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KAUNAS.—Šių metų ge
gužės mėn. 22 d. karo teis
mas nagrinėjo bylą vieno a- 
tentato dalyvių Vosyliaus 
Aleksandro, besikėsinusio š. 
m. gegužės mėn. 6 d. miesto 
sode tarp kitų ir su savo 
draugais, Martynu Gudeliu 
ir Andrium Bulota, nužudy
ti p. Respublikos Prezidentą 
ir Ministerį Pirmininką 
prof. Voldemarą. '

Kaitinamasis Vosylius A- 
leksandras karo teismo tar
domas kaltas prisipažino ir 
parodė, kad atentatas prieš 
p. ministerį pirm. prof. 
Voldemarą sumanytas jo, 
Vosyliaus Aleksandro, ir jo 
draugi} — Gudelio Martyno 
ir Bulotos Andriaus. Sutar
tą gegužės m. 6 d. Vosylius 
Aleksandras Lietuvos uni
versitete, technikos fakultę- 

—t c,iš; Gudelio Martyno gavo 
tris ganatas, iš kurių dvi bu
vo pamestos atentato vietoj, 
parabelį ir mauzerį ir sutar
toje vietoje, Miesto Sode, jis 
Vosylius Aleksandras, turė
jo laukti paskui Ministerį 
Pirmininką prof. Voldema
rą sekusių draugi} — Gude
lio Martyno ir Bulotos An
driaus. Bylos aplinkybės 
rodo, kad rastos miesto sode 
granatos buvo padėtos spe
cialiai prieš p. Respublikos 
Prezidentą, kuris iš Kęstu- 
čio gatvės per riiesto sodą 
turėjęs privažiuoti į valsty
bės teatrą. Dvi pamestosios 
atentato vietoje granatos 
buvo vienos konstrukcijos, 
livčioji — kurią Vosylius 
Aleksandras bebėgdamas pa
siėmė atsargai, pasirodė tos 
pat konstrukcijos, kaip ir 
visos kitos plečkaitininkų 
teroristų vartojamos grana
tos, kurias jie gauna iš len-
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kų apsaugos pasienio korpu
so 6 brigados. Lygiai tokios 
pat konstrukcijos granatos 
buvo rastos ir pas 4 suim
tuosius pleckaitininkus tero
ristus Šiauliuose. Po nepa
vykusio atentato Vosylius, 
drauge su savo, draugais — 
Gudeliu Martynu ir Bulota 
Andrium spruko į Kęstučio 
gatvę ir iš anksto numatytu 
planu bėgo Lenkijon.

“Elta” paduoda Jokią ži
nią : Pagijus nuo žaizdų vie
nam vyriausių gegužės mėn. 
6 d. atentato dalyvių Alek
sandrui Vosyliui, karo teis
mas š. m. gegužės m. 22 d. 
išnagrinėjo jo bylą ir rado, 
kad uždavinys nužudyti mi
nisterį pirmininką ir’ kitus 
buvo duotas įvykdyti iki ge
gužės mėn. 15 d. Balandžio 
pabaigoj suimtoji Šiauliuose

MEKięO CITY, birž. 12. 
— Pirmas pasitarimas tarp 
arkivyskupo Ruiz. Bažny
čios įgaliotinio ir Meksikos 
prez. Gil dėl atidarymo baž
nyčių ir grąžinimo pągrobtų 
bažnyčių turtų ir katalikų 
persekiojimo įvyko šiandien. 
Pasitarimas buvęs patenki
nantis ir gal po dviejų metų 
teroro Meksikos valdžia grą
žins katalikams teisę mels
tis ir jų nuosavybę,, kurią 
pagrobė du metai atgal.

STRESEMANN NEPATEN 
KINTAS T. S. TARYBOS 

RAPORTU
MADRIDAS, Ispanija.— 

Stresemann, Vokietijos už
sienių reikalų ministeris iš-

grupe teroristu tarp kita koklausęs Tautų Sąjungos ^Ta-
turėjo įvykdyti šį uždavinį. 
Ryšys tarp Šiauliuos suim
tosios grupės ir gegužės m. 
6 d. atentato dalyvių neabe- 
jotįnas. Teisiamasis Vosy
lius buvo liudininkų pripa
žintas kaip šaudęs prie teat
ro. Teisme jis ir pats prisi
pažino, kad jo tikslas buvo 
nužudyti ministerį pirmi
ninką ir kad jie padėjo gra
natas ant kelio, kur Respu
blikos Prezidentas papras
tai važiuoja į teatrą. Karo 
teismas po 5 valandų bylos 
nagrinėjimo priėmė Alek
sandrui Vosyliui kaltinamą
jį sprendimą ir paskyrė 
mirties bausmę. Per valan
dą po sprendimo nuteistasis 
Vosylius buvo įteikęs Res
publikos Prezidentui malo
nės prašymą. Atmetus pra
šymą, sprendimas įvykdytas 
gegužės mėn. 24 diena 2 vai. 
24 min. rvta. Elta.I * *

rybos komisijos raporto“pa- 
reiškė, kad jis negalįs pri
imti, nes tas raportas neduo
dąs mažumtoms jokių garan
tijų-

KLAIPĖDOS SKAUTAI
GRĮŽO IŠ ŠVEDIJOS

» ________ —_________

Sovietų spauda praneša, 
kad Tūloje už komunisto 
nukovimą nuteisti mirti trys 
valstiečiai, kuriuos sovietų 
spauda vadina “kulokais.” 
Nuteistųjų turtas esąs kon
fiskuotas.

IR LENKAI PRIPAŽĮSTA 
VILNIAUS KRAŠTĄ 

NUSMUKUSIU
“Dziennik Wilenski” pra

neša, kad mokesčių plauki
mas Vilniaus krašte per pir
mą šių metų bertainį davė 
tokią mažą sumą, kokios ne
buvo per paskutinius penke
rius metus. To priežastis, 
pasak laikraščio, yra ne tik 
pereitų metų nederlius, bet 
ir bendras krizis pramonėj 
ii- prekyboj.

»

Šiomis dienon! 
da atvvko tam I 
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komiisja, į kuru 
S. R. prekybos Kti 
teri norius gydytoj 
pertas. Jie atvBž 
200 arklių. Ligoje 
75 arkliai.' Pirnae 
tųjų arklių paritu
siustą Rusijon.'

W Klaipė
da SSSR 
įina S. S. 
stovas, ve- 
|as ir eks- 
io užpirkti 
d supirkta 
48 supirk
ti jau

A

• v

1S-

Pavasariui 
a pasi

ek Daugu- 
į. miestus 

e tūks- 
skursta.

MUSSOLINI LAIŠKAS 
PROF. VOLDEMARUI

VILNIUS.
, užstojus bado 
darė dar baise 

mas sodiečių ein 
ieškoti darbo, o 
tan či ai bedarb||Č7 ;
Užgirdus apie -kokį nors už
darbį. bėga vienas kitą lenk
dami bet atėję vjeton,.darbo 
negauna nė vienįL Pav. tie
siamas dabarčiai] 
lis iš Voropajevn Drujon. 
Tas tiesimas suvffiojo tūks- 
tančius badaujančių, kurie 
būriais už kelių (dešimtų ki
lometrų eina ieškoti uždar
bio “ąųt linijos.?,(Deja visi 
grįžta nieko nep ' 
ditai... sumažin

elžke-

Gegužęs m. 22 d. naktį su
grįžo Klaipėdon jūrų skau
tai. kurie buvo išvykę prieš 
Sekmines, laiveliu “Bud
rys” į Gotlando salą (Šve
dijoj). Kelionė buvusi la
bai sunki, nes nuo pat kelio
nės pradžios jiems teko ko
voti su smarkiu šiaurės vė
ju. Dėl tos priežasties jie 
nuvyko į salą vieną dieną 
vėliau, negu buvo numatę. 
Nežiūrint šių sunkumų, jū
rų skautų kelionė pavyko 
gerai. Greitu laiku jie ve 
mano išplaukti i Švedija ir 
Estiją.

Ryšy su italų parlamento 
rinkimų rezultatais ministe
ris pirmininkas ir užsienių 
reikalų ministeris prof. Vol
demaras pasiuntė Italijos 
premjerui MussoĮini pasvei
kinimo laišką. Į tai Musso- 
ini atsakė tokiu laišku:
“Esu gavęs Jūsų Eksce- 

encijos š. m. gegužės m. 4 
d. laišką, kuriuo Jūsų Eks
celencija teikėtės man pa
reikšti savo sveikinimus dėl 
italų plebiscitarių rinkimų 
rezultatų.

Garbingi žodžiai ir drau
giški jausmai, kuriuos Jū
sų Ekscelencija norėjot man 
pareikšti, yra labai malonūs 
ir aš, labai giliai sujaudin
tas tuomi, dėkoju Jūsų Eks
celencijai už tokius širdin
gus pareiškimus.” Elta.

PASISKUBINKITE TAPTI 
PILIEČIAIS

1VASHINGT0N, D. C.— 
Praneša, kad pilietystės į- 
statymas, išleistas kovo 2 d., 
1929 įeis galėn liepos 1 d. 
Sulyg to įstatymo asmenys 
atvykę į Jung. Valst. prieš 
birž. 3 d. 1921 m. ir neturė
dami legalių atvykimo re
kordų galės legalizuoti įva- 

• žiavimą ir gauti pilietybės 
popieras užsimokėdami $25. 
Visi tie, kurie turi atvykimo 
rekordus arba žino dieną, 
metus ir vietą atvykimo ir 
laivo vardą, pilietybės po
pieras prieš liepos 1 d. 1929 
gali gauti ta pačia kaina.

