." Atkirstas nuo pasaulio ar tik nuo ar

timųjų rinkų ūkio kraštas, neturįs savos pramo- 

nės< grejt kenčia dėl’ stokos fabrikų ir dėl ūkio 
produktų' pertekliaus. Pramonės ir didmiesčių 

kraštas tuo pat atveju greįt pristinga maisto ir • 

žaliavos. Daug stipresnė padėtis šalies, kuri turi 

pakankamai savojo maisto ir dar žymią dalį pra- 

jnonesgaminių. ‘ ;

-Kalbant apie prestižą ir valstybės reikšmę pla

čiam^ pasauly,, tenka labai suglaustai pasakyti, 

kad pasaulinių interesų sūkuryje ta valstybe dau

giau sveria, kuri pajėgia daugiau pirkti ir dau

giau parduoti. Užsieninės prekybos balansas ir 

jog didumas yra vienas tikriausių ekonominės ga

lybes rodiklių. Bet didelę prekybą su pasaulin 
gali. vešti ‘tik tokios tautos, kurios turi Buindus- 

Hintą Žemės ūkį ir stambią pramonę. Jų apyvar

tos yra didelės: jos daug reikalauja iš pasaulio ir 

tam pasauliui taip pat daug duoda. Didžiųjų'val

stybių plačios teritorijos ir gausingi gyventojai 

pasaulį ipnotįzuoja savo didingumu, tačiau jų tik

roji reikšmė pasauliniuose interesuose karikais ga- 

. Ii būti? visai menką. Imkime porą milžinų: ;

£i»* .-r-r a.1’ - i.-’
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Dar vasario m&L Bosario
■ * \? •

miešta buvo darbininkų 
streikas, kuris parbaigė pil
nu d&ri>inįnkų Įfrįd&fthėji- 

mų.' Streikė savo aktingu- 
mu daugiausia pasižymėjo 

yra mokyklos, ką jie beturi Streikui pasibai-

apie mus manyti ? ' gus, 200 lietuvių išmetė iš

-7 ^R-tas^ darbo ir jų vieton priimami
italai. Kiti darbininkai /vi

sai nemano ginti nukentėju- lujfralS

šių vargšų lietuvių, Tai tau 

ir socialistų olialsis:'visų 

kraštų proletarai, vienyki

tės.. . kurį taip mėgsta dar

bininkai, bet kurio nelaimei 

nesilaiko. “Argentinos Lie

tuvių Balsas” pataria lietu

viams nedaryti didelių išsi

šokimų, kad nereikėti} vie

niems nukentėti, kaip nu

kentėjo rosariečiai.

.♦
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v Mendozos provincijoj žmo

nės užsiima beveik išimtinai 

vaisių auginimu ir vyno dir

bimu; darbas geriau eina 

nuo kovoj mėn. ligi rugpjū

čio. Čia valdžios parėdymu 

kiekvienam darbininkui už 8 

darbo valandas turi būti mo^ 

karna 4,8^., bet tikrenybė

je to parėdymo nesilaikoma. 

Mat dabar visoje Argentino

je yra nemaža bedarbė, todėl 

ir uždarbiai mažinami. Ton 

provincijo'n emigrantų vyks

ta labai mažai; lietuvių be

veik nėra.

i—s

švietimo ministerijai. Nuo 

to laiko komisija laikys savo 

dal bą baigtą.

Apie pačius komisijos dar

bus mažai težinoma. Komi

sija yra nusistačiusi pirma 

paruošti patį projektą, ir tik 

paskui jau patiekti visuome

nei kaipo matomą, gatavą 

dalyką, dėl kurio ji galės pa

reikšti savo nuomonę. * Ne 

pro šalį būtų, — sako d-ras 

Salys — kad rašybos projek

tą paruošus, švietimo minis

terija sušauktų didesnį susi

važiavimą, kuriame turėtu 

dalyvauti mokytojai, lai

kraštininkai, spaustuvinin

kai, rašytojai ir kiti su rašy

ba ir spauda * turį reikalą
• • 

žmonės ir leistų jiems tarti 

savo žodį.

Komisija yra nutarusi iš
mesti nosines raides; tai 

svarbiausia afamaina,nauja- 

nybė. Nosinius ir ilguosius 

garsus žymėtume vienaip, su 

brūkšneliais viršuje. Tokiu 

būdu mūsų garsų ilgumui 

pažymėti turėtume tik vieną 

būdą, bet ne tris,' kaip’ ligi 

šiol Išmesti visai ilgumo 

žymėjimą komisija nesutin

ka. Jei taip ji padarytų, tai 

anot jos, mūsų kalba būtų 

pastūmėta nususimo keliu ir 

prasidėtų išsigimimo proce

sas. . .
Be to, Komisija nori su

prastinti ir pale

V /

*

v

šiomis dienomis dn 
tirti ii* kovoti 

gomis ligomis skaittj j 

tą kunoj nurodė, kai 

liga, ypač motinos 

vėje, yra pagydomą, ' 
Įima tada, iei figą 
daug įsigalėjusi. Svi 

šia. toje kovoj'e yra iri 

ma laiko atžvilgiu dil 

kuri reikalauja, kad i

'į-

pie bendrus higienos pžįįjl 

pus. : Taigi) veikli koVa 

vėžiu nėra į. ai 1 

drritarbtavimo tarp 

ir gydytojo. Vėžio 

vad. pragaištingas 

ras, kurs savo riėiįįjM 

perkelia į kitus organust J 

Ligšiol ši liga buvo 

ma daugiausia dviem 

operaciniu gydymū it 

diumo ir Rentgeno spHįįį 

liais. Gydymas šiais spira 

liais dabar įgauna i 

giau reikšmės, 

duodąs iki 35% 

lezultatus.

f 
■■i t i,, . * i,

Mandagumas mažUOrt jį 

lykuose saldina gyvemdj^ 

dideliuose—daro jį kžįni&į 
BoveL .-.į-©S

Begalinis švelnurilaM 

didžiausia dovana tikftd tt 
dėlių žmonių.—D. Bėdulį 

VAIKAI NEMYLĖS ieV| 
jeigu jie nepaetetengs HfcęyĮįUĮČf -JB 
Dievo baimėje, išlavinti juos remi 
jiems ghtitia nrlefi ivabrai inM 
pavojus. Pavojingiausi žmoguj 
Gal —r girtybe, netikėjimas

UB 

z®

te:_

“R-tat

^V.

—-V .

eia pas mūs tikras nuomo

nių mišinys), nustatyti žę>- 
džiij kėlimą ir svetimųjų 

vardų rašymą.

Kalbos dalykų komisija 

. nesvarsto ir nesvarstys, ji 

apsibrėžė vien rašybos daly

ku.

miestuose besimokinančiai 
net Geriausias besimokM&B} 
mo draugas ir vadas mokyklos są 
ra jau dvideiimts metų leidOdnu 
talikų moksleivių mėnesinis far 
mo, o sau palengvinsite snuki*** 
mo nafitą.

"Ateitii.”
Tgtci (r motinos, nepagailėk 

metams (5 lt pusmečiui Ir H 
tą žurnalu Baro basimokantii 
kams. Tuo suteiksite jleais

“Ateitis” įdomi Ir nemotatel 
■ Prenumeratos kaina: fcttM

inti vie- "V. it.”
pusmečiui $1.00; moksteivtf 
taai« $LW, pusmečiui 50c.

Adr. “Ateitis,” Kaunas, Mm 
==9=^====a======-!BSM!

/

ninę prekybą su 

kybą. Taip, 1927

ir Kiniją ir palyginkime jų už 

mažučių suinJustrintų šąli 

m. importas ir eksportas'siekė (milijonais litų)

1) Belgija . .....................................................18,156

2) Olandija (be kolonijų)... .18,007

3) Kinija ................... '.

4) Šveicarija.....

5) Danija .......

6) SSSR ........

7) Lenkija ......

8) Suomija . ...

13,533

8,789

8,376

6,703

6,098

3,221 v ‘

< 9) Bulgarija.................... .. 931

10) Latvija................. ...... ... ... 917

11) Estija ........................... .. 545

12) Lietuva ........ .. 511

t’,‘f

Iš šios trumpos valstybių eilės jau inatti, kad ■ 

didžiausios reikšmės pasaulio ekonomikoje turi 

pramoningos valstybės; jos net mažutės, būdamos 

toli praneša didžiausias žemės ūkio valstybes. Iš* 

imk iš pasaulinės apyvartos tokių mažutę. Dani

ją ar Šveicariją ir pasidarys didesnė spraga, negu 

eliminavus milžinišką SSSR su 150 milijonų gy

ventojų! Mikroskopiška Belgija ar Olandija dau

giau reiškia negu tokia Kinija su 450 milijonų gy

ventojų! Mažųjų valstybių tarpe daugiau sveria 

Suomija negu Bulgariją, Latvija daugiau negu 

Lietuva > Pramoningesnės valstybės turi daug 

daugiau visokeriopų interesų visuose pasaulio už

kampiuose, jų konsulatus, pasiuntinybes sutiksi 

tolimiausiuose pasaulio kraštuose. Visos čia mi

nėtos įstaigos ir jų kultūrinis, ekonominis ir poli

tinis spinduliavimas ir mažutėms valstybėms, kaip 

Šveicarija, Danija, Belgija ir Olandija, sudaro 

nepaprastą įtaką ne tik materialiniuose reikaluo- 

8eį bet moralinėje srity, žodžiu, jų prestižas, jų 

aureole ir garbė, industriniu veiklumu atremta, ir 

didžiuosius galiūnus verčia jų vardą su pagarba 

minėti ir su jų interesais visur kur daugiau skai- 

0 Lietu vai, kuriosteisėsiki Šiol visurmin-

i

džiojamos, argi nesvarbu tiksliomis priėu 

įgyti pastovios, neišpūstos galybės ir prės

4. KAI KURIOS GAIRRS IHDUSTRIAIJZM . c 
UKK • -

• Lietuvai būtų sunku sukurti tiek daug metaį
reikalaujančią pramonę, kuriai reikia daug & Į| 
meninio auglio. Lengvosios gi pramonča 

