
*

POTVINIS NUŠLAVĖ KAIMELĮ

KAUNAS, gegužės 3 d.

v •

Nr. 36..EINA NUO Į915 METŲ

. MASS.

r

4

t

r
i

1

KATALIKAI DARBININKAI 
VWYKITfiS> '

I *
t * s

EINA ANTRADIENIAIS DS 3
t * ’ ' ▼- Yc

K s3

NORI EMIGRACIJĄ SU 
STABDYTI 5 ME- 

■ TAMS

NAUJAS LENKįl MINISTE 
RIĮI KABINETAS

AMERIKOS LIETUVIU R. K. fiV. JUO JARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

AVASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Black iš Alabama 
įnešė bilių, kuriuo -einant i- 
migracija į Jungt. Valst. bū
tų visai sustabdyta penke- 
riems metams.

Bet nėra vilties, kad šis bi- 
lius, bent dabar, praeis.

KAUNE ŠAUDYMU 
NEBUVE

Balandžio mėn. 14 d. lenkų 
valstybės prezidentas pasi
rašė dekretą, kuriuo patvir
tinama Svritalskio sudaryto 
naujo ministerių kabineto 
sudėtis.

T kabinetą įeina: Pilsuds
kis — kaip karo ministeris, 
Zaleskis — užsienių reikalų, 
Skladkotvskis — vidaus rei
kalų, K\viatko\vskis — pre
kybos ir pramonės, Mora- 
čmvskis—viešųjų darbi], Ca
ras — ‘teisingumo, Pristor— 
darbo, Berneris — pašto ir 
telegrafo, Červinskis — švie-

Praneša, kad gegužės pirmos 
dienos šventė praėjo ramiai. 
.Tokių riaušių ir šaudymų ne
buvę. Tik provincijos cen
truose areštuota 63 asmenys, 
kurie bandę pademonstruoti.

Atlanta; ? Septy
nios pietinėse valstijose tor
nado per savaitę užmušė 38 
žmones, apie 100 sužeidė. 
Raudonasis Kryžius pasiun
tė pagalbą nukentėjusioms 
žmonėms.

KANKINIO ŠV. VACLOVO 
ŠVENTĖ

. rimo, Nezabitmvskis — žemes 
ūkio, Stanevičius — žemės 
reformų, Matuševskis — su
si isekimo ministerijos valdy
tojas.

Tuo būdu į kabinetą įėjo 4 
nauji ministeriai, iš jų trys 
Įiulkininkai. Nauji ministe- 
riai šie: buvęs Želigovskio 
generalinio štabo viršininkas 
Pristor, Bemeris, Čenvins- 
kis.įr Matušewskįs^

Š. m. rugsėjo mėn. 28 d. 
sukanka tūkstantis metų, kai 
kankinio mirtimi, savo bro
lio Boleslavo nukankintas, 
mirė šv. Vadovas, Čekoslo- 
vakų tautos patronas, šis ju- 
bi Įėjus Čekoslovakijoj bus 
švenčiamas labai iškilmin
gai : gegužės mėn. — parodos 
apie šv. Vaclovą atidarymas, 
liepos m.—įvairių katalikiš
ku organizacijų kongresas, 
rugpjūčio m.—iškilmės stara 
Boleslav mieste (kur mirė 
šventaiss) ir Prahoje, rugsė
jo m. — oratorija šv. Vaclo
vo garbei ir atidarymas įvai
rių jubilė.jaus iškilmių. No
rintiems šventėje dalyvauti 
informacijų teikia tai šven
tei ruošti komitetas: “Komi-

SOUTH BOSTONrMASS

A. A. DR. JONAS BASANAVICI 
vienas iš pirmąją kovotoją už spaudą ir laisvę. 13 
“Aušrą,” kuri greit slapta prasiplatino po visą :

i
' metais jis išleido

.pradėdami
•Abi ’ * ,V7-J __ -’n _ a

TORNADO PRIDARĖ DAUG 
ŽALOS BERLIN, N. H.
BERLIN. N. H., geg. 5.— 

Apie 4 vai. po pietų smarki 
ir audringa Tornado nušlavė 
šio miestelio centrą. Bet lai
mė. kad nieko neužmušė.

Daug nuosavybių sunaiki
no. 10 minutų tornado dar
bas pridarė žalos už $300.000.

PASKELBSIĄ LOKAUTĄ 
200,000 DARBININKU

MANCHESTER, Anglija.
— Praneša, kad tekstilės 
kompanijos žada paskelbti 
lokautą 200.000 darbininkų, 
jei jie neatšauks streiko. 
Jiems davė dvi savai t i laiko.

Darbininkai reikalauja di
desnių algų.

IŠVOGĖ VIENUOLYNO BRANGENYBES
 V'

BOSTONO PUGRIMAl VA 
TIKANE IR DŽIAUGIASI 

IR LIŪDI
RYMAS, gegužės 5 d. — 

Ši diena 250 Bostono pilgri- 
mų nariams buvo džiaugsmo 
ir nuliūdimo kumet jie suži
nojo, kad kun. dr. John W. 
McMahon iš Charlestovvn ir 
kun. Francis Burke, Bosto
no arkidiocezijos kancleris 
pakelti į monsignorius, ir 
trečias kun. dr. Francis 
Spellman, monsignoris, pa
keltas į pralotus.

' Po kelių valandų pilgri- 
mai nusiminė sužinoję, kad 
kun. Heffernan, šv. Andrie
jaus parapijos klebonas iš 
North Billerica, Mass., turė
jęs širdies ligą staiga mirė.

Graikijoje ‘viename vie
nuolyne ivvko labai drąsi ir 
pikta vagystė. Vagys pa
grobė daug brangių daiktų: 
tarp jų rusų Kotrinos II 
dovanotą Evangeliją, kurios 
viršeliai buvo papuošti dau
giau kaip 1,000 brangių ak
menų; graikų laisvės kovo
tojo vyskupo Gramos auksi
nę mitrą, taip pat papuoštą 
brangiais akmenimis, Vagių 
padaryti nuostoliai siekia 
100 milijonų drachmų grai
kų pinigais.

SSSR. VALDININKAS 
SUŠAUDĖ DU LENKUS

odrbingvs karžygiiri, kaip "tai Vysk. Valančauską/D.Točką, S. Dau
kantą ir šimtus kitą, kurie tame sunkiame Muravjovo laikotarpy lei
do, gabeno iš užsiennj ir platino knygas ir laikraščius Lietuvoje. Ta
da nė maldaknygią, nei giesmią knygą nebuvo galima laikyti nė skai
tyti. Bet nė Sibiras lietu viii nenugąsdino. Atsirado pasišventusią 
knygnešiu ir jie atliko karžygiškus darbus.

Minėdami spaudos atgavimo sukaktuves mes turime savo spaudą 
branginti, ją tobulinti ir platinti.

LDS. kuopos turėtą rengti spaudos platinimo vajus, kad išplatinus 
organą “Darbininką” ir kitus leidinius.

Lai gyvuoja mūsą spauda!

Sovietu Rusijos prekybos.... atstovas Berlyne narys,A-I SO LENKIJA^ ” 4
PIRMOMIS RATIFIKA

CIJOMIS

= A

Komunistai Skelbia Generalj 
Streiką Vokietijoj

APGULOS STOVIS RIAUŠIŲ 
• DISTRIKTUOSE PANAI

KINTAS

i *>.•’/ j*; 
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ŽALOS PRIDARĖ Už
$350,000.00*

COLEBROOK; N. H., 
gūžės 4. — Kidderville kai
melis šiaurinėj New Hamp< 
shire dalv, liko visiškai tor- 
nado nušluotas nuo sausže- 
mio. Gyventojai ColebroolC 
ii* arti neteko namų. '

Taipgi Concord ir Man* 
chester nukentėjo.

Potvinis kilo ' kumet 
tvankos Belmonte ir Bals^- 
me trūko.

Apie 50 žmonių gyvenusiu' 
Kidderville suspėjo pabėgti* 
į kalnesnes vietas, ir tokia 
būdu išgelbėjo savo gyvbe^ :

30 namų, tvartų ir garšC- 
džių, Colėbrooke, vanduo 
plovė ir nunešė į upę. Jri 

Tokio pdtvinio jau seniai 
nebuvo New TIampshire val
stijoj.

) -----------------

BERLYNO BAU 
RIAUŠĖSEŽUC

27 ŽMONĖS :

• C

’panasevičiuš, kely is Vokie
tijos į Rusiją apsinakvojo 
lenkuose Baranovičių gele
žinkelių stoties policijos 
būste. Rytą Apanasevičius 
staiga, ėmė šaudyti į buvu
sius kambary du lenkų po
licininkus. Vieną nukovė 
vietoje, kitą sunkiai sužeidė. 
Apanasevičiaus pasielgimas 
aiškinamas jo nei'vų pairi- 
mu. Apanasevičius buvo 
slaptas GPU agentas.

r*.

KAUNAS.—Lenkijos pa
siuntinys p. Šumliakovskis 
bal. 18 d. turėjo pasimatymą 
su Užsienių reik, min: gene
raliniu sekretoriumi dr. Zau
niumi. Pasikalbėjimas buvo 
gana ilgas.

P. Šumliakovskis bal. 19 d. 
10 vai. 30 min. buvo priimtas 
ministerio pirmininko ir už
sienių reik, ministerio prof. 
Voldemaro ir Įteikė jam len
kų atsakymą į Lietuvos pa
siūlymus. ,liečiančius modus 
vivendi ekonominiais reika
lais.

Užsienių reikalų ministe
rijoj Įvyko pasikeitimas vie
tinio susisiekimo (per admi- 
nistracfnę liniją) sutarčių 
dokumentų ratifikacijomis.

Iš Lenkijos pusės tas cere
monijas atliko atvykęs Kau
nan Lenkijos užsienių reik, 
ministerių kabineto šefas p. 
Šumliakovskis, o iš Lietuvos 
— užs. reik. min. gen. sekr. 
d-ras Zaunius. Pasikeitimo 
momentas nufotografuota. 
. Pasikeitus ratifikacijomis 
p. Šumliakovskis žadėjo pra
imti spaudos atstovus.P. Šumliakovskis Kaune 
pasiliko iki sekmadienio. •

NORI AREŠTUOTI 
SEN.HEFLINĄ

BERLYNAS, geg. 4.— 
tris dienas komunistų riayį* 
šėse užmušta 27 žmonės ir'a- 
pi e 200 sužeista.

Neukoelin’o ir Wedding\f 
distriktuose apgulos storio 
dar tebėra. Šiuose distrifc* 
tuose nužudytas vienas laik
raštininkas. .

Raudonieji buvo pasistatę 
barikadus ir iš jų šaudė į po* 
liciją.

Daug ir visai nekaltų žm'O* 
nių nukentejo.

Policija tų distriktų na* 
mųose padarė kratą. Radęilį 
ginklų.

Vokietijos valdžia kaltins 
Maskvą už riaušes.

Leipcige, Vokietijoje, btt- 
vo suruošę demonstracijąpai- 
reikšti užuojautą savo drau
gams, nukentėjusioms Bet* 
lyne. Pasibaigė raudonųjų 
tarpusavio muštynėmis.

Komkinistai riaušėmis n: 
ko nelaimėjo, bet nekaltų 
suklaidintu žmonių krau* * 
praliejo. Už ką ? turi būti- 
patys komunistai nesugebi 
paaiškinti.

kur buvo komunistų riaušių 
centras. Bet policija nenu
stojo darius kratą komunis
tų ofisuose.

Komunistai turėjo slaptą 
mitingą ir nutarė šaukti ge- 
neralį streiką pradedant tre
čiadieny, 2 vai. po pietų.

Taipgi netapta 22 žuvusius 
komunistus palaidoti vienoje 
duobėje su raudonomis cere
monijomis.

Bet tuo pačiu laiku valsty
bės prokuroras pranešė poli
cijai konfiskuoti visus žuvu
sius riaušėse kūnus ir paves
ti specialiam tyrinėjimui, 
kurie žuvo nuo policijos šū
vių ir kurie nuo komunistų.

Mat komunistai kaltina 
policiją už nužudymą ir rei
kalauja kad policijos virši
ninkas būtų prašalintas.

Gegužės pirmosios dienos 
riaušės Berlyne gali privesti 
prie nutraukimo ryšių Vo
kietijos su Maskva.

Vokietijos ambasadorius 
inaskvoje padarė demaršą 
protestuodamas prieš Karo 

fcuota emigracija esanti pa-;J\Tinisterio Vorošilovo “spy
riai Brazilijai kenksminga, Jčių.” ;

BERLYNAS, geg. 6 d. — 
Policijos viršininkas panai
kino apgulos stovi AVedding 
ir Neukoelino distriktuose.

KA PASAKĖ BRAZILIJOS AMBASADORIUS PARYŽIUJ 
LIETUVOS KONSULUI BRAZILIJOJ

Naujai paskirtas Lietuvos 
konsulas Brazilijoj, prava
žiuodamas pro Paryžių, ap-

tato por S. Venceslao fes- įlankė Brazilijos ambasadoj 
toj,” Praha III. Josefska 8.
Čekoslovakija, Svečiai i.4.už
sienių kviečiami.

—---------ti------ -
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Parvžiuj, • kur turėjo pasi
kalbėjimą su ambasadorium 
L. M. de Souza Santos ir am
basadas nariais imigracijos į 
Braziliją klausimu. Naujie
ji -Brazilijos įstatymai esą 
gana palankūs imigrantams.

Šiaurės Brazilijos klima
tas europiečiams esąs visai 
nepakeliamas ir pati Brazi- 
1 i j os‘ vyri ausybė bepatari an t i 

Prie-

I

BOMBA#, INDIJOJ
•________ \ ,

BOMBA Y, India, geg. 4 d.
— Kova tarp. Moslemų ir 
J lindusi] telx*sitęsia. Per jiems ten emigruoti.
pastarąsias dvi dienas už- šingai. pietų BrAz'ilijos kli- 
mušta 10 asmenų ir apie 180 matas esąs šiaip taip pake- 
sužrista.

Gandai apie europiečių ne
laimes pareina nuo neorga
nizuotos emigracijos. Brazi
lijos vyriausybė nieku būdu 
nepatarianti vykti į Brazili
ją iš anksto nežinant, kur, 
kokiam darbui ir kokiomis v
sąlygomis vykstama. Jei Eu
ropos valstybės uždraustų e- 
migracijos biurų agentų ne- 
atsakomingų žmonių vilioji
mą ir neleisti] savo pilie
čiams važhioti į Braziliją be 
iš .anksto sudaryto kontrak
to. Brazilijos vyriausybė tuo. 
tik džiaugtūsii nes neorgani-l

r

I

lianas europieviians.

Lietuvos konsulatas Čikagoj pereitais metais išreikalavo $110,722 palaikų Lietuvos piliečiams, kurių gimi
nės mirė Amerikoj. 1927 metais • buvo išreikalauta $08,165, o 1926 metais $53,- 
294. Tuo būdu palaikų išgavimas žyniai padidėjo.
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BROCKTON, Mass.—No
ri gauti rivarantą” ir areš
tuoti šen. Hefliną.

Senatorius Heflinas, 100 
procentinis Kukluksas ir ka
talikų šmeižikas, kaltinamas 
už sulaužymą miesto įstaty
mų. Sako, kad jis neturėjęs 
leidimo laikyti mitingą.

ČEVERYKŲ DIRBTUVES 
ŽADA IŠKELTI Iš 

CHELSEA
—------- \CHELSEA, Mass. — lei kilusio streiko čeverykų dirbtuvėse, kur dirbo apie 2,000 darbininkų, kompanijos paskelbė, kad jos kelsią dirbtuves į kitus miestus.Lyons & Hersbenson kompanija praneša, kad kelsis į Milford ir Fisher Shoe kompanija į Newburvport..Matyt’nori pagąsdvti darbininkus.

Dė-

9

BOSTONO PILGRII 
VATIKANE RYMAS, geg. 4 — arkidioeezijbs šventkeleivi kuriems vadovauja J. į Kardinolas O’Connell į į. Žemę lankėsi Vatikane ir;.......... t- 

vo šv. Tėvo specialę audiėn- A ei ja/ Audiencija buvo po pie- : tų/šv. Petro kryžkely. j
šv. Tėvas suteikė jiems y* 

patingą paloirninimę.

r
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DARBI

* universiteto prašymą
i žinių apie meteoro 

£ kritimą, atsiliepė ; daugiąų 
kaip 100 asmenų. Tikros me- 

> jteo.ro kritimo vietos niekas 
Sty' nenurodė. Tačiau yra davi-

•jųįU, kad jis nukristi galėjęs 
naktį pirmai valandai bai- 

^gžantis • Rokiškio, Kamajų, 
/^Kupiškio rajone. Spėjama, 
’M meteoras yra nukritęs Žeimelyje.

PIRMASIS DAKTARAS• - 
MIŠKININKAS

Kaunas. — Kovo mėn. 15 
d. Tharandte (Vokietijoje) 
baigė aukštuosius miškų 
riiokslus ir gavo <______
laipsųį lietuvis St. Kripas. 
Tai pirmasis daktaras miš
kininkas. Jis parašė ir ge
rai apgynė disertacijų “Lie
tuvos miškų kalkingumas.’’ 
Naujasis daktaras gyvens

—T—------- ‘JAUNI 1
/[vaismedžiai 
X.iMiaviMiis. — Dėl šio^" 

žiemos šalčių labai nukentė-j 
jo sodai. Visų rūšių slyvos 
ir kriaušės iššalo, tik užsi-‘ 
Ižikč dar obelių.__ Keliuose
soduose neišsilaikė kriaušės 

daktaiol,urė^?s P0 2<?9
ni medeliai veik visi liko; 
užmušti: pumpurai ir Šafre-į 
lės pjajuodę ir jau nebeis- 
sprogs. Nušalę jauniėji ūg*-: 
liai ir laibos šakelės taip pa£ 
didelių, vaismedžių.

niečiai. Dėl to 600,000 lietu- // 
vjų. Juųgt. Valstybėse dabar

:s"merdi ir p<TB^0 metų'iš _ 
KAUNAS. Ekonominių lietuvių amerikiečių liks tik . 
dijų draugija surangė į- meil^os skeveldros.

•atskirais gabaliukais. Iš 
gautų davinių, galima spėti, 
kad jis sprogo apie 100 ki- 

; Jbmetrų aukštumoj.
*’*• - -----

ęKįĮ- •_ NAUJA ĮMONĖ 
r. t Belgų firma “Siporbais 

f įteigia Kaune (Šančiuose) 
Ujjžuolų apdirbimo dirbtuvę.