Patariame pasiskubinti iš-

NEPAPRASTA VARŠUVOS
SEIMO SESIJA

Varšuvos laikraščiai įdėjo 
Pato pranešimą, kad lenkų 
vyriausybė nusistačiusi su
šaukti nepaprastą seimo va- siimti nors pirmąsias popie- 
saros sesiją. ras prieš liepos 1 d.

DELEGACIJOS 
NEPRIĖMĖ

Reykjavik, Iceland.—Šve
dijos lakūnai trečiadienį bu
vo trečią kartą priversti nu
sileisti. Jie Sverige buvo pa
kilę tęsti kelionę per Atlan- 
tiką į New Yorką.

Aviatoriai sako, kad pir
mą kartą buvo priversti nu
sileisti dėl perdidelio svorio. 
Nusileidę išleido apie 130 ki
logramų gasolino.

Antrą kartą nusileido dėl
to, kad “spark plugs” su
šlapo ir motoras negalėjo ge
rai veikti;

Trečią kartą būtų buvę 
gerai jeigu nebūtų sugedęs 
vandens paduotuvas.

Sugedus, pasidalino dar
bu ir šiaip taip atlėkė prie 
sausžemio ir nusileido ant 
Reyjkavik ledkalnio. v

Trečiadienį vėl bandys pa
kilti ir tęsti kelionę.

UKRAINIEČIAI STENGIASI 
. SUKURTI UKRAINA

Pilsudskiui atvykus į Vil
nių, lenkų spauda buvo pra
nešus, kad jis tarėsi su Vil
niaus vaivada, jo padėjėju 
ir šiaip žymiais asmenimis 
švietimo ir kultūros reika
lais Vilniaus krašte. Todėl, 
kaip praneša “Vilniaus Ry
tojus,” lietu vii} visuorrienės 
atstovai: laikinojo komiteto 
pirmininkas p. Stasys ir 
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos direktorius p. šikšnys 
buvo nuvykę vaivadijon pa
siteirauti ir lietuvių švieti
mo bei kultūros reikalais. 
Turėta galvoj opiausia ir 
skaudžiausia Vilniaus lietu
vių gyvenime dar neužgiju
si žaizda r 1927 m. uždarytos 
pradžios mokyklos ir “Ry
to” mokytojų seminarija. 
Delegacijos norėta per vai
vadijos rekomendaciją pasi
matyti su maršalu, tačiau 
vaivada “dėl laiko stokos” 
delegacijos nepriėmė, o jo 
padėjėjas Kirtiklis pareiškė, 
kad maršalas jokių privačių 
delegacijų nepriimąs. Kar
tu Kirtiklis pareiškė, kad 
“visų mažumų” švietimo 
klausimai priklausą švieti
mo ministerijos ir jos vieti
nių organų. Lietuvių tie pa-' 
tvs reikalai priklausą užsie
nių reikalų ministerijai ir 
dėl to Kirtiklis patarė kreip- 

| tis Varšuvon į: Holuwko.
Bendrai pridūrė,'; kad Vil
niaus krašto lietuvių klausi
mas “dėl jo painumo” ge
roj on pusėn nepakrypęs.

Ukrainiečiai Prahoj suda
rė vyriausią komitetą, kurio 
užduotis yra atskirti rytų 
Ukrainą nuo Maskvos, atim
ti lenki} pagrobtas ukrainiš- 
Jįts vieną
nepriklausomą didelę Uk
rainą.

Komiteto pirmininku yra 
Šapoval, emigrantas iš rytų 
Ukrainos. Lenkus šis komi
tetas labai surūpino. Sujun
gus visas savo žemes, Ukrai
na turėtų apie 900 tūkst. 
kvadr. kilometrų plotą ir a- 
pie 60 milijonų gyventojų, 
kurių tarpe būtų grynų uk
rainiečių apie 43 milijonai. 
Tokiu būdu Ukraina būtų 
beveik trigubai didesnė už 
Lenkiją.

* ,
LIETUVIAI, GUDAI IR UKRAI

NIEČIAI STUDENTAI LAI
KOSI VIENYBĖS

Neseniai Vilniuj įvyko u- 
nivėrsiteto studentų rinki
mai į savišalpos valdybą. 
Rinkimų metu lietuviai, gu
dai ir ukrainiečiai ėjo iš
vien ir lenkams neišklausius 
jų reikalavimų, demonstra
tyviai išėjo iš susirinkimo.

AREŠTAVO PARTIJOS 
VADUSIR APIE 1000 

STUDENTŲ

i

LIETUVIS VAIKAS
BANDITŲ VADU

PUTNAM, Conn., birž. 13 
d. — Trys vaikai slapukai, 
pabėgę iš New Hamshire 
valstijas pataisos mokyklos 
užsiėmė terorizavimu auto
mobilistų. Jie vogtais auto
mobiliais ir prievarta iš 
Manchester, N. H. pasiekė 
Putnam ir Danburv, Conn.

Apie New Bedford, Mass., 
sako, kad jie užpuolę slaugę 
ir ją sumušę.

Netoli Putnam, Conn. jie 
sulaikė automobiliu važiuo
jant Donald Cockburn iš 
Melrose, Mass. ir jį ištraukė 
iš automobilio ir pririšo prie 
medžio. Pririšę automobilio 
savininką sėdo į-automobilį 
ir švilpė link New Yorko.

Trijų valstijų -policija jų 
ieškojo, ir arti Danburv, Ct,. 
rado su apvirtusiu automd- 
biliu.

Visi trys vaikai buvo ap
daužyti ir apdraskyti, bet 
nepavojingai,

Areštavus jie padavė var
dus ir adresus. Štai jie: Pra
nas Rokas, 13 metų iš komybėn. 
Nashua, N. H., Jerrry Nel- 
son, 19 m. ir Wendell Har- 
vev 17 m.

Visi trys pabėgę iš valsti
jos mokyklos. Sako, kad pir
masis iš jų buvęs vadas. Jis 
buvo nuteistas į pataisos mo
kykla už nužudvma kito vai-<• <• •/ c

ko. Visi turėję šautuvus. 
Kaip ir kur jie gavo dar ne
sužinota.

5 -
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WASHINGTON, D. C.-Si 

Prohibicijos agentai taip į-į-.’ 
sidrąsino, kad į vieną savai* J 
tę nušovė, kaip sako, du 
sai nekaltu žmogų.

Henry Virkula važiavo iš y || 
Kanados į namus Big EaĮI ‘̂. ^ 
Minn. Su juo kartu važia* 
vo ir jo šeimyna. Prohibi- 
ei jos agentai arti Kanadą -į 
rubežiaus jam liepė sustoti. '^ 
Nespėjus ant vietos sustoti. 
agentai paleidę apie 20 šū-y Ja 
viii į automobilių nušauda-rJs 
mi Virkula.
‘ l’rdliibicijos agentai pasi-' 

žymėjo ir Detroite. Pama-‘yi| 
tę upėje motorinį laivelį pa- 73 
sislėpė ir laukė kada pasįro- 
dys savininkai. Ėjo pro ša-‘rO 
IĮ trys vaikinai. Agentai pa-' 
leido į juos šūvius ir vieną '^ 
Eugsterį nušovė, o kitą SU- .įl 
žeidė.

Kongresmanai dėl tokio yrM 
žiauraus ir žmogžudiško a- 
gentų pasielgimo pakele ya 
protestą. Ypač šlapieji kon- 
gresmanai reikalauja, kad; “j 
prohibicijos agentai būtų 
nuginkluoti, ir kad už.šąUrG^ 
dymūs būtų patraukti atsą-w

k’
>

- —

v«

VIENNA, Austrija.—Ser
bų policija Zagrebe areštavo 
kroatų partijos vadus ir a- 
pie 1000 studentų. Areštavo 
Už tai, kad jie konferencijoj 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama grąžint parla
mento tvarką ir suteikt kro
atams daugiau laisvių.^. Ši 
rezoliucija buvo adresuota ir 
pasiųsta karaliui Aleksan
drui.

Taip tai dedasi šalyse kur 
nėra žmonių rinktos val
džios.I

KUN. PAULIONIS PASKIR
TAS ADMINISTRA

TORIUM

!*■

BROOKLYN, N. Y. 
“Garsas” paduoda, kad 
M. vyskupas paskyrė kun. 
K. Paulionį Apr. Panelės 
Švč. parapijos administrato
rium a. a. kleb. kun. Kodžio 
vietoj.

Naujai įšvęstas kun. J. A- 
leksiūnas paskirtas minėton 
parapijon vikaru.

Kun. P. Lekešis, minėtos 
parapijos vikaras, gavo vys
kupo leidimą vykt Lietuvon 
atlankyt senus tėvus. Išva
žiuos 20 d. birželio.

J.

Kongresas atmetė prez. 
Hooverio atsišaukimą suda- J 
ryti prohibicijos vykinimo 
tarybą.

Valstybės iždo viršinin
kai atsisako klausyti kon- 
gresmonų patarimo. Jie sa- 
ko, kad negalima paleisti be- ’ 
ginklių agentų.

Kalifornijos kongrese po yl 
šių šaudymų įnešta bilius, J 
kad valstijos iždas išmokėtų i 

nušautųjų šeimy-
jS’S 

'*4
bevvkindami “blair J 
pasižvmėjo žmogžu-o^Į

•< *53 
_____________ « * /s

• Ja
Kaip praneša Kaupo dien-‘' 

raščiai, švedu degtuku sindi- $ 
katas pradėjo degtukų eks- J 
portą iš Lietuvos. Dėl to ® 
degtukų gamyba Lietuvoje 
žymiai pakilo.

