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saip provokavo, kol galų ga
le sušaudė. Nazarkevičius y- 
ra baigęs Varšuvos universi
tetą ir Volynijos dvasiškąją 
seminariją.

k.

32 sukilėliai nubatt 
Įėjimu.
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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.
A
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DR. J. BASANAVIČIAUS 
VARDO MOKYKLA 

BRAZILIJOJ
Pagerbti mūsų tautos žy- 

_ miuosius vyrus neatsilieka 
ir mūsų broliai, gyvendami 
tolimame užjūryje
Ii joje. Štai, Sao Paulo prie
miesty įsteigta antra Brazi
lijos lietuvių pradžios mo
kykla- Ši mokykla, pavadin
ta dr. Jono Basanavičiaus 
vardo mokykla, pradėjo 
veikti vasario 1 dieną.

PRANCUOS LAKŪNAI 
PASIEKĖ BRAZILIJĄ

Rio De Janeiro, Brazilija 
— Geg. 13 d. Pranei jos la-

- • *

1 kūnai ‘baimingai pasiekė 
Natale, Brazilijos šiaurės 
vakarų smailumoj. Iš-Pran- 
cijos jie išlėkė geg. 2 d.

v. y'd ’ , ■

PRAL. K. OLŠAUSKO BYLA

ITA 
U JOS KARALIAUS 
- ORDENUS

KAUNAS. — Didįjį ^Ve
lykų penktadienį, balandžio 
18 d., Italijos įgaliotas mi
nisteris Lietuvai, Commen- 
datorė Amadori, įteikė 4 as
menims Italijos karaliaus 
suteiktus ordenus. Ordenus 
gavo: Vyriausias kariuome
nės kapelionas kunigas Vla
das Mironas, prof. Izidorius 
Tamošaitis, aviecijos majo
ras inž. Gustaitis ir “Lietu
vos Aido” vyriausias redak
torius Valentinas Gustainis.

z.

Kunigas Mironas ir p^of. 
Tamošaitis ‘ gavo ordenus 
“della Corona d’Italia” Co- 
mendatore laipsnio o majo
ras Gustaitis ir redaktorius 
Gustainis —*■ tuos pačius or- 
denuš Ufficiale laipsnio.

PRIĖMĖ BILIŲ KOVAI SU ; 
NEDARBU AMERIKOJE

Ketvirtadieny, gegužės 15 
d. suėjo lygiai 10 metų, nuo 
Steigamojo Seimo atidary
mo dienos.

Čia paduosime iš tilpusių 
1920 m. “Darb.” aprašymų 
svarbesnes dalis, kad primi
nus tos syarbios istorinės: 
dienos įvykius.

1920 m. gegužės 15 d. vi-* 
sa Lietuva, ypač Kaunąs, iš-> 
kilmingai šventė Steigiamo
jo Seimo atidarymo dieną.

Kaunas buvo pasipuošęs 
vėliavomis, vainikais, švie
somis ir iškilmingais var
tais. /

Akvvaizdoje Steigiamojo 
Seimo narių, Valstybės Ta
rybos, Lietuvos Prezidento, 
Ministerįų Kabineto ir*, už
sienio atstovų visų rūšių ka
riuomenė, pakilusiu ūpu, 
parodavo. Visų tikėjimų 
bažnyčiose buvo iškilmingos 
pamaldos. '•

Visuomenės organizacijos, 
mokyklos ir žmonių minios 
sudarė didžiausią manifes-

viodarbininkų 
mu.

Pasibaigt 
ko iškilmin

‘ Gausios 
kėlė di 
Seimo p 
riams. Rytoj 
kare, t. y. 
gatvėse pib

Steigiame 
mėse dalyva 
Basanaviei

Seimo na 
šių partijų: 
•Krikščionių D 
Valstiečių Sąjui 
Soeial-demo 
Socialistų (Va 

ninku...
Žydų'— 
Lenkų 
Vokiesių 
Soc.-revol. liaud i4...

pagerini- PAGERĖJO BEDARBIO
. PADĖTIS KLAIPĖDOJMosėdžiui įvy-

' vakarienė. ’
lios - žmonių 

ovacijas 
bunui ir na---kovo 22 d. pašalpa buvo iš-

Jų skaičius beveik per pu
sę sumažėjo. Tuo tarpu kai

✓

b

)
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K. Olšausko (63 metų am
žiaus) bylą persvarstęs nu
teisė 6 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo su visų teisių— 
piliečio ir turto — atėmimu. 
Civilinis ieškinys po 200 li
tų per mėnesį Ustijanaus- 
kienės sūnui Antanui, kol 
jis sukaks 21 metus, priteis
tas iš Olšausko. Pral. Ol
šauskas kaltu neprisipažino. 
Jis savo paskutiniame žody 
pareiškė, kad viskas čia tesą 
vien gandai. Jis kalbėjo la- 

“ bai susijaudinęs.
Teisingiausi sprendimą te

padarys tik Aukščiausis, 
kuris vienas tikrai težino 
kiek šis nuteistasis yra nu
sikaltęs.

darbiam s .padėti.
Sulig to bilio numatoma 

paskirti 4 milijonai dolerių' 
tam tikram darbo suradi
mui biunų^kuris turėtų ry
šius su atskirų valstijų biu
rai, ir bendrai padėtų bedar
biams.

t-

t

KOMUNISTAI PRAKIŠO 
RINKIMUS | SLA. 

VALDYBĄ
■■■ ■ ■ \

Šiomis dienomis laisyama- 
nių kontroliuojamos SLA. 
organizacijos rinkimai pasi
baigė ir valdyba oficialiai 
paskelbė jų rezultatus. Ko
munistų kandidatai nelai
mėjo nė vienos vietos. Trū
ko jiems tūkstančio su bis- 

„ . kiu balsi]. Taipgi nelaimėjo 
nė sandariečių kandidatas į 

sc • iždininkus J. Tareila. Jis 
gavo tik 1,319 balsų, kuomet 

>> ' komunistų kandidatas gavo 
įz 4,227 balsus.
y Balsavimuose dalyvavo su- 
& virš 10,000 narių.

Vatikano rūmuose įvyko 
koncertas^ kuriame dalyva
vo 5,000 pakviesti] svečių. 
Tarp pakviestų buvo 11 kar- 
'dinolų ir beveik irisas prie 
Vatikano *akredituotas di
plomatinis korpusas. Popie
žiui įėjus į salę, orkestras su
grojo Popiežiaus himną.) 
Tarp kitų dalyki] buvo iš
pildyta nauja Lorento Pare- 
sio kompozicija “Vespertina 
Oratis.” Po koncerto Po
piežius suteikė orkestro da
lyviams ir dirigentui palai
minimą. Tai buvo pirmas 
koncertas Vatikano rūmuose 
nuo 1870 meti].

LENKAI ŠEIMININKAUJA 
GEDIMINU KALNE'

RYGA (E.)—Atvykusie
ji iš Vilniaus pasakoja, kad 
lenkai pradėjo “šeiminin
kauti” Gedimino kalne. Vie- 

i na pihes siena šiomis dieno
mis Išgriauta ir ten pat pra- 

• dėti kalėjimai. Į kalną len
kai pašalinių neleidžia. Taip 
pat apie kasinėjimus neskel
biama laikraščiuose

iš dieną ir . va- 
□nadieny ilgi 

nonių. ;
l Seimo iškil- 

fiir a. a. dr. J.
• • 9

buvo 112 •V
1S

ž

mokama 1,072 bedarbiams, š. 
m. 12 d. pašalpa buvo išmo
kėta tik 456 bedarbiams. Da
bar Klaipėdoj iš viso 699 be
darbiai, jų tarpe 256 mote- 
rvs. E.

< 
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Taigi geg.-; 5 di*.privalo, 
būti nemaži? i • atmintina,
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kaip .vasario
je dienoje mnį tautos rink- 

, paėmė įtiniausieji a 
savo ran 
reikalus.

mingai pasodino tos dienos 
atminties ąžuolus.

Tą pačią dieną, 6 vai. va^ 
kare atidarytas Steigiamojo 
Seimo pirmas posėdis.

Valstybės prezidentas A. 
Smetona padaręs Valstybės 
Tarybos ir Laikinosios Vy
riausybės darbų apyskaitą 
perdavė viską Steigiamajam 
Seimui.

Steigiamojo Seimo pirmo 
posėdžio pirmininku buvo 
pakviesta Gabrielė Petkevi
čaitė, kaipo seniausias Stei
giamojo Seimo narys, sekre- 
torium-gi Muraškaitė, kaipo 
jauniausis narys.

•Steigiamasis Seimas gavo 
labai daug pasveikinimų nuo 
savųjų ir iš užsienio. - 
- Pirmiausiai Seimas pri- 

'ėmė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo formulą.

Steigamojo Seimo prezi
dentu buvo išrinktas p. A. 
Stulginskis, krikščionis de- 
mokratas. Steigiamojo Sei
mo prezidentas savo dekla
racijoj tarp kitko pareiškė, 
jog Seinias vykinsiąs žemės 
reformą, rūpinsis agrikultū
ra, pramone ir ypatingai

/

IiBADEJE KDŲEČIAI 
ŠUKELE RIAUŠES

Shanghai, Kinija. — Pra
neša, kad bado kankinami 
kiniečiai, Huchowe, ..Che-* 
kiang provincijoj, sukėlė 
riaušes.

29 riaušininkai kovoje su 
ginkluota policija žuvo ir a- 

100 sužeista.

na. To-

sos valstybės

tvarkytis. *
(Pabaiga 7 puslapy)

■ - .’ ' ■' ■ 1 ’

“Naujasis Tilžės Kelei
vis” dėl paskutiniu laiku 
vokiečių spaudos daromų 
puolimų ’deda Vokietijos 
lietuvių susivienijimo pa
reiškimą. Pareiškime kon
statuojama, kad susivieniji
mas veikia tam tikru vokie
čių respublikos straipsniu ir 
kad yra nepolitinė orgoniza- 
cija, kurios negalima kaltin-

VENECIJOS KARDINOLAS UŽ. 
DRAUDĖ LANKYTI DAILĖS

PARODĄ

Roma. — Venecijoj yra 
suruošta dailės paroda. Jo
je išstatyta ir nepadorių pa
veikslų.

Venecijos kardinolas už
draudė katalikams į tą pa
rodą lankytis.

‘ ‘ Osservatore Romano ’ ’ lai
kraštis praneša, kad tą pa
rodą smerkia ir Šv. Tėvas.

» — '

DARBININKŲ GEGUŽINĖS
Gegužės 30 d. š. m. įvyks 

15 metinė L.f D. S. Naujos 
Anglijos Apskričio geguži
nė, Romuvos parke, Monte
llo, Mass. Programas bus 
įvairus ir gražus. Rengėjai

Rangoon, Burma,
— Šios provincijos gyveni® 
jai, kurių yra arti 14 
jonų, rėikalaua nepriklau 
mybės. Jie veikia, at 
nuo Gandlii sukilėlių.

Taigi Anglija turi piln 
rankas darbo.

Spėjama, kad Anglija ga 
Ii netekti Indijos. Sukilimą^ 
plečiasi.

Be to, Anglija ir su 
mis pavergtomis tautom 
veda kovą

KARO STOVIS UŽBAIGĖ 

SUKILIMĄ SHO

Bombay, India, geg. 15P-^ 
Sholapur mieste sukilėlis 
numalšinti paskelbus kario 
stovį. Areštuota nuo 200 
500 sukilėlių. Dar 1000 ka 
riuonaenės pąstatyta.mie

Sholapur yra 119

VOKIEČIŲ SPAUDA AME 
LIETUVOS PASIUNTI- 

NIODEMARSį
Visi vokiečių laikraščiai 

pažymi, kad Lietuvos nepa
prastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris Vokietijoj 
p. Sidzikauskas kreipėsi į 
vokiečių vyriausybę dėl Vo
kietijos agrarinių muitų pa- 
kėlomo ir tuo reikalu išva
žiavo į Kaimą.

Vokiečių radio taip pat 
pranešė ąpie Lietuvos minis- 
tlerio Berlyne žygį. Radio 
pranešime pabrėžiama, kad 
ministeris ypatingai prčtes- 
tavęs prieš muitų pakėlimą 
kiaulėms ir bendrai nurodęs, 
kack muitų pakėlimas esąs i. 
priešingas Lietuvos intere
sams ir skląndiems prekybi
niams santykiams tarp abie
jų šalių.

/ __________

LIETUVA TARPTAUTINĖJE 
PEDAGOGIJOS PARODOJE 

_ Nuo liepos 1 d. iki rugpiū- 
čio 15 d. Leningrade įvyks
ta tarptautinė pedagogijos 
paroda,kuri oje dalyvauja ir 
Lietuvos švietimo ministeri
ja. Lietuvai parodoje skir
ta 15 kvadratinių metrų sie
nos ir 25 kvadratiniai metrai k
grindų. Parodai eksponatai 
iš mokyklų surinkti ir gegu
žės 1 d. išsiųsti į Leningradą.

vokiečių spaudos įtarimus ir 
šmeižtus. Be to, pareiškia
ma, kad lietuviai iki šiai 
dienai dar vis negauna 
jiems priklausančių teisių 
ir kad susivienijimui daro
mos įvairiausios kliūtys. Pa
reiškimas baigiamas žo
džiais: “ Nežiūrėdami visų 
užpuldinėjimų ir persekioji
mų, mes primygtinai prisi
pažįstame-prie prigimto sa
vo lietuviškumo ir jokiu-bū=. 
du neatsižadėsime vokiečių 
konstitucijos patvirtintų tei
sių rūpintis tautinio savo y- 
patumo išlaikymu ir . šelpi
mu.”

Bengia LDS. Conn. apskri
tis.

Gegužinių rengimo tikslas 
kilnus. Plačioji visuomenė 
turėtų' paremti. Tad ragi
name visus(as) gausiai su
važiuoti. LDS. yra vieninte
lė lietinių darbininkų orga
nizacija, kuri rūpinasi dar
bo žmonių reikalais. Parem
kite ją dalyvaudami jos pa- 
ręngimuose.

SUŠAUDYTAS KUNIGAS 
NAZARKEVIČIUS

Kaunas.—Iškalinę 7 mėn. 
bolševikai įkriminavo val
stybės išdavime ir sušaudė 
kun. Nazarkevičių, Lenkijos 
pilietį. Bolševikų terorizuo
jamas jis pradėjo rūpintis

SUSISIEKIMO NAUJIENOS
'/ -------------

KAUNAS. — Šiomis die- grįžti Lenkijon, bet šie jį vi- 
nomis paštų valdyba galuti
nai susitarė su SSR dėl su
sisiekimo telefonu. Kol kas 
galima bus pasikalbėti su 
Maskva ir Leningradu.

Nuo-to pat laiko viduj il
su užsieniais įvestas apsi- 
mainymas “Express” įver-. 
tintų laiškų, dėžučių, pa
prastų ir įvertintų siuntinių 
iki 5 kgr. 100 lt. ir pašto 
perlaidų iki 1000 litų.

Be to, atidarytos'naujai 
įsteigtos pašto ^agentūros 
Rageliuos, Aleksandrijoj, 
Gulbinuos ir Gailionuos ; A- 
leknaičiuos įsteigtas pašto 
punktas. Bėriau anksčiau 
pastatytų, Alytuj baigiama 
įrengti nauja telefonų sto-

LENKAI NORI VOKIEČIO 
KOLONIJŲ

BERLYNAS. “Germania" 
praneša, kad kai kurie lenku 
spaudos organai, sąryšy* su 
netrukus prasidėsiančia T. 
Sąjungos sesija, ragina len
kų vyriausybę iškelti Tautų 
Sąjungos mandatu komisi
joj, Tas esą reikalinga Len
kijai, nes ji nori gauti vienos 
iš buvusių .vokiečių kolonijų 
mandatą.

DININKįl KELIONĖS į
Šiomis dienomis gavoih 

atvirlaiškį nuo kun. /Jone 
Švagždžio, Montello, 
klebono ir LDS. Litera 
Komisijos nario. Rašo:

“Gibraltaras, geg. 2,1
“Po 10 dienų plūduriavimo o 

keane, pagaliaus išlipome ant? 
sausžemio. Nors vietos labai inSSi 
žai, kad galėčiau ką pa 
“Darbininkui” būdams kelionėjey- 
bet mėginsiu.

• Kun. Jonas

Kaip žinome iš 
Eucharistinis Kong 
Kartaginoje pasibaigė 
reitą sekmadienį ir visi mat 
dininkai išplaukė laivai^ 
Romą pas Šv. Tėvą, 
kun. J. Švagždys, kun. J 
Atribotas ir kiti vyks į 
rammergan, Bavariją p; 
tyti istorinio V. Kančios! 
vaidinimo. O iš ten vyks t* 
tėvynę Lietuvą.

Grįžš {apie rugpiūčio 
d.

“Darbininko” skaitytojai 
neužilgo" gaus įdomių ra 
iš kelionės iš po gabios kuiL 
J. Švagždžio plunksnos.