mūsų gąlimybės ir geografinė aplinkuma 

sai normali Visai kas kita su mūsų žmoD&afl 
Kol kas jie labai biedni, tad perkamoji jų galĘį 
ra visai menka, tačiau kylant žemes ūkiui, 

gyvenimo normos didės ir lietuviška rinka 

tyn. Tarp žemės ūkio ir pramonės svarbi 

moji grandis būtų cukriniai runkeliai ir 

minamas cukrus, kuriam vidaus rinka yra 
bar didelė, o ateity bus dar didesnė. E c ” 
runkelių daug pasinaudoja patys ūkininki 

darni už juos tikrų pajamų grynais pinigaitril 

si likdami sau nuo ektaro apie 2,000 kilogr»ta| 
saro pavidalu viršūnių ir lapų, kuriuos mėggti 
si gyvuliai. Ypač tai geras maistas piįįįjtl 

karvėms. Be to, iš cukraus fabrikų 

gauna molassų, įvairių atmatų ir kalkių )į*į| 
to, kurs labai tinka dirvoms tręšti. Tatc£B| 
runkelių kultūra, suderinta su gyvulinihkjtajį 

didind ūkininkui maisto gamybą ir padštįl 

kyti dirvos derlingumą; duoda daugimi'l 

trąšų, palieka dirvoje runkelių šaknis ir i! 
kos dar ghunama kalkių karbonato ir kitai 
šų, dalia visa to, per runkelių kultūrą psl 
žemės rūšis, būtent, giliai ariant, ak£jantri| 

nant įvairias žolės ir piktžoles. Po tokios 4 

runkelių kultūros tose dirvose geriau įįįįįi 
javais Tuo būdu ūkininko Įiajamos didi' 
iųtenąyvutnta kį}a,;o stropesniu ir daug 
jimo reikalaujančiu darbu ūkininkas flį 
įgimtą konservatyvumą ir tampa apsti 
todėl produktingesnis pilietis, 
duodą daug darbo ypač rudeni

r / ■'
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Prasidėtoj

ir iškerojo paakiuose? — Tai vis vagelės, ašarų 

išgraužtos... Bet mano senelė, rodos, niekad ne

sisielodavo ir niekas jos nėra matęs nusivylusios.

Tai tikriausiai tos, kurios perskelia kaktų, 

Tai susimąstymo ir išminties

• Kartų mano senelė sėdėjo prieš mane ir plony
čiais virbalais kažką nėrė. Jos veidas buvo apgriu
vęs raukšlėmis.

Ilgai žiūrėjau į senelę ir norėjau jos paklaus
ti: kurios raukšlės daugiau jai primena'branges
nių įvykių?

Gal tos, kurids apjuosia jos lūpas, kaip gran
dis ? — Tai šypsenų ir juoko raukšlės. Žmogui be
sidžiaugiant jos atsiranda. Betruk taip dažnai

Pereitą sekmadienį klebonas 
pranešė, kad gegužės 30 d. 10:30

Nno 1-mos valandos’ po pietų 
3-čios ^ase-ball. Los Naujos 
lijos base-ball mėgėjai.
Nuo 3 ligi 5 vai. šokiai. •
Nno 5 ligi 6 vai. dainos—dai- 
» visos Naujos Anglijos kolo- 
į Chorai.
Nno 6-8 vai. tennis court, golf, 
ės traukimas, Į stulpą lipimas, 
>nės burtai, lenktynės jaunimo

butler’is) Tokio tarno lietuviai 
visiškai nepažįsta, todėl ir nežino 
koks jo turėtų būfrpasielgimas, ir 
svarbiausiai — kokią jam rolę no
rėta autoriaus priskirti, žiūrint a- 
merikiečių akimis. Be to, veika
le keli juokai taikinti Čikagos 
miestui yra nesuprąntami, jei žiū
rėtojas nesusipažinęs gana gerai 
su dabartine to miesto padėtimi.

Nežiūrint, tačiau, visų tų keblu
mų, veikalas perdėm pasirodė juo
kingas ir sudarė žiūrėtojams labai 
malonų įspūdį. Vietomis tiesa ver
timo kalba per daug artima anglų 
kalbai ir sunkiai suprantami lie
tuviškai; bet bendrai, šiuo savo 
vaidinimu Vyčiai pasirodė publi
kai labai vykusiai. Apie tai ne
gali'abejoti nė vienas pamatęs šią 
komediją. . * .

Veikiančiųjų asmenų sąstatas 
buvo toks: Jonas, )amas (P. Dut- 
kevičius) ; Suzė, tarnaitė (L. Gele- 
žiūtė) ;• Agota Navikienė (O. Lau- 
kiūtė); Panelė Marmaliūtė (B. 
.Tankūniūtė); Antonija Baudiliūtė 
(E. Šimanskifitė) ; Mikas Bangys 
(J. Lietuvnikas); Vincas Zukys 
(T. Grajauskas); Jurgis Navikas 

. (A. Jurkša) f Prabas Gabrys (E. 
Bakerskis); Jokūbas, policistas 
(X Stankūnas); Pertas, policfetas 

į (J. Matusevičius-; Virklienė 
' (K. Kueauskiūtč^ Ona Gobliūtė 
t (B. Adomaičiūtė; [Ponia Zukiene 

(P, Marcinkevičiūtė).

tūkstančių sveikų darbininkų emigruoja beveik į

įfekas pasisakė, kad jis turįs ki- 
jplaišką nuo laisvamaniškų drau- 
ijų, bet palikęs namuose. Kilo 
ąrštos diskusijos. Vieni rėmė, kad 
iį& priimtume laišką ir prisidėtu- 
BB prie visuomeniško apvaikščio- 
®o, O kiti, kad prie mažumos 
osvamanių. Priėjo beveik prie 
B&tynių. Daugiausia agitavo

DARBININKO SUVAŽIAVI- 
MAS PAVYKO

H ARTFORD, Conn. — Gegužės 
4 d. įvyko LDS. Conn. Apskričio 
suvažiavimas. Dalyvavo 17 atsto
vų ir trys svečiai.

Padaryta keletą rimtų ir orga
nizacijai naudingų nutarimų, 

i Visų atstovų ūpas buvo geras ir 
Į matėsi didelis susidomėjimas orga
nizacijos reikalais.

Daugiausia kalbėta apie atgai
vinimą silpnesnių kuopų ir orga- ' 
nizavimą naūjų. P. Totoraitis, šio 

Į apskričio organizatorius, pasižadė- 
I jo be atlyginimo pagelbėti kur tik 
Į jis bus kviečiamas.
I Nutartą rengti gegužinę, pami- 
Inėjimui 15 metų mūsų organizaci- 
I jos gyvavimo. , - '
I J LDS. jubiliejinį seimą atstovu 
I išrinktas p. P. Totoraitis. Jeigu 
I jis dėl kokių priežasčių negalėtų 
Į tai atstovu būtų p. A. Mašiotas.
I Pasibaigusrposėdžiams hartfor- 
Idiečiai darbininkai (kės) pakvietė 
I dalyvius prie skanių užkandžių.
Į Besistiprindami skaniais valgiais 
Į ir gėrimėliais atstovai pareiškė
I gražių minčių ir-linkėjimų^— Iš- 
I reikšta padėkos žodis Hartfordie- 
| čiams už vaišingumą.

Kitas suvažiavimas įvyks Water- 
bury, Conn.

Po visų pramogų, turėjome pro
gą išgirsti gražių pamokinimų 
pral. Macijausko, kuris laike 40 
vai. atlaidų Šv. Trejybės bažny
čioje pareiškė. Jo žodžiai ilgai pa
siliks ątminty. Lai Tėvas'Dangiš
kasis atlygina jam už jo pasiauka- 
vimą žmonių labui.

Laimingi Hartfordiečiai turėda
mi rūpestingą" vadą asmeny kun. 
J. Amboto, kuris ir išvažiuodamas 
visus aprūpino. Pasimelskime, kad 
jis laimingai sugrįžtų pas mus.

L Dalyvė

kapitalai turi būti tiktai priedas prie mūsų taup
menų. • \

6) Pirmasai ir svarbiausias žingsnis industria
lizacijos link turi prasidėti nuo techniško lietuviu 
tautos apsiginklavimo, kurį turi ptnešti mums įvai
rios techniškos mokyklos ir praktikos tikslams pa
ruoštas inteligentijos perteklius.

' Prof. K. Pakštas

Šp. Alfonso Salėje, Baltimorėje, 
M d.,< balandžio 25 ir 27. dieną vie-1 
tiniai Vyčiai vaidino trijų veiksmų 
komediją “Pilnas Namas./’ šis 
veikalas yra vertimas iš Anglų 
kalbos Tomo MareiBkevičaus, vie
linės Vyčių kuopos nario.