Gamins'parketus, ąžuolo fa- 
y Merą, baldus ir kita. Darbo 

gaus apie 150 darbininkų.
- -------------

IŠLEIS SIDABRINĮ 
PENKLITĮ

Į Kunigaikščio Vytauto 500 
mietų mirties sukaktuvėms

♦ paminėti finansų ininisteri-
!ja išleis sidabrinį penklitį su 
Vvtauto atvaizdu. -

v

VANDENĮ PARDUODA 
.r ’

Panemunėlis. — Čia per 
šalčius kai kurie vandenį iš 
šulinių parduodavo, nes jo 
labai trūkdavo. Parvežimas 
buvo sunkus. Vieni vežda
vo, kiti net sniegą tirpinda

vo-. 1 -‘į *

ŪKININKŲ DEMONSTRACIJA KLAIPĖDOJ
KLAIPĖDA. Balandžio

10 (L 12 vai. šaulių namuose
? PAPILE. — Dalinant pa- 
šalpą badaujantiems per ne- 
atsai-gun® viena moteriške jvyko Klaipėdos krašto ūki-k

gt -papuolė po važiuojančiu ve-jnink„ susivie,ujimo (Ver- 
žimu. kuris nulaužė iai ran-i..... i tžūnu, kuris nulaužė jai ranjband‘ dei. Landwirtschafts) 

. v. v. v. jir ipotekos skolininkų ben-
Badaujančių čia yra šim-)dras susirinkimas atvertini- 

mo įstatymo klausimu. Su
sirinkime dalyvavo apie 1,- 
000 žmonių, bet turint gal
voj, kad daug ūkininkų dėl 
pinigų stokos ' negalėjo at-

tųis. Dabartine pašalpa tai ■ 
tik lašas jūroje. į,

t

U fe
&• 
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—.•jc _ ______________________

' ŠVENČIŲ AUKOS BIED- 
NUOMENEI

=« Kamajai. — čia būdavo 
paprotys atėjus Velykų 
šventei, savo pažįstamus 
lankvti su “vizitais.’’ To- 
kie Švenčių sveikinimai, ži- 
npma, ne mažai kaštuoja.

šiemet ponios. L. ;Lapin^i

studijų draugijų surengė į 
domų pranešimų, apie mūsų 
emigracijų, kur dr. K. Pakš
tas padarė savo studijų apie 
lietuvių emigracijų santrau
kų. s '■ Ų '•

Doe. K. Pakštas su latvių 
geografu ir ekonomistu 
prof. K, BalodŽiU yra ap
skaičiavę, kad Lietuvoj iš 
vieno ha. gali žmoniškai pra
gyventi pusantro žmogaus. 
Tat emigracija Lietuvoje 
jokiu būdu nepateisinama. 
Emigracija dabar vyksta tik 
dėl mažo mūsų kultūringu
mo. Danišku mastu matuo
jant, pas mūs dabar yra per- 
didelis žemdirbių luomas ir 
per maža pramonininkų bei 
pirtelių. Dabar žemdirbių 
perteklius pas mus yra 300,- 
000 žmonių.* Tas perteklius 
žemės ūky pasilieka,’ ir prie 
mažo darbštumo visiems 
darbo beveik neužtenka, — 
tenka skurdi. Tačiau geres
nio pragyvenimo troškimas 
vis didėja. Mūsų miestams 
ir pramonei sparčiai ple
čiantis, tam žemdirbių per
tekliui nėra kur dėtis. Per
tekliui neemigruojant, nepa
tenkintųjų skaičius didėtų ir 
virstų valstybei pavojinga 
sprogstamąja medžiaga.

Lietuvių lemigracija pra
sidėjo nuo 1860 m. į šiaurės 
Ameriką. Iki šiol ta emi
gracija vyksta be jokio pla
no. Mūsų išeiviai Amerikoj

t

tūros rūmų buvo atėję apie 
300 susirinkimo dalyvių, ku
rie tvarkingai išsirikiavę 
laukė gubernatoriaus atsa
kymo į delegacijos prašymą. 
Gubernatorius, išklausęs de
legatų pranešimą, pareiškė, 
kad jis gerai suprantąs ūki
ninkų nepasitenkinimą įsta- 
iymu, kad jis prijaučiąs jų 
prašymui ir kad jis tuo 
klausimu šiandien duosiąs 
atsakymą ūkininkų susivie
nijimui.

Grįždama iš p. gubernato
riaus delegacija pranešė a-
pic tai susirinkusiai žmonių !niekur nesūdarė etnografi- 
miniai, kuri tvarkingai išsi- nių slėniu kokias yra sudarę 
skirstė., u- - prancūzai ir1'dalimi ūktai-

Mūsų emigrantus nuo iš- 
tautėjlmo sulaikyti ir pra
dėti planingą emigraęiją ga
li tik organizuota inteligen- 
tija> vyriausybės sferų pa
dedama.
f; Emigracijos, referentas p. 
Kasakaitis padarė pokarinės 
emigracijos statistiką. Da
bar daugiausia emigruoja į 
Pietų Ameriką — Argenti
ną ir Braziliją. Kitais me
tais greičiausiai bus nusta-’ 
tyta kvota emigrantams i 
Kanadą. Liks tik Pietų A- 
meriką. Pirmaisiais trimis 
šių metų mėnesiais emigra
vo 4,229 žmonės. Iki perei
tų metų enūgrantai išvežė 
iš Lietuvos apie 10,000,000 
litų.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės:—Lietuvių k&lbtifi 
išguldė P. B._________ 25c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas—J50e ,'

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas--------------------------------- ._10c. ..

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis______________40c. <

L

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_________ :____ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv ? v 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas... 50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ........    35c.

^iylkiepės rūpesčiu prieš Veiy- 
Rų šventes buvo padaryta 
vargstančiai biednuomenei 
sušelpti rinkliava. g

Viso surinkta 190 litų 67 
.et Ši suma buvo išdalinta 
reikalaujančiai paramos vie- 
tos biednuomenei.

• —Tuo būdu, vieton švenčiu 
išlaidų svečiuojantis, šiemjet 
1«1VO sušelpta daug biednų 
Nors darbas ii* apsukrumas 

>' šeimų, kurios džiaugėsi ga- 
*. vusios Velykų šventėms ge- 
? resni kąsni duonos. Velv- 
' kinių vizitų visai nebuvo.
ė. -----------v— -

KAUNAS. — 1928 m. iš 
■Lietuvos išvežta: kiaušinių 
už 14,435,400 lt., žąsų, an- 

■■ čių, vištų ir kitų paukščių 
" -6,957,300 lt., sviesto 20,308.- 
3^000, kiaulių (ir bekono) 11,- 

<Q05;700.

■5-
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iTel. Brockton 4757

STEP. C, VIŠINSKAS' f - ’
Lietuvis Advokatas

. 'Vedu visokias bylas ir padir- 
'Lbu visokius dokumentus viso-

? t kiems reikalams.
683NORTH MAIN STREET 

Brockton, Mass.
; OFISO VALANDOS 
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APGAVO
Taralokiai (Kamajų vai.) 

Čia Panemunėlio stoties gy
ventoja A. Matjukaitė 30 m. 
amž. nuvyko į šitų kaimų ir 
apsinakvojo pas pil. J. Sa- 
nesiesautį. Jai ten bebūnant, 
prisipiršo to pat kaimo vai
kinas pil. Vaitkūnėlis ir su
tarė vestuves. Moteris pa
sigyrė turinti 4,000 litų, kū
ne padėti esą pas-Sabų kle
bonų. Vyruks patikėjo. Kai 
rengėsi išeiti, paskolino jai 
sesers kailinius 300 litų ver
tės ir 50 litų pinigais. “Jau
noji” išsiskubino namo ir 
dingo. Vėliau kavalierius 
suprato, kad tai buvo valka
ta, 4 metus; buvusi kalėjime^

GERBSI LAIKRAŠTI S TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

/

“DARBININKAS”
/ .

yra /
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAIS

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams ...................... ................

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

Pusei'metų ................................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

. .$2.50

..$3.00
Amerikoje metams
Lietuvoje metams

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimuL . w

------------- ....------- u-U.
5

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIKIUS SPAUDOS DARBUS PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
Reikale Kreipkitės Pas 

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620 i

Ą Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas__________60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Ūžta-c 
rytojo. Vertė M. M. T............ 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis _______ _ _________ 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais___ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m.

.šč Kūn. J. F. Jonaitis (Ka- 
...65c. |peijonas) ....... ............................ 25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 

■|dinys, Kaune  ........... ........ ...10c.
j Sunkiausiais Laikais. Parašė 
įA. Rueevičius ______________40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- "

I nas........... ......... ............... ...... .... 40c.
Mūsų Dainiai. Parašė Ka

zys Puida  _______________ 50c.
Anderseno Pasakos—su pa- 

| veikslėiiais_______________ 20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika. Paaršė J. Darnijonai-
I tis ___ __ __________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. '
I Andziulaitis      .......... ...... 50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
peiksią is _________________ 4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
i Giliukingas Vyras—2 aktų 
I komedija; parašė S. Tarvy-
Į das...... . ...—-- -------------------- 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- 
jmų komedija. Parašė Seirijij 
{Juozukas ---- ---------------------- 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
{Balius — komedijos po 1 ak 

50c Parašė Seirijų Juozukas.._..35c.
Sniegas — Drama 4-rių ak- 

I tų. Vertė Akelaitis________40c
Esumas—3-čia dalis dramos 

“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas... 10c

' Žydų Karalius — drama 4 
laktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir- 
I vintas ----- ------------------------ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
Idelis; parašė F. V.------------10c
; Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama.

ĮVertė Jonas Tarvydas______10c.
* Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------------ 75c.

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

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-mc akte. Parašė Gineitis 15c.

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto- ,

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata- 

rimai užsilaikymo -draugystė-----
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynąs---------------------------------20<j.

Apie Katahkų Tikybos Tik
rybę pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka _____________s.75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- 
menifiiame gyvenime. Parengė . 
Kun. V. Kulikauskas_____ _15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė-Jonas Montvila_______ $L50

Auksinio Obuolio Historija 
(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 Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie j- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis_________

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___ 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis...._15c.

Užkeikta Mergelė su 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 Dėmokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis_____ 75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. i 
Žadeikia. Kaina----------------- 50c.

Aritmetikos Uždavinynas ._25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj___________________ 15c I

Žaidimų Vainikas—Savybės j
vakarėliams ir gegužinėms su j
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _____________________ .!

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pfečkaitis ________50c.

Lietuvos ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas __ —____________ _____ 40c.

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

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A Baranauskas----- 10c. I

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- į 
sys_______________________ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičiūs; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais -----------------------------4:1.001

Legendos ir Pasakojimai a- j 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. * 
V. Kulikauskas  _________ 50c. J

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys_________ 30c. I

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio_________10c. |

Žydas Lietuvoje. Parašė S. | .--------------- ----------—--------
Kaimietis _________________ joc. |rius—juodos (prastais minkš-

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia-------------------------------- 25c.

KatoržnikM ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ___ 15c.

Apiė Apdraudę. Parašė J. 
Sk Vasiliauskas ____________ fa.

. “DARBININKAS" 
366 Broadyray,
■'k i V .•

Saurusaitis —......... —.25c.
Knygelė — su pa-
. .....................  30c.

Patyrimai Didžiojoj
Para-

e

ais viršeliais)_____ T_______ 50c.
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais kietais 
I viršeliais)__________________50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) ___ L_____ ■.________ $1.00

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

!' Labai jd<imi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės j Australiją. Kaina minkš- 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- 

ri kitę sckanęiu-adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay, South Boeton, Mass.
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Bijūnėlis

Elzbieta Rokiut

(“Šaltinėlis”)

MOKYKLOJE

Visus užsakvmus siuskite sekančiu adresu

Vincas ^rmnlevičltts (Hok)

O, Močiut, močiut mano, 
Turtai yra man niekai. 
Dievo prašau, laikyt tiktai 
Tave, mano Močiute, mano Močiute

Ir štai jis jau suaugęs vyras, 
Toks gražus, didelis, sveikas, 
Vargiai bepažintom jog tasai, 
Ką tu auginai, vargai.

Kad tn mane tankiau atmintum 
Kad labiau mane pamylėtum, 
Kad tu už manę pasimelstum, 
Aš prašau, motina, motina. _

BRANGIOJI MOČIUTĖ 
Vakaro kartais tylioj tamsumoj. 
Kada yr’ ramu sieloj, 
Man dainos tavo prisimėna 
Mažam vaikui dainuotos.

— Jei dega penkios žvakės, ir 
tu dvi užpūsi, kiek pasiliks žva
kių?

“Pagerbimui savo motinėlių, skiriame šį numerį atsi
modami visa genu ką jos mums gyvenime suteikė.

Metams praslinkus vėl lenkiame su pagarba galvą prieš 
ta, kuri pasaulyj labiausia pagarbos vra verta—prieš MO
TINĄ.

Daug šiandiena girdime kalbant apie plotiną. Klausi
mas kyla ar visi moka tą brangią ypatą pagerbti taip kaip 
prigulėtų. Pereikime visus senelių prieglaudų namus, pa
siklausykime tų senelių nusiskundimų apie savo nedėkin
gus vaikus. Kiek šiandiena rasime vaikų, kurie pamiršo 
visiškai savo motinas, visą gerą ką jos dėlei jų padarė gero. 
Pasaulio ištvirkimas aiškiai parodo kad pirmiausiai ištrau
kia iš širdies žmogiškumą, meilę.”

— Matai, vaikeli, pradėjo 
pasakot tėvukas, lipdamas 
nuo kėdutės, ant kurios bu
vo pasistojęs, kad lubas pa
siektų (mūs nauja grinčia la
bai aukšta), bus jau septyne- 
ri ar aštuonėri metai, kai tu

Kaip .saulutė nusileidžia, ten 
Už augštu kalnu. Tai man 
Mintys kįla. lekia toli ten; 
Motinėle mano, prie tavęs.

Dvi pasiliks, nes trys sudega
“Š-lis”

Visi liūdesiai, vargai, jaunystės dienos, 
Greit Išnykdavo man pažvelgus Į tave. 
Kaip šviesa naktyje veda keliauninkus. 
Tavo meilė mane ved’ tiesos keliu.

Motina siunčia tau štai rožių, 
O, kiek jos neša meilių žodžių! 
Tik viena motina težino . . .
Aš tavęs, vien prašau:

Mažas šviesiaplaukis berniukas 
Senai, buvo jis tavas:
Ar kartais kažin atsimeni tn jį 
G Brangioji Močiute!

Tavo veidą linksmą aš matau 
O Močiute, brangi mano! 
širdis pilna meil&, aš žinau. 
Kas širdis motinėlių supras.

Marija, Tu mūsų viltis, paguoda, 
Nelaimėje ir varge šaukiamės Į Tave. 
Skaisčiausioji Žvaigždė mūs kelius apšviesk 
Paduok Sav,o ranką ir vesk i dangų.

Metai jj, gyvenimą atmainė,
Bet dar laiks širdies nepermainė, 
Visad jis vr’ tavo mylimas sūnus,
O Brangioji Močiutė, o Brangioji Močiutė

O Močiut, močiut mano, 
Žinai, aš esu tavo.
Nors dabar esu toli nuo tavęs, 
Bet nieks nepaVilios mano širdies.

* ‘ DARBININKO ’ ’ ADMINISTRACIJA
366 West Broadway South Boston, Mass.
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Mano tėvukas turėjo ne
paprastą pypkę: ilgas, ilgas 
kaip botkoti^, vamzdelis (ko 
tas), riestas, iš gelsvo rago 
kandiklis; balto poreelėno 
galvelė. Ji visada būna sek
lyčioj palubėj pakišta. Tik, 
kai atvažiuodavo iš Prūsų 
teta ir tetėnas, tai tėvukas 
savo pypkę, išsitraukęs iš pa
lubės, pastatydavo ją lange 
ties^ stalu. Tetėnui išvažia
vus, pypkė vėl keliaudavo į 
palubę. Aš negalėjau supras
ti, kodėl tėvas taip daro.

KOKIA GARBĖ
Kokia garbė mums bus nešioti raudoną gėlelę Motinos Dienoje. Mes 

kurie dar turigie savo Motinėles, gal neapkainuojame tą laimę. Ne
šiojimas baltos gėlelės primins reikšmę tikros motinos. Ji tai mūsų 
geriausias priete^is kuri turėsime šiame pasaulyje, ir jos meilė antra 
prie mūsų Išganytojaus niekados nesimaino, bet auga stipresnė me
tams slenkant. Nesiranda pasaulyje pasišventimo, kuris jai būtų per- 
didis. Šioje Motinos Dienoje visi, atsiminkime, nežiūrint kokis bus ta
vo gyvenimo užsiėmimas, ir kokia garbė tavęs laukia, niekados nebus 
tau suteikta, nebus tau duota tokia garbė negu kad galėsi nešioti prie 
savo širdies tą mažą gėlelę, ar ji bus raudona ar balta, už savo MO
TINĖLĘ.

Tegul tavo širdis kyla dvasioje prie motinėlės. -

O Motina J)ievo ir Motininius,
Sergėk mus, globok mus, nekaltais laikyk 
Ir kuomet užbaigsim gyvenimą čia.
Marija, nuvesk mus dangun prie Jėzaus.”

Tu užaugęs išėjai j pasaulį,
Ir gal savo motutę užmiršti,
Aš betgi tavęs niekad nepamirštu,
Ko trokšta širdis, rožės pasakys. J. T.

Antanas Petrikis (Chie.)

MANO ANGELAS
Garsus Amerikos vadas*Sr Prezidentas Abraomas Lincolnas turė

jo ypatingą meilę prie savo brangios motinėlės. Visuomet ir visur jis 
žiūrėjo j ją su didžiausiu pasitikėjimu ir pasimokinimu. Kuomet tu
rėdavo keletą minutų liuoso laiko visuomet parašydavo jai laiškeli

Aš myliu tą brangiąją žilą galvelę, 
Ir kaktą suraukšlėtą vargų, rūpesčių, 
Bučiūoj’ ąš pirštus ką dirbo dėl manęs, 
Telaimin’ Dievai tave mano MOČIUTE

Imk nuo manęs tą dovaną šių rožių, 
Iš darželio pririnktų gražiausių, 
Kad nors vieną jų prie širdies nešiosi, 
Aš žinosiu, kad dar MANE MYLI.

MANO MOČIUTĖ
Yr vieta širdyje kurios nieks neužims, 
Yr sieloj paslaptis kurios nieks nežinos. 
Yr vieta mintyse kurią tu pripildai. 
Niekas kits neužims, nieks kits negalės.