VEJAS NUPŪTĖ KC 
FABRIKĄ

Vokiečių spauda praneša, 
kad Šuloje nesenai buvo 
baigtas plytų fabrikas. Kovo, 
27 d. pakilus<udrai fab 
sugriuvo.
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r Tai toks yra įstatymo su- 
šinanymas. Bet ar jį vyriau- 
$ybe priims — dar nežinia. 
Galima dar ginčvtis ar

APDĖTI MOKESČIAIS
— '‘Pieno Lašo”

ja, kuri rūpinasi vai- 
, pagamino p 

mo sumanymų apdėti 
mokesčiais. Pri-

šį įstatymamokėti tek- 
edusiems vyrams nuo 
metų amžiaus. AIo- l *

ikėsių 50 litų per me-
ųs. Nereikėsią mokėti tit 

ms,' vienuoliams ir 
i sergantiems. Lietu- 

įvoj’ esą 50,000 senbernių. 
•^Tcid.ėl manoma iš senbernių 

ti pustrečio milijono 
ąp' Šios pajamos eitų ligo- 

^nįnėms, vaikų prieglaudoms 
panašioms įstaigoms su-

%
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VILNIUM . ■ 
lKaunas. Prpf. K. Pakštas 

su žmona ir prof. B. Sruoga 
išvyko į Vilnių mokslo tiks- 
W . J* ...:

P rot. K. Pakštas išbus 
ten mėnesį laiko. Aplankys 
didžiausių Lietuvos ežerų 
Narutį ir Bialoviežio girias.

' . y ’------------------------—
a-- • • . • .

NUMATOMOS VALDŽIOS 
PAŠALPOS <

Kaunas. Šių metų minis
terijos sųmatoj numatyta 
pašaipi) kultūros organizaci
joms’221,417 lt, meno orga
nizacijoms 23,000 lt. ir spor
to organizacijoms 30,000 li
tu.

gėlėtos iniciatorių pastan
gomis jau padaryta užuo
mazga įsteigti, Vilkaviškyje 
Lietutos kanklininku dr-jos 
skyriui. Jau įsigyta keletas 
egz^ kanklių. Imamasi ne' 
vien -1 tik kanklių kolektyvą 
sukurti, bet rūpinamąjį su
daryti ir rimtą dainininkų 
chorą? nes be bažnytinio»(šv. 
Cecilijos d-jos choro), kito 
Vilkaviškyje nėra, iniciato
riai tuo reikalu jau turėjo

. .JT . ... • '--------- —----

porą rimtų pasitarimų. Ba
landi :žo_28 d., valst. gimna
zijos rūmuose, jau šaukia
mas net steigiamasis draugi
jos susirinkimas, į kurį 
kviečiami daugiausia inteli
gentai žmonės. — Dauguma 
Vilkaviškiečių kanklių dar 
visai nėra matę. Ir iš gana 
plačios Vilkaviškio apylin
kės, rodos, tik vienas tėra 
Vilkaviškyje asmuo, kur is 
moka kankliuoti, — tai da- : 
bartinis katedros vargonin-
- ' ■ •V” '

kas — K. Ostrauskas, buvęs 
kanklininko Puskunigio mo
kinys. .

Išminties trūksta tam, kam 

trūksta stiprios valios.—Šeks

pyras

-raii -ri
MOKESČIŲ ■

Kaunas. Ministerių kabi
netas priėmė neišieškotų mo
kesčių atleidimo įstatymo 
projektų, kuriuo dovanoja
ma $aug neišieškotų: valsty- 
biuik ir saviyaldybinių mo
kesčiu žemės ūkiui, preky
bos i> pramonės įmonėms.

NAUJI KALĖJIMAI
. Kaunas. Nesenai pastaty
tas naująs kalėjimas Utenoj 
ir baigiamas įrengti Rasei- 
iūuos. Šį rudenį baigtas bus 
.ir Marijampolėj. Visi kalė- 
jiųiai yra su centraliniu ap
šildymu, vandentitekiu ir 
kanalizacija..

Prie Utenos kalėjimo įtai
syta moderniška pirtis, ge
riausia visam miesĮte. Prie 
kitų taisomos dirbtuvės, kad 
būtų pakeltas kalinių dar
bingumas. Tai žymia dalimi 
padalyti pasisekė, nes daug' 
kur kaliniai jau dirba nau
dingą darbą.

Kalėjimo klausimas yra 
vienas iš sunkiausių. Mat 
Lietuvos valdžiai tekč per
imti iš rusų kalėjimus, kurie 
daugiausia buvo paruošti 
pereinamai publikai, saky
sim, Kaimo, Panevėžio, 
Šiaulių. Dėl to kalinių‘ ne
galima kaip reikant suskirs
tyti kategorijomis. Tačiau 
teisingumo m-ja, kur gali, 
taiso kaliniams dirbtuves, 
kad jie galėtų pramokti a- 
mato ir pasidaryti ’naudin
gais žmonėmis. Šiemet prie 
sunkiųjų darbų kalėjimo pa
statys dirbtuvėms keturių 
aukštų mūrą,

-------- T----  .
UŽ MERGINOS GARBĖS NU

PLĖŠIMĄ 6 METAI 2 

KALĖJIMO

Kauno apygardos teismas 
šio "is dienomis nuteisė, žino

mos garbės nuplėšimą 
6 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

........................  'i %-t'

ŠALIAPINO GASTROLĖS 
KAUNE

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvos valstybės teatro di
rekcija veda derybas su gar
siuoju pasaulio dainininku 
F. Šaliapinu dėl jo gastrolės 
Lietuvos operoje. Tikimasi, 
kad derybos pasibaigs teigia
mai ir Šaliapinas atvyks ku
riam laikui Kaunan.

IŠTRtMĖ LIETUVI 
MOKYTOJĄ ” .

^iomis dienomis Balstogės 
vaivadijos parėdymu tapo 
ištremtas Neprikįaūsomon 
Lietuvon Keižių sodžiaus, 
Braslavės apskrities (Vil
niaus vaivadija) lietuvių 
mokytojas P. Leonavičius. 
Ištremtasis buvo cenzuotas 
mokytojas, išlaikė kvotimus 
lenkų valstybinėje mokytojų 
seminarijoje, buvo patvir
tintas Keižiuose ir reikia tik 
sebėtis, kad Balstogės vaiva
dos valdžia siekia Vilniaus 

j \ c B . *

vaivadijoje taip toli, o juo 
labiau, kad minėtas mokyto
jas prieš išvykstant Kei- 
žiuosna buvo užmelduotas 
Vilniaus miesto gyventojas 
ir be to turėjo kariškų kny
gutę. ' -

tar|> trijų kaimyninių vals
čių, būtent: Varėnos, Užba- 
lio (Zablųč) įr Rodubės. Rei-X 
kia pažymėti, \ kad šis pro
jektas yra labai neraeijona- 
Jus, nes padalyto Kaniavos 
valsčiaus gyventojams dabar 
valsčius bus labai toli, nuo 
15 iki 20 kilometrų. Bus 
vargo, kaip tenka patirti ir 
su paštu. Reikėtų gyvento
jams pasirūpinti bent pašto

• agėneija Nočioj.

VILNIŪJ SIAUČIA 
DŽIOVA

Vilniui lenkų globoje ne
siseka. Ekonominis būvis 
sunkus. Daug bedarbių. Dėl 
skurdo plečiasi fligos. Štai 
{vasario mėn. gimė- 362 vai
kai, o tuo pačiu laiku mirė 
352 vaikai, daugiausia džio
va.

- NAUJAS TILTAS 
/JONAVOJE

Balandžio 16 d. Jonavoje 
prasidėjo susisiekimas per 
naują tiltą (medinį) ant Ne
ries, kurį pastatė P. Anelio- 
nis ir Naųijotas. Per naują 
tiląt važiiį)jant iš Kauno i. 
Ukmergę, Uteną, Zarasūs ir 
k. kelias trumpesnis 4 klm., 
taip pat daug patogesnis su- 
sisekimas bus su visa apylin-

PALANGA RUOŠIASI

Kaunas. Šiuo tarpu Pa* 
langos viešbučiuose ir vasar
namiuose daromi remontai, 
gatvės švarinamos, taisoma 
elektra. Mat, savinirikai 
tikisi šiemet sulaukti svečių 
tiek, kiek niekuomet dar ne
buvo. Daug žada atvažiuot 
ti ir iš užsienio. -. ;

....   -t

PANAIKINS KANIAVOS 
VALSČIŲ

Tenka patirti, kad galuti
nai nutarta panaikinti Ka
niavos valsčius, kuris iki šiol

— - — ____ •

buvo Vilniaus-Trakų apskri
tyje Valsčius bus padalytas

TAS JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 metais neuž- 
siprfenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo

“ATEITIES”
Žurnalas eina sąsiuviniais po 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 

j dalykėlių, įdomių ir rimtų straips- 
_ jnių, iliustracijų—pažinsi visą Lie-; 

ituyoB besimokančio jaunimo gyve
nimą. . '

“Ateitis” visų pigiausias Lietu
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
“Gamtos Draugv” priedu. Ęusm. » / 
Ąi Mbkslmvams; &ėt.'
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!- -’

Adr.; “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės AL 3. » ■

Žolė trokšta rasos , gamta gaivi
nasi ir stiprinasi saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
šalies—gimtinės, gaivinasi ir Stip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

*DĖL IŠBLYŠKUSIŲ, LIESIU ' 
SILPNŲ ŽMONIŲ

Išblyškę, sudžiūvę, silpni žmonės 
džiaugsis sužinoję apie Nuga-Tone — 
vaisius, kurie pagamina užtektinai rie- , 
baus, sveikatą teikiančio kraujo, šis 
puikus preparatas pašalina iš kūno x 
nuodingas atmatas, pasidariusias dėlei - ' 
konstipaeijos ir kurios yra kaltos už 
daugeli ligų, ir nesmagumų. Nuga-Tone 
atgaivina ir sustiprina' organus, pri
duoda jums geresnį apetitą, nugali ne
virškinimą, gasus, išpustus vidurius, 
palengvina inkstų ir pūslės įdegimą, ar 
panašias ligas, paeinančias nuo netin
kamo vidurių valimosi.

I'o to kaip jus priimsite Nuga-Tone 
tik kelias dienas, jus pasijusite geriau, 
jūsų Sniegas pasidarys poilsingesnis ir 
atgaivinantis, atsikėlęs ryte jaųcitės 
stipresnis ir energiškesnis. Jus galite 
pirkti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas 
neturi jų stake paprašykite jį užsakyti 
jums iš savo džiaberio.

F
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% DĖL 1,000 DOLERIŲ 
PAMIŠO

Naumiesčio gyventojas S. 
jggavęs iš Amerikos laišką,

Ckad jo miręs brolis paliko 
am namus ir apie 1,000 do- 

lerių pinigų, pamišo ir nete- 
ŽįoJialbos. Ir pamišo jis ne 

fejtš sielvarto dėl brolio mir- 
^Įfies, bet iŠ didelio džiaugs- 
|HiodčI palikto turto ir pini-

—-------------------------------------- c

-.. MARO KAPINĖS

Barstyčiai, Mažeikių aps. 
’ r~ r| > . • ; Y 1 '

Žmonessako,'kad 
•atsiradusios maro metais 

įįir vadina jas markapiniais. 
x\Yra dar .išlikę keli kryžiai iš 
gM.763 met. ir 1812 met., iškry- 

g apkerpėję, visų užmiršti. 
Vasarų galvijai juos min- 

Bo ir teršia. Prieš tris dė
tis metų, Vėlinių dieną 

jie būdavo iškilmingai, 
ija aplankomi ir 

?Įfen mirusius laikomos
• I

Dabar jais Barštiškiai vi
siškai nesirūpina. Tai didis 
^apsileidimas. Reiktų juos 

ptverti, sutvarkyti.
t. Tokiu vietų Barštvčiu pa- s ; *■ * ’ -

- yapijoj via'ir daugiau.
---------------

PRADEDAMAS TOBULINTI 
. ' KLAIPĖDOS UOSTAS

.Vis labiau kylant Klaipė- 
uosto ūkiška j ai reikšmei, 

fąųsisiekimo ministerija, pri
tariant visam ministerių ka- 

inetui, nutarė Klaipėdos 
jtą ištobulinįi, kad į jį ga- 

*3etų atplaukti ir didesni lai- 
Uostui ištobulinti pa- 
9 milijonai- litų. Iki 
m. uosto tobulinimo 

^darbai turės būti užbaigti,.
) laiku bus baigtas ir Tel- 
Kretingos geležinkelis, 
antis didelės reikšmės 

s uostui pakelti.

50 MILIJONŲ LITŲ LAUKŲ 
NUSAUSINIMUI

Laukų nusausinimui nu
tarta sudaryti vadinamą 
“melioracijos fondą” lig 50,- 
(XX),000 litų. I kategorijos 
grioviams įtaisyti bus duo
dama pašalpa ligi 60% dar
bų sąmatos, II kategorijos— 
40% ir III kategorijos — 
20%.

Didesnių upių tėkmės re
guliavimas ir kiti nusausini
mo darbai, kurie dėl savo 
brangumo žemės savinin
kams nepakeliami, bus dir
bami valstybės-lešomis.

---------------------------- ' >

KOMUNISČIŲ BYLA

Kariuomenės teismas Kau
le baigė, spręsti Chavesaitės 
bylą. Ji pripažinta kalta 
už komunistišką veikimų ir 
nubausta 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Jos tėvas y- 
ra turtingas pirklys, gyvena 
Nemuno gatvėj.

Kariuomenės teismas na
grinėjo trijų Slabados ko
munisčių bvla, kurios buvo 
sugautos platinant komunis
tiškus atsišaukimus ties 
“Drobės”, fabriku. Viena iš 
jų nubausta 8 metais s. d. 
kalėjimo, antra—6 ir trečia 
—ketvertais metais.

YRA prielankių pasauly vietų kur saulė ir žemė 
sujungtos padaryti, tabaką stebėtinai geru.■ :l ■ į. - — n

švelniosios Turkijos lapai, kurie noksta auksi- 

nėj rytų saulės švi®oj . . . nunokę lapai puo 
saulės sušildytos žemelės, musų pietinėj šalies •

. . parinktinlausi šių tabakų maišo jųdaly

'•/ ' z"'-.-;'
; . \ f

lengvą, puikų naturišką gerumą nepasekamoj 
Cąmel rūšy. - %

- Tyros saulės šviesos kibirkštys yra surinktos 
Gamei cigąretuose. šį skonį, moderniški moks
liški išdirbystės metodai konservuoja, ir juips 
jj atneša lengvu ir šviežiu.

a . , v. .• . .x..

* Š

• •

sau

' Uetavis Advokatas 
visokias bylas ir padir

bu visokius dokumentus viso- 
)dem$ reikalams. x

NORTH MADf STRBET 
Brockton, Mass.

OFISO VALANDOS 
ano 9 iki 8 kasdien

f-
'A 1 MLl/A '

Snvirš 22 Meta
JUOZAS ?. tARKTOlTAS

DARBUOJAS SU

VO8B A SON8 PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras aane natyt pirm •Irk* 
siaht Jokio komiso nsralkla mokta. 
Ai parduoda tiesiai.

Pasaulio aarsos VOS B Staod. 
playor Ir uprisht pianai. Nauji ir 
vartoti Orthopbonlc VICTROLA ir 
pulkus MAJBŠTIC radio,

Rsitataak Katalogo
Voae A lėta Piaao Oe.

180 BOTLS1ON 8T.

1
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KATALIKAS POLITIKOJ
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daržininkas.
— Dėl to ir aš pats mąsčiau, 

bet tu' atėjęs sutrukdei — atsakė 
Muilą.
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“OSCAR 11”
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K. K. U.

V. Kristus įtikinančiai 
pareiškiu kad yra naudin

ga, kad Jis nueitų pas Tėvą, Vadinasi, visi pasaulio tur- 
nes, sako, jei nenueičia pas 
Tėvą, tai Palinksminto ja 
Šv. Dvasia neateitų pas-jus. 
Nuliūdote kuomet jums pa
sakiau, kad einu pas Tėvą, 
bet tas reikalinga, kad fy?n 
eičiafl ir atsiųsčiau jums Šv.|pinigą, nes ją tik per išpa- 
Dvasią.

Reiškia, V. Jėzus jau at
liko savo darbą £ per savo 
mirtį atpirko mus nuo nuo
dėmės ir dabar žengia dan
gun atsiimti užtarnautą 
garbę, o šv. Dvasiai palieka 
sielų išganymo darbą. Ir ji 
veikia Bažnyčioj per sakra
mentus, kurie kaipo septyni 
Dievo malonės šaltiniai, ap
valo žmones nuo nuodėmių 
ir tobulina ' jų gyvenimą. 
Taigi Palinksminto j a šv. 
Dvasia tuomi mus ir pa
linksmina, kad per Dievo 
malonę 'paliuosuodama nuo 
nuodėmių, suteikia mums 
širdies ramybės, -o. toji sie-

los ramybe taip brangi, kad 
pasaulis jos negali duoti.

• • \ -J I
tai ir pinigai negali nupirk
ti sielos ramybės. Žmonių 
sakoma, kad nieko nėra 
brangesnio už pinigą. Ot, 
čia kaip tik ir išimtis: šir
dies ramybė brangesnė už

abejotinas bus pasveikimas. Į ragina šventasis Tėvas. Ta- 
Išganytojas sako, kad pik-Įsai’ auklėjimas, kuris savo 
toji dvasia išvaryta iš žmo- pagrinduose yra pirmučiau- 
gaus, klaidžioja .kurį laiką Į šia religinis, apima betgi, at- 
pd dykynūs ir nerasdama Įsižvelgiant į aplinkybes, 
sau vietos grįžta tenai iš [taipgi politinių problemų ir 
kur buvo išėjusi ir atradusi [ piletinių pareigų stųdijavi- 
sau papuoštą buveinę, pasi
ima su savim septynias dar | vo vardo, privalo rūpintis 
piktesnes dvasias ir apsięy-Įsavo krašto politiniu gyve- 
vena tenai.’ ^pastarieji to J nimu šiandien‘labiau, negu 
žmogaus darbai būna blo- kitais laikais; dėl to katali- 
gesni už pirmuosius. Nešte-Į kas turi būti taijS auklėj a- 
bėtina, nes jei žmogus sun-|mas, kad jis ir politiniame 
kiai atsispiria vienai pikta-1 gyvenime turėtų reikiamo 
jai dvasiai, tai kaip galčįs 
atsilaikyti prieš septynias?