* X

Apskritai imant, lietuviams kai
po tokiems,, vertimai anglų kalbos 
veikalo yra tolimesni dvasioje ne
gu sakysime, rusų, lenkų ar vo
kiečių. Papročiai šių trijų tautų 
yra artimesni lietuvių senąjai kar
tai, ir geriau suprantami. Todėl 
ir imant kokį nors dramos veika
lą, kad ir jis būtų geriausiai pa
vykęs amerikiečių scenoje, sunku 
vertėjui jį - taip pritaikinti, kad 
jis taptų lietuviams suprantamas 
ir žodžiais ir\mintimis. 1 Pavyz
džiui, “Pilname Name” svarbią

“katalikai” prieš katalikus. Toki 
žmonės yra vilkai avies kaily.

Penkiolika metų atgal Šv. Kazi
miero draugiją nezaležninkai bu
vo pasigavę ir tik per biskį nesu- 
kišo pinigų, o dabar laisvamaniai 
bando/pasodinti. Taigi ir dabar! 
trukšmavo, kad tik neprisidėtų j 
prie katalikų. Nekurie net po du 
sykiu kėlė rankas. Patėmijus ir 
pądarius pastabas susigėdįpo ir 
spruko per duris laukan.’Kąikurie 
valdybos nariai irgi talkininkavo 
išgamoms bolševikams. Dalino 
anti-vytautinius lapelius. Gėda to
kiems.

Bolševikų talkininkai tųr būt ti- ] 
kiši gauti nno Stalino nekaltų 
žmonių krauju nudažytas raudo
nas kepuraites, kad taip pataikau
ja ir vaidina išgamų rolėse.

Kadangi nariuose kilo ginčas, 
tai nutarta niekur nedalyvauti ir 
valdyba neturi teisės laisvamanių 
komitete draugijos vardo vartotu 

Gaila, kad ši draugija neąioja 
Lietuvos globėjo vardą. Na, gal 
kada nariai supras ir sustiprės 
dvasioje ir bolševikuojančius iš
šluos iš draugijos. ' ■ .

Entuziastingai rašosi į šv. Kazi
miero dr-jos narius

Nemažai lietuvių kolonijų teko 
aplankyti Naujoje Anglijoje. Vi
sur daugiau ar mažiau atsiranda 
kilnios širdies katalikų, kurie įsi
rašo į šv. Kazimierd draugiją ir 
tuomi paremia katalikišką spaudą. 
Tačiau tokio palankumo Šv. Kazi
miero draugijai, išskyrus Worces- 
ter, Mass., kaip čia, niekur nera
dau. Atholiečiai subitins kitas ko
lonijas. Valio, valio!

Pirmas savo palankumą parodė 
jĮats parapijos vadas gerb. kun. 
A. Daugis. Malonus klebonas pui
kiai išgarsino prakalbas ir sudarė 
visas aplinkybes, kad kuo dau
giausiai sutraukti žmonių. Ir tik
rai tas pavyko. Pats gerb. klebo
nas A. Daugis malonėjo įsirašyti 
pirmas į amžinus šv. Kazimiero 
dr-jos narius. Tas kilnus klebono 
žygis paakino ir kilnius parapijie
čius paremti tą darbą, kurį remia 
dvasios vadas. Reikia žinoti, kad 
gerb. klebonas A. Daugis yra tai 
gabus bei prityręs organizatoriusr 
Jis_ suorganizavo dvi i lietusių pa- 
rapij asii* tenai baflrtyčias pastatė;' 
kun. A. Daugis yra taip pat gabus 
rašytojas, todėl nenuostabu, kad 
plataus maštabo žmogus puikiai į- 
vertina ir katalikiškos spaudos 
reikšmę ir ją. nuoširdžiai‘remia.

I Į prakalbas tikrai labai daug pu- 
• blikos atsilankė ir su dideliu įdo

mumu išklausė prakalbų. Po jų 
prasidėjo narių įsirašymas. Čia 
tai visas kilnumas Atholiečių pa-

ūkiuose esti daugiau laisvu ranku; įneša dau- 
ix gyvumo prekybon ir hankinėn apyvarton, su
ka šaly žymią dalį pinigu ir duoda valstybei žy- 
> pajamų (mokesčių). Be to, ji labai palenk
ia ir kitoms saldžiosioms pramonėms kilti: šo- 
3Ūo, saldainių ir patiserijos gamybai. * Ben- 
li visa stambesne Lietuvos pramonė remsis ant 
nes ūkio produktų apdirbimų ir perdirbimų, 
to atžvilgiu pirmon vieton reikėtų statyti pieni- 
įkystę, o antron — mėsininkystę. Kai Lietuvos 
snininkystė išnaudos visas gamtos jai teikiamas 
Smybes, tai ši pramonės šaka duos pragyveni- 
į gal apie 80,000 žmonių. Skerdyklos, šaldytų
jų. konservų dirbtuvės, pasiekę tinkamo sau 
psnio, duos pragyvenimą'gal net iki 60,000 žmo- 
įį-Prie jų pridėjus išplėstas spirito, alaus, cuk- 
as, malūnų, odų, vaisių, medžio, audinių ir po- 
Mo pramones, galima manyti, kad visa Lietu- 
I^prarftonė nelabai tolimoj ateity galėtų duoti 
■gyvenimą bent 300,000 žmonių, o tolimesnėje 
sity—daug didesniam skaičiui.
Tad nuo ko gi pradėti ? _Daug kam rodosi, kad 

Riebiausioji kliūtis mūsų pramonei kilti yra sto- 
kiūtpitalų. Ne visai taip... Stingame kapita
le bet dar labiau stingame pačio svarbiausio da- 

išmokslintų ir prityrusių rankų ir smegenų. 
Ino paviršutiniais apskaičiavimais Lietuvos eu- 
teizacijai ekonominėje srity reikėtų apie 200 
Itjonų dolerių, įdedamų kasmet po 20 milijonų. 
K europeizacija arba modernizacija apimtų ne 
Eptamonę, bet ir žemės ūkį, kelius, laivyną ir 
malinęs mokyklas. Bet jeigu dabar koks gę- 
į bet negudrus dėdės mažais procentais sutikti) 
■B kasmet per dešimtį meti) skolinti po 20 mi- 
■oų doleriniai bankrotų proporcionaliai įde- 
Karn kapitalui būtų pas mus daugiau negu iki 
■būdavo. Mat neturime aparat6, neturime pa- 
Ifttų galvų didesnėms ir įvairesnėms įmonėms 
■bnališkai vesti ir administruoti

BLAIVININKAI RENGKITfiS 
SUVAŽIAVTMAN z

Blaivininkų Naujos < Anglijos 
apskričio suvažiavimas įvyks sek
madienyje, gegužės 25 d., 1930, 
Cambridge, Mass., Liet, bažnyti
nėje svetainėje, 432 Windsor St.. 
Posėdžiai prasidės lygiai 1:15 vai. 

f po ."pietų- apskričio kuopoj

malonės prisiųst kodau giausia at
stovų. .Taipgi kviečiame gerbia
mus dvasiškius ir svietiŠkius imti 
dalyvumą tame prakilniame dar
be, nes laimingiausia pasaulyje 
toji tauta, kuri blaiviausia. Tai 
meldžiame prie auktšo idealo.

Juozapas Svirskas, pirm.
J . Benediktas Jakutis, rašt. 

Franoes Zaletskienė, ižd.

I pa jų ar donacą ? J

L Nuo 8 vai. Irgi vėlumos šo- 
i lietuviški ir angliški, 
ieisbolės geimio laimėtojai gaus 
kštą dovaną. ,
& programas bus praplėstas 
Iriausiais pasilinksminimais.

r ’ J. Kumpa, -
Sporto Komisijos Sekretorius

valandą % ryto bus įskūmiBgas 
pašventinimas naujo didžiojo ak
meninio altoriaus. Jšykiu bus. k 
pašventinimas naujų paveiksluotu 
bažnyčios langų. Linksma išgirsti, 
kad mūsų parapija susilauks daug 
pagražinimų. )

• Taisymai
Šiomis dienomis (įąrbininkai tai

so bažnyčios svetainę. Viskas per
taisyta sulyg naujausios mados.

Garbė Lovelliečiams už visą jų 
(gražų ^supratimą remti panašius 
| prakilnius darbus, kurie kelia pa
ira pi jos ir kolonijos darbuotę. Va
lio!

Pirmoji Šv. Komunija
- Parapijos mažiulėliai rengiasi 
prie Pirmosios Komunijos.

“Checker Pirty
Merginų SodaKcijos pramogų 

rengimo komisija rengia vakarė
lį. Visą pelną skiria parapijos sve
tainės pagražinimui.

“Penny Sale”

, D. L. K. Vytauto 500 metų

Katalikų Komiteto svarbus susi
rinkimas buvo 28 dieną balandžio 
šv. Kazimiero parapijos mokyklos 
salėje. x' '

Nutarta apvaikščioti 4 dieną lie
pos, Labdarių Parke, kur bus įvai
rūs sportai ir dainų šventė. Bus 
sudarytas vaikų choras bent iš 
tūkstančio dainingų. Liepos 6 d., 
vakare, patrijotiškos prakalbos, 
suvienytų chorų koncertas, Me- 
chanic Salėje.

Nutarta padirbti 5000 su D. L. 
K. Vytauto paveikslu ženklelių, 
kuriuos pardavinėti po 10 eentij ir 
nešioti visą metą.

Antras riešas katalikų susirin
kimas bus 14 dieną gegužės Auš
ros Vartų parapijos salėje, 8 vai. 

rolę užima, anglas, namų tarnas—.vakare. Reporteris

.pražūtį, o šimtai tūkstančių savo žemėje velka Vos 
j jungą. \ T* .