PAVYZDINGIAUSIA MOTINA
Gražiausia ir pavyzdingiausia Motina kurią pasaulis sulaukė ar 

galėtų sulaukti tai Marija, Viešpaties Jėzaus Motina. Iš Jos gyveni
mo visos geros ir doros mamytės semia savo pavyzdį ir paskatinimą 
vaikelius užauginti naudingais žmonėmis Dievo Karalystės, ir ištiki
mus piliečius Amerikos šalies. Rašytojai, kompozitoriai, poetai savo 
gražiuose kuriniuose stengiasi savo žmogišku protu išreikšti Jai savo 
meilę. Štai kaip mūsų tautos jaunas poetas'Jonas Tarvydas parodo 
savo gilią pagarbą Marijai:

nors keliais žodeliais: “Mano Brangi Mamyte. ' Esu sveikas. .Kaip 
tau. Nesirūpink apie mane. ” ‘ ■

Jai pasimirus, jo gyvenimas buvo ypatingai apsuhlihtas, kadan
gi hranmansias jn tiirtąa hnv^’nno jo paimtas. Tankiy žmonės rasda
vo jį klūpant ant motinos kapo, graudžiai ašaras 1 iejant. Jos pagar
bai, už visą ką ji jam reiškė, jis norėjo ant jos kapo pastatyti gražų 
paminklą, ir uždėti parašą, kuris būtų tinkamiausias išreikšti meilę 
prie jos. Jis tarė: “Taip, ji buvb mano'brangi motinėlė, mano bran- 
giausias nenuperkamas turtas, tiesa, ji turėjo gražų vardą, MOTINA. 
Turiu jai atrasti dar gražesnį vardą kuris turi išreikšti tą ką ji man 
gero padarė.”

Vėliau, už dviejų mėnesių ant kapo akmens davė iškalti neišdildo
mus meilę reiškiančius žodžius: “ MANO ANGELAS. ”

Lincolnas parodė čionai tikrą supratimą apie motinos meilę. Lin
colnas žinojo kad jeigu jis tokią garbingą ir svarbią vietą pildė, tai 
tik ačiū jo brangiai motutei, kuri ji taip gražiai išauklėjo ir'savo 
motiniškomis pamokomis nurodė jam gyvenimo tiesius kelius.

Keli vaikeliai šiomis dienomis žiūri į savo motinėlę su tokia mei
le, už visus jos vargus ir rūpesnius.

Ir kiek sykių aš Į jų pažiu
rau, tiek sykiu susigraudinu; 
kad dėl jos dabar ne tik ma
nęs nebūtų, bet ir mano ge
riausios mamytės. St. Šileli

*

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
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MANO MAMYTĖ
Netekau savo mamytės scptyneri metai atgal. Kaip sunku mintyje 

ją užmiršti. Manau kad niekados negalėsiu savo brangią motinėlę 
užmiršti.

Jaunystės dienų prisiminimai ir mielos motinėlės pasistengimai ma
no gerovei sujudina mano širdį.

Nežiūrint kad pasaulyje ir yra visokių linksmybių, vienok nei 
vienas iš ji} negalės užimti ar atstoti motinėlės šypseną ir traukian
čias akis. Motinėlės žodžiai tai galingesni negu simpbonijos garsių 
kompozitorių.

Motinos diena gegužės 12-tą. Kitoms mergaitėms bus linksma. 
Man . . . turbūt ne.

viršeliais 
viršeliais 
viršeliais 
viršeliais

, ŠI TAVOJI DIENA
Skaitydama-J’aštelius apie Motinas, radau vieną gražų aprašymą 

kuris manau galės aiškiausiai nurodyti mums mergaitėms, ką reiškia 
Motinos. Mūs lietuvių tautos literatas Uosis šiaip rašo:

“Motut mieliausia! Tavo kvotimų neišlaikęs, kūdikis nuleidžia 
akis, jisai nusiskundžia ir ant žiauraus likimo, blaškiusio jį begailes- 
tingai gyvenimo verpetais; ir ant pagundų gausybė ir sunkybės, kurių 
varginamas nesykį joms pasidavė; ir ant beširdžių žmonių, pavydė- 
jusiu jam laimės ir ramybės. Bet kodėl Motute brangiausia, yisos tos 
kūdikio skundos Tavęs neramina; kodėl Tavo žvilgsnys vis pilnas bai
mės ir liūdesio? A! žinau, motute. Tu lauki iš kūdikio lūpų tikro, 
neveidmainingo išpažinimo, lauki teisingo žodžio. Taip, motute, tu
riu tą tiesos žodį tarti. Daug kuo, Tavo kūdikis prasikalto prieš Die
vą ir prieš žmones. Bet didžiausias jo prasikaltimas buvo tame, kad 
jisai kartais pamiršdavo motinos meilę. Kiek kartų jisai ją atmindavo, 
tiek kartų atsigaudavo, sustiprėdavo. Gi pamiršdamas ją jautiesi lyg 
netekęs stebuklingojo talismano, saugojančio jį nuo visokio pikto, ir 
vargšas neatsilaikydavo, parpuldavo. Bet ir parpuldamas ir vėl at
sikeldamas, ir taip nuolat gyvenimo bangų daužomas, jis savo širdies 
gilumoje visada jautė, kad ten kur nors yra jo vienas ir tikras prie- 
telius, kurs jo niekuomet neužmiršta, kurs viską dovanoja, kurs savo 
maldomis Dievui neduoda ramybės ir galutinai išprašo, ko nori, jei ne 
pati, tiesioginiai, tai per Dievo Stotinos Marijos užtarymą.

Motute, brangioji! Ši Tavo diena—tai diena atnaujinimo mudvie
jų meilės ryšių. Tavo dienoje dar sykį išpažįstu Tau, savo amžiną Tau 
meilę. Noriu nubučiuoti Tavo ašaras, trokštu grąžinti Tavo* širdžiai 
pilną ramybę ir stiprią viltį. Tavo kūdikis nebeužmirš savo Motinos ir 
jos meilės. Net ir kada nueisi, Motute, pas Dievai gal būtų geriau, 
kad Tu pati savo kūdikiui akis užmerktumei), ir tada jisai girdės Tavo 
balsą, žiūrės į Tavo akis ir jaus Tavo meilę.”

Leokadija Raudelioniutė (Den.)

MOTINA SIUNČIA TAU ROŽIŲ
Mūsų Sesutė mokytoja kvietė mūsų klasės vaikeliuk parašyti ką 

nors į “Jaunimo Darželį.” .Norėjau parašyti ką nors apie Motiną. Bet 
perversdamas aavo tėvelių iškarpų knygą atradau vienas eilutes kurios 
manau gražiausiai nupiešia motinėlės meilę prie savo Vaitelių. Sesutė 
pagyrė mane, kad mokėjau išrinkti gražias eilutes.

‘Marija, Marija, Pana nekalta, 
Dievo išrinktoji, Kristaus Motina 
Štai Angelai Dangaus,
Tau garbe duoda,
Ir visa žmonija Tave garbina.

“3L4.VO MAŽYTIS” ‘
Mokyklos Sesutė Maria . . . neseniai uždavė mutns darbo parašyti 

ką nors, ar surasti laikraščiuose ką nors įdomaus, reiškiančias gilias ir 
traukiančias mintis kaslink Motinos meilės.

Aš atsiminiau kad namų pastogėje mamytės buvo sukrauta labai 
daug laikraščių ir knygų. Įlipau į kurmio rūbus ir pradėjau knisinėtis 
po visus lapelius, lapus, ieškodamas geriausi parašytą, straipsnelį apie 
Motiną. Ir ieškojau. Reikėjo pamatyti Dėde Anufrai kaip aš išro
džiau po dviejų valandų knlsinėjimosi. Suradau vieną, kuri aš manau, 
geriausiai man patiko. Tai buvo viename “Moterų Dirvos” leidinyje 
parašyta autoriaus “Ašara.” Mamytei ir tėvukui perskaičiau. Abu 
apsiverkė, klausydami.^ Kuomet mokyklos klasėje perskaičiau, Sesu
tė Maria . .N^atarė man nepraleisti nenusiuntus į “Jaunimo Darže
lį.” Manau kad-Dėdė Anufras nenumesi šį mano surastų straipsnelį 
į gurbą, bet sunaudosi Motinos Dienoje, pagerbimui mūsų brangių 
Mamyčių, kurios tiek gero padarė mums, ir už kurių visus darbus mes 
niekados negalėsime atatinkamai atsilyginti.

Štai kaip mamytė kalba:
“Kuomet pirmą kartą išvydau jo veidelį,—negrfliu išreikšt to 

džiaugsmo, kurs pripildė mano širdį. Jo mėlynos akytės žiūrėjo į ma
no pilkąsias . . . burkavo gurguliavo kaip karvelėlis; tai vėl mažomis 
rankytėmis stengėsi sugauti ką tai tokio ore,—pažino mane ir tik man 
vienai šypsojo^ . . . neužmiršiu tų valandų, mano mažyti ne . . .

Kiek valandų bežaizdamas kėlė kojales savo man bučiuoti—bu
čiavau kiekvieną pirštelį atskirai, o jis pažinęs savo motiną linksmai 
juokėsi, kol iš nuovargio neužmerkč savo akyčių. Malonios brangios 
valandėlės—AR GALĖČIAU JAS UŽMIRŠTI?

Susirūpinusi bėgau prie lovutės, kuomet suvirpo mano nražyčio bal
selis—spaudžiau jį prie krūtinės, drebančiomis rankomis glamonėjau 
jo kūnelį, bučiavau ašarotą veidelį—nekantriai ieškojau priežasties, 
kuri pravirkdė mano mažytėlį. Pasauly nėr motinai brangesnio daikto 
už jos kūdikį . . .

Nors daug vargo lemta motinai kęsti auginant mažutėlį, vienok 
kaip greit tas laikas prabėga! Rodos tik vakar jo galvelė gulėjo ant 
mano krūtinės—šiandiena jau jis suaugęs į vyrų neša gyvenimo var
gus ... Ar aš, jo motina, tokios troškau jam ateities? Aš, kuri vien 
apie laimę jam svajojau . . . Šiandiena jis toli, toli nuo manęs ar pa
mąsto nors retkarčiais apįe savo motiną? Nutilk, širdie mano, gal 
perdaug aš iš jo reikalauju . . . Juk ir jo gyvenimo kftsdjeniniai rei
kalai užima jo laiką. Bet nors žodelį galėtų parašyti, ar sveikas, ar 
linksmas—kaip malonu, linksma man būtų! Laikas it upelis bėga, ar 
beteks man dar kada pamatyti!

Per ilgą persiskyrimo laiką gal pamiršo jis manę, nepažins . . . 
neatjaus tų nuobodžių, ilgų ilgėjimo* valandų, kol pats netaps tėvu ir 
neužaugina sūnų ... O man jis visuomet bus tik mano tnažytiš . ..

O likime—ėr tekR man dar nors kartą tą numylėtą galvą priglausti 
prie savo krūtinės!”

“TAI NE MANO MOTINA”
“Istorijoje randame pavyzdžių, kaip gražiai vaikai pagerbė sa

vo tėvus. Tie pavyzdžiai pažadina ir kitus vaikus pildyti ketvirtąjį 
įsakymą.

Popiežius Benediktas XI, kuris užžengė ant Švento Petro sosto 
1303 metais, turėjo neturtingą motiną, našlę, kuri maitinosi savo ran
kų darbu. Šita neturtingoji našlė, norėdama išreikšti laimės linkėji
mus savo sūnui Popiežiui, paklausė neišmintingųjų patarėjų ir pasi
skolinusi brangių parodų, nuėjo pas Popiežių. Benediktas nusidavė 
nepažįstąs tos prakilnios ponios. “TAI NE MANO MOTINA,” jisai 
sakė, “nes mano motina ne augšta ponia, bet neturtinga našlė.” Ta
da motina nusiėmė savo papuošalus ir, apsisiautusi savais rūbais, nu
ėjo pas sūnų. Popiežius ją priėmė širdingai ir su pagarba, kaipo sa
vo motiną. Jo aprūpinimu ji pabaigė pas jį savo gyvenimo dienas.” 

(Šv. Kazimiero Seserų Mokyklos skaitymo knyga)

. * , . • 1 . -r ... ..

JONUKO TĖVUKO

— Vieną sykį, kąda teta ir te
tėnas jau buvo išvažiavę, tė-

• ■*’

vukas seklyčioj vėl pakišo 
pypkę į palubę, aš ėmiau ir 
paklausiau:
y — Tėvuk, iš kur gavai to
kią didelę pypkę ir kodėl ją 
statai ant lango, kai pas mfcis 
atvažiuoja teta ir tetėnas ? >

juvai dar visai mažas, toksi 
taip dabar Marytė. Tavo 
mama šunkiąi sirgdama, gu- . 
ėjo seklyčioj,’ o Tu lopšelį 
šalia jos. Tavo tėtė buvo iš-< 
važiavęs į miestą mamai vais 
tų pargabenti, o aš, vienas li
kęs su ligone namieje, kluo-/ 
ne miežiamfe ryšius rišaū. Ir; 
reikėjo nelaimės, 
mas rūkiau šitą pypkę.' Ma* d 
tai, per’šilinę, buvo at važia# |s| 
5ęs iš Prūsu tetėnas ir dova*J 
nu atvežė man pypkę. Aš la- | 
bai džiaugiausi ta dovana ii? į 
rytojaus dieną net kluoufc | 
prie šiaudų jos iš dantų ne^ 
paleidau. Mat, nesibijojau* T 
kad iš naujos, gerai užsida- | 
rančios pypkės, jokia žariją J 
neiškris. Juk ir tetėnas man | 
ją duodamas pasakė, kad J 
“su prūsiška pypke galima’ j 
ir šiauduos miegoti.” Kiek J 
parišęs pailsau ir nuėjau ant 
tvarto į šviežią atolą atsigul- | 
ti. Kaip ilgai aš ten miego-- 'Ą 
jau, nežinau, tik mane išbi> | 
dino smarkus ūžesys, troške-’ 
sys ir subėgusių žmonių 
riksmas. Tuoj supratau, kas 
atsitiko: kluonas jau baigė į 
degti, o grinčios .tik rentinys 
beliko. Kad ne drąsūs du £ 
kaimynu vyrai, tai ir tu ir | 
tavo mama būtumėt žuvę 
liepsnose. Tik juodu išdrįso >5 
šokti Į begriūnanti degantį 
laužą, ir vienas išnešė tave, | 
o kitas pusgyvę tavo mamą* 
Nuo to sykio mečiau rūkęs.'l 
Teisybė, tetėnas kaip trum- 4 
pai prieš sudegimą atnešė 
man nelenttą dovaną, taip po J 
sudegimui savo tėčiui atnešė 
ir pinigų troboms atstatytu 
Bet vis tik aš jo pypkę sta- 
tau lange, kad jis, rnatvda- J 
mas ją prisimintų mūsų n#- J 
taimęir niekam daugiau- 
kių dovanų nėvėžiotų. Tav~ 
matai, Stasiuli, šita pypkė iš »| 
tavęs būt padariusi tik pėleP ja 
nų žiupsni, — baigė tėvukas: i

Tėvukas jau miręs, bet jo 
pypkė vis dar palubėj pakiša 
ta. '.-J

MALDAKNYGĖS ■ 
“Maldų. Rinkinėlis’’vra - 
gražiausios, geriausios ir < 
pigiausios lietuvių kalboj 
Maldaknygių gale yra pa
talpintas Katekizmas iš
viso turi 336 puslapius, > 
bet plonutės, nes geriau
sio popierio.

Keturių rūpių
1. Geriausios odos aptaisais į/ 

po $1.50.
2. Baltais minkštais aptaisais / 

su Panelės Švenčiausios pa- | 
veikslu $1.45.

3. Juodais paprastais aptai- B 
sais 75 centai.

4. Celuloido aptaisais 90c.
« *

Labai tinkamos Pirmai ■ g 
Šv. Komunijai. į 

Gerb. Klebonams ir pardavini- F 
tojams duodama didebos 
Mta I

HOLY CROSS 8CH00L T



rankų uždarbio

į* It nuostabu: kai Vakarų 
Europoj nori nužudyti kokį

vis tebeskerdžia 
Su laiku išrado 

jau ne 
dvasią.

to man visai pakako. Tas vaistas

AMERIKONAS APIE LIETUVĄ 
PER RADIO

Paprastai tik tokie klau
siniai girdimi, į kuriuos pa
jėgiama atsakyti.—Nietsche

Klausimas, kam reikėjo 
lošti tą kruviną ir kvailą ko
mediją? Ką norėta tuo at
siekti ? Sukelti revoliuciją 
prieš rausvuosius savo drau
gus, kurie stovi prie Vokie
tijos vairo? Bet tai nonsen
sas, kuriam tegali tikėti ne
bent tik kvailiausias Berly
no bolševikėlis. Jų tai krau
jas ir liejosi ant barikadų. 
Faktas, kad kraujas liejo
si, parodo, jog Berlyne dar 
v ra tokiu neišmanėliu. Bet ** t
ką norėjo atsiekti tie, kurie 
tuos neišmanėlius užsiundė 
ant policijos, kurie juk ne
galėjo nežinoti, kad bolševi
kams ir bolševizmui jokios 
nebus iš to naudos ? T tą tik 
patys, riaušių instigatoriai 
tegali atsakyti. Žiūrint iš 
šalies atrodo, kad Berįvno 
riaušės taip nelaiku kelia
mos yra desperacijos ženk
las; ne masių bet vadų des
peracijos. Mato, kad masės 
nusigręžia nuo jų ir nuo jų 
peršamojo raudonojo ro
jaus, ir bando Įerzinti darbi
ninkų mases provokuodami 
jų skerdynes darbininkų 
“šventės” dienoje.

A>r žiaip nusikaltėlį, kuriam 
u teismas pritaikė sprendimą, 
‘raudonoji Maskva ir visas 
'pasaulis tik šaukia, kad tai 
I - . / i . ..

Kol aš sotinau savo prakeiktą slogą, šeimi
ninkas iškilmingai stovėjo greta manęs ir tylė
jo. Kada slogą pakankamai prisotinau ir bai
giau valgyt, jis mane paklausė, ar labai palan
kūs slogai šio miestelio gyventojai; aš atsakiau 
teigiamai. Tuomet jis išėjo į gatvę ir nuėmė 
restorano iškabą.

Gegužės 1-ma yra raudo
niu •Šventė. Raudonieji 
raudonai apvaikščioja savo 
Šventę. Be kraujo retai te- 
ąpseina. Ypatinga ir tai, 
kad juo raudonesni draugai, 
juo smarkiau ir raudoniau 
švenčia savo šventę. Pav. 
socialistai yra tik rausvi, ir 
jų uolumas gegužės pirmą' 
yra tiktai drungnas; bolše
vikai labai raudoni — ir jie 
parodo savo komunistinį 
karštį pirmą gegužės lieda
mi kraują ir buržujų ir sa
vo kvailesnių draugų. Ne
teko girdėti, kad būtų išla
kinę nors lašą kraujo bolše
vikų vadai ir jų agitatoriai. 
Tiesą pasakius jie nelieja 
savo kraują ant bolševizmo 
aukuro nei 1-mą gegužės, nei 
kitu laiku. Aukos ožiais ten
ka būti menkesniems drau- 
.gąms, kurie turi daugiau 
'karščio kaip proto.
J Berlyne Šiemet ypač kru
vinai buvo švenčiama gegu
žės pirma. Kaikur draugai 
sukrovė net barikadas ir 
bandė kovoti su policija. Ži
noma pralošė.