$25,000 
noms.

Taip tai prohibicijos ,a- 
gontai 
yvbę” 
dvbėmis.

-i.
«*s;-

♦e?

LAIMINGOS KELIONĖS 1
__________ . z*.

r < 4

Vietoje, kur žuvo nuo pa
sikėsinto jų rankos a. a. ka
pitonas Pranas Gudynas,. 
Kauno miesto valdyba nu
mato pastatyti paminklą.

KAUNAS. — Keli tūfan j 
tančiai Lietuvos msų žada, 
kraustytis i Piėtn Ameriką i 
Girdėt, bet gandai dar ųe-1 
patvirtinti, kad vienas UŽ-J 
sienio kapitalistas nupirkęs | 
Pietinėje Amerikoj didelei 
žemės plotą ir kviečia Lietu-.?

KONFISKUOTA A. VOSYLIAUS 
TURTAS

Kaunas. — Karo lauko 
teismo sprendimu sušaudyto 
studento A. Vosyliaus tur
tas konfiskuotas.

vos Respublikos 
kraustytis tenai 
Penkeriems būk 
duodamos tiems naujakų-s 
riams didelės lengvatos. Pft*. 
šakoju, kad iš Liet. RespvMO 
likos gali prisirinkti emK 
grantų rusų j tas vietas 
pie 6.000 žmonių. A; ’*|
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tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

36b Broadvvay,

»

Didelį išvažiavimą rengia Mote
rą Sąjungos Conn. Apskritys lie
pos 7, 1929 ant Light House 
Grove, Glastonbury, Conn. 1 vai. 
po pietą. Prašome kuopą ir drau
giją nieko nerengti ant tos dienos 
bet visi atsilankykite ant šio di
delio mūsą išvažiavimo.

Rengimo Komisija

t

ba

kenas Nr. susipažinti siunčia- 
veltul

dresas: “Saulutės” Adminis- 
aja Jurbarke.

Gegužės 18 d. tų sąjunga suruošė Įtįąį- spaudos balįmTo- į • užsieniuose;? yra kasmet ir sūtSaįi-visą žymesniąją visuo- ^.-Tąs pats buvo ir Kau- i^ Mmišteris pirmininkas F prof. Voldemaras baliaus metu pasakę kalbą apie Spaudos reikšmę visuomenės valstybės gyvenime. Ba- _ us nuotaiką su- dltunstė tik kai kurie operos os artistai. Jie buvo ėję atlikti baliuje ąją dalį, bet paskutine valandų atsisakė. Tuo būdu žurnalistai ir jų svečiai buvo nekultūringi] vals- teatro artistu apgauti. ;>to neužmirš nei spauda,visuomenė.
"‘V”.

•Reikia pasakyti, kad tie 
v operos ir dramos artistai, kurie junta dvasios gimi- 

x nystę su Lietuvos spauda ir 
Visuomene nepasekė fanabe- i rijas varinėjančių savo kole
gų pėdomis. Operos daini- f įlinkai p. Rakauskaitė, p. 

f Lipcienė ir p. Butėnas gra- C 4^ padainavo baliuje lietu- vįį, prancūzų, italų ir anglų kabomis. Dramos artistas 
Dineika taip pat veikliai prisidėjo prie spaudos į liaus pasisekimo.

'• 4 v

*

sėtas laiku. Yra jau ir su? dygusių javų. Atrodo labai gražiai.....Žieminiai javai kiek įvairesni. Kur rudeny ženiė buvo ne tokia šlapia, rugiai ir kviečiai sudygo gerai ir galima laukti gero derliaus.Ūkininkų nuotaika būtų 
visiškai gera, kad-ne baimė kitų blogų mętų. Daug kas mano, kad po vienų blogų metų turi eiti kiti nederliaus metai. Bet pavasario oras nerodo į blogus metus. Dabar ir šilimos ir lietaus pakanka.Daug blogiau su sodais. Y- ra sodų, kur nematyti nė vieno žalio medžio — visi juodi, kaip rudenį. Gali būti, kad kai kurie tų medžių dar atsigaus, bet sunkn tikę- ti, kad, šiais metais, jie duor tų vaisių.

SĖJA ŠIAURĖS 
LIETUVOJE

• v ’ —Orui sušilus sėja šiaurės Lietuvoje eina normalia vaga. Jęi nebus staigių oro

NUTEISTI KOMUNISTAI
Gegužės 24 d. Šiaulių A- 

pygardos Teismas nagrinėjo 
bylą Jasučio, Glezeraitės, 
Kadžio, Šumausko, Rumpio 
i r Tamošausko, kaltinamų 
priklausymu prie komunis
tų partijos. Svarbiausia kal
tinimo medžiaga zbuvo ta, 
kad —į kaip sako protokolas 
—kaltinamieji 1928 m. gruo
džio m. 9 d. 10 vai. pakaro 
susirinko į slaptą rūsį, esan
tį Pagyžių gatvėj 86 Nr. ir 
tarėsi ten partiniais reika
lais. Užklupus juos, žvalgy
ba radusi ten komunistines 
literatūros ir deginto popie
riaus pelenų. Reikalaujant

VĮBimOfO *
Vilkaviškis. — Gegužės 6 

4, aštuoniolika kilom. ųuyy^ kau į apskr. Viršininko raštinę išsiimti leidimą šapi- ragrafą pirktis, ' Tarnautojai paaiškino, kad organizacijoms tokie leidimai duodami. Parodžiau prašymą, kuriam buvo parapijos klebono antspaudas ir parašas. Viršininkas (jis čia ir Policijos Vadas) nusiuntė mane į ap. policijos raštinę. Ten sulaukiau -valdininko, kurį buvau matęs pas Apskr. Viršininką ir jam iš naujo viską referavau. Nupirkau žyminio mokesčio už 4 litus. Gavau Viršininko rezoliuciją: “Jei leidimas nebus duotas — jo negausite; jei bus duotas — jį atsiųsime per policiją.” Šitas valdininko pareiškimas mane nustebino! Prašiau valdininko man padėti, nurodinėjau tolimą kelionę ir kad čia nėra toks didelis dalykas, kurio negalima būtų tą pačią dieną at- » likti. Niekas nepadėjo, susikalbėti nebuvo galima.

DAUž^.TAT (Gardino apękr?>. Įtf^eįn^onių yąl). Iki šių metų turėjome privatinę “Ryto” mfokyklą. Bet šiais metais, dėl nežinomų priežasčių; mums (luoto“Ryi rtoje inspektorius o. Taipirbu-vomeeįM. y^įykų be'jokios mokyklos. tPo Velykų-pra
dėjo pas mumis lankytis Maręinkonių mokyklos mokytojas Jopas Kumpa, prikalbinėdamas'tėvus, įsteigti Darželiuose* valdišką mo
kyklą. Dąrželiečiai ilgai 
spyrėsi ir nenorėjo, bet “ap
sukrus” Kumpa, kaipo pa
žįstamas gerai asmuo, va
duodamasis, būk tai darąs 
“gerą” ir pats pradėjo joje 
mokytojauti.

Kaip žinome, jis mokyda
masis, gyveno lietuvių ben
drabuty, paskui buvo areš
tuotas ir nuteistas keliems 
metams kalėti, bet lietuvių 
visuomenės lėšomis buvo a- 
peliuota į aukštesnįjį teis
mą, kur tapo jam bausmė 
sumažinta. Pasiliuosavęs iš km būklė labai atsiliepė. Iš

PASIKORĖ DABOKLĖJ
Bartininkų daboklės na

muos rastas pasikoręs 15 
metų vaikas Jonas Mykolai
tis. Jis buvo kaltinamas, 
kad pavogė 600 litų, buvo 
atgabentas į Bartininkų da
boklę ir ten tardomas. Ry
tojaus dieną rastas negyvas. 
Jis kilęs iš to paties vals
čiaus Šulų kaimo.

kalėjimo, pradėjo, kaip ma
tome, tarnauti svetimiems 
-dievams. Jo veikimas pasi
rodė jau nebepirmą kaitą. 
Buvo jau net ir laikraščiuo
se rašyta,-kiek jis “pasidar
bavo ” dar rinkimų metu, ži
noma, “Bebekų” naudai.

rinkimas, išrinkta valdybą įr atnaujinta veikimas. Prie skyriaus vęikia knygynėlis, kuriame yra apie 150 knygelių.Vargas tiktai su mokykla, kurios netekome jau ketvirti metai ir vargstamu lenkiškoje.
I ~ —

ŪKIŠKAS SMUKIMAS U J

VilniaųsJEftivados padėjė
jas p. Kirtiklis vyriausiojo 
komiteto posėdy nukenteju= 
siems dėl nederliaus Vil
niaus kraštui šelpti padarė 
platų pranešimą apie ūkiš
kąją Vilniaus krašto buitį 
lenkų okupacijoje. Nuo 1922 
m. krašte tebuvę 2 derlingi 
mėtau Pereitieji metai bu
vo stačiai katastrofiškai ne
derlingi. Iš miliono gyven
tojų Vilniaus krašte nuken
tėjo 140,000 žmonių. Nuos
tolių dėl nederliaus pasidarė 
apie 150 milionų zlotų. Len
kų valdžia tedavė apie 2 mi- 
lionu. Vilniaus miestui* to-

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—jvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir .visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas------- 1-------------- ---------20c.

Apie Katalikų 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. —"7__

Patarmės lųoteiūns—pamo-

, • jį i i :

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą,
* *1 U

T&- .**'•

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
t 'Šakymėliai, eilėraščiai, juokai.

•Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pašau- 
113. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 

•pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
■ mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 

ir kitokį. Laikraščio kai- 
metams 2 dol., pusei metų— 

Eina 2 kartus per mėnesį, 
.veikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
ą dailininkai Leidžia “PASA- 
?Sr’• B-vė. Redaktorius A. Gied-

tik šūviais į orą pavykę juos 
sustabdyti ir suimti.

Valstybės gynėjas skaito 
kaltę įrodyta ir reikalauja 
kaltinamuosius nubausti: 
Tamošaitį ir Glezeraitę, kai
po vadus, po 8 metus kalėji
mo, o kitus po 6 metus.

Kaltinamieji teisinasi, kad 
susirinkę tartis grynai mok
slo reikalais (keturi jų-—mo
kiniai) dėl atleidimo nuo 
mokesčio už mokslą ir t. t. 
Tamošauskas labai karščiuo
jasi ir teismo pirmininko ša
linamas iš posėdžio.

Teismo sprendimas: Sulig 
126 str. Baudž. Statuto nu
teista: Tamošauskas — 8 
met., Glezeraitč — 8 metai, 
Ka’dys 4 m. 8 mėn., Šuma- 
nauskas — 7 met., Riimpys

ESPERANTO LAIKRAŠTIS
. Birželio mėn. Griškabū
dyje išeis pirmas: numeris 
mėnesinio iliustruoto, Espe
ranto ir lietuvių kalb. laik
raščio “Litova Esperanto- 
Revuo.” Leidėjas Pr. Ens- 
kaitis. Redaktorius Edv. 
Medišauskas.

SUDEGĖ KLUONAS
Baltininkų valsčiuj, Paši- 

įnėnų kaime sudegė ūkinin
ko Brūzbarto kluonas su vi
sa manta. Nuostolių pada
ryta 3,500 litų. Gaisro prie
žastis tiriama.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, ; nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote-► rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
į .visą papasakos.£“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžiamas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- ;; tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- ■ kaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie skyriai: 1) Vaiku auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- ' mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros skyrius ir kiti.> -> “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais £ viršeliais ir vinjetėmis. Jos forįnatas Yf&dis)yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.» 4 Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

“MOTERŲ DIRVA” -
; W. 24 Street, Chicago, IU.
V**

NAUJOJI LATVIŲ LIETUVIŲ 
VIENYBĖS VALDYBA 

passkirstė pareigomis se
kančiai : Draugijos garbės 
pirmininkas prof. E. Volte
ris, Valdybos pirmininkas 
— J. Raupys, vice-pirminin- 
kai — maj4.-A, Ardickas ir 
J.' Paleckis, sekretoriai — 
L. Žukauskaitė ir G.' Galva
nauskas, kasininkai — M. 
Kubiliūtė ir A. Čepelis, tur
tų saugotojas—J. Vanagas- 
Simonaitis. šeštąjį L. L. 
kongresą nusistatyta šaukti 
Kaime birželio mėn. 21-23 d.

MIKOLČIŪNAI, Vilniaus- 
Trakų apskr., Kaniavos vai. 
Daug mūsų sodžiui teko nu
kentėti dar 1921 metais, o 
keletas asmenų pav. O. Miš
kinis, D. Švedas ir kiti ilgus 
rngtus sėdėjo Gardino kalė
jime. Bet vistik to 'nežiū
rint, susipratimas mūsų tar
pe nesilpnėjoybet stiprėjo ir 
1927 metais įsteigėme šv. 
Kazimiero draugijos skyrių, 
kuris po truputį kruta, ju
da.

BUBELIAI, Seinų.apsk., 
Krasnavo vąls. Kaip kitose 
Suvalkų krašto vietose, taip 
ir mūsų sodžiuje veikimas 
buvo smarkiai sutrukdytas 
ypatingai 1727 m. per retor
sijas. Nuo to laiko net vei
kiąs mūsų sodžiuje Šv. Ka
zimiero Dr-jos skyrius visiš
kai apmirė ir iki šių metų 
balandžio mėn. 21 d. nieko 
apie jį nesigirdėjo. Tik tą 
dieną buvo padarytas susi-

K| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINIS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ y7

MALDŲ RINImHĖTJS, baltais viršui pdą ’
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais virbeliais___ k___
MALDŲ R]
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliaia___^J______!
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodis pras-

... tais viršeliais __ ________________ 7_______

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu :

1

$1.75
$125

IINĖT.IS, juodais viršeliais..___ k____ 1$1.75
' * '* $1.00

.50
e

366 Wert Broadvray Mass.

750 krautuvių Vilniuje pas
kutinių laiku užsidarė 164. 
1924 m. pramonės I katego
rijos liudijimu išpirkta 47, 
o 1929 m. tik 29; II katego
rijos 1924 hk išpirkta^lOSŪ, 
o 1928 m. jau tik 768. Dar 
labiau sumažėjęs kitų kate
gorijų liudijimų išpirkimas. 
1928 m. gale Vilniuj protes
tuota 8,462 vekseliai, o 1929 
m. sausio mėn. 10,321. Užsi
rašiusiųjų važiuoti į Pran
cūziją skaičius padidėjo tre- 
jatiek.

JAUNIEJI “KULTŪRTRE
GERIAI”

✓

Vilnius. — Kai]) kasmet, 
taip ir šių metų atostogose 
atvyksta apie keli tūkstan- 

lenkų skautų iš Galici- 
į demarkacinę liniją, 
įsitaisysią sau stovyk- 
Vis mat krašto “kultu

vus” pirmyn,, ne atgal, 
gyventojai susilaukę

v • •ciai 
jos 
kur 
•Jas. 
rinimas 
nors ;
tokių svečių ir ne labai pa
tenkinti.

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEOERACIJOSXIX-TAS 

KONGRESAS
Am. Lietuvių E^.K. Federacijos 

XIX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
m.

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 metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svam
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti

Am. L. B. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

TeL Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

I

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams. '
683 NORTH MAIN STREET 

Brockton, Mass. 
OFISO VALANDO8

ano 9 Iki 8 kasdien

TTT^75’- 
-pamo

kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengč 
Kun. V. Kulikauskas ______ '

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila________$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mytbologijos 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________ .■

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
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._________ 65c.

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 15ę.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.
- Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis --------------------------------- 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio---------------- ;—$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis--------- 75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas..._25c. 
. Vaikų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui_____...50c.

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------------------------------ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _____________________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

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

Bitininkas. ■— Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis----------- 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.

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- 
sys —t.------- ---------------- --------- 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M: Gavalevičius f 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ____________________$1.00

Legendos Įr Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ---------- ------- 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė ktfn. -P; Bučyę ___ ;_____ 80c.

Socializmas ir Krikš&mybA
Prof. V. Jurgūčio_____ ___ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaunietis _________________ 10c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
t.vmėlial Išleido M. Paltana- 
vičia ___ :________ č._____ 25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargias) ___ 15c.

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas - - - ______ 5c.

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys lV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuviu kalbon 
išguldė P. B. ______________25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Žajančauskag__l>0« •

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo.. Išguldė Lapšiaus Vaikas____ L_________________įoc.-;

Moterysta ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis_____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis------------------- 50c.

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

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas__________60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenes Užta
rytojo. Vertai M. M. T._____ 20c. •

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

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

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ________________ __30c.

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

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ______________10c.

SunkiausiaisLaikais. Parašė
A. Rucevičius______________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- 
nas-------------- ----------------------40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ------------------------ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis -------------------- 50c.

Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das .......—__________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas __________________ 25c.

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis________40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicckauskas.__10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas _____ __ ____________ 30c

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama.- , 
Vertė 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-me 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
i Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 

, Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais m*hkš- 
ais riršeliais)------------------- 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais) —<--------------------50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius —1)01103 (celuloidos vir
šeliais) ________________ $1.00

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass,
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DARBUOJAS SU , 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm pirk 
slant. Jokio komiso nereikia mokStL“ 
Aš parduodu tiesiai. -

Pasaulio garsus VOSE grand, ;<• 
player 
vartoti 
puikus

Apaštalai-žvejai darbavo
si per visą naktį. Nieko ne-1 
pagavę, pavargę ir nusimi
nę, jau rengėsi grįžti namon 
tuščiom rankom, kaip štai 
j n akys pastebėjo pažįstamą 
žmogystą: tamsoje- matėsi 
Išganytojo asmuo. Po ne
sėkmingos žvejonės 'nors 
tiek susiramino, kad galėjo 
matyti Mokytojo veidą: pa
miršo nuovargį ir badą ir 
buvo pasirengę klausyti Jo 
pamokslų. Bet Išganytojas 
parodė, kad jam rūpi ir jų 
kūno reikalai ir paklausė a- 
pie žvejonę. Petras nuliū
dusiai pranešė, kad per 
kiaura nokti darbuodamiesi,4 C. 7

nieko nepagavo, 1x4 — pri
dūrė — Tavo žodžiu išnaujo 
užleisiu tinklą. Jo pasitikėji
mas Kristumi buvo gausiai 
ai lygintas, nes šiuo kartu 
pagavo tiek žuvų, kad val
tis niaž ne pasinėrė. Petras 
taip nustebo tuo stebuklu, 
kad maldavo Viešpaties nuo 
jo atsitraukti, nes. girdi, nu
sidėjėlis-žmogus aš (*su.