. Iš čia matome, kaip pavo
jinga atkristi į tas pačias 
sunkias nuodėmes. Pastip
rinti Velykine Komunija, 
stengkimes kuoilgiausia pa-

nimu šiandien‘labiau, negu
_ M \

žint j galima įsigyti.
Tik gaila' kad žmpnės tą

ją širdies ramybę nemoka 
ar neįstengia visados savyje 
palaikyti Per silpnybę, ne
atsargumą* o tankiai ir per 
blogą valią vėl'grįžta į se
nas nuodėmes, ir tas apsun
kina jų sielos padėtį. Nes .laikyt savyje Dievo malonę, 
atkritęs į nuodėmę žmogus1© jausdami, kad silpnėjame, 
jau darosi silpnesnis ir ne- j eikime vėl prie malonės šal- 
turi tiek atsparumo“~prieš j tbgdo,Jkad mūsų klaidos ma- 
pagundas. Lygiai kaip sun-tžetlĮ,Trdorbvė augtų ir stip- 
kioj ligoj: jei būsi neatsar- r retų.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažu dienų. Pats 
pirmas tam darbas
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai \‘žvaigždutė’ ’ Jei/įžięzna 

į karną šviesti, dorinti ■ iyrlaviųti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo, jiems duos į- 
domių skaitymėlių, Įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau

• malonu, kai vaikas .skaitys ir 
džiaugsis.

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

laikraštis.
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są

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

, x Priedų duodama loterijos bilie
tas.

4 Adresas: “žvaigždutės” 
.Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

į** <■

Įsidėmėtinas (Šveicarijos) Fribur
go vyskupo aplinkraštis

Šių metų vasario mėn. 26 
d. “Osservatore Romano” 
paduoda Įdomią ištrauką iš 
Šveicarijos Friburgo vysku
po Besson’o ganytojiško 
laiško. Tame laiške aplink
raštyje vyskupas Besson 
kalba apie santykius tarp 
katalikiškoj akcijoj dalyva
vimo ir politinio veikimo. 
Savo čia pastabas, šventojo 
Tėvo apie 
ją mokslu paremtas, vysku
pas Besson suveda prie šių 
penkių punktų:

neliečia katalikų piliečių po
litinių susigrupavimų, ku- 
jriems vadovauja ne dvasiš
ki ja, l>et politikai.

Gali egzistuoti ir faktinai 
egzistuoja tos rūšies susi- 
grupavimai, kurie būtent 
svarbiausiu uždaviniu turi 
politinį veikimą y nėra jo
kios abejonės apie jų egzis
tavimo teisę. Nėra užginta 
katalikiškos akcijos nariams

susipratimo ir sugebėtų są
žiningai atliktį^čia pareigas.

5. Reikia energingai pa
brėžti, kad grynai politinio 
auklėjimo nepakanka. Norė
dami, kad mūsų dieceziečiai 
ne tik, išpažintų teisingus 
politinius principus ir tpa- 
gal išgalės politikoje dirbtų, 

Į bet kad būtų nuoseklūs ir 
praktikoje savo čia pastan
gas suderintų su Bažnyčios, 
kurios jie yra nariai, moks
lu, randame reikalinga, kad 
jie'priklausytų prie parapi
jinių ir tarpparapijinių ka
talikiškos akcij os organiza
cijų: čia tos katalikiškos ak
cijos srityje, vadovaujant 
dvasiški jai, bus stiprinama 
tikra krikščioniška dvasia, 
be kurios, visa Į^ta lieka be 
tvirto pagrindo^ - '

I - • • ;4-, ■ • >■I k
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organizacijų programa 'vra'! 
^harmonijoj su krikščionybės 
^principais. ✓

1. Parapijinės ir tarppa-. 3 Katalikai, kūriė -pri- 
rapijinės katalikiško veiki-|klaugo katalikigkos akcijosį 
mo organizacijos Pnk>^soįOTgani2acilon,š> apic kurias 
dvasiškuos vadoj-ybei ir 4ei-|kalb5ta pirmame 
na i diecezinę katalikiškos' - - - - - - -
akcijos federaciją; jos ne-

,. . • 1 1— ------------

nėmis organizacijomis. Jos J 
dėl to neprivalo dalyvauti 
grynai politiniame veikime, 
neprivalo virsti politinės 
propagandos įrankiais.

2. Tai, kas pirmame punk
te tik ką pasakyta, žinoma,

LIETUVĄ

populiariu laivu
I

SKANDINAVŲ-AMERIKOS 
LINUOS

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

1930, Gegužės 24-tą d.
11 vai. ryto

Tiesiai j Klaipėdą
D. L. K. VYTAUTO DIDŽIOJO 500 MĖTŲ 

MIRTIES SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI
■ ' - v •

aL. ■
* w

t • ;

net privalo _ individualiai 
(tai yra ne kaipo katalikiš- 

f „ s nariai, bet savo!
asmenine atsakomybe) rū
pintis politika ir į tą rūpes
tį turi žiūrėti kaipo į dide
lės atsakomybės dalyką. Sa
kyti arba leisti sakyti, kad 
pilietis, kurs yra katalikiš
kos “akcijos narys, neprivalo 
rūpintis politika, tai reikš- 
jtų išstatyti save ant pajuo
kos mūsų priešininkams. \

4. Katalikiškos akcijos or
ganizacijos turi savo uždavi
niu duoti savo nariams tik- 

i rai krikščionišką auklėjimą; 
(nariams turi būti sėkmingai 
; aiškinama katalikiškos akci-I.... — - . —-----i . —į .

5Diesos.Aiit VanĮeiyns
PER CHERBOURG —

6 PER BREMEN 
keliaujant iŠ Lietuvos ir j 

LIETUVA 
greičausiais garlaiviais 

BREMEN 
IR 

EUROPA 
arba populiariu eks
presiniu garlaiviu 

COLUMBUS
Informaciją klauskit pas 

vietini agentę arba »

NORTH GERMAN

LLOYD
65 ŠTATE STREET A 

BOSTON. MASS. A 
/ iHM
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“DARBININKO” KNYGYNO KNYGOS VELTUI
JUOKAUJA?

*■». ,♦ •
.. . -• ; 1. ■ ‘V

Kaukaze gyveno juokingas žmo
gus. Jis vadinos Muilą. Kartą jį 
sutiko jo pažįstamas, kuris nešės 
skarelėj 15 kiaušinių. Norėdamas 
iš Muilo pasijuokti pasakė: 
v — Muilo, jei tu. įspėsi, ką aš. 
skarelėj nešu pusę kiaušinių vel
tui^ atiduosiu. Ir jei ųspėsi, kiek 
Jrra; visą penkioliką gausi.

Ilgai mąstė Muilą, paskui sušu
ko: ‘

— Mielasis, tu esi kvailas! Aš 
nesu burtininkas, kad žinočiau, ką 
tu neši. Jei tu man pasakytum, 
kaip tie daiktai išrodo, gal ir j-

- - 5 -*r-
spėčiau.

— Viršus baltas, vidus gelto
nas, visas pailgai — juokdamasis 
i arėjaa žįstam as.

— Tai baltos ropės geltonais 
viduriais—nudžiugęs sušuko Mui-' 
Ja. . '

b. .Vienam susirinkime., kalbėjosi 
vyrai, kiek jų, pasenusių, jėgos 
sumažėjusios. Pagaliau, paklausė 
to dalyko ir Muilo.

— Prie mūsų namo yra didelis 
akmuo — tarė Muilą — liai aš 
jaunas buvau, jo nepakėliau ir 
dabar nepakeliu. Todėl mano jė
gos nesumažėjo. /

3.
Kartą Muilą nuėjo į daržą su 

pinigine daržovių vogti. Staiga jį 
ten užklupo daržininkas. Muilą 
daržininką pamatęs taip išsigan
do, kad nė žodžio negalėjo ištarti.

— ’Ką tu čia veiki? — suriko 
daržininkas.
— Laikaus. ' '

A — Kaip laikais?
—> Tuoj visą tiesą pasakysiu, 

nešauk meldžiamasis — pradėjo 
teisintis Muilą. — Ėjau keliu'oro 
tavo daržą. Užėjo toks viesulas, 
kad mane per tvorą įsviedė Į dar
žą. 1 '*

— Gerai, bet dėl ko daržoves 
rauni.

' — Nepyk, brangusis, pamanyk, 

vVėręs daržovių. '
— Bet kaip daržoves pateko į

medikas, 
nių plikimo ^priežastis, pa
darė labai įdomių išvadų. 
Pasak to mediko, tarp pli
kimo ir galvos šmagenų vei- 
kimo ,esąs tiesioginis ryšys. 
Mediko nuomone, smagenys 

i kliudą plaukamf^Sugti, nes 
atima iš jų kraują. Juo silp
niau 'dirbą smageųys, juo 
geriau augą plaukai. Sma- 
genims įtemptai dirbant 
plaukai nustoja augę. Pli
kė esanti geriausias ir tik
riausias protingumo ir iš- 
mintines įrodymas. Plikas 
žmogus beveik visuomet yra 

[gudrus ir išmintingas, Jei 
[jis kokiu nors būdu sukvai
lėtų,, tai jo galva pamažėli 
vėl apaugtų plaukais. Vo- 

[ kiečių medikas daro išvadą, 
[kad vienu ir tuo;pačiu lai- 
rku negalima būti gražuoliu 
ir išmintingu žmogum. Esą 
pliki žmonės neprivalo pa
vydėti plaukuotiems, o prie
šingai žiūrėti į juos su pasi
gailėjimu. Vokiečių medi- 

Jkui kiti to dalyko žinovai 
atsako, kad jo išvados yra 

[neteisingos, nes istorija ži
nanti daug žmonių, kurie 
nebūdami pliki vis dėlto bu- 

[ vo labai išmintingi ir gabūs.
t(V.

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

I ‘
i ■ ’

Norint elgtis protingai, 
maža protingu būti. 
Dostojevskis.

A
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Žemiau telpa garažas įvairių knygų. Kiekvienas atnaujindama* 

prenumerata arba naujas prenumeratorius užsimaudamas 
gintą kainą $A50 gaU pasirinkti iš šio sąrašo sau knygų už 
DOLERĮ V E IrT U I. Knygų mylėtojai naudokitės proga. 
skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio m®*’ 
kescSo už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti 
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, ne* duo» * 
dame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gaUe f& 
site už $2.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS» 
nariams. - ■.

" .--'r.';

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

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas____________5o,

Moterystė ir Šeimyna. Ver- ' 
tė J. Gerutis _____ ________ 40*.

Gamtos Pradžiamokslis — (
Dr. A. Vileišis_____________ SOe.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti f Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van- *■ 
duo, oras. Parašė J. Baronas__50«,

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A.- Miliukas _________ 60e.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis _____ ________ ____15e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11). Su paveikslais——75e..

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

Vaikų Knygelė - ra pa- 
veikslais <________________ —30c.

“ Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __ i__________ ____ 25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai; Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10c

Moterystės NesuardomybA J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-joa lei
dinys, Kaune ----------- --------- 10e.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius _____________ 40e.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. .Sutaisė KuPra- 
nas------------------------------------40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida  _________ ______50eu

udrirfriu, ~ ■

H Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.5d

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 

nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis---------- _15c.

Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. . 
Juras. Kaina------------------------39ąr

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das-------------------——,-------- 25e«

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas --------------------------- 25e.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parkšė Seirijų Juozukas—35a, 

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis __ ;_____ 40e '

Esumas—3-čia dalis dramos - •' 
“Gims Tautos Genijus.” Pa^ , 
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ lOe -

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. šir- < 
vintas ------------- — 30e

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas . 10a.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________75ck

Dramos; 1) Germane; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_______________ ,55e.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 150.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lak 
mę. Surinko S. K, D. ir N. 15 

Vaikų Teatrai: dalis D: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__15i

MALDAKNYGM 
Pulkim ant Kettų-“DJ»” ?

panda. Odos apdaru $2.00 ir 
Mažu Naujas Aukso AM 

rita—juodos (prastais minim
ais viršeliais) 50

Mažas MkoJm Aukso Alio- 
rtus—juodo* (prastais, 
viršeliais)----------------

“DARBININKAS" 
366 Ęroądiyay, Sa Boston,

' ■ i’-, /k *’ ■' , -1 (/

ĮVAIRIOS KNYGOS 
.Patarmės Moterim*—pamo

kinimas moterim# jų asmeni
niame, šeimyniniame irvisuo- 
meniniame gyveafcųe. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas \--------15c.

Auksinio Obuolio HiAorija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, ' 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas: Vertė P. B------------ 40c.

Trumpi -Skaitymiliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas _______ 45c.

Turto . Nornut—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų

Gerumas-7 aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vert? Kun. P. L.____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengs S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė ra Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas______ _____ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ______________ _ _____ 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be'galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas „
J. Balčikonio____________ _$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Ubais ... t,..-. 1
žadeikia. Kaina

Aritmetikos Uždavinynas—25e.
Vaikų Dafbymečiui — Rin- 

tavo krepšį — supykęs klausia įkingijg kalbos mokslui__50c.
Petriukas — laiškai vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj --------------- —------------ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis -<■■■ ■- ■_____ - 50c.

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

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš l$nkiškozkun. K Š...............10c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas------50c.

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

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas-----30c.

Graudūs Veriamai. — Ver
tė Vysk. A Baranauskas-----10c.
Eucharistiškos Stacijos—Su

lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
Kristaus Kryžius; Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spaliiį mė- 
įęsiams. Išleido kun. K. A. Va

gys ---------- <.—;--------------------25c.
Dangaus Karalienš. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais —___________________ $1.00

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

Socializmas 
Prof. V. Jurgučio------ --—lOe.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ------ ———_______lOe.

Maldos GalybA Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _____ ________ 25e.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
niroo. Išguldė LapŠiaus Vai
kas-------------—z;----- ----------- 10a

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

veikslais ir aprašymais.—-----1.50
Trumpa Apologotika arba 

Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Žajančauskaa_50*

4. "• ' ‘
Žmonės pamatę Muilą valgant 

riešuTus su kevalais paklausė:
— Muilą, dėl ko tu taip darai?
— Aš užmokėjau už riešutus ir 

kevalus. Geriau nueikit ir pa
klauskit pirklio, dėl ko jis toks 
nesąžiningas parduoda riešutus su 
kevalais.
. ; . 5. '

Kartą Muilą nuėjo pžs kaimy
ną ir prašo:

— Kaimyne, paskolink diržą.
— Ką tu veiksi su juo ?
— Baltinius džiovinsiu?
— Bet ant diržo niekas baltinių 

nedžiovina. -
—‘Jei tu to nenori, tai aš mil

tus džiovinsiu—tarė supykęs Mui
lą. “M. L.”

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai Ir ne

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums; taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
rių atskirti, pažinti Tėvynės buv|, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu įs
irašyti

“Darbininkaii,”
nes • * s,

"DARBININKAS” yra tikriausias 
3ių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis. 

“DARBININKAS" ugdo tiesos ir 
laisves meilę.

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

“DARBININKAS” tiesia kelią Tėvy
nei J Šviesesni rytojų.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
savo ‘*RADIO 9YPSENAS.”

“DARBININKAS” yra darbo žmo
nių ir inteligentų lalkražtla

"DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

SkuHHtt iMraJhfti -DARBIU  IK- 
KĄ” patys UraiyMte H tavo pUU- 
ttfmt IAetvvoįa.

‘.Amerikoje “Darbininką#* kaštuoja 
I1J20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų.