Gegužės pabaigoj žada bū 
ti f įdomios paskaitos apie [ku gegužės 9 J 
Baltiko valstybes iš Balti- 
more Radio Stoties. Skai
tys pulk. Hollvday, buvusis 
1920—1921 metais Militari- 
niu' Attache Lietuvoj ir 
Estonijoj. Šią vasarą pulk. 
Hollvday vėl vyksta Lietu
von ir į kitas Baltiko Val
stybes. Jis rinks medžiagą 
savo knygai, kurią jis ma
no apie šias valstybes para
šyti. Pargrįžęs jis žada taip
gi laikyti iliustruotas pa
skaitas apie Lietuvą.

Radio paskaita apie Lie
tuvą, antgalviu “Lithuania, 
a Nation Rebom,” bus ge
gužės 28 d., nuo 3:15 ligi 
3:30 po piet (Eastem

of the Finus,” tuo pačiu lai

2. “Esthonia — Finland’s 
younger brother,” gegužės 
16 d.

' 3. “Latvia, the Land of* 
the Letts,” gegužės 23 d.

Baltimorės Radio Stotis 
WBAL neprisilaiko “Day- 
light Saving Tiine.” Jos po
žymiai: 1060 K. C. — 283 
Meters—10 K. W.

Pulk., Hollyday yra žino
mas ir senas Lietuvos drau
gas. Paklausykit, ką jis tu
ri pasakyti apie Lietuvą ir 
parašykit jam savo pastabų 
dėl jo paskaitos bei padėkos. 
Galima bus jam rašyti: Col. 
Worthington Hollyday, care 
of Baltimore Broadcasting 
Studios, Baltimore, Md.Tin- 
kamas darbo įkainavimas y- 
ra jiems malonus atlygini- 
m'as ir paskatinimas prie to
limesnės darbuotės mūsų 
draugams.

£fandard Time).
Apie kitas Baltiko Val

stybes pulk. Hollyday skai
tys sekančio,] tvarkoj:

1. “Suomi—The Lakeland

ir žemės drebėjimą, aš aš 
nedvejodamas pasirinkčiau antrąjį.

Kai audrh, siaučianti mano viduriuose ap
rimo, ir kitų panašių patarėjų man nepasitai
kė, aš ėmiau skolinti pas savo pažįstamus nosi
nes ir nesigailėdama? gadinau jas tol, kol suti
kau vieną seną leidę, atvažiavusią iš karštų Af
rikos tyrumų..

Anot jos žodžių, ji ten gyvenusi tokiame 
krašte, kur gydytųjų esą labai maža; taigi uo
loms nenorams Įgijusi didelį patyrimą nedide
liuose susirgimuose. Aš patikėjau jos dideliu 
patyrimu juo labiau, kad jai iš išvaizdos buvo 
nemažiau kaip pusantro šimto metų.

Ta prietelka padarė man mišinį iš medaus, 
stiprios degtinės, terpentino bei įvairių kitų 
skanėsių ir liepė gerti kas penkiolika niinučių^ 
Bet jau po pirmos stiklinės aš ėmiau streikuoti; 
pasirodo, 
taip manyje atsiliepė, kad netekau visų pagrin
dinių moralės principų ir pradėjau rodyti pa
čius netinkamiausius gamtos instinktus.

Taigi, mano smegenys išgalvodavo įvairiau
sių niekšybių tiktai mano rankos buvo persilp- 
ios tiems niekšybėms įvykdyti. Jeigu mano 
jėgos tuomtet neišsektų, aš tikrai mėginčiau ap
vogti kapus.

Dviem dienom praslinkus jau tiek pasitai
siau, kad galėjau iš naujo imtis gydymo.- Aš 
išgėriau dar kęleta “tikrai padjedąhčių” vaistų, 
kurie įvarė man slogą į plaučius.

Aš pradėjau be paliovos kosėti, ir mano bal
sas nupuolė žemiau nulio; dabar kalbėjau 
gmusmiiųm. bosu, drangom

uprolftąnj priešų” gvonįi 
ja. z

Be jų, per paskutinius 
rinkimus atimtos teisės 30,- 
000 žmonių, kurie seniau da- 
lyvaudavo rinkimuose. . Tai 
“neištikimieji.” Atrodytų, 
kad čia nėr dar baisus dąly- 
kaš: na,-atčjpę teisę, ką^be- 
darysi, — neisiu ir nebal
suosiu. Bet tbip nėra.»Visi 
tie “neištikimieji” ir “be
teisiai” išmetami iš visokių 
biurų, šalinami iš jau ir taip 
menkų vietų,, išvaromi ir 
“bendrųjų namų” — žodžiu, 
atimamas paskutinis duonos 
kąsnis. Jų vaikai be jokios 
atodairos išgvjami iš uni
versitetų, technikumų ir ki
tokių mokyklų. Taip tęsias 
kelias savaites. Tą laiką 
vargšai dar šiaip taip išmin
ta, bet paskui ateina badas. 
Tačiau čia dar didesnė bėda 
— jie negauna kortelės, su 
kuria galėtų kaip bedarbiai 
ir badaują bent kiek pigiau 
nusipirkti duonos.

Ir tie žmonės, jau ištarna
vę kelis metus bolševikiškoj 
tarnyboj, dabar ujami tik už 
tai, kad prieš revoliuciją tu
rėjo namus ar vertėsi ku
riuo nors amatu! Už tai da
bar jie yra “buržujai,” ir 
dėl to turi būti išnaikinti! 
Jų yra dar 3 proc., liet ir 
tuos pačius reikia pašalin
ti! Tai taip galvoja ir da
ro raudonosios galvos.

Ir tie visi-“trys prakeik- 
tieji procentai” tikrai turės 
išnykti. -Tačiau jų mirtis 
bus ilga ir sunki — fizine 
mirtis ateis tik po ilgų ir di
delių kančių, po neapykan
tos ir nevilties, bejėgiškumo 
ir skurdo... Pa.

(“Rvtas”)

i šiltą vandenį, o paskui tuoj gulti į lovą. Aš monę, sūrų vandenį 
paklausiau jo patarimo.

Netrukus kitas mano bičiulis patarė* atsikė
lus iš lovos apsipilti šaltu vandeniu. Aš ir tai 
padariau. Valandai praslinkus, trečias mano 
draugas įtikino mane, jog geriausias ir tikriau
sias būdas—“maitinti slogą ir marinti drugį.” 
Kiek pagalvojęs nutariau, kad geriausiai—tai 
pasotinti iki valiai slogą, o paskui drugį badu 
numarinti. Ir štai aš keliauju į naują restora
ną, kuris buvo tik šį rytą kažkokio svetimšalio 
atida rvtas.

c (pas.)
JUOZAPAS, Kauno Arkivyskupas 
ANTANAS, Vilkaviškio Vyskupas 
JUSTINAS, Telšių Vyskupas 
JUOZAPAS, Kaišedorių Vyskupas 
KAZIMIERAS, Panevėžio Vyskupas 
MEČISLOVAS, Vilkav. Vysk. Koadj.

tari Njti sudaryti ątifinlęami 'pa^pĮjupai konptį 
tai. Tiri boti nustatyta visai parapijai žinotina vietą, 
kurioje aukos priimamos, laikomos ir saugo j a mos. To
kia vieta gali būti prie bažnyčios, ar kur kitur. Priima-' 
mos aukos turi būti tiksliai registruojamos, duodant aų- 
kufojanisratitįnkąinUg pakviūmmus.

Surinktos aukos turi būti siunčiamos šelpimo komi
tetams tų parapijų, kuriose aukščiau minėtos parapi
jinės organizacijos imasi nukentėjusių šelpimo darbo 
ar tai per maitinimo punktus ar kitu būdu, kokį ras. 
tinkamesnį. • 1 •

Jei kur aukų būtų surinkta visai nedaug ir rodytū- 
si netikslinga siųsti jas atskirai, reikia dėl jų siuntimo 
susitarti su kitu arčiau esančiu parapijiniu 'ar kitokiu 
komitetu ir siųsti kartu.

Kiekvienas surinktų aukų išsiuntimas ar atidavimas 
išsiųsti turi bdti kvituojamas.

Aukų rinkimo ir dalinimo darbas tęsis iki 1 rugsėjo 
dienai. Šiam laikui' išėjus kiekvienas klebonas ar baž
nyčios rektorius praneša savo ordinaristui. kiek ir ko
kių aukų jo parapijoje buvo surinkta ir atitinkamai 
kiek jų išdalinta. ------------------------------ -

Kaunas,
vasario mėn. 11 d., 1929 m.

Eidamas Į vietinio laikraščio redakciją, pa
keliui sutikau vieną gerą savo bičiulį, kuris man 
pasakė, kad litras sūraus šalto vandens, nelygi
nant kokie stebuklai, tikrai numarins slogą. Aš 
abejojau, ar sutilps mano viduriuose tiek van
dens, tačiau pabandžiau. Ir ką jūs pasakysite? 
Rezultatas buvo stebuklingas: aš maniau, kad 
iškrioksiu savo nemirtingąją sielą su visu kitu.

Kadangi aš rašau tai tik tų asmenų labui, 
kurie yra ištikti minėtos ligos, tai ir jaučiu, kad 

ddnš 'vartojimą,1 k&i f) ’ stokis gydymo būdą; tas 
būdas buvo gal ir geras, bet mano nuomone, per
daug smarkus.. Jei aš dar kada norą gaučiau 
slogą, ir niaii tektų rinktis, kaip gydymo prie- 

.j-Fy. •■■.'•t* J,

Gal būt. i r geras dalykas yra rašyti žmonėms 
pasijuokti, bet daug geriau ir kilniau yra ra
šyti jiems pamokyti; taigi išimtinai tam ir skir
tas šis apsakymėlis. Jeigu jis būtų naudingas 
kieno nors nykstančiai sveikatai, jeigu jis dar 
kartą uždegtų vilties- kibirkštį nors vieno kanki
nio akyse, arba sugrąžintų kokiam nors vargšui 
linksmus ir malonius jausmus, mano darbas bū
tų tuo atlygintas.

Aš, kai]) gero ir doro gyvenimo žmogus, ma
nau. kad nė vienas mano pažįstamu) bei drau
gi] neatsisakys nuo mano patarimų, žinodami, 
jog aš nenoriu apgauti.

Už tai turiu vilties, kad gerbiamieji skaity
tojai bus patenkinti, susipažinę su mano ban
dymų rezultatais slogos gydymo srity.

Kai Wirginijoj—Citv sudegė Baltasis Na
mas, aš netekau šeimyniško kampelio, laimės, 
sveikatos ir čemodano. Lainiės netekimas man 
nelabai rūpėjo, nes, nebūdamas poetas, tikriau
siai žinojau, kad melancholija neilgai įųanyje 
teviešpataus. Bet pražudyti gerą sveikatą ir 
geriausią čemodaną—buvo baisi nelaimę. Tą 
dieną, kada atsitiko gaisras, mano “konstitu
cija” labai nukentėjo nuo peršalimo. Be to, 
aš nukentėjau visiškai nekaltai, nes mkno su- 
manytašai planas gaisrui 'gesinĮi .bįuvo tritip iš
dirbtas ir patobulintas, kad jį baigiau tiktai ki
tos savaitės gale (po gaisro).

Kai tik aš pradėjau čiaudėti ir švilpti- pro

buvo net žymiai geresni už kitus. Šių vietų perteklius 
gal visai gžlėtų padengti ir išlyginti, ko ten neteko.

• . * .

Jei kasdien mūsų kalbami žodžiai “Tėve mūsų . . . 
kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien” mums 
primena, jog mes lygiai esame to paties dangiškojo Tė
vo vaikai, tai šiuo metu yra gyvas reikalas parodyti 
darbais, ne'žodžiais, jog esame bent tos. pačios žemiškos 
tėvynės vaikai, esame viena didelė šeimyna, kurioje ne
turėtų būti greta viso ko pertekusių kitų, kurie ne dėl 
savo kaltės 'turi badą kentėti.

Šįuo reikalu gyvai susirūpinę mes, jūsų ganytojai, 
naudodamies ta proga, kad šiomis dienomis esame drau
ge, kreipiamės į visus Lietuvos katalikus:

Kreipiamės i jus dabar didesnį skurdą kenčiančius, 
siųsdami jums tuo tarpu nors mūsų tėviškos užuojau
tos ir paguodos žodį. Jums mes sakome su dieviškuoju 
mūsų Išganytoju: “Žvilgterėkite į dangaus sparnuo
čius: jie nesėja, nei piauna, nei į kluonus krauna, ir jū
sų dangiškasis Tėvas juos maitina. I Argi jūs nedaug 
daugiau esate verti kaip jie.” (Mt. 6, 26).

Kreipiamės tai]) pat ir ypač į'jus, mylimieji Kris
tuje, kurių, tariant Apaštalo žodžiais, mes žinome ge
ra norą (2 Kor. 9, 2), kurie liūdite draug su mumis dėl 
daugeliiu brolių netikėtos nelaimės, kurie esate pasiryžę 
jiems padėti, nes jūsų širdys neakmeninės. • -

To paties Apaštalo žodžiais dabar mes prašome jus: 
“Tegul kiekvienas duoda, kaip yra paskyręs savo šir
dyje, ne su nuliūdimu, ar iš prievartos, nes linksmą da
vėją myli Dievas (2 Kor. 9, 7). Nes patogumas kitiems, 
jums gi vargas, bet turi būti lygybė. Dabartinių metų 
jūsų perteklius tesušelpia jtę neturtą, kad ir jų pertek
lius padėtu jūsų neturtui, kad rastųsi lygybė (2 Kor. 
8, 13, 14).”

Mes prašome padėti jiems, kuo kas gali šelpti juos 
neatidėliojant,. nes kaip žmonės saka: .“Kas; greitai 
duoda, tas duoda dvigubai,” Mes<žinonae jūsų gerą no-1 
rą, todėl ir tikimės, kad tie, kuriems jūs ištiesite broliš
ką ranką, kurių nevienam nušluostysite karčią skurdo 
ašarą, pilni dėkingumo galės ir turės pasakyti apie jūsų 
duosnumą Apaštalo pagyrimą: “Jis davė savo valia, 
l iek išsigalėjo ir net daugiau kaip išsigalėjo” (2 Kor. 
8; 3). ■

Jums gi, gerbiamieji broliai kunigai, mes paveda
me paskelbus šį mūsų atsiliepimą iš sakyklos, skubiai 
pasirūpinti, kad kiekvienoje parapijoje būtų pradėtos 
rinkti aukos nukentėjusiems nuo nederliaus šiaurinės 
Lietuvos gyventojams šelpti, aukos ne tik pinigais, bet 
taip pat javais ir kitais maisto dalykais. Aukų rinki
mo darbo pirmoje eilėje turi imtis parapijoje esančios 
katalikiškos labdarybės organizacijos “Katalikų Kari- 
tas,” “Šv. Vįncento PaulieČio Draugijos” skyriai ir 
kitos panašios. Kur šių organizacijų tuo tarpu nebū-

> > Pirmaisiais revoliucijosgėda, tai žmiogaus vardo pa 
inetais bolševikai buvo įsiti- 
kinę, kad jų diktatūriška
' • fij doktrina yra svarbesnė už ■L* -.•■ -

- žmonių gyvybę ir todėl nieko
Įjį*r *
^ nepaisydami žudė tūkstan-M - 
ri ęius, kurie jiems tik atrody- 
L davo buržujai. Tai buvo gai- 
j valingas ir šlykštus siauti

mas, kur žmogaus gyvybės
- nebranginta nė už centą. Jie 

Išrado tokį būdą, prieš kurį 
pasaulis ir dabar tebetyli, —

^jj&moko pasiųsti į aną pasau- 
■ $ šimtus nekaltų aukų taip, 

kad nė lapė nesulotų. Užtek- 
o tik menkiausio įtarimo, 

kad tas štai “buržujus,” nes 
•tarėjo dvejus marškinius, 

Jtas vėl “neištikimas,” ir 
;taoj tariamasis “buržujus” 
.patekdavo į “specialistų” 

» hagus, kurie, žinoma, jo dau- 
•giau nebeišleisdavo. Ir nieks 

4pažnai nežinodavo, nei kur 
t|is, nei kaip, pagaliau, nu- 
,“laidytas. Tai vis rusiškosios 
*t?ek08, garsiųjų Dzeržinskių 
T ir kitų jo pakalikų išradi-

s tų, kurie kitokio turto neturėdami 
ninio savo ranku uždarbio. «

,4

Bolševikai Vis Tebežudo

žeminimas.
Tuo tarpu Rusijoj kasmet 

žūva šimtai nekaltų žmonių, 
žmonių, kurie šaudomi ne
kartą tik už tai, kad jie ne
moka ar nenori komunistiš
kai galvoti. Ir kas daros? 
Nė nešnipšt... Tylu, ramu. 
Tik kartais kur koks laik
raštis parašo, pabara, ir vėl 
viskas nutyla. Arba vėl — 
kai turkai išpiovė beveik 
milijoną sukilusių armėnų, 
ar daug kas šaukė, protesta
vo? Daug kas ką darė ? Ką" 
padarė, pagaliau, toji pat 
Tautų Sąjunga, kuri sakosi 
esanti skriaudžiamųjų gynė
ja? —Nieko ar beveik nie
ko.

O rusai 
žmones, 
naują būdą žudyti - 
tik kūną, bet ir 
Tiems atimamos ir tos pas
kutinės teisės, kurių jie dar 
šiek tiek turėjo. Tai vadi
namieji “beteisiai.” Tarp 
tokių “beteisių” tik Mas
kvoj yra 943 seniau buvu- 
šieji karininkai, generolai, 
gubernatoriai Jr k., keli tūk
stančiai bažnyčių tarnauto
jų, 8,000 turinčių “nuosavy
bę,” 5,000 amatininkų, ku
rie turi nors po vieną pagal
bininką, ir apie 10,000 pri
vatinių pirklių. Bolševikų 
akimis žiūrint, tai visa'nosį, vienas mano draugų patarė įm< 
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Na, dėl tikro pasidžiaugimo rukymu
t

<

gys, gaga siųrtšttfs, lutę ątįĄa]dua> sispyrelis. Jis. pykosi su džia ir svietiškąja ir dvasiškąja ir mažąi tokiųj rasi su kuriais jis būtų gyvenęs geruoju. Tai dabar ant jo visi liežuvius galanda. Net laikraščiai paskelbė, būk jis esąs ekskonūinikuotas ir ti. Tas viskas yra grynas melas. Jokios degradacijos nė ekskomunikavimo, nė suspendavimo nebuvo ir nebus iki teismo sprendimo. Kaip bus teismo nuosprendis, ir

‘ x Jau seniai rašiąu “Darbi- buvo neeugyvenamasf Žmo4
’ ninkui” — neturėjau laiko. 
Dabar naujienos Kaune yra 
tokios: 1. *. Jį. Manoiria : Socialdemo
kratų partiją uždraust, padaryt nelegale taip kaip kad dabar yra-komunistų parti- •• ja. . •
~« __ r ..... - . . .. _2. Kauno konkė bal, 15 d. baigė savo dienas, tarnavo kauniškiams 40 metų. Per tą laiką pasenėjo, išėjo iš mados ir likviduota su įvairiomis “monki biznio cere-

<

monijomis.’”»Vieną vagoną 
__universiteto* studentai patys 

vieni be arklių vežiojo po 
Laisvės Alėją ir nuvežė pa
dėt į Kauno miesto muziejų.