.Jėzus Kristus čia parodė,, 
kad ištikimieji Dievo tar
nai turi visko perpilnai: ir 
Dievo maloniu ir net žemiš- 

— knjų dovanų;- Dievas neįui-. 
ii palikti skolingas: tu jam 
mažmožiu pasitarnausi, o 
Jis tau šimteriopai atlygins. 
Bet Jis nori, kad melstūmei 
ir prašytum. Ir Jam tas pa
tinka, kad prašytumei nfc 
žemiškųjų, o dvasinių daly
ku. Jisai pats taip pasakė: 
‘‘Visų pirma ieškokite Die
vo karalystės ir teisybės, o 
šie visi daiktai bus jums pri
dėti." Vadinasi, gerasai 
Dievulis duos mums ko ]>ra- 
šysirne ir pridės dar dan-

. giau.
tinka, jei prašome 
žemiškųjų daiktų ? 
jau negalima melsti 

ir sėkmingo gvvenimo 
ant žemės ? Galėt gali-

ta žmogui reikalinga, kad 
įgalėtų eit savo luomo parei
gas, — bet tie visi dalykai 
yra tik antraeiliniai, taigi ir 
maldauti jų galima tik ant
roje eilėje, nes visų pirmiau
sias reikalas yra išganyti sa
vo nemirštamąją sielą. Šven-

savo gyvenimui ir ką turė
jo išdalydavo kitiems, bet 
juos Dievas taip aprūpinda
vo, kad jiems nieko nestigo, 
o jei kartais tekdavo jiems 
pavargti dėl šio gyvenimo 
trūkumų, tai jie tų skaityda
vo didžiausiu malonumu.

Ir mums reikėtų atsimin
ti, kad Viešpats neapleis sa
vo tarnų, kurie su pasitikė
jimu prie Jo šaukiasi.- •

Marijonų Kolegijos Mokslo 
Metų Užbaigimas

> ir pridės
Kodėl gi Dievui nėpa- 

grynai 
Ar gi 

sveika-
1 os
•v •

čia

ma, kodėl ne ? Bažnyčia gi 
turi tam tikras maldas ir 
palaiminimus visokiu šio gy
venimo reikmenų. ir sveika-

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie 

Ciai meilę ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa 
laikytu patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš DidijĮ Karų pla 
—" čiar žinomas tr visu mylimas, didėlis, 

paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis." Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
S 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 st 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti 
niu," parašyk laiškų šiuo adresu: 
“šaltinis" Marijampolė. Lithuania, — 
gausi vienų n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juc 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šaltinio’' Administracija

Birželio 2 d. sekmadieny 4:00 i 
po pięt Tėvų Marijonų Kolegijoj ■ 
buvo nepaprasta iškilmė, tai už- ; 
•aigimas mokslo metų. Ši nepa

prasta iškilmė bus priskaityta 
prie istoriškų įvykių. Sakau isto
riškų, nes ištikrujų ir yra isto
riškas, kadangi pirmi Lietuvių , 
Kolegijoj Amerikoj septyni jau
nikaičiai kurie joje pradėjo ir 
>aigė mokslą. Ant šių brangių 
iškilmių buvo suvažiavę keletas 
gerb. kunigų būtent kun. L. Drau . 
gelis Aušros Vartų par. kleb., 
%un. Dr. Matulaitis “Draugo-” 
administratorius, kun. J. Kloris 
Waukegano. III. kleb., kun. Ig. 
Vbavičius Dievo .Apvaizdos par. 
kleb., kun. II. Vaičiūnas su savo 
vikaru kun. Švarliu iš Cicero, III. 
ir i.aip nemažai svečių. Paskirta
me laike varpui suskambinus eiti 
į svetainę, kaip tik svečiai prisi- 
arfinč prie svetainės durų, tuojau 
r legljos didelis benas vadovau
jant prof. Tėvui Massey užgraji
no maršą ir tolei grajino iki visi 
svečiai susėdo. Svečiams susėdus 
Kolonijos direktorius gerb. kun. 
Dr. Navickas trumpai paaiškinęs 
iškilmių tikslą, reikšdamas savo 
dėkingumą atsilankiusiems, pasa
kė kad, visiems Tėvams Marijo
nams ir Kolegijai yra didelis 
džiaugsmas, kad šįmet pirmą lai
dą išleidžia Tėvai Marijonai iš sa
vo Kolegijos septvnius j’aunikai- 
< ius, kurie pradėjo ir baigė Kole
gijos mokslą čionai, sako, tiesa 
i au išleisdavome ir praeitaisiais 
metais, bet tie buvo pradėję ki
tur. tik čia baigė. Toliaus sako, 
septyni tai mažas skaitlius, bet 
jie turi didelės reikšmes, nes šie 
7 jaunikaičiai išeina iš pirmos A- 
n ; ikoje lietuvių Kolegijos ir šis 
atsitikimas bus priskaitytas prie 
istoriško įvykio. Po supažindini
mo kalbai Dr. Navickas perskai
tė visų baigusių Kolegiją vardus 
kurie gaus diplomus. Tada iš 
eilės baigusieji mokslą gražiai 
kalbėjo ir skaitė savo gražius ir 
juokingus visokius kurinius, ku
rie pusėtinai prijuokino publiką, 
ypač savo paliekamuoju Testa
mentu ir Pranašyste. Pirmiesiems 
trims pakalbėjus ir išreiškus savo 
mintis ir dėkingumą Tėvams Ma
rijonams jų auklėtojams-mokyto- 
jams už jų sunkų xdarbą ir pas
tangas juos mokinant ir savo vi
sus ■'pergyventus įspūdžius laike 
keletos metų. . Tada Marijonų 
Frovincielas Ąjerb. Tėvas Kudir-

\

ka Įteikė diplomus baigusiems 
Kolegiją. Trys gavo aukso me
dalius. Pirmą J. Pauliukonis iš 
La'.vrence. Mass. už aukščiausius 
laipouus moksle, kitas taip pat 
p’ gerus laipsnius, o trečias ge
riausiai mokėjo lietuvių kalbą, 
šių dviejų pavardžių nepamenu.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

♦
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XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUCIS, M‘ I. C.

Labai Įdomi knyjr.a. Aprašymas žymiausių nuotikin Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės j Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

Medalius paaukavo gerb. kun. P. 
Juras iš Laivrence, MasĄ, lietuviu 
par. kleb., antra kun. Pr. Vaitu- 
kaitis iš Chicago, ir trečią kun. 
J. Kloris iš Waukegano. III. lietu
vių klek, tam kuris geriausiai lie
tuviškai kalba. Įteikus diplomus 
ir medalius toliams tęsėsi progra
mas. Pasibaigus programui gerb. 
kun. Dr. Navickas perstatė ir pa
prašė ši tą pasakyti gerb. kun. : 
II. Vaičiūną Cicero par. lietuvią

‘ • • 1 

kleboną. Gerb. kun. Vaičiūnas- ( 
savo gražioje kalboje ir tarp svei- 1 
kiniinų ir nuoširdžių linkėjimų, ■ 
pažymėjo sakydamas, gal Dievas 
tik laimindamas šią pirmą iieru- ! 
vių Įstaigą taip surėdė kad pir- ' 
mieji iš jos išeitų septyni jauni- ■ 
kaičiai kaipo septynios dovanos 
Dvasios šventos. Po kun. Vaičiū
no, kalb'jo gerb. kun. J. Kloris 
didelis mūsų tautos pp.trijotas, 
kuris viešai pažadėjo kasmet au
koti po aukso medalį, tam moks
leiviui, kuris geriausiai mokinsis 
ir kalbės lietuviškai. Už jo t .ki 
gerumą ir paskatinimą moksleivių 
prie mokinimosi lietuvių kalbos, 
visa publika gerb. kun. Klioriui 
išreiškė d’delj dėkingumą griaus
mingais aplodismentais. Po jo bu
vo perstatytas kalbėti gerb. kun. 
Ig. Aibavieius Dievo Apvaizdos 
kleb. Gerb. kalbėtojas reikšda
mas sa\ o džiaugsmo Tėvų Marijo
nų Kolegijos dideliu progresu, sa 
ko, pirm’aus buvo visokių baugi
nimų ir abejojimų apie lietuvių 
tautos išeivijos ištautėjimą. bet 
dabar j;U ačiū Dievui ir Tėvų 
Marijonų pastangoms tas pavojus 
prąšalifltas, tik dabar visiems rei
kia stoti Į vienybę kad šis pradė
tas gražus darbas būtų varomas 
pirmyn. ,

Ant galo kalbėjo pats Provin- 
ciolas Tėvas F. Kudirka, kuris 
gražia kalba užbaigė šias gražias 
iškilmes. Apart linkėjimų dėl 
moksleivių baigusių Kolegiją pa
žymėjo, kad visada ir visur būti 
dorais, rimtais ir netingėti dirbti, 
kad geriaus prisirengti prie atei
nančio darbo koks jų laukia, kad 
tada jie galėtų užimti ir pavaduo
ti senuosius darbininkus kurie jau 
bus pavargę. Tėvui Kudirkai bai
gus kalbėti, benas užgrajino mar
šą. tada visi pakilo ir išpalengvo 
apleidę svetainę ėjo ant vakarie
nės, kuri buvo parengta ir dėl 
buvusių svečių. Tarp visų svečių 
buvo brangus garbės svetys- net 
iš Washingtono atvykęs ant. šio 
istoriško įvykio, tai gerb. Dr. M. 
Bagdonas Lietuvos Pasiuntinybės 
Wašhingtone narys, kuris gerėjo-

> _

. si ir džiaugėsi didele Tėvų Mari
jonų Kolegijos pažanga. Jis sa
ko, kaip čionai buvau paskutiniu 
sykiu bus tik pora metų, bet per 
tuos du metu toks padarytas pro
gresas, kad man atrodo jog esu 

; nebe toje vietoje, kaip narni skai
čiumi daug padidėjus, taip pat, 
kaip iš vidaus taip ir iš oro duo
da kitokią išvaizdą. Po vakarie
nės, kas viduje vaįkąčiojo ir dai- 
rinėjos po įvairius kambarius, kas 
Luke žiūrėjo ir gėrėjosi gražiais 
aplink reginiais iki saulelė pradė
jo žemyn leistis, tada visi atsi
sveikinę su Tėtais Marijonais ir 
moksleiviais linksmi sau traukė 
Į namus ant nakties poilsio linkė
dami Tėvams Marijonams ir jų 
Kolegijai šviesios ateities.