"DARBININKO” aArttat: Lithua- 
ate, Kaunas, NepriklausoayMa 'alkti*

* v.
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DABBIHIMKA87

J DEMONSTRACIJOS
'.X ? •” ' - * • A t . "1

• ' ' ' ■

Komunistai giriasi, kad valia daryti Rusijoj. -.Ten 
'gegužinės demonstracijos 

/ jiems puikiai pavykusios; 
£ kad tokių dar nėra buvę ko- 
/ munizmo istorijoj; kad mi-f~ 
*71ijonas darbininkų jose da- 
7 lyvavęs, kad darbininkų su- 
? kairėjimas įvaręs tokį kin- 
^ kų drebėjimą kapitalistams, 
g;.kad jie įsakę Kongresui ga
unanti visokius - įstatymus 

prieš bolševikus, ir t. t. Žo- 
^ydžiu, viskas eina taip sli- 

džiai, kad proletarų diktatū- 
|i?ra laukia čia jau už vartų, 
^.reika tik ją įsileisti, 

i/ - Taip, tik įsileisti. Tik var- 
£ gas, kad nieks jos neįsilėi- 

džia, nes nuo tokios viešnios 
B viri bėga. Ir patys bolševi- 
hk kąų kurie šiek-tiek suvokia 
H ką toji diktatūra jiems at-

“sai-matyjasi” stoti į 
demonstrantų eiles. Pade- 

g rSbhstruoti ne taip jau sun- 
šūkauti apie denrių 

^Sias - laikraščiuose 4af 
lengviau. Pridėti kokią po- 

||.rą zerų prie demonstrantų 
K/skaičiaus ne tik lengva, bet 
^.ir privalu, — ir taip susida- 

ro ta bolševistinė istorija, 
E.-istorija, kaip virvė iš smil- 

eių.
Bet panašios istorijos ne-

Iklaipedos kraštas
K£-:■ # . 1 ' • •

' • I __ *_____ _ __________/

jĮ«į< - * •

~ Nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų, kad 
L jau ištisi šeši metai, kaip Lietuva valdo Klaipė- 

dos Kraštą. 1923 m: sausio 10 diena laikoma, kaip 
SįĮ. diena senai laukto laimingo įvykio, kada dalis Ma- 
/ žosios Lietuvos gulinti į Rytus nuo Vokietijos^ de-- 
- -šiniajam Nemuno krante, pradedant nuo Smali- 
’į įlinkų ligi Kuršiii marių susiliejo su savo motina 
Į Didžiąja Lietuva į vieną kūną. Vienok nežiūrint 
7'į tai, kad visiems žinomas patsai įvykis, daugeliui 
£ nežinoma nei koks yra teisinis“ santykis Didžiosios 
į.Lietu vos ir Klaipėdos Krašto, nei kokiu būdu tas 
U-Jcraštas valdomas, nei jo ekonominė būklė, nei pa- 
,^-gąliaus kokią reikšmę jis turi Lietuvos Valstybei 
į Įr lietuvių Tautai.

Jau daugiau penkių šimtų metų kaip tą kraštą 
valdė vokiečiai. Tuo būdu Nemuno žemupis buvo 
vokiečių rankose, kurie ėmė muitą ir neleido lais
vai plaukioti laivams iš aukštupio. Tas sudarė 
■daug keblumo rusų valstybei, bet daugiausiai gal 
■■kentė Lietuvos kraštas, nes jo natūralūs kėlias į 
' jūrą buvo uždarytas. 7

Pralaimėjus Vokietijai Didįjį Karą Aliantų 
^valstybės'susirūpino ir šiuo nedideliu kraštu, ku-
■ *

t. . •
£ 
R Z
•£1

• •• . .
viskas valdiška: ir demon
strantų minios, ir jas dabo- 
jahtieji kareiviai; ir kanuO- 
lės atkreiptos į minią, kuri 
kartais norėtų pademon
struoti prieš sovietų cariz
mą. - Z

Tik New Yorke tokie da
lykai vadinama barbarišku 
darbininkų persekiojimu, o 
Maskvoje — proletarų dik
tatūros malone. Amerikoj 
jei muša, tai ū? sako kad 
muša, bet Rusijoj kuomet 
bolševikas darbininką smau
gia, tai sako, kad tai toks 
proletarų- paglostymas.

K.

Skaistybė — tai dorybių žiedas. 
Ji sunkiausia ir vyriškiausia tarp 
visu. Joje reiškiasi nuostabi va
lios energija. Kai jos praktikavi
mas pasiekia tobulumo laipsnį, 
kurs spindi šventųjų gyvenimuo
se, nes vyručiame—jos pavadinti 
iferoizmū. Kkiprji nhbstabi ir ma-

ji apŠvie- 
kaktą. Ji ap-

it
* •» • 1

čia jo -rėi
juosia joTyridį jau1 ncZiiiau kokia 
aureole. -Ji išduoda save balso 
gryname tembre ir manierą nuo
širdume. Ji malone nudažo visą 
jo asmenį. Ji skleidžia iš . savęs 
mistišką kvapą... Ji traukia prie 
savęs. Ji įkvepia pagarbos, susi
žavėjimo ir meilės.

Fernand Jamin

nežinoma nei koks yra teisinis santykis Didžiosios

Vėrsalės sutartim nutarta paimti į Aliantų glo- 
b kol nebus išspręstas klausimas kam tas kraštas 

būt atiduotas. Mat, tuo laiku Lietuvos ne- 
lausomybė buvo tiek nepopuliari, tiek nežino

kite didžiosioms valstybėms, kad jos abejojo ar gu
jama tą kraštą atiduoti Lietuvai. Kam reikėtų ati- 

ti-buvo dar neaišku, todėl pasiėmė į savo glo- 
laikinai jį valdyti. Kada Lietuvos Valstybe 
kūrė ir stojo ant tvirtų kojų, ji nekartą krei- 
į Aliantus, reikalaudama atiduoti jai priklau- 
j kraštąftbet jos patirtas v is^bttvo dtideda- 
i-ir Lietuva tik gyveno viltim, kad jai atiteka 

kraštas. Bet pagaliau kraš- 
e prie Lietuvos. į, : > ' t

1 s 1 w

AC. v

Aliantus, reikalaudama atiduoti jai priklau- 
kraštą?Fbet jos ptošfrt&s vis^bttto dtideda-

♦**»

— — —JF Į ■

“ \ • .-X
Daug trukšmo koraunis- 

keliu trtrp Tirtėto ir Monfe- tuose sukėlė New Yorko po- 

nėijos/.virsinmko .^Vvnalen 
pareiškimas, kad visi sttai- 

įar ir demonstracijos šioj 
šaly daromos sulig įsakymų 
gaunami; iš .Maskvos per 
Rusų prekybos bendrovę 
Amtorg Trading Corpora- 
tion. Wiialen sako, kad jis 
turįs tam tikiu dokumentų 
savo tvirtinimui įrodyti. Ru
sų bendrovės pirmininkas 
Bogdanov ir Informacijos 
Biuro vedėjas Skvirski 
stnarkiai tą užginčyja saky
dami, kad tie dokumentai 
padirbti caristų. Kieno tie
sa, kol kas nežinia. Whalen 
vis tik’ laikosi savo nuomo
nės ir pareiškia, kad per
daug duodama valios komu
nistams ir permaža jų de
portuojama. Amerikos Vi
suomenė reikalauja, kad 
tam dalykui nušviesti reikia 
padaryti rimti tardymai 
Washingtone. x 
-7 '■ .

Keliaujant Kanados gelž- 
p • • 1 * ’ j . » • ’ ’ j ‘

real galima tėfefonūeti kur 
tik kas nori: Wasfiingtoiian, 
Londonan, ar : kur idtūr. 
Mat, toks dalykas, *kad Ką- 
nadog Narional - Rallway Įsi
kūrė telefoną traukiniuose. 
Kaip tas daroma 1 Vartbja-^ 
ma paprąsčiausias . telefono 
aparatas, balsą pagriebia te- 
Tėgrafo tielbs ir neša į pa- 
skirtąją vietą. Tas naujas 
išradimas labai indomus ir 
praktingas kain reikią tele- 
fonuoti. Bet kas nori nors 
traukinyje pasilsėti niio te
lefono, tam bus labai įkiru, 
kuomet visokieJagėntai var- 
gįs savo pasiūlymais. Taigi 
randasi daug priešingų tam 
išradimui, -bet tur būt visi 
gelžkeliai neužilgo tą turės. 
Vis gi tai stebėtinas išradi-

j ' Cinas. < *
X -■ ■ "_____________ ■ .

• Nors džiaugiamasi laivy
nų nusiginklavimo sutarti
mi, bet sakoma, kad toji su
tartis pilna skylių, per ku
rias galima išlysti. Trys, val
stybės: Anglija, Amerika ir 
Japonija nutarė pasiimti a- 
tostogas laivų statyme, bei 
jei Italija ir Francija statys 
naujų laivų, tai ir šios trys 
pasirašiusios gali tą pat da
ryti. O jau girdėt, kad Ita
lija rengiasi statyti karinių 
lahm 43,000 tonų talpumo. 
Franeija, be abejonės,, pa- 

budu sutartis nueis „ . 
Tuomsyk Sekretorius Stim- 
son jau įteikė prezidentui 
sutarties kopiją, o tasai įda
vė ją senatui. Laukiama la
bai. trukšmingų . posėdžių, 
neš daugelis senatorių labai 
griežtai prieš sutartį nusi-.ms 
statę. J .

■v

tuo 
vėjais.

e'

P Į . •/—' y

Yra tokių, kurie abejoja 
apie prezidento Hooverio 
sąusumą. \Sakoma,, kad jis 
sausas tik ^ėl politikos, as- 
jneniškai gi visai. netiki į 
prohibicij^jKaip jis priva
čiai elgiasi^— nežinia, bet 
viešai Hooveris labai smar- i
kiai stoja už prohibiciją.GaĮ 
jis praktikuoja savo pa- 

s|tają vųguomonęrJuo 
irkiau’' prohibiciją vyk

dysi, juo greičiau ji sprogs. 
Kitais žodžiais, neduok kon- 
gresmonams išsigerti, tai 
prohibiciją ’ greitai ir sėk
mingai bus panaikinta. Ma
tyt tlpoveris daug gudres- menkoje, kurie nežiūrint į 
nis negu apie jį manoma.

’ K.
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Kadangi kalbamoji paroda Te

matoma! užsitęs iki 1 liepos, 
nors buvo pirmiau praneštą, * 
kad paroda tęsis tik 5 die
nas (t8-22 birž.) — tai Lie
tuvos Generalinis Konsula
tas Lietuvos piliečiams išda
vinės tam tikrus liūdvmus r *

nemokamai iš Lietuvos išva
žiavimo vizai gauti (įvažia
vimui vizos nereikia) bet tik 
tiems kurie pareikš noro ir 
turės galimybės parodą ąp- - 
lankyti. Ne Lietuvos pilie
čiams, raštiškai pareišku- 
siems norą parodą aplanky
ti bus išdavinėjamos nemo
kamos vi^oš su sąlyga, kad 
parodoje neatsilankęs, turės 
už vizą užsimokėti iš Lietu
vos išvažiuodamas.

Kadangi pasiekti Lietuvą 
iš Amerikos ima vidutiniš
kai 10 dienų, tai yra supran
tama, kad turistams iš Ame
rikos išvykstantiems po 20 
birželio, — ši lengvata ne
begali būti taikoma.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas

mės Ūkio Pramonės Pa

rodą, Lietuvos valdžia leido 
išdavinėti nemokamas vizas.

'" v
. t

Lietuvos Generalinis Kon- klausomo gyvenimo, via, dar 
sulatas bab mėn. 28 d. yra nepasirūpino iąavo pilietybės 
rašęs p. Adomui Varasiūi iš (sutvarkyt! (užsiregistruoti), 
Dittsburgh, Pa., kuris lydės Lietuvos valdžia, išimties 

keliu, leido išdavinėti už 11 
dųlerių leidimus atvykt Lie^ 
tuvon, kada Tokie leidimai 
paprastai kainod^vo 40 dol.' 
pusei metų

Jau buvo pirmiau pranešu 
ta, kad tiems Lietuvos pilie
čiams, kurie nustatytu laiku 
užsiregistravo iki 1923 me
tu, — pasai pratęsiami ne
mokamai, • tiems gi, kurie 

« 

praleido registracijos ląiką, 
— užsiregistravę vėliau, už 
pasus ir pasų pratęsimą tu
ri užsimokėti bendra tvar
ka. ; -

Nemaloniausias turizmo 
priešas yra VIZOS. Didžiu
ma valstybių dar tebesilaiko 
vizų sistemos, tik vienur jos 
kainuoja 10 dol., kitur ma
žiau, kitur yra nemokamos. 
Tiems Lietuvos svečiams, 
kurie lankytų Lietuvos Že-

Pittsburgh, Pa., kuris lydės į 
Atiterikos Lietuvių jubilie
jinę ekskursiją 24 d. geg. 
laivu <‘OSCAR,” sekančiai: 
“Lietuvos Generalinis Kon-

K -* ' '

sulatas daro viską kas yra 
galima, kad dėl formalumų 
nei .vienas asmuo, kuris nori 
apsilankyti Lietuvoje, nebū
tų sulaikytas.”

Kiek vėliau gautame iš 
Kauno Vytauto D. Komite
to atsišaukime skaitome: 
“Lietuvos vyriausybe, norė
dama Jums, broliai ir sesers, 
kuolabiausiai palengvinti 
atvykti šiais metais į Lietu
vą, yra įsakiusi Lietuvos 
konsulatams Amerikoje, kad 
vizas išduoti visokiais bū
dais būtų Jums palengvinta, 
kad dėl pasų ir vizų forma
lumų niekam netektų ! atsi
likti nuo važiuojančiųjų bū
rių” ,, -

Iš to yra aišku, kad kaip 
Lietuvoje taip ir čia apie tu
rizmo reikalus yra vienodai 
galvojama.

Netrukus buvo gautas ir 
Lietuvos spaudoje paskelb
tas tas vyriausybės parėdy
mas dėl teikimo įvairių len
gvatų pasų ir vizų reikale.

Nors kelionei ir yra rei
kalingas pasas, betgi paso 
gavimas priguli ne prie tu-, 
rizmo, b prie 'pilietybės su- 
tvarkvmo reikalo. Piliety- 
bes aiškinimas ir pasų tvar
kymas yra privalomi ir nie
kur nekeliaujant. Tiems lie
tuviams, apsigyvenusiems A-

tai kad. Lietuva įžengė jau 
į antra dešimtmetį nepri-

Vien sukilimu, ar nuginklavimu astuonių šim
tų žmonių, kurie buvo Aliantų žinioje dar ne vis- 
kas’baigta. jei tarp dviejų kraštų iškyla koksai 
nots nesusipratimas, jis turi būti kaip nors iš
spręstas. Kraštas ar valstybė gali atsisakyti nuo 
visiško bendravimo su susikivirčijusia valstybe, 
kaip pavyzdžiui Lietuva su Lenkija ar pagaliau

* *; Arba 
ikos su- 
Savaime 

aišku, kad kiekviena valstybė, jei tik yra tam ga
limybė, stengiasi geruoju susitarti, o juo labiau 
valstybės negalinčios sau leisti didelių karo veiks
mų. Lietuva irgi garėsi ir pagaliau buvo surašyta 
tarp Lietuvos ir Didžiųjų Valstybių tarptautinė 
sutartis, Klaipėdos Krašto konvencija vadinama, 
kurią pasirašė Lietuva ir didžiosios valstybės An
glai, Prancūzai, Italai ir Japonai. Ta sutartis pa
sirašyta Paryžiuje 1924 metais gegužės mėn. 8 d., 
o mūsų Seimas ją priėmė 1924 m. liepos mėn. 30 
d. Ja einantį jei Lietuva nepildytų kokių nors 
savo pasižadėjimų tai kiekvienas Tautų Sąjungos 
Tarybos narys galės ją atatinkamoje tvarkoje 
skųsti. Ši tarptautinė sutartis apima ne tik.Klai- 
pėdos Krašto valdymą, bei ja buvo išdirbtas Klai
pėdos Krašto Statutas, susitarta Klaipėdos uosto 
ir Nemuno sutvarkymo reikalu ir tranzito reikalu.

“Atsižvelgiant į reikalingumą suteikti Klaipė-
Z ••

dos teritorijai autonomiją ir patikrinti jų gyven
tojų tradicines teises ir kultūrą” — sako Klaipė
dos Krašto Statutas — Lietuvos Respublika nu
statė Klaipėdos Statutą. Klaipėdos Krašto suve- 
riniteto teises kad ir priklauso Lietuvai, tačiau tuo vos savivaldybių sutvarkyiną. 
statutu, patikrinsiu krašto gyventojams plati au
tonomiją arba teisė ne tik atlikinėti vietos reika
lai, bet leistjkdar visam Kraštui savi įstatomai,’ tb-Į 
rėti sato teismus ir adtoinistraciją, tani tikrose 
ūbose, pačiame Statute apibrėžtose, kaip tai: ti- 
kybos, švtotinią, ir socialūs apsaugos, po-

ilgą laiką Sovietų Rusija su visu pasaulių; 
galima baigti visa geruoju ir sudaryti^fai 
tartį kitaip dar konvencija vadinama.

IOS ’ v
•’ 

įįjtZįfr-jg;

RUOŠKIMĖS LIETUVIŲ EKONOMINĖN 
KONFERENCIJON

Specialiame Didžiojo New 
York’o apylinkių lietuvių 
darbuotojų pasitarime š. m. 
kovo 31 d., susisiekus su to
limesnėmis lietuvių koloni
jomis, buvo priimtas Čika
gos Lietuvių Prekybos Buto 
pasiūlymas, kad planuoja
moji ekonominė konferenci
ja įvyktų š. m. birželio 10 
■dieną. Tokiu būdu: Lietur 
vių ekonomine konferencija, 
įvyks birželio 10 dieną New 
York^e.

Konferencijos Tikslas: 
spiesdi lietutviskas pajėgas

praktiškam ekonominiam 
veikimui kaip pačioje Ame
rikoje taip ir santykiuose su 
Lietuva. ~ -

Reikalas yra svarbus. Jau 
laikas mums organizuotai ir 
i?islpH?
reikalais rūpintis. Veikiai 

čiųjų ir naujai besikurian
čių jų Prekybos Butų nariai 
ir kiti ekonomijos reikalais 
interesuoti asmenys, — visi 
kviečiami talkon su patari
mais ir pasiūlymais.