3. Po labai šaltos sausos 
žiemos, šaltas gražus, sau
sas pavasaris. Nemuno le
das išėjo 14 balandžio, bet ir 
dabar rytais šala po keletą 
laipsnių šalčio .ir pavėsyje 
sniegas, nė ledas apie tirpi
mą visai nė nemano.

4. Politiniame gyvenime 
nieko ypatingo — viskas po 
senovei.

5. P-ną Petrulį pasodino 
į kalėjimą. Palauksime kol 
teismas tars savo žodį, o da
bar ant parankos neišleidžia.

6. Pralotas Olšauskas ir
gi sėdi kalėjime ir ant pa
rankos neišleidžia. Jam grę- 
sia bausmė apie 8 metus ka
lėjimo, jei pasirodytų kaltu. 
Kaltinamas nužudvme mo-v 
teriškės Birštono kurorte.

Aplinkybės tokios: Rasta 
ŠU virvute užsmaugta' krū
muose moteris, būk ta virvė 
esanti panaši į virves išraiz
gytas, tos lovos kurioje vieš
butyje gulėjęs pralotas Ol
šauskas.

Šoferio, kurs pralotą par
vežė iš Birštono į Kauną, 
parodymu, pralotas buvęs 
labai nervuotas, veik nenor-*
malus kaip grįžo į Kauną.

Tai ir visi įrodymai.
Bet pralotas turėjo visuo

met labai daug priešų. Jis
................... . - -------------------------------------

mano paprastąjį diapozaną; tik prisikosėjęs iki mane apėmė staigus drugys, ir aš vos neuždu- 
visiško nuvargimo galėjau ramiai nakčia pasil
sėti; bet kaip tik per miegą imdavau kalbėti, 
mano laukinis balsas budino mane.

Mano būvis kasdien darėsi vis rimtesnis. 
Man patarė gerti gryną džiną; ėmiau gerti. 
Paskui—džiną su svogūnais; aš pribarsčiau į 
džiną svogūnų ir ėmiau gerti visus tris vais
tus; tačiau jokio ypatigo rezultato nepastebė- 

. _ jau, išskyrus taix kad ėmiau knarkti, lyg kokios 
dumplės.

Pagaliau nutariau sveikatai pataisyti kur
noi-s nukeliauti.

Taigi, su savo draugu Wilsonu (jis fiuvo ma- 
'no bendradarbis vietiniam laikrašty) išvykau 
pas Bilgerio ežerą. Man malonu prisiminti, kad 
mes keliavom su komfortu; važiavom mes tam 
tikru keliaujamu vežimu, o kitas mano bičiulis 
pasiėmė su savim visus savo daiktus, susidedan
čius iš poros puikiausių šilkinių nosinėlių ir jo 
bobutės skaros.

Mes važinėjom laiveliu, medžiojom, žuvavom 
ir visą dieną šokinėjom, o nakčia aš gydžiau sa
vo slogą. Taip elgdamasis produktyviai sunau
dojau kiekvienĄ valandą. Bet mano būvis ėjo 
vis blogyn.

Man patari* šlapias paklodes. Kadangi ne 
nuo vienų iki šiol man siūlytų vaistų neatsisa
kiau, man pasirodė keista atsisakyti ir nuo šios 
priemonės. Taigi, sutikau. Apnuogino mano 
krutinę ir nugarą, o paskui Apvyniojo šlapia pa
klode (ji buvo, kaip man pasirodė,.'ne mažiau 
kaip tūkstanč 
ledas. Tai 
da šlapias

kios bus ir kitos pasekmės.Toji, rastoji negyva moteris, pralotui mažu būvant pas jo tėvus mokytojavo,

I prąloto* vyresnį brolį rengė 
rašysią nmiaikųidm 
ir pasipažino. Tokių vįrva- 
gaMų galima gaut Įdek tik 
pąri. 0 pralotas buvo susi
jaudinęs tą vakarą dėl to 
kad skubinosi į; Šiaulius į 
teisiną, kur turėjo kokią tai 
nemalonią bylą.Taip yra dalykai/ aiškinami, o kaip ištikrųjų yra tai paaiškės teisme.'
-- ’ F. V.

. ' t

Prierašas. Sandariečių ir socialistų spauda pral. Olšauską jau ekskomunikavo ir suspendavo, nežiūrint, kad jų kolegų laikraštis “L. Ž.” pavadino visą tą grynu prasimanymu. Matyt, kad kitų nelaimėmis nori pasirekle- muoti. Tai pigi reklema. Taip daryti, kad ir sandarie- čiams, netinka.
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

. 'c.-’ 'JS
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/ Camels vėsus ir gaiviną.

, Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Senovės Lietuvių Valgiai 
Gavėnioje

Camels kvepėjimas visados malonus, 
lauke ar viduje.

Camels minkšti ir pilni.

Prieš penkias dešimts me
tų lietuviai visą gavėnę sau
sai pasnikavo, būtent be pie
no ir uždaro, vien tik vai
kams neturintiems septynių 
metų, seniamįs bei ligoniams 
duodavo pieną, kiaušinį. Vy
rai sunkiai dirbantieji ar 
kluone, ar miškuose, ar na
mus statant tris kartus val
gydavo į dieną, moters prie 
ratelio sėdėdamos tik du 
kartu, pietumis ir vakare. 
Pagrindiniai visų lietuvių, 
dzūkų, kapsų, zanavykų val
giai buvo: ruginė juoda duo
na, barsčiai, kopūstai, kruo
pos, buiza, kleckai, bulvės; 
pagardinimo produktai: a- 
liejus, aguonos, kanapės, gry
bai, silkė, mažos žuvytės — 
stintoc, cibuliai-svogūnai.

Man, Marijona Bučytė — 
velioniškė, tokias žinias apie 
senovės lietuvių valgius ga
vėnioje suteikė:

Pusryčiams dažniausia vir
ta kruopos, pietums bulvės 
su kopūstais ir barščiai, va

kare cibulienė-cibulinė, vadi
nasi, cibuliai sutrinti, užsū- 
dinti ir vandeniu užpilti, val
gis su bulvėms. Silkė alyvo
je kepta su cibuliais. Rūgš- tŪS"žali buTŠčiai, -tušinti ko
pūstai su aliejumi, kopūstų 
eilė ir bulvių eilė. Šieji val
giai labai tinka pietums. 
Buiza, ntiltiniai kukuliai su 
bulvėmis — grybais, bulvie
nė su gručkais, aliejumi, šie
ji valgiai tinka vakarienei. 
Rasamuokienė, bulvės, piau- 
styti raūgint i burokai vienam puode verda. Duonienė 
— mutinys, įdeda bulvių, už
daro aliejum — cukrum ir 
verda, šieji valgiai tinka pus
ryčiams. Be to, kruštienę su 
žirniais virė, avižinį kisielių 
sielio, visur mirkintus žir
nius spragindavo, juos su 
barščiais ir kopūstais valgy
davo. Labai tiko silkė bei 
stintos į rūgščius valgius, 
kaip barščiai, kopūstai pa
gardinti, buvo madoje aviži
nį kisielių virti ir su aguonų'

© 1929. R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Wmston-Salėm. N. C.

« • - r ,

Jie nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigaretinio atsirūgimo.

Camels gaminti iš parinkčiausių augi- 
ąamų tabakų—sutaisytų ir sumaišytų 
žinovų priežiūroje.

♦
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bei kanapių pienu valgyti, saldę šiaip darydavo: Daž-
Darydavo iš tinkamų garsty
čių muštardą, ji tiko silkėms 
ir bulvėms. •*

Galop, dar išvardinsiu 
valgiu: raugalą — saldę 
žiūrę. Zanavykai žinoma 
soj Lietuvoj gavėnios valgi, 
vadino, raugalu, kapsai ir 

'dzūkai salde. Raugalą bei

du 
ir

vi-

niausią, virintą vandeni su
pildavo duonkubiliu, kitą da
li vandens virdavo puode ir 
ruginiais miltais paliėrę ir 
beverdančiu koše maišydavo, 
paskui supildavo duonkubi
liu ir laukdavo kol sumigs, 
sumigusį skystimą vakarais 
valgydavo su bulvėmis ir gir-

*

sau, tartum priešmirtinėj agonijoj. Mano kau
luose smegenys sustingo, ir širdis nustojo pla
kusi. Aš maniau, kad man ateina galas. Jau
nasis Wilsonas pasakė, kad tas nuotykis jam 
gyvai primenąs anekdotą apie negriuką, išspru
kusį iš savo krikšto tėvo rankų per krikštynas 
ir vos nenuskendusi; jis jau buvo bepradedąs 
skęsti, bet pagaliau vargais negalais išsiriogli
nęs į krantą vos gyvas ir siusdamas iš piktumo 
tuoj pasileido bėgti, purkšdamas ištisus fonta
nus vandens, lyg banginys, ir piktai rrturmėda- 
mas. kad nepersenai nuo tokio kvailo šposo ke
letas negrų jau nuskendę.

Taigi, nevartokit niekados šlapios paklodės 
—niekados. -

feet aš norėjau dar pasakyti, jog, kada šla
pia paklodė pasirodė esanti pers»ilpna mano slo
gai išgydyti, viena užjaučianti mane leidė pata
rė uždėti garstyčių, Aš manau, kad toji prie- 

imonė gal ir pagelbėtų, jeigu ne jaunasis Wil- 
sonas: eidamas gulti uždėjau pluošta garstyčių 

į t-—puikų pluoštą, aštuniolikos kvadratinių cėn- 
timetrų netoli lovos, kad visuomet turėčiau jį 
prie savęs. Bet jaunasis Wilsonas šią naktį iš- 
alko, ir... kas buvo toliau, patys suprasit.

Išgyvenęs savaitę pas Bilgerio ežerą, nuke- 
liavau į Stimbrot—Spings’ą, kur, be garinių 
tymų, pririjau pačių Šiauriausių vaistų, kokie 
tik paasulv vra gaminami. Jie man gal ir pa
gelbėtų, bet aš turėjau jau grįžti į Virginiją— 
City, kur nepaisant įvairiausių vaįstų, kuriuos 
aš kasdien teberijau, man sveikata vis ėjo blo
gyn, nes netikusiai prižiūrėjau savo slogą, o,

Pagaliau nutariau važiuoti į San Francisco; 
ir vos tik ten atvažiavau, viešbučio šeimininkė 
patarė man gerti kasdiep po litrą viskės; o vie
nas ten gyvenančių mano bičiulių patarė man 
tą pat.

Kiekvienas vis patarė po litrą, ir pagaliau 
susidarė puse galiono. Aš gėriau—ir vis tik te
besu gyvas.

O dabar, linkėdamas kuo geriausio pasiseki- 
mof paduodu sergančiu dėmesiui paįvairintą slo
gos gydymo kursą, mano paties išeitą. Tegul 
jie jį išmėgina. Kad jis jų ir neišgydytų, tai 
vis tik nieko labiau kenksmingesnio už mirtį pa
daryt neįstengs. Vertė .4. Churginas(“Rytas”)

Pr. Naujokaitis

Kodėl Tavęs Nėra?...
f ■

davo kad labai skanu, rūgš- papirosų nerūkydavo, negalį 
tu, girdi, ir saldu. Dzūkai pypkutę užsidegdavo. PrieSl 
vadino žiūre valgį pai-uoštą skaistybę labai reti nuo^lk^ 
iš nekeptos duonos, tešlos at- Moters ir vyrai doįt^t^
skiestą ir išvirtą. Buvo vai- Miestas ii miesto prapMH^ 
gis skanus ir maistingas.

Be gavėnios dar sausai už
laikydavo visli metų penkta
dienius, vilijas prieš Pane
lės Marijos šventes ir kitų 
šventųjų ir metų ketvirčių 
dienas. Tačiau, anuometiniai 
lietuviai buvo augaloti, svei
ki, drūti, ilgus metus gyve
no, daug ligų kurios dabar 
valkiojasi, nežinojo. Viską 
rankomis dirbo, mašinų dar 
buvo nematę; žiemą spragi
lais išsikuldavo, išsikūlę lau-

r.

r '.jV

gos jokios į kaimietį įtakos>J 
nedarė, tik po nelaimingo- J 
jo karo ir neėstai ir kaimai.l 
pagedo, senovės grožis ir pa- j 
pločiai dingo, visur, a- 
maras, pagedimas krito, del-A 
to, žmonės susilpnėjo, skais-^ 
taus jaunimo nesimato^ visiJ 
nublanko, suvytę.

B. Dzūkas:^

-■‘'sU
Kiekviena pažiūra turi 

šiek tiek melo, todėl -----
ir ginčijasi.—B. Pn

Norint elgtis protin 
maža protingu liūti. 
Dostojevskis.

'T Ii -irt

kininkai toli miškan važiuo-l 
davo malkų bei kaladžių tro
besiams parsivežti. Kada 
jaunuoliai kariuomenėn ei
davo, rusai* neatsidžiaugda
vo lietuvių sveikata, visi ža
liukai, stiprūs, tartum Lie
tuvos ąžuoliukai.

Moterys, merginos — ne 
panelės, baltos, raudonos, 
skaisčios, linksmos, Išeida
mos, bedirbdainos dainelę 
niūniavę suokė. Moterys 
vvrams^neapsileisdavo, žie
mą daug verpalų priverpda
vo, pavasarį auzdavo. Namų 
liuoba, ruoša, valgių gamini
mas. tai moterų darbų sritis, 
be to dar vvrams kluone ir 
laukuose padėdavo dirbti. 
Darbas*ir pasninkas nė kiek, 
nė moterims, nė vyrams ne
kenkė. Dabar, kada ir penk
tadieniai ir vilijos pabalo, gavėnia nutuko, žmonės daug 
silpnesni, negut jų tėvai kad buvo, dėlto, kad anuomet 
žmonių tarpe dora viešpata
vo, mažiau ‘

'* J
H J

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant'tnusų popui Itriij iahį ...j 
Nepalyginamas Svarumas 1T 
patarnavimas visose kleaod 
Savaitiniai išplaukimai 

—$203 
Iš New YorkoįKaąnąii 
atgal (pridėjus $5. S. V 
jeigu taksą) 3-šia kl
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paliete nlano šiltą kūną,

Kodėl Tavęs čionai nėra. 
Kur skamba ilgesio daina?..

Aš tau priskyniau daug gėlių, 
Arti prie upės žydinčių!..

» 
t Bet Tavęs nėr—čia vien tyla, Ir visa globia nykuma...

Kodėl nėra Tavęs čionai. 
Kur tyliai šlama pušimi?

Nuvys tuoj gėlės, bėk čionai, 
Kur jauną viltį gaivinai...

Pinigus persiančias greitai 
temomis ra tomis.

Dėl sugr|iimo leidimų ir 
informacijų klauskit paa i 
agentus arba pas

Hantet-Aaericn

ės gerdavo,

Į

mtetrų ilgio) ir buvo šalta kaip
o be galo žiaurus bandymaa. Kjū^anira vertus, ar beveik visą laiką praleisdavau
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Grinorius
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• i it i i
kad komunistėliai ir vėl po 
vei pliauškia ir burnoja prieš Tą, 
Kurį kelios valandos atgal garbi
no.

Į ‘
---- Taip yya ir su Toronto 
nistais. Patarčiau nueiti pas gerą
gydytoją ir duoti išegzaminuoti 
smegenis. Aš manau, kad pasigy- 
dę. liktumėte gerais žmonėmis.
—Šiaip eF taip šmeižti savo bro-— 
liūs lietuvius negražu, nedora ir 
nemandagu.

Lietuviais/buvote ir tokiais pa
silikite

t

l

t
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EDAkin DADinę UIPU Jeigu nenori, kad TamstoMaikal 
.UnAilU štAriUv) inlUlii pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 
! •- 
ų8j k»vp, 1929 m. tapo suor- 

ganizuotas komitetas rinkimui aūv 
kų šiuarės Lietuvai šelpti. Trinki
me aukų šie asmenys dalyvavo: P. 
Medelinskas, D. Greičaitis, J. Bu-

^.iinska?, V. Jadvinskas, J. Slavic- 
kas, P. Graičaitis, J. Poplesiš, M, 
Čižauskas, P. Radžius, A. Barš- 
čiauskas ir P. Kamsickas.

Aukavo draugijos ir pavieniai
asmenys. \

Viso aukų surinkta $252.25.
Aukos pasiųstos išrašant perlai

das vardu penkių apskričių šelpi
mo komitetams sekančiai: Biržų—• 
$80.00; Šiaulių — $80.00; Rokiš
kio — 31.00; Panevėžio — $31.00 
ir Mažeikių — $30.00.

Visiems aukų rinkėjams, drau
gijoms ir pavieniams tariame šir
dingiausią ačiū. Taip pat ačiū 
gerb. klebonui kun. J. Lipkui už 
prisidėjimą prie viršminėtos rink
liavos.

Komitetęvaidyba:----
Pirm.
Iždininkas — Burinskas Jos, 
Raštininkas — D. Greičaitis.

PRANEŠIMAS
v
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
-KeLGNMOSE
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Kun. V. K. Taškūnas vyksta į 
fe Lietuvą gegužės 18 dieną. Jis at- 

vyko į Norvrood’ą spalių mėnesį, 
1919 metais. Šioje parapijoje kle- 

F-bonavo 10 metu. Kun. V. K. Taš- 
92*7 ' -f k

kūnas daug pasidarbavo lietuvių 
šv. Jurgio parapijoj. Pastatė gra- 

|<i. 354 kleboniją vertės $15,000 be 
/ skolų ir daug atmokėjo parapijos 
gV skolų. Kun. V. K. Taškūnas yra 
L labai geros širdies, daug sušelpė 
K pavargėlių ir našlaičių. Parapijo- 
Btyje graži tvarka ir sutikimas. Žmo- 

labai gailisi savo mylimo kle- 
L bono kun. V. K. Taškūno, kad tu- 
p ri su juo skirtis. Kun. V. K. Taš- 
fį kūną netik nonvoodiečiai žino, bet 

žmo visa Amerikos katalikiška vi- 
a- suomenė, kaipo gabu literatą ir 
I vadą- Jis priklauso prie centrali- 
|r~>anų organizacijų, buvęs L. R. K.