Svečias

Shj metti birželio mėnesy
je sueina dveji metai nuo 
pradžios Šv., Jėzaus Širdies 
Intronizacijos platinimo A- 
inerikos lietuvių tarpe.

Šiais* antrais metais Šv. 
Jėzaus Širdies Intronizacija 
naujai daryta sekančiose pa
rapijose: Maspeth, N. Y.; 
Canibridge, Mass., ' Lowell, 
Mass., Binghamton, N. Y., 
Amsterdam, N. Y., St. Clair, 
Pa., Frackville, Pa. ir Chi
cago, III. Aušros Vartų Pa
nelės Šv. parapijoje. Nau
jas gražus būrelis apie 400 

šeimynų naujai pasivedė Meilės Karaliaus valdžiai; gan 
skaitlingam šeimynėlių skaičiuje Šv. Jėzaus širdis rado 
sau malonią užeigą, kaip prieš NIK šimtmečių palaimin
tuose Betanijos nameliuose.

Dabai* antras metines sukaktuves minint norėčiau: 1. 
Paraginti pildyti nors svarbiausias Šv. Jėzaus Širdį savo 
namuose intronizavusių šeimynų pareigas nurodytas kny
gelėje “Trumpas Intronizacijos paaiškinimas,” pusi. 9-15. 
Lai visos šeimnosir jų nariai jaučia, kad tikros prietelys- 
tės santykiuose jis privalo gyventi su Šv. Jėzaus Širdžia. 
Šiam mėnesyje Jos garbei pašvęstame reikalinga ypač 
gaivinti savo širdyse tuos brangius ir šventus jausmus.

2. Sekmingesniam Intronizacijos platinimui manoma 
st.l urti “Šv. Jėzaus Širdies Intronizacijos namuose Na- 
eionalis Sekretoriatas Lietuviams I. A. V." Tam jau 
yra gautas sutikimas iš Vyriausio Direktoriato. Bet iki 
tai įvyks visoms šeimvnoms, kurios norės savo namuose 
pasidaryti ineronizaciją patariama: a) geriausia per sd- 
vo parapijų gerb. klebonus arba tiesioginiai gauti iš direk
toriato arba artimiausio sekretoriato tam reikalingus di
plomus ir mažą knygelę “Trumpas Intręnizaeijos paaiš
kinimas.” Diplomas ir toji knygelė kainuoja 35c. Biedni 
gauna dovanai,.- Hekretvriatų adresai sekautį kartą, bus 
paskelbti.

b) Gavus diplpmą parėdyti namuose Šv. Jėzaus Šir
dies paveikslą arba stovvlėlę, numatytą dieną atlikti išpa
žintį, išklausvti šv. mišių, užprašyti vietos kleboną arba 
vikarą ir jam vadovaujant atlikti apeigas nurodytas kny
gelėje pusi. 16-24. Negalint kunigui dalyvauti, apeigas at
lieka patys šeimynos nariai.

c) Labai pageidaujama, kad šeimvnos padariusios in- 
tronizaciją apie tai praneštų direktoriatui arba artimiau
siam sekretoriatui.

) •

kas dirbtuves; kur juos la
bai ir labai išnaudoja.

Ūkio pagerinimui reika
linga turėti visokiu įrankių, 
kuriuos gamina fabrikbs. 
Daug daiktų perkama iš pa
prasto rankų darbo, bet toks 
darbas dažnai toli atlieka
mas, taip kad nuvykimas
darbo vieton gaišena daug 
laiko, arba pačių daiktų pri
statymas daugiau kainuoja, 
negu išdirbimas. Liet. Ūkio 
D-ja rūpinsis • ūkių pakėli
mu, tas greičiau įvyks, jeigu 
lietuviai kartu ims į savo 
rankas amatus ir turės bent 
viename kitame sodžiuje ge
rą siuvėją, dailidę, kalvį, 
šaltkalvį, batsiuvį. Be to su
mažėtų žalinga mūsų kraš
tui lietuvių emigracija į 
Prancūziją, Argentiną, Bra
ziliją.
Todėl tikimės, kad ir “Vil

niaus Liet. Amat. D-jai” 
pradėjus veikti, lieturių vi
suomenė jos darbui pritars

Suvirs 22 Metu 
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

ir upright p|aDal. Nauji fit' 
Orthophonic VICTROLA. ir.’ 

MAJESTIC radio.
Reikalauk Katalogo 

LENGVOS IŠLYGOS
Vose & Sons Piano Oo. £ ja 

160 BOYLSTON ST. BOSTON ||

ir prie amatų ir pramonės'^ 
ėmimo i savo rankas prisi-'Ni 
dės.

Mintys apie Spaudą
♦

Spauda—tai aštrus peilis, 
kuri reikia tinkamai varto- 
1i. Be peilio kultūringas 
žmogus negali apsieiti, bet 
tuo pačiu peiliu kartais bro
lis brolį paplauna.

Ūkininką pažįstam iš lau
ko, šeimininkę iš pietų, 
miestą iš namų, o žmonių 
apsišvietimą iš spaudos ir 
jos palaikymo.

"r

* **' -4

N * ’

Pažinti laikraščio -veidan 
galima ne ilgai, bet atvdžiaį 
skaitant. "■/

" 4'

Kairysis batas negali būti— 
maunamas ant * dešinės ko- 
jos: tuo labiau-negali būti J 
vieno, bato, kuris tiktų* 
kairei ir dėžiniai.

Taip yra ir su spauda.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA g
366 West Broadway, South Boeton, Mass. S
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Kun. S. Draugelis,
-' » - - Direktorius Lietuviams J. A. V.

Antrašas:
114 Springardęn St., Easton, Pa.

Amatininkai Sukruto
------------ —

tuviai daugiausiai rūpinosi 
švietimp reikalais, bet ne vi
siems lemta mokslus eiti, ar
ba ėjusiems užbaigti. Todėl 
ir amatu mokyklų arba dirb
tuvių tobulinimo reikalą lai
kome neatidėtinu dalyku. 
Visų Vilniaus krašto lietu
vių gyvenimas yra paremtas 
vien ūkiu, bet ūkiai smulkė
ja, kiekvieni metai skaldo
mi Į mažesnius sklypelius, 
ant kurių pragyvenimas yra 
labai sunkus. Svetimtaučiai, 
visokius amatus turėdami 
savo rankose, dar labiau lie
tuvių ūki silpnina. Lietu
viai kurie nori išmokti spė
ri jališkesnio darbo, privers
ti stoti į svetimas privatiš-

VILNIUS. — Gegužės 12 
d. Įvyko Vilniaus Liet. Ama
tininkų D-jos steigiamas su
sirinki mas. D i en ot vark ė j e 
buvo: 1) Susirinkimo atida
rymas, 2- Prezidijumo rin
kimai ir 3) Įstatų priėmi
mas. Perskaityti įstatai li
to vienbalsiai priimti, ir da- 
j>ar tikimasi, kad neužilgo 
>us valdžios patvirtinti. 
Vilniaus Liet. Amat. Dr-ja 
rūpinsis sujungti visus lie
tuvius amatininkus Vilniu
je ir Vilniaus krašte, steng
sis pagurintr jų būvi, steig
dama tiųkamas, lengvomis 
sąlygomis prieinamas, viso
kio amato mokyklas ir dirb
tuves. Iki šiol Vilniaus lie-

^Mūsų kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalimi.—BAcher.
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-------■^8Ig"DIENAS ANT OKEANO^W1
T ATha iš <Į arba iš 

LIETUVOS 
per Cherbourg- ar Bremen 

V Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

I I KI HI S irEUKOPA Į TIK 7 DIENAS J LIETUVĄ
Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses 

Paraukus ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 
Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 

I Lloyd Laivais
B Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų
B klauskite vietos agentų arba

ImCRTU CEEMAfS
1LLCYD

STATĖ ST., BOSTON, MASS
X'

Žmonės mažai galvodami 
neretai išsiskiria sau drau
gą. be širdies, kad tik būtų 
puikios išvaizdos; panašiai 
apsigauna ir su spauda.

Spauda, tai pinigai, kurių 
negalima iš svetimų rankų 
priimti, pačiam jų nepatik
rinus.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
, Nauja Knyga

v

.,3

“Jauna kūryba’’^
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaei- "į 
JŲ- 
Verta 

vynuose tą gražią knygutę.

Dėl spaudos laisves beko
vodami daug žuvo, bet ne
maža kenčia ir dabar, kovo
dami dėl geros spaudos.

f t.

kiekvienam turėti
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Už persiuntimą prisiųskit ŪŽie; 

pašto ženklelį.
“DARBININKAS”

336 B’way, So. Boston, Mass,-

Kaina tik 25c.