Lietuvos Respublikos 
; Generalinis Konsulatas

Lietuvos Prezidentas skiria Klaipėdos Kraštui 
Gubernatorių, kuris ir vra-tos aukščiausios Lietu- 
vos valdžios arba kitais žodžiais tariant suvereni
teto reiškėjas. Ta jo valdžia pasireiškia įstatymo 
leidimo ir valdymo srityse. Jis skelbia Seimelio 
priimtus įstatymus ir skiria Direktorijos pirmi- 
jiinką.

Įstatymų leidimas priklauso Klaipėdos Krašto 
Seimeliui, į kurį renkami atstovai tuo pat būdu, 
kaip Didž. Lietuvoje. Seimelio daugumos priimti 
įstatymai turi būti Direktorijos Pirmininko, kon- 
trasignuoti ir Gubernatoriaus per vieną mėnesį 
paskelbti (o esant įstatymui skubiu, jis privalo 
būti paskelbtas per dvi savaiti). Vienok jei įsta
tymai priešingi tam tikroms statute numatytoms 
sąlygoms, tai Gubernatorius gali tų įstatymų ne
skelbti, arba kitaip tariant turi tam tikrais atve
jais veto. , >

Vykdomoji valdžia priklauso Direktorijai, su
daromai iš trijų narių, nore statutas numato, kad 
narių gali būti net penki, bet ne daugiau penkių. 
Direktorijos pirmininką skiria Gubernatorius. Di
rektorija turi turėti Seimelio daugumos pasitikė
jimą.

Bendra policija, viešajai tvarkai, palaikyti, 
priklauso vietos valdžiai arba Direktorijai/tik 
valstybės sienai saugoti, uostcrir geležinkeliu po
licija priklauso Lietuvos valdžiai.

Visas Klaipėdos Kraštas panašiai kaip ir Didž. 
Lietuvoj padalintas į apskritis. Jų yra viso trys: 
Klaipėdos, Šilutės ir ^Pagėgių. Savivaldybių su
tvarkymas labai panašus į tik ką paskelbtą Lietu- 

. - . ... -■ . • ■' - . \

Teismai Klaipėdos krašte sutvarkyti kiek ki
taip nei Didž. Lietuvoj: baudžiamose bylose čia 

džiane tik nusikaltėliu kaltumą, bet \r battethę 
skiria. Aukščiausia teiąmo instancija yra Vyriau-

' dąlyvaųją prisiekusieji sprendėjai. tk 

skiria. Aukščiausia teiąmo instancija j 
sias Tribunolas; kuriam priklauso visos A

skirtumu, kad Klaipėdos Krašto byloms spręsti 
sudaromas tam .tikras skyrius, kurio teisėjai dau
gumoje yra Klaipėdos teismo tbisėjai.

Taip kaip Didž. Lietuvoj valstybinė arba tei
singiau oficialė kalba yra lietuvių kalba, taip 
Klaipėdos teritorijoje yra dvi oficialūs kalbos — 
lietuvių ir vokiečių.

Manau, bus dar ne viskas pasakyta apie Klai
pėdos Krašto sutvarkymą, jei aš nepaminėsiu 
Klaipėdos uosto sutvarkymo. Klaipėdos uostas lai
komas vra internacionalio intereso uostu, t. y. uo- 
ste kiekvienos valstybes laivas jaučiasi tiek pat - 
nesuvaržytas, kaip laivas tos valstybės, kurios ži
nioje yra uostąs. Žinoma,, kiekviena valstybė no
rėtų uostą turėti sau ir turėti teisę imti mokesnius 
nuo laivo, kaip jai patinka, nes tada ji galėtų pa
laikyti savo laivininkystę.

Uosto tvarkymas priklauso Uosto Direkcijai . 
susidedančiai iš trijų nariųr vieno Lietuvos atsto
vo, vieno Klaipėdos'krašto atstovo ir vieno atsto
vo, kurį skiria Tautų Sąjunga. Tie nariai yfa ^ski
riami trejiems metams, o po trijų metų gali būti 
pakeisti kitais. Toks uosto sutvarkymas nėra ga
lutinas,, jis gali būti, Lietuvos vyriausybei pasita
rus su Direkcija ir Uosfo"Direkcija pertvarkytas 
kitaip tik tokį pasiūlymą tūri tam tikru būdu už- 
girti Tautų Sąjungos Taryba.

Ekonominiu atžvilgiu Klaipėdos Kraštas stovi 
gerai. Čia gerai pastatytas žemės ūkis. Jis ve
damas veik išimtinai daugialaūkc sistema. Ūkiai 
daugumoje gerai įrengti ir turi gerą gyvą ir ne
gyvą inventorių. Ūkininkai laiko gerus gyvulius 
daugelis veislinius. Bendrai tenka pasakyti, kad 
Klaipėdos Krašto.ūkio lygmuo (laipsnis) stovi žy-» 
mini aukščiau už Didž. Lietuvos, ūkio lygmenį* • 
Pramonė taip pat išsivysčiusi ii gyvena ne pir-į 
irtus tnetūs. Labiaitsią gal išsivysčiusi medžio per
dirbimo pramonė. Be to, yra ir popierio apdit<
-. ..z.-, > - . .o ........ .. A
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puMi- fabrike, knrt. gamina celiulm,, kitaip1
• ,, „A -r.-‘



iraturtejimo būti
ni-
ietuva.

NKAI BEM GKITfiS 
AŽIAVIMAN 
ų Naujos Anglijos 
važiavimas įvyks sek- 
gegužės 25 d, 1930, 
Mass., Liet, bažnyti- 
ėje, 432 Windsor St. 
asidės lygiai 1:15 vaL 
Šio apskričio kuopos 
siųst kodaugiausia at- 
įgi kviečiame gerbia
mus ir svietiškius imti 
ame prakilniame dar- 
imingiausia pasaulyje 
kuri blaiviausia. Tai 
prie auktšo idealo, 
ozapas Svirskas, pirm, 
nėdiktas Jakutis, ražt. 
ances Zaletskienė, ižd.

i - ■ ■ —

likišKų draugijų centrai su
darydavo speciališkus Ame
rikos Lietuviams sutikti ko- • rmitetus ir paskelbdavo spau
doje. Komitetas, ką sužino
jęs sutikdavo, stengdavosi, 
kiek galima, atvykstantiems 
padėti. Žinoma, kas ne 
su ekskursijomis važiuoda
vo, apie ką komitetai neži
nodavo, aišku, tų ir nesutik
davo.

Vytauto Didžiojo metais 
atvykstantiems .iŠ Amerikos 
Lietuviams sutikti yra su
darytas komitetas: pirmi
ninkas p. Aleksandras Stul
ginskis, buv. - .Respublikos 
prezidentas, Ūkininkų S-gos 
pirmininkas, vice-pirminin- 
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TAS STIKLAS
• I

Išgėręs stiklą ’ ' 
Tuoj antro geidžia;
Po antro širdį liūdnumas apleidžia. 
Mėgina trečią — jau jaučia galvoj. 
Ketvirtą ėmęs, suklysta kalboj. ( 
Po penkto tvarką namuose arda; 
Po šešto —- špygas po nose kaišo. 

:Kaip arklys spardos ėrąęs septintą^-r. •>’J? •-

Aštunta laukan iš burnos krinta! ’ \
Nuo girtybės visi bėgkim — 
Prie blaivybės prisidėkim. 
Prieš blaivybę galvas lenkim 
Ir prie darbo drąsiai žengkim. 
Kvieskim visus prie blaivybės, 
Prie apšvietos ir dorybės; 
Platinkime gerą spaudą 
Ir bus girtybė sunaikinta!

riai: p. Petras Jočys Liet 
Darbo Federacijos Vyr. Se
kretoriato sekretorius, Pet
ras Janulis “ Pavasario” 
S-gos Centro Valdybos ats
tovas, “Pavasario” Admi
nistratorius, menininkas ir 
Juozas LaUčka, Ateitininkų 
Federacijos atstovas, Moks
leivių. Ateitininkų Centro 
Valdybos pirmininkas;

Komitetas turi savo sky
rius Klaipėdoje ir Virbaly
je ir įgaliotinius bei atsto
vus visuose didesniuose Lie
tuvos miestuose it kurortuo
se, kurie galės priimti ir 
nuoširdžiai, nelaukdami jo
kio atlyginimo, padėti vi
siems, kas1 tik iš Amerikos 
svečių į juos kreipsis.

Komitetas turi plačių pa
žinčių su Lietuvoje gyve
nančiais amerikiečiais lietu
viais, kurie ypač ketina pri
sidėti prie savo užjūrio bro
lių sutikimo.

Visais Komiteto reikalais 
kreiptis į Komiteto sekreto
rių Jurgį Dagilį, Kaunas, 

čia darbo valandomis rašti
nėje visada rasite žmonių, 
kurie duos visais reikalais 
patarimų.

Kreipkitės, aplankykite, 
praneškite apie savo atvyki
mą, o Komitetas kiek galė
damas mielai patarnaus.

— Tf

ko darbo.
- X

Žemės ūkyje vaizdas dar 
blogesnis. 1929 m. gyvulių 
prieauglis buvo pusiau ma
žesnis, negu 1928 m. Ūkinin
kai dėl blogo derliaus sustab
dė užsakymus fabrikams^—-

Dabar daug darbininkų 
tikisi gauti darbo prie staty
bos ir gatvių platinimo Bue
nos Aires mieste.

Nuo vasario mėn. pradžios 
Argentinoje prasidėjo ru
dens lauko darbai, kur dau
giausia dirba lietuvių. Dau
giausia lietuvių dirba Santa 
Fe provincijoje, nes čia di
džiausi kukuruzų plotai ir 
geriausiai apmokami darbi
ninkai.

Vidutiniai darbininkui mo
kama už maišą prilaužytų

są” ir ‘‘Afgeiitinos 
nas;” pirmasis 
vis, antras ___ .
kraipos. ’ - - tiS'
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ie eina dirbti,į laivą kaipjūrinin-

inėjau žemės ūkio kultūra Klaipė- 
pat stovi daug aukščiau nei Didž. 

o galima turėti dvejopą naudą — 
asimokvti ūkininkauti/ prisižiūrėti 
•ėdami, galima įsigyti jau įtaisytus 
iūrėjus savo kaimynų ūkininkavi- 
ininkauti; antra, galima įsigyti gė
rių Didž. Lietuvai labai stinga ir 
s gali gauti Klaipėdos Krašte. Net 
įstangas- gabenti sau gyvulius iš 
sto, juoba, kad vietiniai ūkininkai 
inkos stpka ir priversti ieškoti rin- 
Užsienis gi vėl norėdamas sudaryti 
ęas savo ūkininkams^ stengiasi sve- 
>as save neįsileisti, o jei įsileidžia 
i. -
aįp jau minėjau, Klaipėdos Kraš- 
įažą pramonę, kur galima savo ža- 
, neišleidžiant į užsienį pinigų per
iant pelno vietos darbininkams, 
irbą turi išsivystę Klaipėdos Kraš- 
mūsų žmonės gali vykti tenai moky- 
mokę ar likti vietoje ar grįžti Lie- 
jvarbūs yra kraštui amatai, mes ga- 
u iš to, kad Didysis Lietuvos Kuni- 
ūnas, norėdamas pakelti savo kraš- 
ietė iš Europos, amatininkus. Tie- 

p-al iau nebeturi tokios nepapras-
___J-
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knyga “Kai
is.” Parašė kun. P. IA 

ęelig. Jis pats pergyveno tatt, Igj 
parašė. Galima ją gauti jtas 8 
rių už 3 litus su persiuntimu i'.Aįį 
mferiką. Kreipkitės adresu 
nas, Kan. P. Dogelis, B&ŪfičBr 240 
tuva. Knyga įdomiai parašyta, 
nemaža—160 puslapių.
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Lietuvą matysi skaitydamas Ka

taliką Veikimo Ihatiu leidžiamą 
savaitražtį

MūSy LAIKRAŠTIS”
jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems (riminėms ir

į '4

“Mūsų 1_____ _
tuoja keturi litai, pusei m 
litai 7

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaiua ta pati, o visur kitur užsie
ny! (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

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

du

30 d. gegužės, M&nWo,
1. Parkas atidaromas lt) 

dą ryto.
2. Nuo 1-mos valandos po

ligi 3-čios base-ball. Lož Nauji 
Anglijos base-ball mėgėjai.

3. Nuo 3 ligi 5 vai. šokiai
4. Nuo 5 ligi 6 vaL fltL___

nuos visos Naujos Anglijos kolei? 
niją ehorai. j.'

5. NuO 6-8 Vai. tennis eo 
virves traukimas, į stulpųlipt 
čigonės burtai, lenktynės ji 
ir senųjų.

. Valkatas: kas 
gys pajų ar cioriacą?

6. Nuo 8 vai. ligi vėhitaos 
kiai lietuviški ir angliški

Beisbolės geimio laimėtojai gi 
aukštą dovaną.

Šis programas bus 
gražiausiais pasilinksminimais.

3. Kumpa,
Sporto Komisijos Se

t
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-ii

ir malonias vasaravimo vietas pajūry, kaip Smil- 
tinė, Giruliai, Juodkrantis ir Nida, kur netolimais 
randasi lietuviškoji “Sahara.” Iš Klaipėdos iki 
Palangos tik pusvalandis automobiliu.

Kas Amerikai New Yorkas—tas Lietuvai Klai
pėda. Gal dėl to ir Amerikos lietuviai taip labai 
mėgsta Klaipėdą: ten perka namus, perka ir ū- 
kius, nes Amerikos pilietybė čia visai nekliudo. 
Klaipėdiškiai iš savo pusės mėgsta amerikiečius ir 
amerikiečių ekskursijas šauniai sutinka su muzi
ka, su vaišėmis. Dėl to Amerikos svečiai turėtų, 
kaip dėl savo patogumo taip ir dėl Klaipėdos in
tereso, vykti Lietuvon tik tokiais laivais, kurie nu
veža į Klaipėdą o ne kur kitur.

M. ir Ž.
•J-

K. Bajerčius—Sūkurys

KO MERGELE VERKIA
— Ei, kam gi tu, mergele jaunoji tarei meilų 

žodelį nepažįstamam berneliui, tam šelmiui šalbie- 
relius, kuris per devynis laukus atjojo, per devy
nias giras žaliąsias iš tolimos šalies atkeliavo savo 
žįi^gelį bėrąjį bemokindamas? Kam gi tu jam ta
rei meilų žodelį, kam gi tu su jtto ilgą kalbelę kal
bėjai, kad dabar taip gailiai verki, taip liūdnai 
raudi, už gegutę liūdniau, kuri giroj kukuoja, už 
volungėlę garsiau, kuri upių šlaituose krykštąją?

— 0 tai kam gi tu dar klausi, berneli, kam gi 
tu dar nežinai? Nei tu nei kitas, o tik jis vienas

~ Kodėl gi man netylėti, kodėl liūdnai ti 
šypsoti, kai tu tik labai liūdnas pasakas man 
lat tesekei, tik apie karalius ir karalaites 
j*ai, kurie žemėje visai negyvena. Kodėl matri 
netylėti, kai tavo pasakoms amžinai pasakomis 
ti telemta, kurių aš visai nesuprantu?, • r .

Niekas kitas į maiie neprakalbėjo tiktą žo 
kurio aš dieną naktį laukiau nesulaukdama, kili 
aš sapnuote sapnavai! miego nemigdama. > 
— Tik jis vienas, tas svetimos šalies bernelis; 
žinojo tą slaptąjį žodį, kurio aš taip laukiail, 
jis vienas išskaitė iš mano akių tikrąjį skaUSU 
kurį aš dieną naktį kenčiau.

Jis vienas man tatė meilų žodelį, vienas | ftl 
les giliai pažiūrėjo^ lankelėmis apkabino ir.; 
širdelės karštai prispaudė. Tik jis vienas, tik 
nu vienas.

Todėl tai aš jam, per devynis laukus atjoja 
šiam berneliui, šelmiui laidokėliui, tariau 
žodelį ir ilgą kalbelę SU juo kalbėjau, kad jte Vfe 
rias teįspėjo^ ką aš ilgas naktis miego ne 
sapnavau.

— Mielai būčiau ir aš tave rankelėmis a. 
iięs, mielai tau į akeles būčiau giliai pažiūrėjęs 
prie širdelės karštai prispaudęs, jei man 
anksčiau tai pasakius, jei būtum nors per 
pusę jai prasitarus...

— Tuščią kalbą kalbi, berneli, kuris 
mane matei ir mano paslaptį išskaityti

Neklausė manęs ir tasai, kuris iš tolima
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AMSTERDAM, N. Y.
Balandžio 13 d., parapijos sve

tainėj, K. Lukais rodė judamus 
paveikslus iš Lietuvas. Žmonių 
)uvo daug ir visiems patiko.

I
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; Mass. — LDS. 
BkP- nariai nutarė pasisamdyti 1 
in’-ns ir važiuoti į LDS. N. A.

io Gegužinę, gegužės 30 
į’ Romuvos"' parke, Montello,

rtu su LDS. nariais gali va- 
ir kiti užsimokėdami nupi- 
kainą $2.00 į abi pusi 

L trip). .Ar ne puiku! Už 
I doleriu nuvažiuosite ir sugrį- 

j gegužinę, kurioje bus daug 
o.