'-SjBŠivjėnyTno Amerikoj Centro 
valdybos narys, A. L. R. K. Fede- 
"racijos Centro valdybos narys ir 
dabar yra A. L. R. K. Federacijos 

Sį- Naujosios Anglijos apskričio dva- 
fe. mos-vadas ir LDS. centro valdybos 
iUč narys ir buvęs LDS. organo “Dar- 

bJninko” redaktorium. Kun. V. K. 
^Taškūnas redaktoriaudamas pa- 

statė visą LDS. organizacija ant 
tvirtų kojų.
^.Plačioji katalikiška visuomenė 

ir naudinga darbą labai 
Tad Norivoodo Federa- 

skyrius vardu visų vietos 
SĮt-' Ęįtolikiškų organizacijų kun? TaiU 

kūąo pagerbimui rengia išleistuvių 
e< vakarienę nedėlioj, gegužės 12 d.. 
; 1929, 6 valanda vakare, šv. Jurgio
^- parapijos svetainėje. St. .Tames

I LDS. CONN. APSKRIČIO 
I- KUOPI!DOMEI
U ' ■■ f'-

Avė. Prie šios vakarienės priside
da ir LDS. Naujos Anglijos Ap§- 
k ritus ir žada,daug atvykti Naujos 

"^Anglijos katalikų Į vakarienę atsi
sveikinti su savo brangiu visuo
menės veikėju gerb. kun. V. K. 
Taškūnu. . Tikime, kad ir Nor- 
\voodo visi katalikai ateis i vaka
rienę tarti nuoširdų atsisveikinimo 
žodi savo mylimam klebonui kun. 
V. K. Taškūnui.

Rengimo Komisija:
V. J. Kudirka, 
K. J. Viesulą, 
G. Pazniokas, 
J. Balutis.

TORONTO ONT., CANADA
Raudonųjų bolševikų armijos 

“lyderiai” pradėjo kraustytis* į 
kitą pasauli. Jie labai susinerva
vo Įsteigus lietuvių katalikų para- 

r^ Jpiją. ~ Pradėjo visokiais būdais 
plūsti katalikus ir jų vadus.

Katalikai tik juokiasi iš jų 
straksėjimo. Ligšiol tik subobė
jęs Svyrūnėlis šmeižė katalikus, 
bet dabar atsirado ir kitas K. B. 
( Komunistų Beprotis) ir Brookly- 
no gazietoje puola kunigą ir kata
likus už tai. kad jie bažnyčios rei
kalams sudėjo 75 dol. Jis, matyt, 
norėtų, kad tuos pinigus atiduo
tų bolševikams.

Katalikai sudėjo pinigus ir ka
talikai žino kur ir kam juos kuni
gas sunaudoji). Jeigu bolševikai 
nežino, tai jiems nė nereikia žino
ti. Daug žinodami greit pasensite.

Katalikai aukoja bažnyčiai ir 
patys turi, ir neubagauja kaip jū
sų Mizaros. Bimbos ir kiti.

Lietuviški bolševikai

/ Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
& garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 
L. sąyaite pirmiau*tai yra Į birželio

IMHeną, Linden Park Union City, 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa- 

fe akabint. prisirengti su programų 
jj- ’ kuo kas galėsite prisidėti, nes lai-1 
| kas gana patogus. Pasekmės išva- 

žįąvjmo priklausys nuo mūsų pri- 
E sirengimo. • Rengimo komisija 

smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir- 
želio yra rengiamas šv. Juozapo 

fe' parapijos išvažiavimas. Norint tu- 
geras pasekmes buvome pri- 

iS/įeęsti permainyti dieną.

J. Bernotas,F?

v

rv
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Darbai gerai eina

Visose automobilių dirbtuvėse 
gerai dirba. Juodukų daug privi
so. Detroite randasi net trys lie
tuvių parapijos. Bet šv. Jurgio 
parapijoj daugiausia juodukų ap
sigyveno. Yra ir žydų nemažai.*
Kas kaltas jebnepatys lietuviai. P*-
Šv. Jurgio parapija yra seniausia 
Detroite ir pradžioje buvo beveik 
vien lietuviais apgyventa. Bet lie
tuviai pradėjo parduot namus žy
dams. o žydai papirkę leidžia gy
venti juodukus.

Svečias iš Lietuvos.
Kun. Valaitis, Telšių vyskupijos 

Įgaliotinis atvyko Į mūsų koloniją 
rinkti aukų dėl Telšių vyskupijos 
seminarijos. Balandžio 28 d. šv. 
Jurgio bažnyčioje laikė sumą ir 
pasakė turiningą pamokslą. Au
kų surinko nemažai, už kurias la
bai padėkojo.

Sunkiai apsirgo geras šv. Mar
gio parapijos darbuotojas M. Buk- 

—-S&ltlSį------------------ ---------  ------— - —

PROF. PETRAS STANIŠKIS, 
Švento Andriejaus Parapijos Phi- 
ladelphijoj, Pa. vargonininkas ir 
žymus vietinis veikėjas, bei kom
pozicijos ir piano skambinimo mo
kytojas.

Jo studija randasi po šiuo ant
rašu: 603 N. 12th St.. Philadelphia, 

Profesorius Petras Staniškis 
yra jau daug pasidarbavęs, ypa
tingai naudai šv. Andriejaus para
pijos. Jis, taip sakant: inderecte 
— netiesioginiai daug pelnė pini
gų. Nes mat mokindamas jaunimą 
rengti koncertus ir teatralinius 
perstatymus, jis — gerb. Staniškis 
tuo būdu ne vieną šimtinę Įdėjo Į 
šv. Andriejaus parapijos iždą. Ir, 
žinia; mokindamas jaunimą lietu
viškai giedoti ir dainuoti, bei vai
dinti lietuvių kalboje, jis jaunimą 
letuvina ir vienkart tobulina. O 
dabar, kaip teko girdėti, jis dar
buojas, dėlei Įkūrimo Vyčių kuo
pos tarp jaunimo Šv. Andriejaus 
parapijos.

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ \ 

J___  ;TLAIKRAŠTj------- ----

. “SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaiku teatrui Žinutės ič 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia ^‘PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

limam sūnui, dukteriai ar mažam

Kazys

Petras Medelinskas,

LRS. N. -Y. jtk J- Apskrities
suvažiavimas įvyks gegužės 12 
dieną, 1929 m., 2 vai. po pietų, 180 
—82 Nevv York Avė., Newark, N. 
J., Šv. Jurgio svetainėje.

Prašome širdingai visų kuopų 
atsiųsti atstovus į minėtą suvažia- 
viml. Turime daug svarbių reika
lų apsvarstyti ir naują valdybą iš
rinkti. Prašome visų delegatų at
vykti laiku. ;

Auskrities Valdyba
• ė *

bol-

ir teko pa- 
dykumose ir 
Beklynidami

Šioje kolonijoje yra keletą 
ševikėlių. Kas jie toki? Nagi Lie
tuvoje buvo motutės išauklėti ge
rais ir dorais žmonėmis. Eidavo 
Į bažnyčią 'ir karštai melsdavosi 
prie Aukščiausiojo.

Atvyko i Kanada 
skursti per vasarą 
“paklynit” bušius.
pamiršo motutę, pamiršo ir Dievą 
ir pradėjo gyventi sulig žydelių 
mokslo: kas mano, tai ne tavo, o 
kas tavo tai mano.

Buvo toks atsitikimas: Važiavo
me laivu Kanadoje. Pakilo audra 
ir bangos blaškė mūsų laivą. Va
žiavę bolševikai greit atsidarė sa
vo baksus išsitraukė maldaknyges 
ir rąžančius ir pradėjo karštai 
melstis. Paklausiau jų, kodėl jūs 
taip bijote? Atsakė, kad gal juos 
Dievas baudžia už jų kalbas. Vė-

Rengimo Komisijos Narys.įiiau suėjau juos traukiny. Žiūriu,

Vincas Jurgelaitis sunkiai su
žeistas Ford dirbtuvėje. Jis yra 
geras parapijonas.

Pasimelskime, kad Dievulis grą
žintų mūsų geriems draugams svei
katą.

Federacijos 4-tas skyrius pra
deda smarkiau darbuotis. Mėne
siniame susirinkime, 28 d. balan
džio svarstyta apie šelpimą Lietu
voje badaujančių.

LDS. 72 kuopa smarkiai dar
buojasi . Pirmininkas Pranas Gus
taitis daug darbo padeda darbi
ninkų reikalams. Užsidarius nak
tiniai mokyklai žada smarkiau 
pradėt darbą. Geros kloties valdy
bai. ’

HARTFORD, CONN
Balandžio 21 d. mūsų klebonas 

kun. J. Ambotas visiems parapi
jos darbininkams ir choristams Į- 
sakė vakare 6 valandą būti svetai
nėj, bet nepasakė kokiam reikalui. 
Suėjus j svetainę paaiškėjo tiks
las, nes visus ragino sėsti prie sta
lų. Tuoj darbininkės pradėjo neš- Vakaro pelnas paskirtas Šaulių

PHILADELPHIA, PA.
Reiškiu gilios užuojautos ir pa

dėkos žodį komisijai, ir visiems, 
kurie darbavosi balandžio 20 die
ną surengtame vakare, šv. Kazi
miero parapijos svetainėj. Žmo
nių buvo ne perdau giausia, nes tą 
vakarą pasitaikė net trijose vieto
se parengimai. Vakaras vis vien 
turėjo būti vykdomas. Komisijoj 
buvo šie asmenys: P. A. Užumec- 
kis, klebonas kun. J. J. Kaulakis, 
kun. M. Daumantas, J. Pranckū- 
nas, Stasys Barauskas, J. Jankaus
kas, Ą. Kaniušis, Komisijos nariai. 
Gražuolės rinkime vadovavo Sta
sys Barauskas ir J. Jankauskas. 
Pasidarbavo šie asmenys: ponios 
P. Mostaitienė, A. Mažeikienė, pa
nelės S. Mažeikiutė, O. Rimdeikai- 
tė, O. Juškauskaitė, F. Jablonskiu- 
tė, pp. Šavinis, J. Briedis. K. Ki
sielius, A. Paulauskas, p-lė M. Ba- 
lavičiutė: ir p?, Jankauskas.

Vtį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų, laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo- 

- ja visoms mokykloms; Joje rasi
te da.ug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams fė.waštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

Ką tik išėjo iš. spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklamaci
ją : — —
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass,

t 
t

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
* mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 

veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 

š ■<turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
u ti, kad jos neužmirštu. IŠ daugelio laikraščiu tin- 
,—kamiausias vra išeiviams ir lietuviams katalikams * . * •k ūkininkams tik laikraštis

*■ •

“UKININkAS” nes

*91»
K

j “ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- /tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
L” tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
Užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- 

/ ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
^gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybiii ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dolerio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- f. Žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

ti valgius. Gerb. klebonas atkal
bėjęs maldą ragino visus valgyti, 
klebonas pratarė kelis žodžius. Iš 
jo kalbos supratome, kad jis Įver
tina ir mažiausi darbą ir tam tiks
lui surengė šią puikią vakarienę. 
Taipgi ragino ir toliau dirbti. Ka
dangi yra rengiamas parapijos iš
važiavimas, birželio mėnėsv. ir bus 
leidžiami dideli laimėjimai, ir 
knygutės jau gatavos, tai tik rei
kia juos koplačiausiai paskleisti.

Po to kun. Bakšys barė senber
nius už jų nerangumą. Teko nu
girsti, kad nekurie pasižadėjo ki
tais metais pasitaisyti. Tik neži
no kur gerą piršlį gauti.

Po visų kalbų buvo šokiai, dai
nas ir.žaislai, 
visi skirstėsi 
ti ir dėkingi 
už vaišes.

« 

Motinų diena.
Moteni Sąjungos 17 kuopa ren

gia metinę vakarienę, motinų die
noje, 12 d. gegužės. Tam tikslui 
yra išrinkta komisija, kuri rūpina
si svečius kopuikiausiai priimti. 

__________________________ _____ I Kviečiamos visos narės ir svečiai 

AMERIKOS LIETUVIU R. K. * '
FEDERACIJOS XIX-TAS

KONGRESAS

V. P. J.

<■ ■

PHILADELPHIA, PA.
šv. Andriejaus Parapija

Panedėly, 6 d. gegužės mūsų pa
rapijoj prasidės dviejų savaičių 
misijos. .Iš priežasties ligos misi- 
jonieriaus kun. Al. Bublys, kuris 
turėjo skelbti misijas, negalės da
lyvauti.

Jo vietą užims garsus pamoks
lininkas ir Amerikoje ir Lietuvoje 
plačiai žinomas misijonierius kun. 
J. Vaitkevičius. Pirmą savaitę, 
6—12 geg. skelbs misijas mote
rims. o antrą 13—19 geg. skelbs 
misijas vyrams. Priderėti? visiems 
pasinaudoti ir dalyvauti kasdien.

Korespondentas

Pasibaigus pokiliui, 
i namus užganėdin- 
gerbiamam klebonui

©o©®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® i

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
UI.

Kadangi Federacijos metinis su- 
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių mėtų Fe- 
de^cijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolimes
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekreto rijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

gausiai atsilankyti. Atėję nesigai
lėsite. Bilietas tik vienas doleris, 
o smagumo bus už kelis dolerius. 
Be vakarienės bus puikus progra
mas, o paskui šokiai. Bilietus ga
lima gauti pas R. Mončiūnienę,’.O. 
Kaunietienę ir pas visas komisijas 
nares.

Irutė

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
šėrininkams

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas jvyks šeštadienį, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.
' Pranešimai jau siunčiami kartu 
sn proksėmis ir kurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savp balsus pavesda
mi kitam. I

j ' Direktoriai

Sąjungos 323 būriui ir Vilniaus 
vadavimo reikalams.

Balandžio 20 d. visas pelnas pa
skirtas Lietuvos Šaulių 323 būrio 
reikalams, kurio stovykla yra 
Kaune ir Vilniaus vadavimo rei
kalams.

Nors ir ne visos dar bilos išmo
kėtos, bet tikimasi, kad bus pa
siųsta apie, o gal ir visas šimtas 
doleriu Šaulių Sąjungai j Kauną. 
Valio! kurie rėmė—dalyvavo su
rengtame vakare.

SILPNAS IR NĖR VU O TAS NUO 
FLU IR QUINSY

Ji surado gyduoles kurios atgavo jos 
sveikatą ir siprunią. Mrs. I). G. Lowry, 
Milui), Pa., nori, kad ir kiti pasinaudo
ti; jos patyrimais. Ji rašo: “Flu ir 
(Juinsy ligos padarė mane taip silpna, 
kad aš vos tik galėjau vaikščioti ir ma
no gydytojo gyduolės nieko man negel- 
bėjo. Pradėjau vartoti Nuga-Tone ir 
aš dabar jaučiuosi kuogreiausiai, vie
nok aš nevartoju jų reguliariai, kaip 
kad aš turėjau daryti. Nuga-Tone iš- 
t ikrų jų yra geros gyduolės ir aš reko
menduoju jas kitiems."

Nuga-Tone yra tikra palaima dėl ken
čiančios žmonijos. Jos yra suteikusios 
sveikatų, stiprumų, energijų milionams 
žmonių. Jos greitai pataiso ai>etitų, pa
gelbsti virškinimui, prašalina pūslės ir 
inkstų iriracijas, gasus iš vidurių, skil
vio ir žarnų, chroniškų vidurių užkie
tėjimų. sustiprina nervus, raumenis ir 
svarbius kūno organus, atšviežina mie
gų. Nusipirkit butelį šiandie—pataisy
ki savo sveikatą ir sustiprinkit stip
rumų ir jėgą. Jus galit nusipirkti Nuga- 
Tone kur gyduolės yra parduodamos. 
Jūsų vertelga gali jų gauti dėl jūsų, o 
jei jis neturėtų sandėly], jis gali užsa
kyti iš olselio vaistinės.

JUOZAS A. SOOTKODS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Miilbury Street 

Worcester, Mass.

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS I

Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
išrendavojam automobilius vestu- j 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
mams.
&pvenimit>± Vieta# *194 Miilbury St. | 

(ant 3-člo aukšto) Tel. Cedar 49531
Oįisat: 212 Miilbury St., Worc«B-j 

ter, Mass. Tel. Park 2795. i

K. Dryža

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 28 d. po sumai, para

pijos svetainėj įvyko “Rūtos” 
choro ekstra susirinkimas. Nutar
ta rengti teatras ir koncertas, ge
gužės 26 d. 7 vai. Vakare, šv. Jur
gio parapijos svetainėj, geguž. 26 
d. 7 vai. vakare šv. Jurgio parapi
jos svetainėje.

Dabar turime veiklų ir gabų mu
ziką vargonininką Antaną Dziką, 
kuris smarkiai darbuojasi sudary
ti gerą programą. Programas su
sidės Iš dainų choro, 2 komedijų: 
“Šalaputris” ir “Kuprotas Ože
lis.” Be to bus solistai ir kvarte-
tas.

P-nas Dzikas nesenai j Philadcl- 
phią atvyko, bet jau gana daug 
žymės padarė. Perorganizavo cho
rą. kuris dabar jau turi apie 80 
narių.

Linkiu mūsų vargonininkui, p. 
A. DziktH ir ant toliau taip gra
žiai darbuotis tarpe choro ir jau
nimo.

Narys

~r
I

Atminkime Vilnių!
' Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo » 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

LIETUVOS PASIUNTINYBfi 
AMERIKAI 

prašo gyvenančius Amerikoje ir 
pereitaįs metais apsilankiusius 
Lietuvoje:

Filemoną Lazauskienę 
Petronėlę Petraitienę 
Kazį Viesulą ir 
Praną Veršilą 

pranešti savo adresus Phsiuntiny- 
bei — Lithuanian Legation, 2622 I 
— 16th Street, N. W., IVashing-' 
ton, D. C.

t

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- ■ tas.“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania. i

>
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Kodėl

vienas num

GIMINES IR PAŽYSTAMI

LIETUVIŲ SVETAINĖJE

LIETUVOS
ŽENKLAI

duoda $200 
į Lietuvą ir

Seliuberto pamiklo parašas: 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį turtą, bet dar di-

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras.

IŠRINKO DELEGATUS
CAMBRIDGE, Mass. — Sekma

dieny, gegužės 5 d. Įvyko Pilnąją 
Blaivininkų kuopos susirinkimas. 
Išrinkta delegatai Į apskričio su
važiavimą, Lowell, Mass. šie: Za* 
vedskas, Sundukienė. Zableekas, 
Ajauskienė, Jakienė ir Jakutis.

Rap.

PAMALDOS z
Antradienio vakare 7:30 įvyks 

Merginų Sodalicijos pamaldos.

Mūsų kasdienines pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalimi.—Bacher.