Pionieriška, jauna, kovojanti, rizikuojanti, 
darbo nebijanti inteligentijos dvasia turėtų pra
skinti mūsų pramonei pirmuosius kelius. TaČMu 
negalima tos inteligentijos paleisti gyvenimo ko
von ir kūrybon neparuoštos, techniškai neapgin
kluotos. Reikia nesigailėti lėšų saviems, lietu
viams, ir namie ir užsieniuose rimtai pastudijuo
ti, pasipraktikuoti. Neturėdami geri) ir gausingų 
savų specialistų, su savo kraštu ir tauta organiš
kai suaugusių, mes darysime daugybę nuostolingų 
klaidų. Reikia mokėti'pagaminti-ir mokėti par
duoti. Lietuvių pirklių sąjunga su savo klubu, 
su geru garsinimo aparatu taip pat turėto) greit iš
dygti. Dabar juk ir norėdamas pilietis negali re
alizuoti obalsio “savas pas savą.” '

Visa,’kas čia prirašyta, norėtum reziumuoti f 
šias trumputes tezes: - -

1) Lietuviams pramonė būtinai yra reikalinga,
kad padidintų Lietuvos talpumą ir sulaidytų bfeni 
žymią dalį pasiruošusių svetur emigruoti žmoifil), 
neduotų lietuviams neplaningai išsibarstyti po vi
są pasaulį. 5

2) Kaip užsienio pavyzdžiai rodo, žemės ūkio
kraštai, neapdovanoti mineralais, vis dėlto suku
ria didelę ir įvairią pramonę. Tokių galimybių įr 
Lietuva pakankamai turi. z

3) Pramonė pakelia krašto užsieninės preky
bos apyvartą ir per tai pakelia -jo svarbą, galybę 
ir prestižą kitų krašto) akivaizdoje.

4) Lietuvos pramonė turi remtis visų pirma 
žemės ūkio produktų apdirbimu ir ta žaliava, kuri 
lengvai ir.pigiai/htvežama ir iŠ tolimiausių kraš
tų (medvjlnė ir t p.).

5) Reikalingi pramonei kapitalai turi būti mū
sų pačių sutaupytu, mažinant betikslį mūsų ifteį- 
durną, didinant taupumą ir darbingumą.

kaip rykštes. ■ 

raukšlės. Juk senelė taip dažnai mėgsta mus pa

barti ir pamokyti, kaip reik^ gyventi.

Žiūrėjau į savo senelę ir norėjau klausti, bet 

ji taip ramiai sėdėjo, lyg pasakotoja, pradėjusi vai

kams sekti ilgą nuostabią pasaką.

Ir aš supratau, kad visos raukšlės žmogui ly

giai brangios ir visas mylėdamas nusineš. į kapą, 

nes ten gyvas šio mūsų trapaus gyvenimo veidro

dis.

Vyčiai
. Nežiūrint, kad šios kolonijos 
Vyčhj kuopelė maža, vienok darb-. 
ščiai veikia. Per paskutines kelias 
savaitės rengiasi prie Vyčių Nau
josios Anglijos Apskričio suvažia
vimo, kuris įvyks gegužės 11 d. 
parapijos svetainėje.

__ > *•

Vasaros sezonas

Dvi savaiti'atgal visos parapi
jos draugijos susįbendrįnuąios su
rengė parapijos naudai didį 
“Penny sale.” Žmonių prisirinko, 
daug, Svetainėje trūko vietos, ki
ti lauke stovėjo. Daiktų irgi su
aukota buvo daug, ir gražių. Pel
no liko parapijai $7L57.

Gegužės pamaldos
į Gegužinės pamaldos įvyksta tw^ 
čiadienio, penktadienio vakarais ir 
sekmadieniais. Žmonių lankosi gan 
daug, nežiūrint, kad ir oras būna 
gan šiltas.

HUDSON, MASS.
Darbai negerėja, bet kasdien I 

maąėja. Dabar ir miesto darbiu I 
nėra. Pikes ir kastuvą pakeitė ma
šinomis. Su mašinomis .pora žmo
nių kelių desėtkij darbininkų pa
daro darbą. Daug žmonių be dar
bo. Kurie" ir dirba nesidžiaugia, 
nes bosai su darbininkais dirbtu
vėse apsieina kaip^su kokiais ver
gais.

Lietuviškas judėjimas apmiręs. 
Moterys (M. S. 45 kp.) šiek tiek 
kruta. Pirmieji darbuotojai jau 
sęsta<o jaunimas prie lietuvių vei
kimo neprisideda. Didžiuma net 
gėdinasi prisipažinti lietuvių.Taip 
su žydukais ir trinasi pakampiais.

Bezmėnas

—r ii i .i i ——

‘ ‘ variagų ’ ’ plūdiinas Lietuvon, o šitie, nuoširdžiai ■ '
nekęsdami lietuvių ir Lietuvos, elgtųsi visiškai pakeliamą 
taip, kaip “Lietgaro” laivų kapitonai, vairininkai 
ar kiti.panašūs kultūrtregeriai. Prisidėtų Lietu
vos čiulpimas ir lietuviško elemento ujimas. Ka
pitalai reikalingi, bet žymi jų dalis turi būti čia 
pat Lietuvoje įtemptu darbu įr dideliu taupymu 
pagaminta. Ta stambi lietuvių dalis, kuri daug 
baliavoja, daug prageria, prarūko, neracionaliai 
prašvaisto savo uždarbį; ekonominiam krašto pa
kėlimui netarnauja. Jai stinga labai svarbios pi
lietines dorybės — taupumo. Taupumo ir tvar
kingumo propaganda, t. y. plačiausiai suprasta 
blaivybė turi padėti, sutaupyti pramonei reikalin
gus kapitalus.

Bet pirmasai žingsnis tautos pramonei pakelti 
tai specialinis mokslas, kuriuo mes labai mažai 
(ir be jokio gero plano) tesirūpiname. Skubiau
sias dalykas yra jūrų mokyklos įsteigimas. Rei
kia sustiprinti technikos fakultetą, ypač gerai ir 
plačiai pastatyti industrinės- chemijos mokslą, 
kurs atveria daugybę galimybių iš mažų dalykų 
dideli lis padaryti. Neri, b. labai reikia ir prakti
kus ruošiančio komercijos iiigtitutd, kaip Ameri
kos “busiries8 administration” fakultetai. Rei
kia daugybė® amatų mokykit) ir bent vienos geros, 
pavyzdingos amatų mokyklos Kaune tokio tipo, 
kaip. Belgijoš amatų universitetai. Jeigu būtų 
paruošta įvairių specialistų ir tai žymiai daugiau 
negu jų dabar reikia, tad’technika ^apginkluotos 
galvos laisvoje konkurencijoje iš kailio nertųsi, 
kad tik ką nors įsteigti, siiktirti, išrasti, pagerinti, 
prie gyvenimo reikalavimų prisitaikinti. Tai bū
to) didelis progreso impulsas. Bet daugelis aima
nuoja apie inteligentijos perteklių: jiems gaila, 
kad keli šimtai inteligentų savo praktikos pra
džioje pabus metus ar kitus bė tinkamo darbo ir 
atlyginimo. * • Tačiau jiems negaila, kad dešimtys

Parapijos katalikiškos draugi- j 
jos pradėjo bruzdėti kaslink vasa
ros metu išvažiavimų. - J

Apaštalystės Maldos draugija 
rengia pirmutinį' didį išvažiavimą 
paskatinį sekmadienį gegužės;

jHtTJčas greičiaus ašy. Vardo vyrų draugija irgi I 
nesnaudžia. Rengiasi prie išvažia
vimų. Pasamdė ūkį arti vandens.

Visos katalikiškos draugijos vei
kia, bet vienas svarbiausias daly-, 
kas, kad kiekviena rengia ir ski-j 
ria visą pelną parapijos naudai. ■

Iškilmės.

•8RCESTER, M ASS.
5įd rengiąsi prie Ik L. Kuni- 
iį$ČĮo Vytauto, apvaikščiojimo 
•metų mirties sukaktuvių. Į- 
» susirinkimas abiejų parapi- 
įer katalikiškų draugijų atsto- 
J firinko veikiantį komitetą, 

ąpvaikščiojimą rengti 4 d.
MM. Buvo atėję ir laisvąma- 
draugijų atstovai. Jie irgi įėjo 

ogkitetą, bet vėliau pasitraukė. 
BM -pasirodė perdįdelis darbas, 
anfrtnka savotišką susirinkimą, 
ne susirinkime nutarė irgi 
ffisti|draugijas.
balandžio 21 d. šv. Kazimiero 
ragijos susirinkime buvo skai- 
a jdu laišku. Vienas nuo kata- 
iškų draugijų ir parapijų komi-

Darbai.
Mūsų kolonijoj^ didelė bedarbė. 

Nelaimingas tas miestas, kuris tu
ri tik vieno ar dviejų rūšių išdir- 
bystes. Tūkstančiai žmonių vaik
ščioja gatvėmis ieškodami darbo. 
Daugelis atėję pasisiūlo dirbti už 
valgį. Miestas irgi nukenčia. Sa
vininkai turėdami nuosavybes.ne- 

į tufi už ką užmokėti taksų. Miesto 
darbininkams mažina algas. Var
gas. Patartina žmonėms iš kitur 
nevažiuoti'į Lowellį darbo ieškoti.