J Kelionės bilietus nusipirkite iš- 
Jų galite gauti pas L. Vo- 

ongevieių, J.’ Glavicką, K. Tamu
lių, E.-Džiaųgienę ir V. Pute-

Bus'ai išvažiuos nuo Aušros 
^Tąrtų bažnyčios 8 vai? ryte, 
t-'Bilietus turite nusipirkti savai- 

prieš, kad žinotume kiek užsa- 
bus’ų. *.

Mes turėtume gausiai nuvažiuo- 
-ir pasirodyti Montelliečiams ir 
toms kolonijoms, kad- Worces- 

seiai dar gyvi ir gal gyvesni 
už kitas kolonijas.

§ Būtų gražu, kad iš Woreesterio 
ų kokie penki bus'ai. 

darbuokime taip, kad 
ris būtų pavyzdžiu 

aujajai Anglijai.
' Dėl dviejų dolerių mes nesu- 

bet pažiūrėkime 
k naudos padarysime sau ii 

mūsų broliams.

J RENGIASI į DARBININKŲ ’ 
GEGUŽINĘ

Gegužinės programas ilgas ir į* 
vairus. Bus daug žingeidumo ir 
naujienybių.

L. Volungevičius, 
LDS. 108 kp. pirm. 

3 So. Harlem St.

PRIERAŠAS. Worcesteriečių pa?” 
vyzdį turėtų pasekti visos Naujos 
Anglijos kolonijos. Pageidauja
ma, kad darbininkų gegužinėje 
būtų reprezentuojama kiekviena 
kolionija. Montelliečiai darbinin
kai yra nuoširdūs ir svetingi ir vi
sus maloniai priims.

Būtų gerai, kad ir iš kitų ko
lonijų ,praneštų apie rengimąsi į 
gegužinę, gegužės 30 d.

kaitės koncertas,, kurio didesnę 
dalį pati artistė išpildė. Dainayo 
lietuviškai, angliškai vokiškai ir 
itališkai Džiaugiamės turėdami 
savo tarpe profesionalę daininin- 
kę ir pianistę, kari baigia Nau
jos Anglijos Muzikos Konserva
toriją. ,

Gegužės 11 d. Moterų Sąjungos 
69 kp. narės metinėj šventėj ėjo 
visos “in corpore”_prie šv. Ko
munijos. j

Gegužės 18 kuopa rengia įvai
rų programą. Vaidins komediją 
“Nebylė Žmona.”;Be.to, bus sve
čias kalbėtojas, Pralotas Macie- 
jauskas neseniai atvykęs iš Lietu
vos. Kviečiami visi atsilankyti lr 
pasiklausyti.

Taipgi draugijos rengiasi prie 
piknikų. Pirmutinis bus Aušros 
y artų Draugijos. Pelnas skiria
mas-parapijos naudai

Plunksnos pagelba

Sv. Andriejaus parapijonai pasi
žymėjo savo duo&numu, nes tą va
karą surinkta buvo 175 dol

Pareikšdamas savo Gerb. ir Myli
mam Klębonui Kun. J? Čepukai- 
čiui. viešą padėką už surengimą 
mums taip gražių misijų, tuos ke
lius žodžius parašiau.

•’ *- Vevėrsėlis
,'J i -4. -v .

LOWELL, MASS.
į Bolševikų vargai.

•fŠioje kolonijoje bolševikai 
uriečiai labai nusiminė suži-

kad jų draugutis Juozas 
išvažiavo/ ir sako, kad 
juo išvažiavo įr VProni- ~ 

Juozas Sravi-

.> •ir

BROOKLYN, N. Y.
Didžiojo New Yorko Federaci

jos apskritys rengia Lietuvos Stei
giamojo Seimo metinių sukaktu
vių paminėjimą ir koncertą gegu
žės 18, Transfiguration parapijos 
salėj, Hooper ir Marcy gt. Salės 
durys bus atdaros nuo 6 vai. Pra
džia' 7 vai. vakare.

Dalyvaus Brooklvn’o parapijų 
chorai vadovaujane gerb. vargo
nininkams. Kalbės šv. Jurgio pa
rapijos klebonas gerb. kun. Nor
bertas -Pakalnis.

Kiekvieno lietuvio-taųtiečio yra 
šventa pareiga ateiti tą vakarą į 
salę ir pasiklausyti patriotinių 
prakalbų, gražių lietuviškų dainų 
ir tuo patim paminėti Pirmoji Lie
tuvos Respublikos Steigiamojo 
Seimo atidarymo dieną—Gegužės 
15, 1921 m. Apeikite visi, kas tik 
save lietuvių vadinasi!

Rengėjai

PHILADELPHIA, PA.
Nepaprastai gražiai praėjo mi

sijos šv. Andriejaus parapijoje. 
Misijos prasidėjo 14 d. balandžio 
ir užsibaigė pirmoje šv. Velykų 
dienoje. Misijas vedė plačiai žino
mas Pralotas Julius Maciejaus- 
kas, Švėkšnos klebonas. Per visas 
dienas bažnytėlė buvo pilna žmo
nių. Visi parapijonai atliko išpa
žintį ir ėjo prie Šv. Sakramentų. 
Tikrai buvo linksmios Velykų 
šventės, nes kiekvienas jaučiasi 
linksmas savo sielojė. 27 d. balan
džio parapijinėje salėje buvo su
rengtas vakaras su gražiu pro
gramų. Vietinis vargoninkas su 
gražiu savo croru padainavo ke
letą dainelių. Gerb. Pralotas Ma- 
eiejauškas papasakojo apie Lietu
vą ir "apie mokyklų padėtį. Po 
prakalbos buvo padarytą rinklia
va Švėkšnos gimnazijos naudai.

HARTFORD, CONN.
Mūsaj klebonas Ambotas prieš 

savo išvažiavimą į Eucharistinį 
Kongresą pakvietė Pralotą Ma- 
ciejauską, kad per tris dienas 
pirm 40 vai. pamaldų sakytų pa
mokslus, ir taip pat skelbtų Die
vo žodį per 40 v. atlaidus.

O kaip buvo malonu matyti kas 
diena, ypač vakarais, . pilnutėlę 
bažnyčią žmonių, klausančių Die- 
.vo žodį ir einančių prie Šv. Sa
kramentų. ■' ■ , '

Kunigas Vaškelis, kurs dabar 
pavaduoja kleboną, labai gražiai 
tvarkė visą bažnyčią, nuo pat 
ankstaus ryto iki vėlos nakties, 
patarnaudamas žmonėms, kateki- 
zuodamas norinčius -priimti iš

Gegužės 15 d. paminėjimas.
Brodklyųo lietuviai, ^ėgužčs 18 

d., minės nepaprastą šventę — 
paminėjimą. Bus tai 10 metų, Liei 
tuvčs Respublikos St. Seimo ati- 
darypio sukaktuvės. Tas paminė
jimas bus didžiulėj Transfigura
tion salėje, Hooper St., ir Marcy 
Avė. Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Kadangi bus tai nepaprasta 
šventė, tai lietuviai katalikai stro
piai prie to paminėjimo rengiasi. 
Yra * pasižadėję dalyvauti trijų 
parapijų: Apreiškimo, Karalienės 
Angelų ir Šv. Jurgio, didžiuliai 
chorai, kurie savo gražiais giedo
jimais yra žinomi visoje šioje a- 
pylinkėje. Taigi šiame apvąikseio- 
jime jie žada pasirodyti ne juo
kais. . v •

Šis paminėjimas lietuviams ka
talikams yra svarbus, nes tai yra, 
paminėjimas tos šventės, to įvy
kio, kokio pavergtoji Lietuva lau
kė jau nuo senai. St. Seimaš iš 
griuvėsių atstatė nepriklausomą 
Lietuvą. Reiškia Lietuva buvo k?-

protestonų katalikų tikėjimą, lan-, Hama * -rabo Vyrų, kurie tu- 
kydamas ligonius ete. I r5j° savo širdyje, ne tik meilę

Žmonės dėkingi 'savo klebonui tėvynės, bet ir tikybą. Ir tik ačiū 

Ambotui už pakvietimą garsingo 
pamokslininko ^Praloto Maeie- 
jausko, dėkingi ir kun. Vaškeliui 
už jo nenuilstamą parapijai dar
bą, dėkingi misijonieriui Pralo- 
tui, kad su pasišventimu per še
šias dienas darbavosi Šv. Treybės 
bažnyčioje.

Manau, kad tos aukos, kurias 
Gerb. Pralotas surinko 6-tą dieną 
■gegužės užbaigus pamaldas, liu
dija geriausiai ąpie žmonių dė
kingumą, nes šiais laikais, kada 
yra daug žmonių be darbo, su
rinkti Švėkšnos gimnazijai 351 
dol. 80 centų reika tik džiaugtis.

Parapijietis

jiems Krikščionims Demokratams 
Lietuva, šiandie, stovi pasaulio že
mėlapy. , - , '

Taigi lietuviai katalikai, pa
gerbkime savo tėvynę Lietuvą ir 
tuos jos didvyrius Kr. Demokra
tus ir jųjų rėmėjus kurie nesigai
lėjo savo darbo ir. kraujo savo tė
vynės atstatymui. Atsilankykime 
Į šį įrengimą visi kaip vienas, 
ne tik pasiklausyti grąžui lietu- 
viškų-dainų, bet ir pagerbti mūsų 
motutę Lietuvą ir jos pirmuosius 
pionierius—Kr. Demokratus. Lai 
gyvuoja Nepriklausoma Demokra

tiška Lietuvos Respublika!
Kvieslys'S. B. 0394-W.

Didelis gaisras aliejaus 
išdirbystėje.

Gegužės 7-tą, ištikus ekspliozi- 
jai ant mažo motorinio aliejaus 
laivo, užsidegė. Gulf Refining Cd. 
aliejaus išdirbystė. Gaisras pavy
ko kiek sulaikyti po 5-kių valan
dų, bet per 24 valandas vis dar 
juodi dūmai buvo matyti už ke
liolikos mailių. Virš 100 darbinin
kų sužeista. Keturi nugabenti Ik 
goninėn; du iš jų randasi kritiš
kame padėjime. Vienas vietoje žu
vo. Aprokuojama, kad nuostolių 
padaryta $3,000,000. Viso eksplio- 
dafro aštuoniolika aliejaus ir ga- 
zo tankių? Trys prieplaukos sude
gė ir keletas kitų namų. Iš lietu
vių, neteko sužinoti, kad kas bū
tų nukentėjęs.

Naujas lietuvis biznierius.
Lig šiol dar nebuvo lietuvio le

dinio. Dabar jau turime Vainorį, 
kuris pristato ledą į darnus ir biz- 

t nio įstaigoms. Jis labai, gerai pa
tarnauja. Lietuviai turėti} parem
ti savo tautietį lietuvį ir pirkti- iš 
jo ledą.

Koras praktikuoja ir rengiasi 
prie 1-mos birželio. Tą dieną da
lyvaus New Yorke Camege sve
tainėj apvaikšeiojime D. L. K. 
Vytauto dienos, kurią rengia Ne\v 
Yorko ir.. New Jersey apylinkės 
lietuviai. Komisija praneša, kaė 
dalyvaus & korai, viso apie 500 
dainininkų.

Gegužės 24 d. išvažiuoja Lie
tuvon Jonas Lenkaitis. Jis važiuok 
ja su didžiule t lietuvių ekskursi
ja laivu “Oacar II.” Yra nema
žai pasidarbavęs Lietuvai. Be to, 
jis yra senas ‘‘Darbininko* 'skai
tytojas. »

Linkiu laimingos ktlionės.
Jonas Kslaaaunkns

<1

Kam reikalinga pirkti vyriškus 
drabužius prašau prie manęs 
kreiptis, nes aš reprezentuoju* vie
ną aš geriausių firmų. Siūtus gau
site pigiai ir gerai. JONAS JA- 
ROŠA, 225 L St., So. Boston. Tel.

Petras Bartkevičius par
duoda lai vakortes ant didžių
jų ir greitųjų laivų. Siun
čia pinigus doleriais į Lietu
vą ir į Lenkiją. Tvirtina do
kumentus, nes jis yra nota
ras.

Šiemet per jo agentūrą y- 
ra atvažiavę į Ameriką daug 
lietuvių ir lenkų. Bartkevi
čius tikras yra kad ateinantį 
pavasarį daug lietuvių va
žiuos į Lietuvą ir jau pradė
jo kelionės dokumentus tvar
kyti iš anksto.

United Statės Linija turi 
didelius laivus ir gerai pa
tarnauja.
lf Adresas agentūros toks: •

jnrsAMM

gyvenęs pas Zdrasdauskus. Sa- 
kad jie gyveno tikrai komi

ai.
.Detel to, sako, Zd'rasdauskas la- 
i supykęs ir žadąs mesti bolše- 

a.
iŠirvidas buvo bolševikų vadas 

tokis viską darė sulig 
munistiško mokslo.
Kliubiečiai irgi aimanuoja ne- 
ę kasieriaus.

|f. Gal daugiausia rauda netekę 
rvido, tai būtlegeriai.

Nėra ko stebėtis, nes Sirvydas pa
neigė taip, kaip komunistij 

mokina.
oks likimas

vikus.
^Patariu jiems

laukia ir

moks-

kitus

dorasgrįžti ant
Jaunas Bernas

Vienintelis Registruotu 
ŪKTU 1718 APTIEK ORIUS 
kpDdan gydytojo receptus ir ui- 

laikau visą eilę gyduolių.

DRUG COMPANY
-360 Millbury Street 

Vorcester, Maus, 
m.-*.-, a ■ , -

IAS J. DIRSA 
(TUVIS GRABORIU8 
patarnavimų laidotnvtas ir, 

Mdavojam automobilini vaatu-
Ir kitokiems paslvallneji-

js Vartų parapijos choras 
ir Lietuvos Vyčių 116 kp. bal. pa
baigoje vaidino savo metinį ‘ ‘ Min
strel Show.” Šįmet labai 'gerai 
atliko. Pirmą vakarą buvo pilna 
svetainė~žmOnių. Geriausia atsižy
mėjo J. Emkus ir J. Švartzas. P-lė 
Volongiutė kaipo juokdarė artis
tiškai atliko savo užduotį;

Garsios solistės p-lė J. Mitrikai- 
tė ir p-lė Paruliutė gražiai dai
navo. Kostiumai buvo labai gerai 
pritaikinti prie veikalo. Vakaro 
vedėju buvo V. Vieraįtis.

Viešųjų mokyklų atostogų me
tu vaikučiai, kurie rengiasi prie 
pirmos komunijos turėjo pamo
kas. Kun. Vasys mokino juos kaip 
prisirengti. Vaikučiai laukia ge
gužės 30 kuomet galės pirmą kar
tą .prisiartint prie Dievo Stalo. 
Seserys Kazimierietės vakarais ir 
subatomis padeda mokyti vaiku
čius. Vaikučiai turėtų būti dėkin
gi savo mokytojoms, "kurie nori, 
kad jūs gerai prisirengtumėte.

Gegužės 4, Šeimynėlės Draugi
ja atvaidino veikalą ‘‘Motinos 
Širdis.”

DR. V. B. AGUGLIA
GYDYTOJAS

Valandos: 2—4; 7-—8
33 Triimbull St, IVorcester, Mass. 

Tel. Cedar 9333

rietą: 194 Millbury 8t 
ttS-fio aukfito) TeL Cedar 49581

ų.‘ 212 Millbury St. Worcea- 
TeL Park 2795.

Parduodam namu* ir visokias ruftle* apdraudė (insnrance). Sinti* 
Bam pinigus j rimui dalia pasaulio. Parduodam vlmj linijų lalvakor* 

Ml Darome dokumentu*. Suteikiam patarimus. Abi nuo senai pri* 
os savo srityse. Kviečiam užeit j musų naujų raAtlnę.

E. ŽUROMSKIENt ir J. RAUKTYTž

123 MILLBURY STREET WORCESTER, MASS.

I

/

15-ta Metine

-May 30-tą d.
RORHUVO
1

/

PARKE
MONTELLO, MASS

/

parkas bus Atidarąs io val. ryte
—~ —------------------------------------------------ ---—; ;---------------------------------------------------------------

GERBIAMOJI VISUOMENE:—
Nuoširdžiai kviečiame visus kaip jaunus taip senus, didelius ir mažus, skaitlingai 

dalyvauti pirmoje šių metų GEGUŽINĖJ, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir tyru 

oru pakvėpuoti gražiame pušynėly, pažaisti, pasišokti, gražių dainelių pasiklausyti ir 

gabių basebollninkų pasižiūrėti, nes bus visokių žaislu, lenktynių, virvės traukimas vy

ri) su vaikinais, moterų su merginomis. Programas bus įvairus, gal dar tokio niekad 

nebuvo. Dainuos šv. Roko parapijos choras iš Montello, Mass. po vadovyste gerb. vargo

nininko P. Šoko; taip-gi šv. Cicilijos choras iš Norwood, Mass. po vadovyste gerb. var

gonininko p' P. Stasevičiaus. Tikimės kad bus ir solistų ir solisčių. Todėl visi kuriems 

tik aplinkybes pavelys dalyvaukite šioj Gegužinėj. * x

Įžangos į šokių salę nebus. Visi galėsite šokti kiek tik norėsite per vžfcą dieną, f- 

žanga i park, nebrangi tik 35 centai.

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARIUS
726 SLATEK BUUDING 

Worcarter, Man.
Namai — 101 Sterllng Street 

Mapte 4964

Ofiso tel: Park 2989
ADVOKATAS

PRANAS J. RUBLIS 
(BOBBLIS) 

638—640 SlzterBuilding 
Worcorter, Mus.