ŠV. VINCENTO DE PAULO’S 
DRAUGIJA

Ateinantį penktadienio vakarą 
po Šventąjai Valandai Šv. Vincen
to Paulo’s draugijos susirinkimas 
bus laikomas.

POETAS PRISIDEDA PRIE 
KONCERTO

Mūsų jaunas ir gabus poetas 
Jonas Tarvydas irgi nemažai dar
bo pridės prie Choro koncerto. 

Ibiotuvių kalbon prirengs keletą o- 
Iperoa kurinių, kuriuos išpildys vy
rų kvartetai ir ąuintagetai.

GEGUŽĖS-MAY 12 D., 1929 M.

IŠ DRAUGIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMO

Bostono Lietuvių Draugijų ats 
tovų susirinkimas įvyko bal. 11 d.

ATVYKSTA Į BOSTONĄ 
DZIMDZI-DRIMDZI!

( KRYŽIAU? DIENOS
Pirmadienį, antradienį, trečia 

dienį pripuola Kryžiaus Dienos.

Klieriko Skal&ndžio mamytė, iš 
po sunkios ligos, sveiksta.

A. f A.
Kun. Murphy,'•Panelės Šve. Ro- 

žancavos parapijos klebono kūną, 
kris mirė laive važiuojant į Airiją 
veža į Airiją ir ten jį laidos.'

* Taigi, aukotoji} tikslas atsiektas 
— aukos pasiekė tą kam buvo 
skirtos — Vilnių ir jo našlaičius 
lietuviu.

Lincoin. St., Brighton, Mass

DZIMDZI-DRIMDZI 
BOSTONE

Pirmas pasirodymas, po 5 metų, 
įvyksta parapijos svetainėj (šv. 
Petro ir Pavylo). Rimtumo ir juo
kų pradžia bus 8 vai. po pietų. Die- 
na<— ketvergas 9 gegužės. Kas 
myli Dzimdzius tas ateis jįj pasi
žiūrėti Daugiau nieko nežinome 
kas bus.

“TARPININKAS”
- (THE MEDLATOR).

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi Žurnalas

su spalvuotais paveikslais. 
40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50,
15c.
“Tarpininkas” 
arba laivakortę 
atgal—dovanų.
“T-kas” pagelbės jums ap 
mokėti bilas. Įsįgykit “Tar
pininką” tuojau; tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
832 WEST BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
LEIDĖJAS A. J. KUPSTIS

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO# <
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubi nekas,
24 Prescott St, Readville, Mass., , 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionkį »
140 Bowen St, So. Boston, Mass, . .zjj 

Prot Raštininkas — P. Milius, >3
541 E. Seventh St, S. Boston, MaM į 

Fin. Raštininkas *— M. fielkia,
364 W. Broadway, So. BoBton, 

Iždininkas — V. Balutis " f
36 Mercer St, So. Boston, Masa . J 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, MaM 

Draugija laiko susirinkimus kas ant- .’.'.fl 
rą nedčldienj kiekvieno mėnesio, pe 
num. 492 E. Seventh St, parapijos " s 
salėj, 7th St, South Boston, Mass, ,

PAVYKO
Apaštalystės surengtas vakaras 

davė parapijos mokyklai fondui 
nemaža pelno.

MOTINOS DIENA
Visas parapijos jaunimas ren

giasi savo mamytėms ateinantį 
sekmadienį suteikti daug gražių 
ir nesitikėtų džiaugsmų. Vieni tą 
rengia, kiti ką nors kitą. Vyčiai 
ir gi atminčiai savo motinėlių a- 
teinantį sekmadienį šv. Petro baž
nyčioje parodys savo širdies jaus
mus motinėlėms už visą gerą ką 
.ios jiems suteikė.

BLAIVININKAI
Blaivininkų 49-ta kuopa irgi ne

snaudžia. Nežiūrint, kad ir visi 
stengiasi blaivybę prašalinti ir ją 
išjuokti, vienok atsiranda gražus 
būrelis žmonių, veikėjų, kurie ne
nuilstančiai dirba idant greičiau 
žmonių">kis atidaryti ir parodyti 
prie ko šių dieni} girtuoklybė ve
da žmones, ypatingai jaunimą. Sa
koma, kuomet patys tėvai pradės 
matyti aiškiai, kad girtuoklybė jų 
vaikelius veda prie pražūties, Tuo
met gal jie patys pames girtuok
lystę i ^prisidės prie Pilnųjų Blai
vininkų veikėjų, kurie dirba ne 
kad' sau kokį nors pelną apturėtų, 
bet kad išgelbėjus mūsų jaunąją l 
kartą.

Blaivininkai išrinko atstovus į 
Pilnųjų Blaivininkų Naujos Angli
jos Apskričio suvažiavimą, kuris 
įvyks ateinantį sekmadienį 1 vai. 
po pietų šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, Rogers St., Loveli, Mass.

Įnešta daug... gerų ir sumanių 
patarimų Blaivybės reikale.

MOTERŲ SĄJUNGA
Moteni Sąjungos kuopa pereitą 

sekmadienį skaitlingai atsilankė į 
savo draugijėlės metines iškilmes, 
kurios įvyko .sekmadienį, gegužės 
5, šv. Petro bažnyčioje. Visos na
rės “in eorpore” dalyvavo šv. mi
šių aukoje ,ir priėjo prie šv. Ko
munijos. Kunigas pasakė pamoks
lą apie maldą, ir reikalą motinoms 
vaikelius iš jaunų dienų mokyti ir 
rišti prie*meilės maldos.

MIKAS MAIKĮ TRAUKIA 
TEISMAN

So. Bostone eina kalbos, kad 
raudonųjų Mikas Plepys traukiąs 
geltonlapį 
šmeižtą, 
raudoną 
teisme. 11 Monks St:, S. Boston, Madfe 

Prot. Rast. — Ona SiaurienS,
443 E. 7th St., S. Boston, Miflk. ’ 
Telephone South Boston 34234^ 

Fin. Rašt. — Bronislava CHūniaA;.
29 Gould St, W. Roibury, M**’ 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St, S. Boston, > 

Tvarkdarė — Ona MirgirdienĄ 
1512 Columbia Rd., So. BoStoav 

Draugija savo susirinkimus ItŪM 
kas antrą utaminką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, ; 
bažnytinėj svetainėj. ' 

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tės pas protokolų račtininH 
laišku ar telefonu.

APAŠTALYSTĖS MALDOS 
DRAUGIJA

Pereitą penktadienio vakarą A- 
paštalystės Maldos Draugija turė
jo savo susirinkimą. Nutarta reng
tis prie birželio'jppilesio iškilmių. 
Tiktai sekantieji prisidėjo prie 
pardavinėjimo tikietų parapijos 
choro koncertui: Ona Siaurienė, 
Juoz. Gudaitė. Ona Mizgirdienė, 
Jul. Kasparavičienė, Malvina Ši- 
dlauskiutė.

Nuostabu kodėl tiek mažai drau
gijos narių prisidėjo prie to gra
žaus darbo. Tankiausiai Apašta
lystės Maldos Draugijos nariai vi
suomet Parapijos reikale širdingai 
dirba.

ASIRAS Ut DZIMDZIAT
Keliauninkas apie pasaulį, var

du Akiras pasirodys su Dzimdzi 
Drimdzi. Jis yra poetas, literatas 
ir vyresnysis leitenantas. Savo no
ru keliauja apie pasaulį. Buvo 9 
valstijose. Norėdamas susipažin
ti su lietuvių gyvenimu Ameriko
je, Akiras prisidėjo prie Dzimdzi 
Drimdzi trupės ir kartu su J. Ol
šausku ir A.-Vanagaičiu “rimtai” 
ir “nerimtai” užsilaiko scenoje.

Ketverge 9 gegužės ir nedėlioj 
12 ąeg. mes jį
Bostono lietuviai beabejo norės 
pamatyti ir išgirsti naujo dzim- 
dziaus šposus. Akiras gerai armo
nika ir gitara groja.

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijos...................$ 5.00
License kursas.........$10.00

Išsimokyk su inusų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston.
Kampas Union I’ark 

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
Back Bay 9152

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadiiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., Waveland ; 
fu mace šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28.000 pėdą—Ir keli maži na
mams lotai; taipgi Concord upė, 
Billerica lotai; cash arba Išmokė
jimui ; mažas {nešimas.

Viršuj Arliugton Helghts
1 ir 2 šeimyną namai, šilto van
dens šiluma ir vis! įtaisymai, Mauk 
arba rašyk: DR. GRADY, 827 Tre
mont St, Copitol 5895. f (G-|)

Pagaliau ir pas mus į Bostoną 
atvyksta Dzimdzi-Drimdzi. Kiek 
[teko patirti, Dzimdziai kur buvo 
atsilankę,' turėjo pilnas svetaines 
žmonių ir visi liko jais labai pa
tenkinti.

ŠIRDINGAI RENGIASI
Šv. Petro bažnytinis choras šir

dingai rengiasi prie sąvo milžiniš
ko koncerto, parapijos mdkyklos 
fondo naudai, kuris įvyks gegužės 
26 dieną, So. Bostono Municipal 
svetainėj, East Broadivay. Į kiek
vieną repeticiją lankosi skaitlin
gas būrys jaunimo. Matosi, kad 
jie nori, kad greičiau tas mokyk
los fondas augtų, ir kad greitu lai
ku So. Bostonas turėtų kuomi nors 
pasirodyti kitoms kolonijoms.

GRAŽU—LINKSMA—GRAUDU
Ap galima tikėtis kad ateinantį 

sekmadienį bus apleistų motinėlių? 
Ar bus tokių vaikelių, kurie už
mirš visus motinėlių jiems suteik
tus jaunystės dienų gerumus f PA
MATYSIME. '

“Keleivį” teisman už 
Jeigu tiesa tai turėsime 
komediją Dėdės Šamo

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

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje-sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yfa toksr;kad po. poetų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, Chicago, III.

OPERACIJA SĖKMINGA
Pereitą antradienį šv. Elzbietos 

igoninėj Brightonc klierikas Jo
nas Skalandas turėjo gerklės ope
raciją. Operacija sėkminga. Klie
rikas Jonas šeštadienį sugrįžo al
ga i į namus pas savo mojutę. Pa
sistiprinęs kelias dienas grįžta at- 
f ai į seminariją, tęsti toliaus moks
lą.

ŠVENTĖ
Ketvirtadienį pripuola šeštinių 

Šventė: Šv. Mišios tą dieną bus 
laikomos tokioje tvarkoje: 5, 7, 8, 
9 vai . 7 valandą šv. Mišios laiko
mos mokyklos vaikams, ir jauni
mui parapijos kurie turi dirbti.

SUSIRINKIMAS
Pereitą šeštadienį Marijos Vai

kelių Sodalicija turėjo savo susi
rinkimą. Nutarta koskaitlingiati- 
siai dalyvauti rengiamoje Geguži
nėje procesijoje. Išrinkta plės 
Malvina ir Magdalena Šid.lauskiu- 
tės, Povilas Zasimavičius prireng
ti vaikelius prie procesijos. Iš
rinkta p-lės Elena Januškevičiū
tė ir Felicija Grendeliūtė prie ge- 
neralės procesijos komisijos, ku
rios bendrai veiks su Merginų So
dalicija.

(VIETINES ŽINIOS,

Gerbiami Draugai ir Draugės:—
Prašome koskaitlingiausia atsi

lankyti, nes bus labai įdomios pra
kalbos . Kalbės žymūs kalbėtojai, 
kaip tai: Kun. K. Urbonavičius, 
kun. P. Juškaitis. adv. J. Cunys ir 
A. F. Kneižys. Taipogi dainuos 
p-lė M. Grybaitė; jai akompanuos 
josios sesutė Ona Grybaitė Bus ir 
kitokių pamarginimų jr muzikos. 
Orchestra griežš kokios dar negir
dėjot. Tad užtikrinam kad visi bū- 
tite užganėdinti. •

Su pagarba.

VILNIEČIŲ PADĖKA BOSTONO Parapijos salėje. Iš htstovų pasi
rodė, kad juos įgąliavusios drau
gijos pageidauja, kad taip puikiai 
pasidarbavęs draugijų komitetas 
nepakriktų bet veiktų ir toliau. 
Todėl vienbalsiai ir nutarta pasi
likti ir veikti toliau vardu “Bos- 
Tono Lietuvių'Draugijų Sąryšis.” 
Išrinkta komisija pagaminti įsta- 

' tams. Apkalbėjus sunkią padėtį 
. šiauripėj Lietuvoje nutarta tuoj 
pradėti veikti visokiais galimais 
būdais šelpimui badaujančių aukas 
rinkti ir raginti žmones siųsti sa
viškiams piniginę pašalpą. Tam 
darbui išrinkta komitetas iš M. 
Venio, A. Naudžiūno, J. Petraus
ko, M. Šeikio ir K. Niauronio. Ka
dangi visi surinktieji pinigai iki 
cento pasiųsta Vilniaus našlai
čiams, tai lėšų įsigijimui nutarta 
suruošti balių. Tam išrinkta ko
misija iš šių ypatų: Tamoliūnas, 
Neviera, Naudžiūnas. Trakelis, 

. Medonis, Lenčauskienė ir Mark- 
sienė. Balius įvyks Parapijos Sa- 

' Įėję ant Septintos gatvės gegužės 
25 d. Vasarai atėjus nutarta su
ruošti didžiulį išvažiavimą.

: Buvęs

• »i • į . Ha

ŠVENTO PETRO IR POVBiO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas, '• = 
702 E. Flfth St, So. Boston, Mass, ’ 

Vice-Plrmlninkas—Juozas Jackevičius,.; < 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.

Prot Raštininkas — Albinas Nevibrią' ,-S
948 E. Broadway, So. Boston, MM*> 

Fin. Raitininkas — Juozas GuzevlčlM,
27 Tampa St, Mattąpan, Mass,.' 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boston, Mass. . 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa.- > ‘
492 E. Seventh St, So. Boston, MaM 

Draugijos susirinkimai būna kas pir* \ 
mą nedėldienl kiekvieno mėnesio 
va L po pietą, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Todėl, kad Dzimdzi-Drimdzi A- ■ 
merikos lietuviams prieš kelius : 
metus labai gražiai pasirodė, kad 
jie vėl atgiję suprato ir atjautė, 
ko lietuviai pageidauja ir laukia 
nuo artistų, kad jie ramina mūsų 
širdis ir gaivina Tėvynės.meilę.

Gaivina su paprasta, bet labai 
gražia lietuviška kaimo bakužių 
dainele, su senoviškom lietuvių 
kanklėm, armonika ir su gražiais 
sveikais juokais.

Scenoje pasirodys komp. A. Va
nagaitis, kanklininkas ir solistas 
J. Olšauskas ir pasaulio keliaunin
kas Akiras-Biržys. Verta juos pa
matyti ir užgrūsti. Atsilankyki
te gegužės mėn. 9 d. į pobažnytinę 
svetainę, kur Dzimdzi-Drimdzi tu
rės vaidinimus. Būsite patenkinti 
ir užganėdinti.

Dr.

Bostono lietuviai apvaikščioda
mi Lietuvos Nepriklausomybės 
11-tas - sukaktuves, Municipal 
Building Salėje, kurias suruošė 
pat rijet ilgesnių draugijų atstovai 
sudėjo virš šimto dolerių aukų Vil
niaus Lietuvių našlaičiams. Kovo 
2-rą dieną tos aukos tapo pasiųs
tos per Suv. Valstijų paštą Vil
niun. Balandžio 23 d. Andriejus 
Naudžiūnas, Draugijų atstovų iž
dininkas gavo žemiau telpantį at
saką bei padėką iš Vilniaus:

Jo Mylista
Ponas Andriejus Naudžiūnas.

Dievui padedant, ir JUMS, 
Broliai Tautiečiai, nenuilstan
čiai besidarbuojant suvienyto
mis iegomis po Kristaus vėliava 
Vilniaus Lietuvių Labdarybės 
Draugijos Centro Komitetas, tu
rėjo laimės gauti iš Jūsų 126 
dol: našlaičiams sušelpti, ką 
šiuo ir kvituojame? Mus tas 
džiugina ir verčia toliau ištver
mingai darbuotis budint prie 
Gedimino Pilies, kad išgelbėjus 
mūsų našlaičius nuo vargo ir iš- 
taųtėjimo. Prie to meldžiu pa
reikšti visiems Gerbiamiems 
darbuotojams ir aukotojams 
Centro Komiteto ir našlaičių

• vardu nuoširdų ačiū!
Su tikra pagarba, -

» . -U
X• ' ■ Pirm. K.ua» R. .Bieliauskas

ŠV. GABRIELIO PAMALDOS
Po Mišparo sekmadienį buvo pa 

maldos prie šv. Gabrielio jaunikai. 
čio. Skaitlingas būrys žmonių da 
yvavo iškilmėse. Linksma maty 

t i, kad tiek daug jaunimo daly va 
vo.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAT į

Pirmininkas — Mot Versiackas, JS
694 E. Fifth St, So. Boston, Ma< ' įS 

Vice-Pirmininkas — Povilas Baka, iį
125 Bowen St, South Boston, MUg.

Prot Raštininkas — Ant Macejuna*, -» 
450 E. 71 h 'St, So. Boston,

Fin. Raštininkas — Pranas T^ileUdĄ 
109 Bowen St, South Boston, Maat.

Iždininkas — Andrius Zalieckžš, ••••?' ^įį 
150 H Street, South Boston, Maž|C

Tvarkdaris Kazys Mikallonis, 
906 E. Broadway, So. Boston,

Draugija laiko savo susirinkimus kas įį® 
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio < 5 
Rietuvių Salėj, kertė E Ir Sllvep-gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. 

^Ateidami susirinkiman prašome at* 
sivesti naujų narių prirašyti 
musų draugijos. ___

LIETUV, DUKTERŲ DRJOi 
PO GLOBA MOTINOS J

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienA ?'‘ jc 

625 E. 8th St, S. Boston, MM|į" \

Sesių aKW komedija
SU DAINOMIS IR ŠOK 

“ ” - . ” ■ “ - \ ‘ " r.- •- •
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GRAŽIAI GIEDOJO
Sekmadienį, laike Offertorijos, 

Ponia Elena Rakauskienė gražiai 
giedojo Luzzio “Avė Marija.”

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALK-3 
DR-JOS VALDYBA O 

Pirmininkas — M. žiobs, ' .
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.