Jonas Petrųškevičjiu

sirodė. Visi buvo'su afflkiu nusi- ĮI 
statymu įsirašyti ir pasirinkę na-1' 
rių-vūšį. Garbės nariu įsirašė Gra
silda LikaitienėT^ Pirmoji tai ir 
vienintėlė šioje kolonijoj® garbės I 
narė. ."Sveikintinas 'žygis. Amži-1 

nais nariais įsirašė: Ona Rudienė, Į 
Kotryna čeponienė, Agota Auks-1 
tuolienė. Metiniais _ nariais: Liū-| 
'das Misiūnas, Pranas Budraitis, I 
Adomas Dvarietis, Paulina Kve-1 
darienė, Kazys Rudys, Paulina I 
Puščiuvienė, Antanina Lausevi-1 
■čienė, Matas Kabišaitis, Vladas! 
Matulis, Adomas Aliukevičius, EI- Į 
zbieta Braškienė, Emilija Tamule- 
kienė, Stasė Tamulenytė, E. Ras- 
tauskienė. Sveikinu naujus narius 
ir-gerėjuos jūsų kilniais darbais.

Tat gerbiamam klebonui A. 
Daugiui ir visems Atholiečiams už j 
malonų priėmimą ir uŽ nuoširdų 
parėmimą šv.' Kazimiero dr-jos ir 
tuo pačiu katalikiškos spaudos, 
tariu širdingą ačiū.

Rašykitės ir kiti į šv. Kazimie
ro df-jos narius! Įsirašyti galima 
per mane šiuo adresu: 41 Provi- 
dence St., Worcester, Mass.

Kųn. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliom 

inįs Amerikoje.

f
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Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų Globėjai ir 

Geradariai! .

Brocktonietis.
• n_ uLz.

surengs koncertus.

suvaldyti.
So. Bostono bumeliai. perdaug 

“proteeted.” - f ' K.
« . > -

.U *v ■v
. . z

^Nesenai P-lė Ida Tarbell, 

garsi Amerikos, rašytoja da- 

ve prakalbą per radio apie 

Dėlaimingu atsitikimu kalte.

• beveik visi nelaimingi atsi-

Industriališkose įstaigose, 

ypatingai pavojingose in

dustrijose, pavyzdin, imki

me kasimą; kasyklos turi bū- 
|"ti visokiais išradimais -ap- 

. tikimai įvyksta dėl nęžinoji.- saugotos ir reikia pripažinti 

jno arba neatsargumo. Kuo j pilną atsakomumą kuomet į- 

pat mažens žmogus turi su

prasti jo atsakomybes netik 

save apsisaugoti, bet ii- kitus 

pavojūn nestatyti.____ '

“Saugumo jausmas” sako 
panelė Tarbell, nėr išsivys-' 
tęs iki to laipsnio, kad žmo
gus pats mato ir vengia pa- 

• vojus. Gal atsiminsi Bobby 
Leach — kuris nieko nebijo^ 
jo, apie, 15 ar 20 metų atgal 
stebino visą pasaulį kuomet 

_ bačkoje buvo užkaltas ir į- 
mestas į Niagara Jfalls, ir 
vandenyno buvo iš bačkos iš
imtas gyvas. Bet vieną die
ną Bobby Leach bevaikščio
damas skersai gatvę mieste 
kuomet pasiekė kitą pusę 
užmynė apelsinos. lupyną ir1 
ant syk sunkiai puolė, ir tas 
puolimas buvo jo mirties 
priežastis. Ar jis prisidėjo 
prie savo mirties? Mes vi
si pripažįstame, kad kaltė 
buvo to,, kuris nulupo apel
siną ir numetė lupyną ant 
gatvės, bet turėti} būti žmo
gaus prigimtas jausmas žiū
rėti kur- žengia. Ir kad nors 
Bobby Leach buvo toks drą
suolis jis saugumo jausmo 
neturėjo.”

vyksta nelaimingi atsitiki
mai. Šitą problemą turi kar

šyklų savininkai ir legisla- 
tūros išrišti. Bet ne indus
trijose randame daugiausia 
nelaimingi} atsitikimų. Ste
bėtina, kad daugiausia nelai
mingų atsitikimų įvyksta 
mūsų namuose. 1928 m. na
muose turėjome 24,000 bai
sių nelaimingi} ■ atsitikimų,

PAMAIKINO “SAUSŲJŲ”
T-.8O0Ų:WBi.". >

e Pereitą savaitę gub. Allen pa
skyrė naują Bostono policijos *>- 
misijonierių. Juo yra Eugene C. 
Huitman. ■ ;•
.Naujasis policijos “bosas” pada

rė daug permainų. Pirmiausia pa
naikino taip vadinamą likerių šta: 

_ Tos
kus mokinti apie nelaimingi} (permainos sukėlė daug kalbų ii; 

 

a tetikimų pavojus ir jiems į- i nerimo. Visą tą padarė dėlto, kad 
sakyti, kad bus jų kaltė jei- Įpanaikinus “grafterių” Saikas, 
gu neišvengs. Turime atsi-Į Garretto byla paveikė, 

minti, kad netik“ mes vieni 
kenčiame, kad visuomet mes

. tūB nepatinka, nėra jokio 

pavojaus. ”' Ir pirm negu tė
vas galėjo ji

priėjo įjie uždegtos gazinės 

liepsnos, ir pamostiko  jp ran-

Hžiaga ekspliodavo ip neti£ 

jos pirštai bet ir rankos su

žeistos, ir ant gražaus, veido 
'iki šiai dieniai nešioja ran
dus. Bet keno buvo kaltei >

< • * * | fS Įl1 F*L* t ttU »11 'Ą^*:*į a

Reika nuo pat mažens vai- Įbą jr permainė 61 policistą.

esMBUBk

garsus baritonas - dainininkas, I
V . • - •”> »-• L

* * F

Beabejo jam ir kitos kolonijos į

kĮuktuv. pusnnv 
| PO GLOBA n

'■'t

/

L. R K. S. A kuopos sdlžje ant 
^ptiųtos.-
■ Antradieny 4 -.15 P. M. įvyksta 
pįrmOa Komunijos vaikams pamo
kės. Vakare Įvyksta susirinkimas 
UetivjO# Dukterų, pobažnytinėje 
salėje; Šioji šauni draugija eis šeš
tadieny išpažinties ir sekmadieny, 
jaikė savo intencijai- -užsaky
tų raišių priims sv.-Koinnniją. Va
kare. įvyks vakaras. Kalbės kun. 
Urbanavyčius, Dr. Jakimavičius 
ir vietiniai. ? -

Trečiadienio vakare įpuola ge- 
-gužės menesio ir šv. Teresės pa
maldos. Malonu yra, kad daug 
žmonių lankosi tosna pamaldosna. 
Tai ženklas žmonių pamaldumo.
■ Penktądieny po šv. valandos 
pobažnytinėje salėje bus Labdary
bės susirinkimas ir išdalinimas na
riams šv. Kazimero draugijos kny
gų- Ką tik iš Lietuvos gavome 
gražių knygų. • *

Parapijos pikniko fondui bilie
tai labai gražiai parsiduoda. Dar
buotojai-jos iš to džiaugiasi. Sako, 
kad gerbiami krautuvininkai žy
miai pagelbsti išparduot/ bilietų 
parapijos piknikui birželio 22, 
1930. 'Įdomų kiek už bilietus į- 
plauks pirm pikniko ?

Per visą savaitę prosai šils. Mat, 
kitame sekmadieny 2 vai. po pietų 
įvyks gražiausia procesija Panos 
Marijos garbei. Tą metinę garbės 
viešą Marijai išraišką padarys šv. 
Petro lietuvių parapijos vaikai ir 
jaunimas. Visi kviečiami susirink
ti pobažnytinėn salėn 1 vai. po pie
tų gegužės 18 d., 1930. " : /'

' . Reporteris
' * i;'' : ■ . V- .>

Pirmininke __ _
•Gegulės 12 d. John,j>. Sunirę A Į viS-nrmtotaks^P’ 

Co. garadžiuj kilo gaisras. Kuo-Į <48 Cambridge st, 
met ugnis pasiekė automobilių ku- E^thQ8t"Šo°SxitOn, MeįfcS 

biliukus su gazolinu kilo eksplio- { Tėtetdmne South Booton 3422-rT^ 

rija. Sudegė17 automobilių. • U
IlidlnlnkS — Ona Staniulio*. 

-----------------I Boston, Ma* 
jTvarfciart — Ona Mh«iMlenąA<^; , 
į 1512 Columbia Rd., So. Boston, Na* 
iKhaoa Globia — R JamdoatenA y. < 

1426 Columbia R<L, Sa Boston,
Draugija tavo susirinkimus talko tt* x- 

antrą utarntoką kiekvieno mMtah 
(ZdJO vai. vakare, pobalnytinfij sfl 

- . < ■ į • tainfij.
mergaitės, susirinks sekmadieny Intais draugijos. reikalais krt

‘ * . I pas protokolu raitininke.

H

L10® W«t 64h SU So,

GEGUŽINĖS APVAIKMIO- 
JIMA8 . . - .

t

Atyda !Lie tuviams Katalikams 1
Visi katalikų vaikai, berniukai ir

w . Pereitą savaitę, darbe pavojin- :
užgauname kitus. Virsmmė- lgai sužeidė K Piikonį, buv. LDS. ' 
ta jauna mergaitė netik save |N. A. Apskričio raštininką ir L. 

D. S. 8 kp. narį. Jis dabar ran
dasi Cambridge Relief ligoninėje^ 

Taipgi sužeidė tos pačios' kuo
pos narį ir buvusį finansų rašti
ninką I. Sutkų. ■

Sunkiai serga p. -.Matulevičius, 
LDS. 1 kp. nario J. Matulevičiaus 
brolis. Jis randasi Miesto ligoni
nėje. < -

Pasimelskime, kad Dievulis grą
žintų jiems sveikatą.,

’ • . • ’ až*.