Namų M: Cedar 178B-M

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILER
406 SLATER BUUDING 
worcMter, KamchuMtts

Phone Park 5065



*1

Rap.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
ir groserio krautuve, Cambridge, 
Mass. Biznų išdirbtas per 16 me-

D. L. K. KEISTUČIO DR-J03
- VALDYBOS ADRESAI

» - 1880 M.

3. Seventh St, So. Boston, Maja,.. . . - Kg

24 Thomas Park So. Boston, Mass.

92 Sawyer Ave., Dorchester, Mass. 
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, 

446 E. 6th St. So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičiu^

27 Tampa St, Mattapan, Mass. ' , - 
Iždininkas — Vincas Kališlus,

67 G Street, South Boston, Mass, 
Tvarkdaris — Petras Geležinis,

14 Vinton St, South Boston, Mass.
Draugijos susirinkimai būna kas plr> 

ma nedčldienl kiekvieno mėnesio S 
vaL po pietą, parapijos salėj, 492

’ AB BEVERTA BŪTI 
LIETUVIU?

Mūsų jaunas dainininkas ope- 
artistas p. Rapolas Jukša duos 

iųątįąį koncertą šv. Petro poba?- 
aytinėje svetainėje. 7 ;30, geg. 25 

ir kitose lietuvių kolionijose 
gija kas metas užsisako savo ip> vėliau. Jeigu jaunimas ir senes- 

•aieji į šį didelės vertės koncertu 
teateitų, tai ar nepradėtų kartais 

kilti abejonės artisto širdy: ar. be
verta būti lietuviu ir lietuvių la
bui mokytis ir dirbti?!

Vienas geniališkas amerikonas 
lietuvis piešėjas, kurs už savo 
vaizdus gauna po $300.00 ir dau
giau sakosi važiuosiąs į Lietuvą 
nupiešti jos gamtos ir paskui tuos. 

G.figūrinius paskleisiąs tarp ameriko
nų. Ar . čia neįgimtas patrijotiz- 

r-nas. . ‘ \ •
Visi prisimename daug naudin

gų žmonių atstumti} nuo mūsų 
dirvos darbo jiems neparodyda
mi užuojautos.

'Parodykime tėvynės ir dailės 
meilę begelbėdami saviškius dir
bančius tėvynės kultūroje.

Remkime R. Juškos koncertus, 
o už tai jis dirbs ir mylės dirbt? 
kaipo lietuvis visados/ir kvies ki
tus likti lietuviais.

LIETUVOS DUKTERŲ
8U8IRIMKIMAB *

Antradienio 7:30 vąl. vakare į- 
vyko susirinkimas Lietuvos Dūkį 
terų Draugijos po globa Šv. Ma
rijos. Susirinkime buvo pranešta 
tvarka metiniu iškilmių. Ši drau-

tencijai mišias, einą prie šv. Ko
munijos ir vakare turi progranją. 
Tas viskas atsikartos gegužės 18 
d., 1930. Kalbės kun. Urbonavi
čius, Dr. Jakimavičius ir kiti.

Draugija gavo nuo klebono pra
šymą- remti vasarinu moklyklą. 
Perskaičiusi laišką, nutdrė tam 
patrijotingam darbui aukoti $30 
ir parinkti daugiau. * ' '.

METINI PROCESIJA
Geg. 18 d. 2-,vąl. po pietą pasi

judins eiti Marijos metinė procc-( 
sija. Eis iš pobažnytinės salės; 
(kur privalo susirinkti 1 P. M.). 
Eis visi lietuviai v a ikai-mer gai
lės po priežiūra didžiųjų vaiky-, 
nų-mergynų. Eis 5t St., iki F St.. 
Grįš Broadway, C St., bažnyčion. 
Procesijos vadovybė yra kun. 
Norbuto rankose. Kiekvienam rei
kėtų noriai prisidėti prie pagra
žinimo Marijai procesijos.

PRIERAŠAS. Jeigu lytų, tai’ 
procesija bus nukelta į kitą sek
madienį. - N.

, * ____________________ ___ ■ ;,

PIKNIKO BILIETAI
Iš daugelio šaltinių girdisi ir 

matosi kad parapijos pikniko bi
lietai labai sparčiai parsiduoda. 
Tankiai viešnią-svetį susitinki ki
ton nuėjęs štubon. Tai pardųoto- 
jai bįlietų. Ypatingai taip yra 
Dorchesteryje.

APIPLŽŠĖ “MAIKLO” 
REDAKTORIŲ

Pereitą šeštadienį ant “D” ga
tvės du vaikinukai užpuolė “Mai
klo” redaktorėj Krukonį ir at
ėmė naują siūtą ir pabėgo.

e*

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažųjų Globėją! ir

. __Geradariai!

■s

“Saulutė” daili, turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsą rašytojai ir dailinin
kai.

Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo ir naudos!

“Saulutė” eina du kartus per 
mėnesį 16 pusk 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. x
w 1---- ~ ---

■...... J1 — ■
Prof. A ŽidanaviSaus ,

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikoj Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos Dėtuvių " 
kalboje.

148 Boston Street, Derchestor 
TeL So. Boaton 1348-W.

ŽIDŽIUNAS NEBEREDAK- 
TORIUS

Rcalestatininko p. A.. Kupsčio 
įsteigto mėnraščio redaktorius p. 
R. Židžiūnas rezignavo. Įsteigėjas 
turi būti pats bandys suredaguo
ti,. kad sumažinus išlaidas. Be to, 
jau ir spaustuvę, kurią buvo su
pirkęs, pardavė vekieeiuL

' - ' ' H.
“BEPARTYVTŲ” PRAKALBOS

Pereitą sekmadieny, Lietuvių 
Svetainėje įvyko prakalbos taip 
pasivadinusio D. L. K. Vytauto 

i komiteto. Skelbimuose buvo pa
minėta apie tuzinas kalbėtojų. Di
džiuma jų Vytautui jokios pagar
bos neatiduoda, bet dar jo vardą 
šmeižia.

Tose prakalbose Vytauto vardą 
tik- pažemino beagituodami už 
metodistu tikybą. Dalino ir bro
šiūrėles apie metodistą tikėjimą. 
Jonas Romanas bandė kalbėti be
šališkai, bet nevyko. Matyt, kad 
ir jam buvo nejauku kalbėti kar
iu su metodistą agitatoriais. Jis, 
beabejo, prisiminė kovą su neza- 
ležninkais ir kad iš tų pačių yra 
išsivystę metodistai.

Žmonių prakalbose buvo apie 
100. Visi be ūpo. Po prakalbu, 
nugirdau, kad “bepartyviški” 
Vvtantininkai tarėsi apie to ko
miteto likvidavimą. Taip ir turė
tų būti. Jeigu nenorime pagerb
ti,-tai nereikia nei tyčiotis iš ger
biamojo vardo.

žangie^aiXtaUtininksii)7 Kr. 
dem. nutąruuąs buvo pava
dintas kaipo bolševizmo 
apsireiškimas. ’
' Jeigu Lietuvos piliečiai 
1920 metais, baisiojo karo 
nuvarginti, turėjo pilną po
litinę sąpibnę, tai ką jau be
kalbėti po dešimties metų. 
O tautininkai, kurių ranko
se via Lietuvos vairas, ir 
dabar kartoja tą pačią prieš 
Steigiamojo Seimo rinkimi
nę giesmele, kad mūsų tau
ta nėra politinei subrendusi 
ir todėl rinkiniai į Seimą ne
reikalingi.

Lietuvos piliečiai turėjo 
politinę sąmonę 1920 rnetai^ jtų. Apyvartos daroma tarp $750 

ir ji iki šiol dar daugiau su
stiptojo. ' Jos neužslopino 

iRusijos caras, neužslopins 
Ine tautininku‘diktatūra.

.*•

Už seną instrumentą težiūrint 
kokio j. padėty arba senumo prieš 
naują Vietor Rhdio Electrola 
Combination. •

Reikalauk dėl lietuvio atstovo 
Mr. Waitkus. Jis suteiks jums 
geriausį patarnavimą.

CARBONE BROS. MUSIC 
STORE

482 Brpadway, So. Boąton, Mass.
Kampas Dorchester St. ir Broailvvay

' 

ir $800 į savaitę.- Atsišaukit ko- 
greičiaūsia kas norit pirkti tokią 
krautuvę. Natioaal Bottling Co. 
Tel. Uniy. 4111. J. Troskey 104 
Hampshire St. ‘Tel. Univ. 8712.

(G-23)

PONO RAPOLO JUŠKOS 
žymaus. Philadelphijos Civic Operos Baritono su šv. Petro Lietu- 
vių Parapijos Choru vadovaujant p. M. P. muzikui Karbauskai 
Pobažnytinėje atnaujintoje salėje, 7:30 vai. sekmadienio vakare, 

jgeg. 25 d.,. 1930. . .
Koncerte dainos bus gerai parinktos. Bus ir labai linksmų, ko

miškų. Kad visi išgalėtų tame didžios vertės koncerte-būti įžanga 
bus tik 30e., vaikams 25e. Maloniai visus kviečiame --atsilankyti • 
hepaprastan koncertan, padžiuginti save dainomis, paremti gar
bingą parapiją ir savąjį artistą. JtENGĖJAI

Steigiamojo Seimo Dešimtmetinis

v ■ *<

PO GLOBA MOTINOS SVO. 
VALDYBA

Pirmininkė — Tekio Ašmensklenė, 
63 G St, So. Boston, Mass.

Yioe-PiMnlnlnkS'— F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge,.Maa<

Prot RaStininkS — Ona Slauriėnį - 
443 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona MarkoniutS, 
664 E. Bigtath St, So. Boston, Mase. 

Iždininkė — Pna Staniulinte,
106 Weet 6-th St, So. Boston, Mana. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenč,
1512 Columbta Rd., So. Boston, Mass. 

Kasos Globėja — E. Janušonlenš,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass, 

Draugija savo susirinkimus laiko kaą 
antrą utarninką kiekvieno mėnesio. 
7:30 vai. vakare, pobažnytinftj sve
tainėj. ;

Visais draugijas reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

*

ŠVENTO PETRO IR PO VILO 

< DRUJOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. PetraUnKsę
24 Thomas Park So. Boston, Mass. •

Vice-Pirminlnkas—Juozas Jackevičius
'“•^1

PARSIDUODA 

FARMA 
z Netoli Bostono

«

Yra didelis 9 kambarių namas. 
Visi įtaisai. Didelė bamė ir višti- 
nyčios. Taipgi yra foažas 3 kam
barių bungalow. Daug akrų že
mės ir' daug vaisinių ir pušinių 
medžių. Puiki vieta ant didelio 
kelio. Tiktai 25 miriutos iki Bos
tono automobiliu. Parsiduoda la
bai prieinamąi. Galima matyti vi
są dieną- nedėldieny. Kreipkitės: 
Mr. Jacobson, Uptoh Street, (iš 
Haverhlll St.) No. Reading, Mass.

(G.-20) ;

ANT BENDOS
BEKARNB

BOSTONE—Kam reikalinga,
prašau kreiptis pas W. SWEET- 
LOWlCH, 102 W- Third St., So. 
Boston.

Nekalto Prasidėjimo parap. 11 
d. gegužės netikėtai susilaukėme 
nepaprasto svečio praloto Macie- 
jausko, kurs pasakė bažnyčioje 
du. gražiu pamokslu, o paskui nu
vyko į Brightoną Šv. Vincento 
Draugijos metines prakalbas ir 
ien-^savo prakalboje paragino vi
sus rašytis į narius šios' kilnios 
draugijos. Kalbėtojas nurodė, kad 
ir Lietuvoje Švėkšnoj veikia nuo 
.^06 m. Labdaringa Draugija, 
kuri turi dvejus namus dėl pa- 
vargėliij, vienus namus ligoniams, 
ir net turi prie prieglaudos tris 
vienuoles, kurios prižiūri pavar
gėlius, o prie ligoninės užlaiko dar 
specijalist£ akušerę, kuri vtltui 
patarnauja biednoms moterims ir 
visą tą gali užlaikyti kad žmonės 
susiorganozavę moka narių mo
kesnį į Lahd. Draugiją. Todėl ir 
Šv. Vincento Draugija~ daug ką 
galėtų nuveikti, jei turėtų daug 
narių. "

‘t rWJVL buvo.
Žs,.ypa?.p. St Paura pa-

so.

y

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

Vfce-plnn. — Povilas žirolis,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

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

Finanąų RaSt — Juozapas VlnkevlčiuK
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Kaslerlus — Andrius Zalleckas,
702 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 

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

Dradgija D. L. K. Keistučio laiko mfr - 
nestotus susirinkimus kas antrą ne- 
dėldieriį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E Ir Sllver Sts^ / *
So. Bostoų, Mass., 1-mą valandą jx> .tT 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie draugija* 
prirašyti. ' ’ /. ^4

’»■

, ”.’:5
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IV. TOMO EV. st PAŠAU j J 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas —; otiejus Žioba, 
iSU’So.-“' 

Sonth Boston 
Vice-Pirminlnkas — J. L. Petrauskaę , 

24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — Jonas Glineckis,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Ražtinitfkas — Matas šelkis,

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

885 E. Broadway, So. Boston, Masę 
Maršalka — Jonas Zaikis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią , 

nedSdleni kiekvieno mčneaio, 2-rą 
> vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E.

Seventh St, So. Bostoū, Mass.

(Pradžia ljgislapyJ, kdrh

'Sėrmo susirinkimo dieno
je pasakė turiningas pra
kalbas Įžymiausieji mūsų 
tautos vadai: A. Stulgins- 
kas, J. AL Vyskupas Skvi
reckas, kun. Krupavičius, 
prez. A. Smetona, kan. Tu
mas ir kiti.
< Prez. A. Smetona atida
rydamas Seimą tarp kitko 
pareiškė: “Man pirmam 
Lietuvos piliečiui tenkž to
kia rinktinė garbė—pasvei- 
kinti tautos atstovus, susi
rinkus Į Seimą. Tai prakil
niausia diena, kada* ligi šiol 
prislėgta lietuvių tautos va
lia ima kilti į aiškų vienetą. 
Lietuva buvo nustojusi są
monės. Tačiau radosi kilnių 
vaikų, kurie gaivino tą są
monę, žadino šalį žodžiu, 
raštu ir gyvu darbu, — sky
rė jai ateitį.”

“Jų pasiaukojimo vaisius 
tai šis seimas, į kurį jie pri
vedė nesuklupę. ’ ’ 
. “Ši diena svarbi ne tik 
mums patiems, bet ir ki
tiems- pasirodyti. Svetimoms 
valstybėms davėme ženklą, 
jog tauta nori savaranku
mo, kaip reta kur. Dabar ji 
turi jau autoritetingą nuo
latinę valdžią, kuriai jau 
niekas nebeprikaišios.” 

įteigiamojo Seimo prez.
A. Stulginskis savo kalboje 
pareiškė:-

“Rinkimai į Steigiamąjį 
Seimą sugriovė daug prieta
rų. Sakė Tnės esą be politi
nės sąmonės, tautų mišinys, 
nežinia, ar būsią kam vado- 

į vauti. O pasirodė rinkiniuo- 
r se dalyvavusių daugiau, no 

-V*' *

f- J . ..e

aiškėjo 
skirstymas partijomis. Tau
tybes žvilgsniu-Jietuvįji pa
sirodė 91% išrii&tiL. žydų 
5%, lenkų 2% ir vokiečių 
0,9%4’ —

Rinkimai
Seimą Įtikino ’dauftninkus 
(laomet vadino^ 
čiais) ir kitus, k: 
buvo pribrendusi be dikta
torių, be karalių demokrati
niai valdytis. •

Žemės reformos klausi
mas buvo vienas iš svarbiau
sių. ........

Krikščionys Demokratai 
jpirmieji tą klausimą iškėlė 
dar prieš rinkimus, ir Sei
me pravedė Įstatymą. Tuo
met žemės Reformai labai 
priešinosi social(s|ai ir jpa- 

4—

tautininkus 
pazangie- 
tauta jau

T

nc- 
bet 
Po

išpildį
rodė 3avo balso gražumą, kad pu
blika iššaukė dar pakartoti dai
neles, kad dar valandėlę galėtų 
delektuotis balso malonumu.

Šv. Vincento Dr. pasirodė 
tiktai labdari savo nariams, 
ir tiems, kurie nariais nėra,

’pįąkalbą Praloto Maėiejauskas 
paprašė aukų Švėkšnos gimnazi
jai ir surinko 27 dol. 39 centus.

Vakare, tą pačią dieną, bažny
tinėje salėje bažnytiufio mažojo 
choro buvo surengtas vakarėlis 
vadovaujant p. Onai Grybaitei, 

, kuri padarė daug malonumo, nes 
buyo padainuota žavėtinai gražios 
dainelės ir atvaidinta komedijėlė. 
kuri pilnai užganėdino publiką. 
Čia irgi buvo padaryta rinklia
va Švėkšnos gimnazijai ir surink
ta $16.84.

Matyti toj parapijoje tvirta ran
ka, kuri laiko tos parapijos vai
rą ir veda žmones prie tikros kri
kščioniškos kultūros.

kas, Patalus, Kalikas ir viso
kias lovų įredmes, parduodam 
pigiausiai. Kreipkitės ypatiž- 

kai arba rašykit 
Gvarantuojam už-

* siganėdlnlmą.
Pas mus gausi

te tikras ėuropiš- 
kas plunksnas ir 
pukus. Aplanky
kit Musų Naują 
storą LEPlE’S. 