3c. ’ d
, '*9
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18 BIRŽELIO - JUNE <
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Antra šių Metų Didžiausia Lietuvių Ekskursija

4

Išvyks iš New York’o

Birželio-June 18, 1929
Laivu “LITUANIA”

BALTIC AMERIKA LINUOS

—Smagiausia—Patogiausia—Kelionė—

Atsižvelgdama į skaitlingą ekskursiją gegužės 18 d. 
ir pildydama Amerikos lietuvių norą, Baltic Ameriea 
Linija nutarė tą norą phtenkinti ir rengti ekskursijų 
birželio 18 dieną.

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖSI

Dėl visų informacijų kreipkįtės į vietos agentą
arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IJ NEW YORK’O 
.Birželio 18 “LITUANIA” ...............Liepos 20
...Liepos 3 "ESTONIA" ......... RuRpluflo 10

LITUANIA"........
ESTONIA“..........
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SPAUDOS

pi ai uis pi 1 n a i įvyks, |.

Kaunas, 1926 mt.

MINTYS IR AFORIZMAI

T ’

Bet tu netykok dvarų atkovoti, 
Liaudis kuriuos mūs’ įkūrė,—
Ir kaitų su liaudim jūs’ stengsime stoti 
Kultūroje kilti, pečiais susidūrę,—

Žemės nesiekę, orkestro bangomis, 
Į Vilnių, į Vilnių me’3 traukiam 
Meilėj išskėstomis vargo rankomis, 
Žemė ten mūsiškė laukia.

PRENUMERATOJ KAINA:
Amerikoje metams.................. .$4.50
Užsieny metama..............................$5.50
Viena kart savaitėje metama... .$2.50 
Užsieny viena kart savaitėje met. $3.00

mintys mano su tavim bu- 
” Nors moters tauš-

Kuopos lietuviškos—kuopos artojų—
Jau bedainuos tik liaudinę,—Tąigį nekelk į.laukus-mūši]—kojų^----------
Darbo daina pamainyki karinę!..

Iš“Mūsų Vilnius”

Tik nutupdyk tu karingų arelį 
Liaudžiai savajai nuo sprando,— 
Lietuva, Lenkija, savo laukelį 
Ars,—jau ginklų nebgalandę ;

Neužkabyki mūs’ gobšus kaimyne,— 
Ginklus į žagrę suliesim,
Mūsų ir jūs, tegyvuoja tėvynė— 
Kojom mūs’ josios neliesim;

.^.Spaudos draudimo metu išplatintų knygų skaičius gana didelis. 1897 m. A. Jo- .nas Zanavikutis išleido kny- ^elę (“Suskaita arba Sta- Jfetika visų lietuviškų kny- 
atspausti] Prūsuose nuo Jp64 metų iki pabaigai 1896 įmetu”), kurioje surašyta, kiek Prūsuose nuo 1864 m. Iri 1896 m. parduota lietu- ,/yiškų knygų ir laikraščių.

Viso tuo laiku parduota 
Jietuviškų laikraščių 427,100 
'lįjjempliorių už 58,100 rub- rfių. Kartais leidėjams tek- 

net labai nukentėti.
m. nešant per rubežiii SpSyba suėmė 1000 egz. •^Tėvynės Sargo,” kurį rci- kOįjo iš naujo s]įausti.Spaus- ^uyininkai gaudavo savo pi- iSkus ir nieko nenustodavo.Ldaknygių Prūsuose is-

č
9

, - ■>

------m. ū 1X *» >: > ; ’ Vitkanfa*

Į VILNIŲ...
. (Ateities vaizdelis) . . .
Iš cikliaus “Už tėvynę.”.

♦

I

“DARBININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
BMT** •*_____

Iraskobo sumanymas
""1 "

■** 
rei? Turtingieji Amerikos žmo-

vis labjau pradeda su- 
gA prasti, kad įsigijo turtų dar- 
ĮEbininku prakaitu ir kad 
|| jięms nors šiek tiek privalu 
k mažutėlę lų turtų dali grą- 
Fį-Sinti visuomenei labdaringu 
ĮL tikslų formoje. Žinoma, to- 

gražu nevisi tą daro, bet 
bent pas nekuriuos atsiran- 

E da toji labdarybės sąmonė.
' Ir taip C. Ilarold Smitli 

S paskiria 1,000 dol. dovanu 
ĮL_tam, kurs jam nurodytų ko- 
| kiam labdaringam tikslui 
E galėtų geriausia sunaudoti 
| 19,000,000 dol. savo turto. Į 
KKitas turtuolis. Senatorius!

James Couzens paskyrė 
f $10,000,000 Michigano vai- 

kams. Bet žymiausi;] vaid- 
|-menį Čia nori suvaidinti 
® John.J. Raskob, buvęs Bė
re ifidkratų Partijos rinkimų 

menageris. Jis yra labai tur- 
t tingas ir geras katalikas.

Kaipo toks, jis jaučia- savo 
sąžinėj, kad tą turtą jam 
padėjo sukrauti darbi žmo- 

>- nes ir<uo būdu jie turi tei- 
| sės nors kiek dalvvauti t u r- 
M žuolių gerovėje. Kadangi 

darbininkams tie turtai ne- 
| prieinami ir jie daugiii-dau- 
’y giausia gali padėti mažą tik 

AĮalelę savo kruvinai uždirb
tai ir sunkiai šutau pinti] pi- 
■IHgų — didė dauguma ir to : 

?Jftėgali padaryti — tai Ras- 
Kkob išgalvojo įaują planą.

Sulig kurio darbininkai ga- 
lėtų naudotis ne vien taupo- 

>ankų nuošimčiais, boti 
^Sdgebėti] prieiti ir prie tik- 
jtrejo turto šaltinio, vadinasi, 
f misi pirkti šorų bei akcijų 

kokios nors rimtos, nepri-

gaulingos kompanijos. Tam 
tikroji komiisija prižįūrėtų, 
kad perkamosios akcijos bū
ti] teisingos ir tuo būdu ne
prityrusius darbininkus ap
saugotų nuo išnaudojimo ir 
skolintų jiems pinigų tam 
tikslui atsiekti. Nuošimčiai 
iš tųjų Šerų būtų, žinoma, 
daug didesni kaip iš tau ] lo
mų jų bankų, ir tuo būdu 
darbininkai atsirastų tokioj 
padėty, kuri jiems atidarytu 
duris i daug žymesni savo 
būvio pagerinimą.

Ar tas
pa rodys ateitis, l>et p. Ilas-j 
kobui reikia atiduoti kredi
tas, kad jis pirmas pradės 
vadovautis teisingumo prin
cipais santikiuose su darbi
ninkais. O ištiesi], jau metas 
būti] kas nors pradėti, nes 
dabartinė diirbininkų padė
tis neatsako ne tik gailestin
gumo, bet ir pa prasčiausio 
jei s r n gnmo rei kalą vintams. 
Ištolo žiūrint jieitikėtina, 
kad tokioj aukso šaly kaip 
Amerika. vieni nežinotu ką 
daryt >u pinigais, kiti gi — 
o tokiu dideli ausi a didžiuma 
-— beveik mirti] badu. Deja, 
taip yra, ir jei turtuoliai ne
susipras ir padėtis nepaki
tęs. gali išeiti kokia nors 
katastrofa, kur nieko gero 
nelemia Amerikos gyveni
mui.

Pasirodo, kad milijonai 
ne vien tik sukietina žmo
gaus širdį, bet ir aptemdina 
protą. Labai mažai turtuo
lių tą supranta, ir jeigu čia 
p. Raskob sveikai orientuo
jasi, tai jam užtai garbė.

K.

NELAIMĖ IR 
JOS RIBOS

, — ....
(Švenčiame spaudos atgavi, 

nio sukaktuves, šis straipsne
lis, cenzūros išbrauktas, pri
siųstas iš Lietuvos slapta, pri
mins mums šių dienų spaudos 

- "laisvę” Lietuvoje.—Iied.)

“L. Aido” tautininkai jau 
nebe pirmąjį ir veikiausiai 
dar ne paskutinį kartą sten
giasi įtikinti savo skaityto
jus, kad esamų šiandieną 
Lietuvoje spaudos sąlygų 
kaltininkė yra pati spauda. 
Girdi, spaudos laisvės sub
jektai, vadinas laikraštinin
kai, nemoka laisve naudotis, 
nežino savo laisvės ribų ir 
dėl to reikią net vienas kitas 
Į Varnius gabenti. Čia pat 
“L. Aido” tautininkai‘suk
tais vingiais mėgina užbėgti 
savo skaitytojui už akių ir į- 
rodyti jam, kad laisvė labai 
kaistai suprantama, kad ji 
reikia varžyt, ir kad ypač 
kultūringose valstybėse ji 
varžoma, kad spaudos, kaip 
ir kitu didelių pajėgų vario- 
j imas turi būt valstybės prie
žiūroj ir, pagaliau, kad ge
riausiai spaudą sutvarko 
cenzūra ir cenzūros praleis
tų nepatinkamų straipsnių 
menamu rašėjų ar .įkvėpėjų 
į Varnius išsiuntimas. Štai, 

i girdi,-“ vienur -piHutis jarrčtn 
1 laisves varžymą, jei jam ne
leidžiama nerūkančių vago
ne rūkyti, kitur — jei drau
džia pasikoliot. išsigert ir pa- 
skandalyt viešoj vietoj.” 
Girdi, “didžiausią laisvę ra
sim pas laukinius. T^kie 
žmonės yra visiškai laisvi.” ; 
O “kiekviena valstybė yra ' 
didelė laisvės varžytoja. Ji 
ima prievarta mokesčius, 
verčia klausyt įvairių įstate- : 
mųirtt.” Ir “juo kultūrin
gesnė visuomenė, juo dau
giau ji varžo laisvę. Štai kai 
kuriuos vak. Europos mies
tuose vakare po 10 vai. drau- : 
džiama trukšmauti net ir sa- < 
v o bute, draudžiama spiau- j 
dyti gatvėje, liepiama eiti vi- i 
suoinet tik iš dešinės pusės.” . 
Girdi, “nitroglicerinas, di
namitas, trotilas, atropinas