VYČIAI LAIMĖJO
Sekmadieny, po pietų L. Vyčių 

___  x o. 17 kp. baseball ratelis žaidė su So. 
artai stalo užda'igalas apde- jBpston Team. Vyčiai laimėjo 13

Rap.

:>eveik 10,000 žmonių mirė susižeidė bet tėvų namus su- 
nuo nupuolimo. Apsižiūrė
simas būtų tas mirtis nukrei
pęs. ' k .

Šimtai tūkstančių moterį} 
nepripažįsta pavojingumą 
ugnies, elektros, benzino, ke- 
rosino ir gazolino. •- Rodos 
mes niekad ' nepamatysime 
kokią blėdį gali padalyti 
liepsnos. Nesenai skaitėme 
apie atsitikimą jaunos pore-

degino.
Turime jausti atsakomy

bės jausmą. » Turime kas
dien atsiminti, kad baisiau
sios tragedijos įvyko dėLke- 
no nors neapsižiūrėjimo ir 
neatsargumo. Gal nerasime 
nei vieno namo šioje šalyje 
kur nebūti} cigaretę rūkyto
ju, ir kur nerasime netik tų 
rūkytojų paliktus'cigaretus 

ės, kuri išvyko pasilinks-'
* . i * * • « « «« •

I š r a š y d i n k! i t e JJ1 s ų
♦ - •: 4 i r - i • ■ 3^j- ’*•< ■*'<»» -/-i- '. ■v ■■ -•}. _

vaikams \

“SAULUĘ1”
“Saulutė” daili, turininga ir pa

tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. -

Nepagailėkite vaikams džiaugs- 
, . mo ir naudos!

“Saulutė” eina du kartus per 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 

- spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt.

Adresas; Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai

(geg. 18) pobažnytinėje syėtainč- 
1 jc, 1 vai. po pietų.

Tos, kurios pernai nešiojo rau
donus ar mėlynus" kaspinus ir šį
met-taip pat tegul nešioja tokių 
pat spalvų. '.

Tos, kurios pernai gėles nešio
jo ir šįmet tegul ateina su gėlė- 
•mis. • ' •

Visos Sekmadieninės Mokyklos 
mokytojos (Sunday School Teach-1 
ėrs) irgi susirinks tuo pačiu lai- Įl 
ku. ' ' . I

Lietuviai!" Gegužinės apvaik- Į 
ščiojimas tai proga parodyti savo! 

; katalikystę. ' ! •’' ‘ |
• * IParodykime kitataučiams, kad Į

, ne visi lietuviai bedieviai - I

Tegul šįmet tūkstantis bėrniir-į 
kų ir mergaičių sueina ir. sudaro I 
iškilmingą procesiją; Tcnelieka hė I 
vienas sūnus ar duktė, nedalyva-1 
vęs procesijoje.

Kvieslys
• 1 I 

——•—;—u—J 

KAM REIKALINGA VIETA |
naoFiso 

pašome kreiptis dM vicą iafonna 
rijų ‘‘Darbininko’’ Adidnlrtraci 
j01Į; '****’ -n. .-’-y. ;
—4—-—— ■ ..v «i.~. n-, i-iii,-

I Pirmininkas — Jonas L. Petrau«8% .
24 Thomas Park So. Boston, Ma*,. 

I Vtea-Pirminlnkas—Juozas Jackevlttu 
I 92 Savyer Avė., Dorehester, Ma* 
Į Prot Raitininkas — Kazys Rusteika. 
I 446 E. 6th St, So. "Boston, Masa. . 
jFin. Raktininkas — Juozas GuzevlČlU#

27 Tampa St, Mattapan, Masa, 
Iždininkas — Vincas Kališlus,

67 G Street, South Boston, Ma*. 
T>arkdari8 — Petras Geležinis; - 

14 Vinton St, South Boston, Ma* 
| Draugijos susirinkimai būna kas 

nedeldieni kiekvieno • mėnesio I 
[ vaL po pietų, parapijos salžj, AMK 

R Seventh St. So. Boston, MM^.;
......... ...................... ■ ■■

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI ; -;

f A 1980 M. ’? ■ f;

| ’ . . " »

. -r • • * * * ?

Į Pirmininkas — Antanas Macejunas, - 
450 E. Seventh St, So. Boston, Ma*;. 

Ivice-plrm. — Povilas žlrolls, •
554 E. Fifth St, So. Boston, Ma*;;>

I Protokolų Rafit — Adolfas Navickai,.. 
| 274 Bolton S t, So. Boston, Mašak'/^" 
IFinhnsu Rašt — Juozapas Vinkevifiu% (c 
I 450 E. Seventh St, So. Boston, Ma* 
IKasIėrius — Andrius Zalleckas, - J'? 
| 702 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 
| Maršalka — Kazimieras Mikallionis, - 
| 906 E. Broadvay, So.- Boston, Mas% 
I Draugija D. L. K. Keistučio laitaruflk. 
| netolus stfsirinklmus kas antrą 
| dčldlenj kiekvieno mėnesio Lietuvių 

Svetainėj kampas E ir Silver St*, 
So. Boston, Mass., 1-ma valandą pė 
pietą. Ateidami atsiveskite draui*

• naujij narių su savim prie d '
y" ''." J ?-• *,> e .*-

bet kokios iiors nuo tų ciga
retę .padarytos pragaištiesminti į vakarą, palikdami 

atdarą pečių degantį kūdi
kio kambaiyje. Juos iššau
kė iš kintamųjų paveikslų* 
liet buvo pervėlu išgelbėti sa
vo kūdikį. Kuomet išvyko 
Iš namų matė, kad ugnis bu
vo beveik užgesusi ir netikė
jo kad atsigaivins-^

Sužeidimai ir mirtys nuo 
gazolino, benzino, kerosino 
ir naftos jau vra sena pasa
ka. Moterys nepripažįsta, 
J^ad boyinaai su mirtimi kuo- 

■ niet •jhps :vžBH^a. Visi pilni 
eksplioduojančios energijos, 
kuri kuogreičiausia atsigai
vina. Visi tą žino, bet tik 
vienais metais beveik 800 
moterų žuvo Jungt. Valsti
jose neatsargiai vartodamos 
juos.

‘‘Keli metai atgal,” sako 
p-lė Tarbell, “atsimenu jau- 
ITa mergaitė, duktė turtingų 

• tėvų, valė savo pirštines. 
1 Virtuvėj degė gazinis pečius.

Tėvas, manydamas liepsną 
in suprasdamas jos pavdjų, 
prašė, kad ji išeitų į lauką 
arba nors į kitą kambarį va7 
h*ti savo pirštines. Bet ji

gęs ar net pats stalas, ai- po- 
pierų bėskiitė. ~

Bet jeigu tik tiek pragaiš
ties būti} šeimyna neišpasa
kytai laiminga. Ir rūkyti vėl 
pradeda savo blogus pripra
timus. Bet randasi atsitiki
mų kur ir namai tokiu būdu 
uždegti. . j M

Numeti degantį degtuką į 
popieię beskutę. Taip pa
darė žmogus kuomet užside
gė Eųuitable Life Insurancę 
dr-još' hainašr '1912 m?, kuo
met Šeši žnjonės neteko gy
vasties iu pragaišties pada
ryta iki dvieju milijonų do
leriu. —

< Leidi išmatoms susirinkti 
tavo skiepe ar lote. Tokios 
išmatos buvo priežastimi di
delio gaisro Peabodv, Hass., 
kuomet 22 vaikai neteko gy
vasties.

Uždegi tavo kalėdų eglai- 
ę degančioms žvakėms. Ok- 
ahomoj kalėdų vakare 1924 
m. uždegtos žvakės uždegė- 
namą ir 36 vaikai žuvo.

• Atidarai automobiliaus in- 
žino viršų su eigaretu burno
je. Taip darė išmintingas 
žmogus Chicagoje neperse- 
Dai ir pasekmės buvo’ baisi 
ekspliozija kuri netik jį už
mušė bet ir kitą žmogų kuris 
ėjo pro šalį.

Kiekvienas iš mūsų laiko
me gyvastį ir mirtį savo ran
kose. Per neapmąstytą ak
tą etik mes kenčiame bet ir 
kiti. Teisingai pripažinki
me, kad jeigu nekurie i.š mū
sų nepermainysime savo ne
atsargų pasielgimą tai tik 
Dievo valia sulaikys baisias 
pasekmes. ~ '

UŽPUOLĖ B0MĘLIAI
Sekmadienio ryte, einant iš baž

nyčios, prie C gatves bomeliai už
puolė lietuvius. Pašaukus polici
ją, bomeliai nugabenti į stotį 6.

Lietuviai tokių įvykių neturėtų 
taip lengvai praleisti ir mušeikas

■f*

f y. • ... ' •*
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- PRKEENEA
Šiomis dienomis •. p. 'Petruškevi

čius, graborių, aplanke garnys ir 
paliko gražų sūnų. Motina 

jaučiasi gęrai.

i

ir sū
nus

B.
' . ’ * r<k *

. - ■. f 
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LANKĖSI '
Pirmadieny, redakcijoj lankėsi 

retas svečias pral. Maciejauškas, 
Švėkšnos gįmnaziioš, rektorius. 
Gerb. Svečias Naujoje^ Anglijoje 
laiko misijas ir prakalbas ir renka 
aukas Švėkšnos gimnazijai. -

• ■ J t

CHORAS DARBUOJASI 
PARAPIJAI

Visi žmonės juda-kruta-darbuo- 
jasi įvairais būdais ir įvairiems 
ūkslams; Mūsų choras darbuojasi 
dailės srity, parapijos gerovei.