European FeatJier Co., 54 Chauncy 
St, Boston, Mass. (Chauficy St 
eina 13 Summer St ir yra netoli 
Washlngton St, arti Jordan-Marsh 
Dept Krautuvės, ant kampo Bed- 
ford St)

i y --------
Tel. S. B. 2613

JONAS S. MĖŠUS
(IN8URAN0E)

253 Broadway, So. Boston
Apdraudžia visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir arendavo- 
jame kambarius.

t, ,*■
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ŠV. KAZIMIERO K K. D-JO1

VALDYBOS ANTRAŠAI .

Pirmininkas — J. Grublnskaa, / .
24 Presto tt Su, Readville/Mam. |S 

Vice-Pirminlnkas — J. MarkelionM
140 Bowen St, So. Bbtfton, Mase. /■

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskai ''yj5į
116 Bowen St, So. Boston, Mass. , 'įį 

Fin. Raštininkas — M- šeikis, . t A
256 E. Nnth St, So. Boston, Mam f® 

Kasteriąs — F. Grendelis, '. ra
237 W. Fifth St, So. Boston. Maaa. ... -k’ 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Maoa 

Draugija laiko susirinkimus kas anb- ’įą.
rą nedėldienj kiekvieno mSreslo, *C- *♦
num. 492 E. Seventh St, parapijoj ' ‘"į 
salėj, 7th St, South Boston. Mast * * 21

R.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŽIRO > 
, V. J. PAŠALPINfiS DR-JOS 
; VALDYBA 1
Pirmininkas — V. T. Savickas,

451 E. S*eoth St, So. Boston, Masaz .
Vice-Pirmintotais — A. Naudžiūnas, . M 

885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. •• 
Prot Raštininkas — V. Tamollunas, ^-7® 

40 Marine Rd.. So. Boston; Mass.
Fin. Ražtininkaa — D. Ltngevlčius, . -g 

62 Adams St, Dorchester, Mass. - A *
Kaslerlus — P. Kleponls, -

286 Bolton St, So. Boston, Mass.
Tvarkdaris — J. Leščinskas, - ,

141 Bowen 8t, So. Boston, Mass. ; .
Draugija laiko susirinkimus kas antrą r jį- 

pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinčj svetainėj, 75 
Fifth St, So. Boston, Mass.

A. JANUŠKA
K0STUMER8KAS

KRIAUŠIUS

I

PRANEŠIMAS!
Didelis Atidarymo 

Pardavimas
MUSP NAUJOJ KRAUTUVĖJ, 425

8kersai Gatvės * - ’
*■**-*• ‘ f

Subatoj, Gegužės 17-ta d
I

ę

•*
Siuvu, taisau ir išvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ ATLIEKU 
GEBAI

260 W. Broadway, So. Boston
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STORE
80UTM BOSTON, MASS.
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PIGŲ, POPULIARŲ SAVĄpHI KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yrą daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių,įvairenybiųirtt KiekvieAa- 
m e “KABIO” nr. yr^ linksmas skyriusKup
li nes pabiros/f .

Šiemet “KARYS” Žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje Š litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amcrikonilkų eeųtų.

Redaguoją kpt. Bajčiūnag. Leidžia Karo 
MMo Valdyba. v

AdnaM: KJtlroinia, Bumai, NiprtMaaso*
' mybfc aikštė ”ĮgM|T|Į.” 7 .

’ ' ą * ’ -4 ; JZ v .h

į

g gi S ubą toj, Gegužės 17-ta d.,
, »

. Ateikite pasižiūrėti į mūsų didelį atidarymą, nes mes 
turime gerų bargenų.- -

Mūsų Dcpartmentas dėl virankų, karpetų ir visokie 
apmušimai rakandams, ten pat-senoj vietoj pasiliks ir tai
pogi ten rasite visokių pargenu.

? DUTTO
425-ir434BRO AD WAY

■•*‘7 t ' V*

i AR ŽINOTE, KAD

BLUE RIBBON MARKET
(DVI KRAUTUVB8)

Parsiduoda šviežiausios ir geriausios mėsos, dar
žovės ir groceris.

SPBCNAL *14 SAVAITĘ
Ohftp Buey................................       .3 svarai už 20c.
China Bay Sauce dėl Chop 8tey.................... .1 bonka 25c.
Lietuviški Skilandžiai ........................................  .39c. svaras

1 -V. * • £ ' * * * \

BLUE RIBBON MARKET
357 Wut Broaduray ' 658—8th 8t, kamp. L ir «th 8ts. 

. T$L South Bootoa 1129 Tel South Bocton 816&-M.

n v



Valdyba
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“A. S.”

ATHOL, MASS.
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

“V. R.”

PROVIDBNCE, R. I. ;
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

ST •

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

414 Broadvvay, So. Boston
TeL So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 *S0 Iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

7 C. BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 25 d., tuoj po sumos 

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

N1WBRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gegužės 18 d. š. m. 
Svarbu, ka’d į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bentzpo vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų-brangios organizacijos. 
z Nepamirškite užsimokėti duok. 
Ičs. <

Tel. Porter 3789

<

Z. LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. šio mėnesio susirin

kimas yra perkeltas viena savaite 
vėliaus, tai yra įvyks nedėldienyj, 
gėg. 25 d., šv. Pranciškaus para
pijos kliubo, kambaryj, tuoj po 
paskutinių šv. mišių. /Kuopos ųa- 
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin
gai- • < '

JOHNR
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—6 • 

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

/ '*■ ‘ ■
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ROPOS MEDŽIAI JSARALIAI
Sicilijoje, netoli Etnos 
[ainio auga ‘‘šimto ar- 

medis.” Pavadintas jis 
dėl to, kad jo pavėsyje, 

r karalienės Joannos ke- 
Jionę Neapolin, tilpo šimtas 
raitelių jos palydovų. Šis 
medis aukščio teturi 18 met- 

j, bet storumu jam lygaus 
y’nęra, nes siekia 56 metrus.

ii jis turi apie 2000. Pats 
medis daugiau panašus į pi- 
l|-negu į augrpenį.

■— Bujukdero užmiestyje, 
' Juodųjų jūrų pakrašty, ne- 

toli Konstantinopolio' auga 
inedis, siekiąs 31 mt. auk- 

io ir plotas žemėje to me- 
io 50 metrų. Mokslinin- 

y kas, tyrinėjęs De. Condolle, 
nustatė, kad šis medis turi 
per 2,000 metų.

<*, — Paryžiuje, botanikos 
. sode iki šiai dienai auga a- 

• pelsinų medis. Tai yra vie
nas iš pirmųjų medžių, ku- 

||- ris buvo atvežtas Europon 
ir įsodintas 1411 metais. Ne
paisant, kad jam jau pri- 

. skaitoma 219 metų, jis yra 
sveikas ir kas“ metai duoda 
gerą apelsinų derlių.

‘ “L. A.”

[••ik' - ----------------------

KIEK KURIOS TIKYBOS 
; f YRA ŽMONIŲ

^ Prancūzų laikraštis “La 
- Vie Catholiųue” paduoda 
' jėzuito Gilberto-^ikybų sta- 
l 'fistiką. Daugiausia dar yra

• • >. »v* ___ •

VEDYBOS INDIJOJ ..
Indijoje, esant karštam 

klimatui, žmonės greičiau 
bręsta ir miršta. Jau nuo 
senovės ten žinomos jaunų 
vaikų vedybos. Statistika 
rodo, kad daug vedusių turi 
po 5 metus. Žinoma, toki 
jaunavedžiai negali sudary
ti šeimos, jie gyvena pas 
tėvus ir, tik sulaukę 16 me
tų, jie tėvų spiriami turi 
kartu gyventi. Paskutiniu 
laiku Indijoje išleistas įsta
tymas, kuriuo galima vestis 
tik sulaukę 16 metų berniu
kai, ir 15 metų mergaitės. 
Šis įstatymas beveik atitin
ka vedybų amžių Europoje. 
Toks įstatymas sukėlė indų 
.tautoje pasipiktinimą. Jie 
pareiškė, kad toks įstatymas 
negali vienu momentu pa
keisti papročio. Įstatymų 
leidėjai mano jį pakeisti ki
tu ne taip griežtu, kurį vi^i 
indai tilrės pildyti.

‘ “R-tas”

kątąli

mahometonų—- 227 
i' milijonai, protestantų—212 
: milijonų, pravoslavų ir kitų 

krikščionių atskalų — 157 
—milijonai.

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SH ALLN A
< LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du Universitetu
CORNŽLL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

■ “Darbininko” Name
(antros lubos)

366 Broadway, South Boston 
Rezidencija

305 Harvant St, Cambridge, Mass. 
-Tel. University 1463—J.

——

TA 9. B. 0441 - Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS.
TAptiekoriaus Šidlausko nane/ 

Igjimaa: 319 E Street 
- ' PRANAS J. KALINAUSKAS 

Re*.: 1682 Columbia RcL, S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

. KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 404 Sears Bldg. 
Be SS Roeemont St, Dorchester 

TeL Talbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

KIEK ANT ŽEMĖS YRA 
VANDENS

Vienas vokiečių moksli
ninkas apskaičiavo, kad visa
me žemės paviršiuje apytik
riai yra 1304 milijonai mili
jardų ketvirtainių metrų ga
rų, vandens ir ledų pavidale. 
Jo apskaičiavimais vande
nynuose ir jūrose yra—1300 
milijonų miljardų, ežeruose 
tvenkiniuose — 250 tūkstan
čių mįlijardų, uf)ėse — 50 
tūkst. milijardų; pelkėse — 
i-tūkst. milijardų, ledai aši-

/; ūkanos ir debesys — 1.- 
230 milijardų; sniego — 250 
milijardų ketvirt. metrų.

Žiųoma, apskaičiuoti, kiek 
yra ant žemės vandens, yra 
labai sunkus uždavinys, (to
dėl ir min^os-skaitlinės gali 
būti tik daugiau mažiau apy
tikrės.

I

Kad galima sušaldant mė
są prezervuot, tai civilizuo
tas pasaulis sužinojo tik 1816 
mt. Ir šitą paslaptį civili
zuoti žmonės sužinojo iš pus
laukinių eskimosų.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautai Didžiajam užsipr»> 

numeruodamas 

“PAVASARĮ’
“Pavasaris” jaunnolį-lietuvį Sk 

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

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

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

KĄ TIK IŠĖJO IĖ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU /

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIO
KONGRESAS x

Parašė KUN. PROF. PR BUCIS, it L C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kainą minki, 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs* 
tote sekančiu adresu:

"DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 Wert Broadwav, Sonth Boston, Maa.

' Kokia nelaimė kartais ne- pamate. Traukinys praūžė 
tikėtai gali ištikti ųekaltą 
žmogų, praneša Paryžiaus 
laikraščiai. Ponas Diupon, 
paryžietis, išvažiavo už mie
sto' pakvėpuoti grynu oru. 
Privažiavęs trečią stotį, jis 
išlipo ir pavargęs čia - pat 
atsigulęs po medžiais, sal
džiai užmigo. Kiek laiko 
miegojo, nė jis pats nežino. 
Jį pažadino tiktai bildesys 
traukinio, kuriuo jam reikė
jo grįžti. Diupon vos susku
bo -pribėgti ir įšokti į trau
kinį, kaip šis jau\ pradėjo 
eiti.

Diupon, laimingas, kad 
nepavėlavo, patenkintas at
sisėdo į minkštas antros kla
sės kėdes. Kupė buvo' tu
ščias. Deja, neilgai tęsėsi 
pono Diupon laimė, jis pa
juto kelnėse daugelio vaba
lų landžiojimą ir greit nebe
pakenčiamą kandžiojimą. 
Tai buvo skruzdėlės.

Nuo' trynimo ir kasimosi 
skruzdėlės tik labiau kando. 
Greit Diupon įsitikino, jog 
nėra kitos išeities, kaip tik

v . z •

nusimauti kelnes ir gerai 
jas iškratyti už lango, ką jis 
ir padarė, pasinaudodamas 
tuo, kad buvo vienas. Bet 
reikėjo nelaimės, kad iš 
priešingos pusės ėjo greita
sis traukinys. Užimtas kra
tymu Diupon jo visiškai ne-

kaip žaibas. Plevėsuojančios 
ant vėjo kelnės užkliuvo už 
garvežio, ar vagono, ir Diu^ 
pon nesuskubo nė apsižiūrė
ti, kaip-kelnių nebuvo.

vKaip stabo ištiktas, stove- 
jo Diupon. Jam atėjo gal
von patraukti rankeną ir su
laikyti trąukinį, bet greit 
dasiprotėjo, jog viskas vel
tui: greitasis traukinys kel
nes vis tiek nunešė. Bet štai 
traukinys privažiavo stotį Ir 
sustojo. Į Diupono kupė 
veržiasi dvi panelės. Jis ban
dė protestuoti, bet kas čia 
jo klausys. Panelės mato— 
kupė tuščias. Vos Įsėdo, 
traukinys jau eina. Tik pra
dėjus traukiniu eiti, panelės 
pastebėjoj kad'jų kaimynas, 
iki juostos — dzėiitelmonas, 
kaip reikia, bet žemiau—bai
su ir pasakyti. . Pabėgti nė
ra kur, nes vietos trauki
niuose kupė turi išėjimą tik 
į lauką. Panelės pradėjo 
jaukti gvoltu. Kol jos šau
kė, rėkė, traukinys įvažiavo 
miestan ir greit sustojo. Su
bėgo žmonės, policija. Minia 
vos' Diuponą nenulinčiavo, 

nes_ panelės', t virtino, jis no
rėjęs jas išgėdinti. Jis čia 
pat buvo suimtas ir nuvary
tas polieijon, žinoma, vis be 
kelnių, nes Juk negalima bu- 
vo’taip greit kelnių rasti. 
Tik kalėjime Diuponas ga-

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 18 d., tubj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite suairihkime.

- Valdyba

DRTROIT, MICH
L. D^S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
geguž. 18 d., tuoj po pamaldų, Šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

“Darbininko” name 5,arbt
7 gražūs dideli" ir šviesūs -i 

khmbąriai. Yra Elektra, ga-' 
sas/ maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės f 

\ • . ' 
“Darbininko” Administra
ciją.

WATERBURY, CONN
Gegužės 25 čL, 1 vai. po pietij į- 

vyks LDS. i 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
^gress Avė. Ateikite visi Valdyba

■ v . ■ ——

NEW HAVEN, CONN.
• L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 25 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

■ ' . Valdyba

vo kelnes. Kelias dienas var
go kalėjime", kol viskas išsi
aiškino. Laimė, kad buvo su
rastos kelnės ant garvežio. 
Kitaip Diuponui būtų tekę 
dar ilgai pasėdėti.
' ~ “M. R.”

Tel. So. Boston 0823
^LIETUVIS DANTISTAS

DR.M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

511 E. Broadway, So. Boston
Ofiso Valandos:

<Nuo 9 iki 12 rytėk nuo 1:30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 wl. vakarė. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldienlais, taipgi seredomls nuo 

12-tos diepą uždarytas. v 
Taipgi nuimu ir X-ray

Tel. So. Boston 0506-W. ,

K LIETUVIS DANTISTAS •

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ntfo 
'1:30—G ir nuo 6:30—9 vakare.

Seredomls nuo 9—12 vai. dieną. 
Subatomls nuo 9 iki G vrfk.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

BROOKLYN, K. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 23 d., 4 ;30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas dlobling 
ir South 4th gatvių.

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

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGI? IR NELAIMIŲ -

- ij. . i ;

“DARBININKAS”
" • z

yra i

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

' “DARBININKO” KAINA:

Amerikoje metams .......................... ...............
Pusei metų ..................................

Lietuvoje metams ................................ ............
Pusei metų .;............................ .

“DARBININKAS” " '
'-EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
...... —...... ... . ’ ' v . ;

Kaina :
Amerikoje metams ’..... i..;.’.............................. -$2-5G
Lietuvoje metams .^3.00
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

- PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas
\

“DARBININKAS”
366 West’Broadway

y

«

Kas ugdytų Jumyse Brolial-Užjurie 
flai meilę ir prisirisimą prie gimto 
81os šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa 
laikytą patriotizmų ir. kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..-

— Tai dar prieš Didįjį Karą p»a 
člal žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šalti n i s. ‘ - Jis nori -tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lle 
tavoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti -dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti- 
rilm" parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuanla, — 
gaust vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarbą, . . ■
“1 ’ Administracija

VĖUAVOS IR ORGANIZA 
CUŲ ŽENKLAI

»

5

9

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620

« >•*>

f

«

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė
limą eczema, tetter, salt .rbemn Ir 
kitas ligas labai greit palengvina 
vartojant mano odos mostj. Daug 

ligų greit pagydyta jomis. 
Geros dėl pilės, suskilusių- 
ranką, koją skaudulių ir 
aklą. z

NENUSTOK VILTIES 
Teiraukis Prie Manęs. 
z Patarimas Dykai.

Df.M,327S£.
Valandos: Antradieniais, ketvirta- 

.dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

tai MR apadalybC ir U*ą setą prak 
tiks. Darbas artistiškas. Kainos Šėmos

M. A. NORKŪNAS > 
/.O. Bok 91, Lavrrace, Mmk

PATARNAVIMAS DIEVĄ
IR NAKU
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