■ Telephone South Boston 3552-R MBį 
Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,

24 Thomas Pk., S. Boston, Mass, 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, ...'^8
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass, 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, -į®
366 Broadway, S. Boston, Ma& 

Kasierius — A. Naudžiūnas, *
885 Broadway, So. Boston, Mas% S 

Tvarkdarys — J. Zaikis, '
7 Winfield St., S. Boston, MaM, 

Draugija laiko susirinkimus kSf 
trečią nedėldienį kiekvieno m$« 
nėšio, 2-rą valandą po pietifc 
parapijos salėj, 492 E. Seventk > 
St., So. Boston. Mass. . 3

L. R. K. SALDŽIAUSIOS UBO 
V. J. PAŠALPINES DR-JOS 

VALDYBA • <
Pirmininkas — V. T. Savickas,

427 E. Seventh St, So. Boston, Ma* 
Vice-Pirmininkas — A. Nandžionaa

885 Broadvay. So. Boatoo, MaM. -[ 
Prot. Raštininkas — V. TamoUVM^

40 Marine R<t, So. Boatoo, MaM < 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai .

44 Glendale St, Dovchcatee, MDlM 
Kasierlns, — P. Kleponls, t •.

266 Bolton St, So. Rostt&^bMfc 
Tvarkdaris — J. LeUiMkaa, ' .zį

141 Bovven St,1 So. Boaton, 
Drauttja laiko aualHnkian*

rą panertai tfekvteoo mtaMlO <M 

vai. vakare, pobalnytlnėj 
Flfth SU So. Boatoo, MaM.

------------------- :------- :---------- r—:— 
, ę AR TURI TEMETĄ?

Jeigu neturt nusipirkęs tikietą į
Parapijos Chefro koncertu tai gali 
gauti nusipirkti pąs armiją,gerų 
ir-širdingų darbuotojų: V. Valat
ką, EI. Podeliūtę, Ėmei. Slatkevi- 
čiutę, Jul. Vaitkevįčiutę, O. Vales- 
kiutę, O. Vestfiliutę, Jed. Vitkaus- 
kiutę, P. Urboniutę, Bron. Kavo- 
liutę, Ant. Aukštikalnį, Juoz. Tut
kų, Ant. Tutkų, Alb. Skatikiutę, 
Teklę Šiaučiūniutę, EI. Drobekiu- 
tę, Jul. Karbauskienę, Flor. Vė

sėtuoju. niutę» Jon. Lapinską, Juoz. Kaspa- 
rą, Vin. Zarembą, Step. Vasiliaus
ką, Alf. Kiškį, Juoz,A Galinį, Vai. 
Belcskiutę, Flor. Karbauskiutę.

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, ANT PENKTOS GATVES ' -
Visi esate kviečiami atsilankyti.. Visus kviečia' RENGĖJAI* į

-A
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LAIDOJIMUS

t

DR. M, V. UASFER

I

Valdyba \

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE

LIETUVIS DANTISTAS

NEW BRITAIN, CONN.

CLEVELAND, OHIO
Gegužės 9 dieną, 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rast.

» w varo

P* Ji AKUNEVIČIUS
; LietuvisGrab orius

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Miruo Šeimynos narini, lilnsiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. \

. •v z*
■

r*

•*'X*^*M L?'

;Antradienis, gegužės 7 dieną, 1929. >

nių rusu valdininkas. |a aplinkybe nusikratyti ne-

1929 m.

Kuomet sugausite blusą

PAAIŠKINO

BRANGŪS TAUTIEČIAI
ir

ii

Telefonai: So. Boston 1602—1373

|U

Balsas Iš Lietuvos

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja

inl

XI METAI

i

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

ne valstybei.—“Trimitas.”

d.—Nonvood, Mass. 
d.—Boston. Mass.

■ii

Tel. Brockton 5112 |
| DANTISTAS f

I DR. A. J. GORMAN 
| (GUMAUSKAS) |

g 705 Main St., Montello, Mass. | 
8 (Kampas Broad Street) | 
I Ofiso valandos: Ryte nuo 10 I 
f 10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 g 
a iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.A 
X Sekmadieniais pagal surtarties. X

Gegužės 9 d.—Boston, Mass.
Gegužės
Gegužės
Gegužės
Gegužės

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKASJ

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

Ofisas atdaras oho 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

SAINT CLAIR, PA.
L. D^S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks, sekmadieny, 
gegužės 7-tą dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silaikyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

e- v*

*

E. V. WARABOW
(tVnibliausk.ns) 

LIETUVIS GRABORIUS IB 
BAI^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norw<xxi 1503

MONTELLO OFFICK
104 Ame* Street 

Telephone Brockton 1644-J

jam pačiam naudinga, bet sekmadieny, gegužės 19 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie- 
mūsų brangios organizacijos.

-Nepamirškite užsimokėti duok-

LDS. 
gegužės 
mišių, bažnytinėje svetainėje. Ra
giname kiekvieną narį ateiti į su- 
sirinkimą, o ypač’tičfTifrie užšL 
likę su mokesčiais.

150 pusi. 45 centai ?

save Lietuvę 
ištus, gudus

r.- ^-4 ■■ ~

krašto valdovais ir tik 
iršė rusi] vardą, y
' * ffiažiaįų— ŽpU tarnybą 

J . kalbėti;
aū sakiau, kad nuo Alek

sandro II paskutinių metų 
įiki revoliuęijos gyvenimas 
Rusijoj vėl Sustingo, kaip 
palaimintais Nikalojaus I 
laikais vėl virto pelke. Per 
darjg smulkmeniškai ir pla
čiai kalbėti apie pelkę — 
nuobodu. Be varlių, kurios 
pelkėje -kvarkia, niekam tai 
neįdomu.” ■ " .
, Atsiminimų autorius yra 
žinomo prieš bolševikinės 
kariuomenės vado generolo 
Vrangelio tėvas, porą metų 
Vilniuje patarnavęs metė 
tarnybą, įsitikinęs, kad val
dininko tarnyba gali būti tik

S^rtėta^spandnšKaukazą, Ugkaukąęę gu kgį L .. _ .
vimo 25 metų sukaktuvių r*a D°kių kivircių ‘Ūjlniuje netenka
proga labai pravartu dirste-’ne^UT^jom ir net iš tTan eob-mn i-o/i

|sios Suomijos dirbtinai sau 
ta buvo lietuviams spauda. luieš:j padarermr;
Sunku šios kartos žmonėms “Vienas pagrindinių val- 
įsivaizduoti ano meto saly- dymo prinripų buvo šis 4 
gas, kurias buvo sudarę {pakeisti.visus katalikus vtri*
vaitaudami' įvairūs rust/’ ? ♦< 1 •- -
valdininkai. Baronas .
Vrangelis, vienas tuometi-

* 1 J * i

H CARIENĖS ONOS LEDŲ RŪMAI Įpusėtas, netikėtai nuo sun
kumo įlūžo Neva ir su na- lėti tą laikotarpį, kurį gyve- ^os’ muniis unijos buvu- 
mais žuvo per šimtas darbi- no Lietuva kuomet uždraus-Mos Suomijos dirbtinai sau 

■ ninku.----- ---------------------
Bet ką tai rūpėjo didi

kams ? Jie tik dar su dides
niu įnirtimu pasiryžo rūmus 
pastatyti. Dieną ir naktį 
dirbo šimtai amatininkų. 
Pagaliau\pamas buvo gata
vas. Iš šalies pažiūrėjus jis 
darė milžinišką įspūdį. Prie
šais stovėjo du obeliskai. 
Laiptai, kurie vėde į rūmus, 
buvo nustatyti įvairiausio
mis figūrėlėmis. Įėjimą sau
gojo astuonios armotos. Rū
mai tikrai atrodė kaip pasa
kų pilis, _____ __

Tada buvo pakviesta ca- 
rięnė. Ji atvažiavo su visu 
dvaru rogutėmis. Apžiūrė
jusi viską, negalėjo atsigro
žėti ir sumanytojus visaip 
gyrė. Tačiau apie nelaimin
guosius, kurie dieną ir naktį 
vargo juos statydami, ir a- 
pie tuos, kurie dėl keistų 
dvariškių Įgeidžių galą sau 
gavo, niekas nė žodeliu ne
užsiminė.

------
? Ž€vo be reikalo 100 darbininkų

-^1789 m. Rusijoj buvo di
delis badas. Tada valdė ca- 
riene Ona, kuri dėl to įkrito 
£ dideli liūdesį. Norėdami 
kaip nors prie carienės pri
siplakti ir išblaškyti jos liū
desį, grafas Bironas ir feld
maršalas Miunichas sugal
vojo planą, kokį tik rusai 
^galvoti gali. Juodu suma

li® pastatyti carienei ant Ne- 
as kranto ledinius žiemos 
imus.

r O^Lunichas padarė planą 
| ir braižinius, o Bironas šu
? Vątė darbininkus. Namas 

o statomas iš didžiausių 
; &do gabalų, o jiė apliejanti 

vandeniu. k Kai darbas buvo 
K

lo
12
15 d.—Montello, Mass.
17 d.—Nonvood, Mass.

1 Gegužės 19 d.—Lowell, Mass. (po 
3$iet)
Gegužės 19 d.—Lawrence, Mass. 

(vakare)
Gegužės 23 d.—XVorcester, Mass.
Gegužės 25 d.—\Vorcester, Mass.
Gegužės 26 d.—Athol, Mass.
Gegužės 2 6d.—Athol. Mass. 

' Gegužės 29 d.—AVestfield, Mass. 
♦.Birželio 1 d.—Hartford, Conn.

Birželio 2 d.—Netvark, N. J.
Birželio 5 d.—Ansonia, Conn. 
Birželio 8 d.—Philadelphia, Fa.
Birželio 12 d.—Baltimore, Md. 
Birželio 14 d.—AVilkes Barre, Pa.
Birželio 16 d.—Scranton, Pa.
Birželio 18 d.—Mahanoy City, Pa.

Bet netrukus sugriuvo li
tas visas pusakli rūmas, 
švystelėjo saulė, ir sniegas 
sutirpo kaip nebuvęs. Ne
trukus pranyko ir jo “Įkvė
pėjai.” Carienė n tire dal
iais pačiais metais, o žiau- 
rusis Bironas buvo ištrem
tas i Sibirą.—“Rytas.”

dininkus pravoslavais. Pa^ taruosins teko -išsirąšydinti iš Rusijos, kur pasinaudotą
— - *■ - -. , - r

reikalingo šlamšto. Atsiun
tė pačius petinkamiausius, 
bet ir jų neužteko. Į atsa
kingas vietas paskyrė atsiųs
tąjį šlamštą, senuosius paša
lindami ar ■ skirdami į že- 
mesnes vietas. Naujieji vir
šininkai laikė save nugalė
tojais, neaprėžtais užkariau-

į A. J. KUPSTIS
Žemaamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiansio patarnavi
mo ir geriausiu pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
! 332 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjnrie- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytą patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijj Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“ša 1 ti n i s.’’ Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“Šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “Šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuortiet nesiskirsi.

Su pagarba.
“Šaltinio" Administracija

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip-aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane' skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa
sistengi:, kad aš jubs lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesi, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.—• 
pusę metų, už 50 litų*—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latvija, Estija ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

navęs pas šiaurėę vakarį 
krašto, kaip tuomet rusai 
Lietuvą pravardžiavo, gene
ralgubernatorius Potopovas, 
savo atsiminimuose taip ra- v so:

“Kuomet 1863 m. prasi
dėjęs lenkų sukilimas į Lie
tuvą persimetė, Peterburge 
neteko nuovokos ir caras į- 
prašė tuomet jau atsargoj 
buvusį Muravjovą sutikti 
būti krašto valdytoju. Kiek 
katastrofinga tuomet būklė 
rodėsi, matyti iš to, kad ca- 
rienė prašė Muravjovą nors 
Vilnių išgelbėti ir išsaugoti 
Rusijai.” Muravjovas suti
ko, bet pastatė savo sąlygas 
ir buvo paskirtas neaprėžtu 
diktatorium.. . Sukilimą nu- 
nlalšino. Tačiau kraštas bu
vo laikomas kuo neapgulos 
padėjime. Laikinai galėjo 
būti neišvengiama kraštas 
be įstatymu valdyti nors 
tam mažiausio reikalo nebu
vo, bet ir po sukilimo Mu
ravjovas negrąžino norma- 
liškos tvarkos ir vietoj įsta
tymų buvo palikta galioj v- 
patingi Įsakymai ir laikinos 
taisyklės. Tas dėjosi netik 
jo viešpatavimo metu, > bet 
tęsėsi ir laike jo įpėdinio 
Kąufrrtano valdymo, kuris 
besistengdamas savo pirmta- 
kūno pavyzdžiu eiti, dažnai 
ligi apsurdo prieidavo. Ir 
kaipo rezultatas susidaryda
vo tai, kam sunku net var
das surasti, o palyginus su 
Lenkija, terurodėsi lyg tvar
kos pavyzdys.

“...Tiesa pasakius, mūsų 
politika ne tik Lenkijoj, bet 
ir visuose pakraščiuose buvo 
negudri ir ne taktinga. 
Smurtu ir prievarta mes 
stengėmės pasiekti tai kas 
tik geru valdymu pasiekia
ma ir rezultate mes kitatau
čius Į mūsų imperiją Įeinan
čius nerandnom, bet tik kir- 
šinom ir jie mūsų kratėsi. Ir 
juo arčiau į šias dienas, juo tijoj 
greičiau ir beprasmiškiau'o visur kitur užsienyj (taip ir A- 
mes Maskvos pseudopatrio- merikoj)—trigubai brangiau, 
tų rusinimo idėja sužavėti | 
žūt būt ėjom ir pamažėle su- 31 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

%

TURGUJE
— Kiek ši kiaulė kaštuoja?
— Penkiasdešimt litų.
— O, kaip brangu! Tokia liesa, 

sudžiūvusi, — kas gali-už ją tiek 
mokėti.

— E, ponas, ponas,—jei tamsta 
tiek pasirgtum, kaip ši kiaulaitė, 
tai ne tiek sulystum !—“Vienybė.”

BOBUTĖ KALTA
Daktaras pakviestas pas mažą 

Stasiuką konstatavo didelį skilvio 
nevirškinimą. “Matai, Stasiuk,” 
tarė, “kaip tailiegera. Dabar tu
ri karčius vaistus vartoti, nes sau 
vėl pilvelį pagadinai.”

-— “Tai ne^aš,” sako vaikas 
verkdamas, “tąi bobutė kalta, ji 
visumet man pilvą gadina.”

“Šaltinis”

PASKUBfikfrE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte 
SKAITYKITE .

MŪSŲ LAIKRAŠTI”
i v v

Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

“Mūsų Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visų gyvenimo šakų žinovai, spe
cialistai.

Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug.

“Mūsų Laikraštis” nuo balau- s *■
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es- 

j ir Vokietijoj kaina ta pati,

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

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimąs* įvyks 

gegužės 19 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

i

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi- ~ 

rinkimas atsibus sekmadieny, 
geg.' 14, tuoj po sumos, Lietuviu __
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba.

DETROIT, MICH.
• - Jp -X

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis . 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 21-, tAoj po pamaldų, šv; • 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei- 

Valdyba 
___________ \ ’

NASHUA, N. H.
65 kp. susirinkimas įvyks.
7 dieną tuoj po antrų šv.

ČIGONAS IR BLUSOS
Čigonui užvažiavus vienan kai

man, moterėlės paklausė kaip iš
naikinti bhisos. Čigonas žadėjo už 
gerą atlyginimą duoti patarimą. 
Patiekus jam įvairių skanėsių, či
gonas pripylė kiekvienai po bute
liuką skystimo ir išvažiavo. Mo
terims paklausus čigono ką su tais 
vaistais daryti, jis joms šitaip pa
tarė: —< Kuomet sugausite blusą, 
pražiodinkite, įpilkite į gerklę tų 
vaistų, o tuomet toji blusa taip 
apsirgs, kad turės stipti.—“Š-nis”

— Kiekvienas karys įvairiuose 
atsitikimuose turi būti ramus. Nie
kuomet neturi “pamesti galvos.” 
Ar eilinis Dunda gali man paaiš
kinti kodėl?. , , * • ••

— Galiu, ponas vade. Jeigu pa
mesi galvą, tai kartu ir kepurę, o 
kepurė yra valdiškas turtas, už ku
rį karys turi atsakyti.—“K. P.”

XI METAI

A-

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

‘KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” n r. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.’’

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 ufnerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo* 
Mokslo Valdyba.

kdns&i: Europa—Idthnania, Kaimas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

Apkartimas 
Dusulys Kataras 

BRONCHITIS
■ kitos figos akių. ausų, nosies, 

gerklės ir plaučių pagydomos moks
liškai ir protingai per 

Dr.Grady,327K£.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—r8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

! TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dtfhtistaa

į A. L. KAPOČIUS
i 251 Broadway, 8outh Boston 

(” Keleivioname)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 

į. nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
• vakare, ^eredomis nuo 9—12

vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis ndo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks gegužės 12, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok.’ 
lės. LDS. 6 kp. rast.

BALTIMORL, MD.
Gegužės 12 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose į vy lest a LDS. 30 k p. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

BLAIVININKŲ SUVAŽIA- 
‘ VIMAS

Naujos Anglijos Pilnųjų Blaivi
ninkų kuopij suvažiavimas įvyks 
12 d. gegužės, 1929, Lowell, Mass., 
šv. .Juozapo parapijos svetainėj.

Gerb. kuopų valdybos ir nariai, 
nepamirškite sekančiuose savo su
sirinkimuose išrinkti delegatus ir 
padaryti naudingi) įnešimų dėl la
bo organizacijos, šis suvažiavimas 
bus svarbus ne vien tik kad yra 
metinis ir bus renkama nauja val
dyba, bet ir taip yra daug visokių 
svarbių dalykų apsvarstymui. De
legatai malonėkite nesivėluoti, nes 
sesijas pradėsime 12:30 vai. po pie
tų. Bus išklausyti kuopų raportai 
iš kuopų stovio ir kiek kurioje 
kuopoje yra narių.

J. Svirskas,
Piln. Blaiv. Apskr. Pirai

(KASPARAVIČIUS)
511 Brodaway, So. Boston 

Oftio valanda: 
nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo .' :30 Iki t 
Ir nuo 6 iki 8 va L vakare. Ofisą/ 
nM a rytas guba tos vakarais ir ne 
dėldleniais. taip-gl seredomis nt» 

12-tos diena uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

:: TRUMPI ... 
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA
Joje telpa daigiai kaip
100 trumų pasakaičių

DARBININIAS
1 Jrt ftMrfMJi 27, Mom

EASTON, PA. _____
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vvks gegužės 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j- 

vyks gegužės 12 dieną, 6 vai. vak. 
bažnytinėje svetainėje. 41 Prov- 
idance St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybai

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 21 <1., tuoj poo sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

kuriuos paveda 
mano prižiurėji- 

i mui, visuomet 
būna patenkinti 

J ir sntnnpina ge- 
I rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems Ir visur 

■ — i-*-1 ,
»iviimiiL*

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvny. So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Third St

Telefonas: SoUth Boston 0304-W.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
GraboTins ir Balsanraoto  jas 
877 ir 448 Oambri<> Street 

Cambridge, Kas. 
Telephone t Jntverrity 8881-W