■Negina, kad choras po vadovy
be p. Kanbausko ^ražiai gieda baž
nyčioje mišias, mišparus ir gies
mes, bet dar Verbų sekmadieny 
pasekmingai’ pastatė Dubois baž
nytinę kantatą parapijoj /įaudai.

Choras pasitarnauja ir tautai 
beremdamas parapiją finansiškai 
ir- dainuodamas lietuviškai. Cho-’ 
ras kas metai surengia tautiškoje 
dvasioje -gražių koncertų. Vieną 
davė geg. 4 d., L. R. K. S. A. ap
skričio suvažiavimo vakare. Kitą 
nepaprastą koncertą choras duos 
dalyvaujant Rapolui Juškai geg. 
25 d. atnaujintoje pobažnytinėje 
salėje. (Įžanga bus pigi, kad visi 
galėtų atsilankyti).

Pelnas bus pusiau su parapija.
Artistas R. Juška seniai buvo 

Bostonan kviečiamas. Tik dabar 
telegrama praneša, kad operoje 
sezoną užbaigęs ‘ir kad Bostonan 
atvažiuojąs geg. 23 d.^pasitarnau
ti chorams ir parapijoms pakol 
tik būsiąs reikalingas. Koncerto 
programą ir 'gaidas siųs p. Kar
bauskui. /.

Chorą^dar rengiasi prie jubilie
jinių iškilmių. Apie tai, manau, 
spauda palies po koncertui. Nusi- 
spręskime iš kalno visi eiti kon- 
certan p. Juškos, kuris yra Phi-

PARSIDUODA
WEST ROXBURY—7 kambariu na

mas. 2 kambariai nefornišiuotl. 0,750 
pėdą žemės, 2-ją karų garadžlus. Bar- 
genas. Savininkas turi parduoti. 15 
Whiting St. Spring Ir Baker Streete, 
Charles River karas. Parfcuay 6059-M.

z. ' (GIS)"

'**S‘

~ > -. ii

JONO EV__ ,
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žloba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Hm 
.Telephone South Boston 3552-R.

V i ce-Pirm Įninkąs — J. L. Petriuk*.
24 Thomas Pk., So. Boston, Maso., ; 

Prot Raitininkas— Jonas Glliiotklaį
5 Thomas Park, Soa Bostou, Ma* _ 

Fin. Raitininkas — Matas Mkis, >
256 E. Nlnth St, 80. Bostta, Maaa, ’rf 

Iždininkas — Andriejus Naudžtama^ 'Z
885 E. Broadvar, So. Bostou, Ma* 

Maržalka — Jonas Teiktu. ■
7 Winfleld St, 80. Boeton,.Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas f 
nedSdienj kiekvieno. jn&Mttoę 
vaL po pietų, parapijos salSj, 4 
Seventh St, So. Boston, Mass.
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XI METAI

Redaguoja kpt Leidžia Kcrč

Mokslo Valdyba.

DIDELE EKSKURSIJA
~ Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytau

to 500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa
darė sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, 
spektakliais, parodomis visuose kaimuose ir mies-

- tuose, i"/’/-'-,’-
Šia nepapfasta proga yra ne tik dalyvaut ir ma

tyt tą viską, bet if drauge pasisvečiuot su savo gimi
nėm ir draugais.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. 8. “C L E VĖL AND”
, y • • < ' « J r . •

KURS IŠPLAUKS tt BOSTONO, BIRŽELIO 8,1930

Taipgi parsmkūa ižphraklmai iš Bostono—gegužės 4 ir liepos 13

Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Draugijos 
Dcl informacijų kreipkitės prie bile agento nario

LIETUVIŲ LAIVŲ AGENTŲ ASOSIACIJOS

' arba ; r

HAHBURG-AMER1CAN LINE
309 TREM0NT Ml. BOSTON, MAB8.

• X L. Z. 5.

y

LIETUVAITĖ VIENUOLĖ GAVO 
LICENCIATO LAIPSNĮ 

“Oservatore Romano” ga

na plačiai rašo apie lietuvai

tę vienuolę Mariją Ignacijų, 

kuri prieš kiek laiko Mont- 

peDier universitete gavo' li

cenciatą. Laikraščiai paste

bi, kad Lietuva, matyti, no- 

Ąri.eiti Jungtinių Valstybių 

i r/Italijos pėdomis, kurios 

§ rūpintis savo vienuoliu 

okslinimu.

-v /

IS ŠV. PETRO PARAPIJOS 
' VEIKIMO '

Sekmadieny Vyčiai.čjo prie Die
vo stalo “in corpore.”-, Jie būvo 
iš vakaro priėję išpažinties. Jie 
taip pat iš vakaro buvo gėlėmis 
gražiai išpuošę visus !:tris altorius. 
Girdėjau jie gėlių altoriams pirkę 
už $15.00. Vakare vaidino veika
lą, kuris išėjo gerai, išėmus bučia- 
vimąsi. • .

Po Šurnai įvyko Blaivininkų 
■kuops susirinkimas. Išrinkta de
legatų į apskričio suvažiavimą.Vi
si apgadino mūsų pirmininkės po
nios Adomaitienės nelaimes, bū
tent : jos vyro — Kazimiero miri
mą ir jos pačios dabartinį sunkų

• ♦ ’• * ’ Ksirgimą. • t .

Pirmadieny įvyko Saldžiausios 
Širdies pašalpinės draugijos susi
rinkimas pobažnvtinėje salėje ir

* **"* *

* Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikų Veikimo t)* U u leidžiamą 
savaftražtį '

“MŪŠĮ! LAIKRAŠTIS”
Jį reikia užsisaky t i sau Amerikoje 
ir vĖfani giminiau ir pašįita- 
mimni LĮetmroje. - '

“Mtteų laūmštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
Htai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užpic- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. <

Adresas: L!ėtuv< Katmi^UU-* 
vės AlSja $1 Nr. “Mfteų LaikrriL 
tb.” I r ■"'kA *•

Ką tik išėjo iš ipBūdoe!
Nauja Knyga

Artisto
STASIO PILKOS

“JA.UNA KŪRYBA
su paveikslais•

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ją- — a
Verta kiekvienam turėti 
muose tą gražią knygutę.

i Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit 
3e. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’xvay, Sa Boston, Mass.

f. •’

XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ tR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

' ■ ~ * * v .

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARtį? LAlKt^BTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, fajeto
nų, eilėraščių, įvairenybių irti Kiekviena

me 4<KARI0” nr. yra linksmas skyrius r'K<p- 
rinės pabiros/1

Šiemet4‘KARYS ’ ’ žymiai papigintas. Jo kai4

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- -

ris 60 amerikoniškų centų.

littopa-LithiMta, Kamai, NepftlMMO 
jnybfa tikta “KARYt”

SV. KAZIMIERO R. K. D-J0< ^ 
VALDYBOS ANTRAAAT" * *• >

------------------ ■ 

Pirmininkas — J. Grobtos!* 
24 Pzeecott St, Readville, Ma* 

Vica-PIrmininkas — J. IfTiTtlltlĮ t 
140 Bowen SU, So. Boaton. Ma* 

Prot Ba&ttninkas—Vincas PftjtfaMk* 
116 Bowen St, 8a Boston, Ma* 

Fin. BaMnlnkna — M. Mklą
256 E. Nnth St, So. Bcaton, M*

Kasterius — F. Grendelts, - z
257 W. Fffth St, So. Boston. Mt*

Martai* — J. Zalkto, " V/'”’
7- WlnfloM SL. So; Boston, Ma 

Draugija laiko susirinkimai k* I 
rą nedeidisnį kiekvieno 
aram. «2 R Sevanth >8t, pi ' 
saMJ, 7th St, 8outh Boston,

L. R. K. 8ALDUAU8I0B
V. J. PA1ALPINR8 DR 

} VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, .

451 E. S*enth St, So. Boston. Ma 
Vice-Pirmfnlntea — A Nandii**,

885 E. Broadvay, So. Boeton, Ma 
Prot Raštininkas — V. TnaoUnpa

40 Marine Rd., 8a Bostov, Ma* 
Fin. Raštininkas — D. LingevMtaą 
• 62 Adams St, Dorehester, M** 
Kasteriu* — P. Klėponto,

268 Bolton Sl,- SOL Mt* Va* 
Tvarkdarfa — J. Deš&nsk*

141 Bowen St, So. Boston, 
Draugija laiko susirinkimus kaa 

ptrmadienl kiekvieno m* 
vai. vakare, pobažnytinš] 
Flfth SL, 8a Boeton, Mm



sugriuvo

Valdyba

ineįtikins

Darbininkas,

žinoma, gaudavo pelno 
To “sindikato finan-

< ATHOL, MASS. x •
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 18-tą dieną, 
tuoj po mišparų' šv. Pranciškaus 
parapijos salėj. Kviečiami visi na
riai atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines mokestis. Taipgi atsives
kite savo draugus-ges prirašyti 
prie šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

7 “DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

Tel. So. Boston 0506-W.

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 ir nuo C :30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne- 
dėliomis huo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

suteikia žmonėms medžiagos ne 
protui, bėt liežuviui. Lietuvių tar
pe turime gerų liežuvninkų.

Plunksna

VLADAS P. MTttA
48 Uhurch St, Loveli, Man.

Telephone 5788.
Laidotuves aprūpinu gerai tr 
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių tr Šiaip visokiems rat-

K4 TIK Id£JO Iš SPAUDOS WAUU KNYGA
VARDU

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

sekmadieny, gegužės 18 d. š.*m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos, 

i Nepamirškite užsimokėti duok 
les. '

B KUR ATSIRADO 
romus?

Ne visi gal žino, kad cuk
rus, kuriuo saldiname arba
tą, kavą, kakao, yra labai 
naudingas žmogaus sveika
tai. Kas daugiau suvartoja 
cukraus, tas žymiai sveikes
nis. Įdomu iš kur atsirado 
cukrus. Senovės Europoje 
nieks nežinojo apie cuknj. 
Saldino tuomet medumi. 
Pirmiausiai cukrus pradėta 
dirbti Kinijoj ir Indijoj. 
Europoj.cukrus pirmą kar-. 
tą pasirodė X amžiuj po 
Kristaus. Cuknj Europon, 
kaip ir daugelį kitą Rytuo
se išdirbtą prekių atnešė a- 
rabai, kurie pirmieji Ispani
joj ir Sicilijoj užvedė cukri
nes plantacijas. . Tuo Įjūdu

buvęs kažkoks italų banki- 
l’ niijkas, kurį policija, rodos, 

jau susekė. 'Į šią aferą esą 
įvelta daug Įvairiuose Euro- 

miestuos^ meno dąbykų- 
fesp&ialistij ir aukštų jų m£ 

no mokyklų mokinių, Dag
ilėlio net buvęs toks" drąsus, 
g kad senų tapytojų paveiks

lų, skirtų pavogti, tikrumą, 
suradęs kokią priežastį, duo
davo ekspertams, patikrinti 
ii* paskui pavogdavo. Pa
vogtoms z meno brangeny
bėms gabenti.buvę net at
skiros skrynios dirbamos. -

Net įtariama, kad Daglio 
savo bendradarbiams aukš
tųjų meito mokyklų moki
niams liepdavo tiksliai ir 
gražiai nukopijuoti senų~ta- 
pytojų paveikslus, paskui 
originalus pavogdavo ir .jų 
vietoj pastatydavo tas kopi
jas. Tuo būdu reikėtų ma
nyti, kad vienam kitam mu
ziejuj vietoj, kūrinio origi
nalo seniai kabo tik jo ko
piją. v

“DARBININKAS* '
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tek So; Boston 0620

• Vyras—Nėščias!? Tai bent, nau- 
jiena! Tai bent yra ko skaityti! 
Jei laikraštis dažniau^rašytų to
kias naujienas, tai nereikėtų ra
ginti žmones skaityti

Vyras—nėščias! įdomu, ar ne? 
Nori daugiau žinoti. Skaityk to
liau.

Dienraštis “Progress” su tokiu 
sensaeijiniu ;ant galviu Vyras— 
Nėščias” rašo apie 16 metų her- 
maphrodįtą Balbino.

Nuėjo Balbino pas gydytoją. 
Gydytojas pripažino, kad jis nė
ščias. Tą > patvirtino ir kitas gy
dytojas. Stebisi to miestelio 
(Celm. P. I.) gydytojai — sako, 
kad tai pirmutinis toks atsitikimas 
visame pasaulyje/

Kiti gydytojai mano, kad Bal
bino ne nėščias, bet kad jis turi 
augimą viduriuose. Tą klausimą 
tik operacija gali išrišti, . „

Bet žmonės labai šušiįdomavo ir 
tvirtai0 tikrina, kad Balbino nė
ščias. Jiems tokia žinia įdomi. Mat, 
jie turi apie ką “pliotkauti. ”

Operacija, gydytojams ir rim
tiems žmonėms tą klausimą išris. 
Šiaip žmonių, kad ir šimtą opera
cijų padaryti
’ Yra daug laikraščių, kurie tik 
t.okiomis naujienomis maįtina sa-

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:
• 7. • ’ . ; ' • • <■ • ~

koje metams ........  .......... . ......................  .$4.00
Pusei metų ...................... . . ... . .  r..... .$2.00

oje metams. «................ $5.00
Pusei metų .........................T.. .$2.50

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston
Ofiso Valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:3O iki 
5 ir puo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė- 

'limą eezema, tetter, salt rheum ir 
kitas ligas labai greit palengvina 
vartojant mano odos mostj. Daug 
S ligų greit pagydyta jomis.

Geros dėl pilės, suskilusių 
rankų, kojų skaudulių ir

NENUSTOK VILTIES 
Teiraukis Prie Manęs.

Patarimas tlykaL 

Dr.GraM7&£. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakarė; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

NEVIRŠKINIMAS AR IŠPŪTI
MAS PILVO AR VIDURIŲ

■ •• *
Nevirškinimas, surųgUBis pilvas, vė

mimas, atsirughnaą vandeniu ar mais
tu, galvos skaudėjimas, ganai ar išpū
timas pilvo ar vidurių, netekimas ape
tito "ir panašios negalės yra greitai nu
galimos su Nuga-Tone. ši puiki gyduo
lė išvalo sistemą nuo nuodų, nugali 
konstipaciją. sutvarko, ir sustiprina vi
durius, pilvą, inkstus ir pūslę, stimu
liuoja neveiklias kepenis, sustiprina 
nusilpusius nervus ir muskulus, pri
duoda jums gerą apetitą ir leidžia jp. 
sų viduriams lengvai suvirškinti vis
ką suvalgytą.

Nuga-Tone pagelbėjo milionams vyrų 
ir moterų atgauti geresnę sveikatą tr 
didesnes spėkas. Jis ypač puikus yra 
dėl žmonių,-Joilek/r*; silpni, .liguisti, 
nerviški “ar ^ra^nesikanllįivę.7 Imkite 
Nuga-Tone nors tik keletą dienų ir 
pastebėkite pastebėtiną pagerėjimą. 
Jus pasijausite stipresnis turįs- dau
giau jėgos ir Jūsų miegas bus poilsin- 
gas ir atgaivinantis.

Nuga-Tone. yra 'pardavinėjamas visų 
vaistų pardavėją Jeigu jūsų pardavė
jas neturi jn stafce. paprašykit jį užsa
kyti jų dėl Jųš B savo džiaberio.

žinoma, W
'gauti, nes cukrus buvo labai 

brangus. —-
Vėliau, XVHI am.', sužt* 

nota, kad cukrus galima da
ryti ia burokų. Nuo to laiko 
imta sodinti cukriniai buro
kai, statyti fabrikai, ir tutf 
būdu visoje Europoje cuk
rus pamažu pavadavo medų, 
nors ir medus nenustojo sa
vo reikšmės.-

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
• ■ . , ’ " ■■V'*’ ’ ;•*"

' v ’ Kainą:
Amerikoje metams ....................... .$2.00
Lietuvoje metams ....:. .............. ........... ............... $2.50
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.' 

\ Reikalauk pasižiūrėjimui.

\ • . 
“Darbininko” nanie 5 arbt 
7 gražūs dideli ir jšviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga
gas, maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administra-

cukrus. Vėliau, kai XVT 
amžiuj buvo atrasta Ameri
ka, tai Brazilijoj ir kitose 
Pietų Amerikos dalyse tiek 
daug buvo užvesta plantaci
jų, kad Europon buvo gabe
nama cukrus net per daug. ' 

Lietuvoje, kaip žinome,, 
ilgus amžius buvo laikomą 
dideli bitynai ir išdirbama 
daug medaus, kuris ir atstoį 
davo cuknj.

Ir tik vėliau, kariaujant 
Lietuvai su kryžuočiais, bur 
vo pargabenta Lietuvon pir
mą kartą cukraus, kuris nu6 
to laiko ir pradėta vartoti.

B- JA r / K MM■JL'V zjLJL
*. ' 7 '

7 <7 ‘muziejų yagiųsindi- 
'• KATAS X ■. y \

^'Yra arba,* tiesą sakant, 
1buvo ir toks sindikatas. Bet 

mieluosius sindikatininkus >-.Ą y ~ *
7 |ū>licija 'sučiupo 
7 ir sindikatas.
£•’7*0 ta nepaprastojo sindi- 
? kato istorija iškilo aikštėn, 
? Kai policija Briusely suėmė 
paveikslų vagių maestrą A.

Daglio. Jis tatai, tas Dąg- 
| Bo, ir išdavė visą savo orgas 

ni^aciją. O tos organizaci- 
j^būta nemažos. Pats Dag- 

' fio buvęs vienas iš “muzie- gį-.- v. •
į- jąus vagių sindikato” vedė- 
Į jų; pasakytume, direktorių. 
? Tas sindikatas turėjęs pa- 
^?Yogtųjij daiktų paslėpė jų, 
|;specialistų transportininkų. 
;; Dabar anglų, prancūzų, vo- 

kiečių ir belgų policijos pa- 
tyrė, kad Daglio ir jo sėbrai 
tik tada eidavo ‘vogti, kai 

įątose šalyse, kur reikėdavo 
gį nugabenti pavogtuosius pa- 
| veikslus, škicus, divonus ar 
|7kitus meno dalykus, jiems 
? būdavo iš anksto garantuo- 
7 ta, kad grobį galės tuoj iš- 
į kišti.

7 Su Daglio santykių ture- 
ir daugybė bankininkų, 

Įurkurie finansuodavo didesnes

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
.KTLTEKJl įvairius spaudos darbus 

PRIEINAMOMIS kAhibMI&

I - ------------------ .

IAWBB»CE, MAUS.
LDS. 70 kp. šio mėnesio susirin

kimas yra perkeltas viena savaite 
vėliaus,'tai yra įvyks nedėldienyj, 
geg. 25 d., šv. Pranciškaus para
pijos kliubo kambaryj, tuoj po 
paskutinių šv. mišių. Kuopos na- 
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin
gai. » ** ;

i

i

111 ii 01