— vis tai didelės pajėgos. 
Užtat jų laisvas vartojimas 
labai suvaržytas. Paprastam 
piliečiui legaliu keliu jos ne
prieinamos. ” O “jei valsty
be daboja ir tvarko” tų dide
lių pajėgų vartojimų, “tai la
bai nusidėtų, jei nedabdtų 
spaudos vartojimo.” Girdi, 
“jokio autoriteto negerbian
ti, jokiais doros principais 
nesivaržanti spauda sugriau
tų stipriausių valstybę.” Tie
sa, “kitur valstybei nedaug 
tereikia varžyti spauda, nes 
ji pati supranta kas galima, 
kas negalima. Pas mus, gir
di, šito dar nėra. Šiandien 
spauda vilto padoresnė tik 
ujamos cenzūros dėka.” Bet 
“net ir prie cenzūros kai ku
rie redaktoriai moka pra- 
šmugeliuoti spaudon viso
kias melagingas žinias.” Mes 
tyčia daug išrašom pažodžiui 
iš “L. Aido,” kad pats mū
sų skaitytojai matytų kokių 
nenuosakių teigimų kratiniu 
“L. Aido” tautininkai gina 
dabartines spaudos sąlygas.

Štai kaip mes ir visa kri
kščioniškoji Lietuva supran
ta laisvę valstybės gyvenime.
Oteli į.iiiiii, Kuova mes 
tanie ir siekiame. Mes neno
rime girinių žmonių laisvės 
kuri baigiasi despotija. Mes 
prašome, duokit mums, vak. 
Europos tvarką su draudi
mais trukšmaut savo bute po 
10 vai. vak., spiaudyt gatvė
se ir su kitomis “nelaisvė- 
mis.” Mes nesibijom laisvos 
tvarkos, mes jos laukiam, 
kaip gervė giedros. Mes tik 
nepakenčiame laisvos, nieku 
nepamatuotos; nuožiūros, 
laisvi], užgaidų. Mes prita
riame “L. Aido” tautinin
kams ir pasirašome drauge 
su jais, kad visokių trotilų, 
dinamitų, atropinų ir pana
šios macies dalykų vartoji
mas būtų įstatymais normuo
jamas ir varžomas. Mes taip 
pat sutinkame, kad spaudos 
pajėga yra didesnė už visų

trotilų ir dinamitų. Bet mes 
negalime suprasti, ką bendro 
turi dinamito, trotilo ir pa- 
našių daiktų įstatymais tvar
komas vartojamos su šių die
nų spaudos sąlygomis Lietu
voje. Mes nematome jokio 
sąryšio tarp tų medžiagų 
vartojimo tvarkos ir spaudos 
nelaisvės. Jei mano bute yra 
dinamito, tai aš žinau, kad 
teismas už tai gali mane nu
bausti, kad įstatymai man tai 
draudžia. Bet kai aš dedu į 
laikraštį karo komendanto 
nutarimo nuorašą, tai man ir 
galvon neateina, kad tuo aš 
nusikalsiu įstatymams, kad 
dėl to valstybės tvarka atsi
duria pavojuj. Juk tokie da
lykai skelbti nėra įstatymų 
draudžiama. Vadinas, sugre
tinimas dinamito vartojimo 
tvarkos irusių dienų spaudos 
sąlygų? toms sąlygoms ginti 
neturi jokios reikšmės. At
virkščiai. Tas tik parodo, 
kad dabartinė spaudos prie
žiūra yra nenormali, o ne
normali ji dėl to, kad jos var
tojimą, ano£ “L. Aido,” tvar
ko ne įstatymai, o nuožiūra. 
Ogi su nuožiūra glaudžiai 
susiję sauvalė ir užgaidos. 
Stačiai juokingai atrodo fak
tas, kad vienu atveju cenzū
ra straipsnį braukia, netni- 
kus čia pat šalia parašo 
“leista,”“ o'afit'iytOjaUsA’et" 
išbraukia. Visų šių dienų 
spaudos sąlygų anekdotiškų 
faktų čia neminiu. Kultūros 
isiorikas daug ras šių dienų 
mūsų spaudos sąlygose įvy
kusių’ anekdotiškų faktų. 
Šiandieną tačiau tie faktai 
geriausio kūrybos akstino, 
didžiausio kultūros ir pažan
gos. veiksmo, didžiausios^pa
jėgos, ąhot “IZ'Aido,” dar
bui sudaro kryžiaus kelius, 
sudaro tik vieniems lietu
viams gal būt įmanomas są
lygas. Suprastum dar tų są
lygų būtinumą, jei jos tikrai 
atliktų tą uždavinį, kuriam 
skirtos. Bet juk to nėra. Tai 
ir pats “L. Aido” tautinin
kai pripažįsta. Cenzūra ne
apsaugo nuo to, nuo ko sau-, 
goti ji yra pastatyta. Vadi
nas, senzūra spaudos varto-

Barška ginklas mūs’ lietuviškos kuopos, 
Saulė peilius sidabruoja—
Einame kovose kruvintos kuopos,
Širdys karinę, dainuoja.

Privertė ponai mūs’ ramų artojų, 
Žagrę palikus, kariauti,—
Žengiame drąsiai mes koja į kojų,
Sau išsisprendę mūs’ kliautį.

jimui tvarkyti yra netikusi 
priemonė nei spaudos atžvil
giu, nes jos' pagrinde yra 
nuožiūra ne įstatymas, nei 
valstybės atžvilgiu, nes pra
leidžia nepraleistinų dalykų, 
dėl kurių tardomi ir bau
džiami taip pat administra
cijos nuožiūra tiek redakto
riai, tiek menami bendradar
biai.

Visa to akivaizdoj mes ir 
šaukiame laisvės, ne beribės, 
- -teisėtinės laisvės. Mes šau- 
kiame'spaudos sąlygų, kurio
se nebūtų vietos nuožiūrai, 
sauvalei ir užgaidoms, kurio
je nebūtu beribės nelaisvės.

X.

Žmogus dar nėra žmogus 
vien tik dėl to, kad Dievas 
jį sutvėręs žmogumi, bet tik 
tada jis yra žmogus, kada 
laisva valia parodo noro bū
ti žmogumi.

Nebūkime smulkmeniški, 
nes smulkmeniški žmonės 
tušti ir blogi sugyventi.

Slėpimas blogo darbo yra 
tendencija jį pakartoti. Pir
masis nuo blogybių pasiliuo- 
savimo laipsnis yra atviras 
jy išpažinimas.

rKaip Atrodo Skaitlinėse Draudžiamojo 
fe'- Laiko Knygos ir Laikraščiai

leista ir parduota nuo 1864 
m. iki 18.96 m. 1,471,500 egz. 
už 1.060,662 rublius. Sudėję 
viską krūvon mes gausimo 
gana didelius skaičius.

Visų laikraščių 427,100 
egz. už 58.100 rublių; visų 
maldaknygių 1,471.500 egz., 
už 1,060,662 rb.: kitų dvasi
nių knygelių 765,700 egz. už 
134.499 rb.: lementorių 403,- 
500 egz. už 25.0.35 rb.: kitų 
knygelių 371.450 egz. už 57.- 
465 rb. ir kalendorių 617,200 
egz. už 48,848 rub.

Tad iš viso per 32 metus 
Prūsuose Didžiajai Lietuvai 
parduota 4,056,450 egzem
pliorių knygų ir laikraščių 
už 1,384.109 mblius arba 6,- 
920.545 litus. Kasmet lietu
viai prūsams sumokėdavo 
už knygas 219,392 litus. Ži
noma, nevisi tie milijonai buvo žmonių išpirktu

DĖL KO MOTERYS 
DAŽOS PLAUKUS 

(Arabų pasaka)

Vardu gailestingo ir maloningo Dievo.
Didelis ir pagarsėjęs Bagdado miestas. Daug 

jame narsių kareivių, turtingų pirklių ir išmin
ti n vų šeikn. Visų gudriausias, su ilgiausia barz
da buvo šeikas vardu—Kasanas-Al imas. Kasa- 
nas—reiškia mokytas. Visu kuo .jis buvo laimin
gas: mokinių apstumu, gilia išmintimi ir garbe, 
išsiplatinusia po visą kalifato kraštą.

Viena blogybė buvo ta, kad jo žmona, gra
žuolė Fatma-Kanun. buvo apgauli. Nenuostabu. 
Kodėl silpnai moteriai neapgauti pačio gudrio
jo?

Kartą buvo Damaske turgus. Kasanas netu
rėjo tanui, dėl to i turgų nuvažiavo vienas. Prieš 
išvažiuodamas tarė savo Fatmai: “Fatma, būk 
man ištikima! Tenebūnie blogi] geismų tavo šir
dyje.” Fatma atsakė: “Vyre mano, mintys ma
no bus su tavim, aš atsiminsiu mylavimus tavo.”

Kai išvažiavo Kasanas, graži naktis nusileido 
viršum miesto, ir brilianto karolių žvaigždės su
žibo ant jos tamsaus, kaip Nubijos vergės, kaklo. 
Pro langą į Fatmos kambarį įslinko jaunuolis. 
Kodėl jis įslinko? Tik vienas Alachas težino.

Sugrįžęs Kasanas klausia savo žmonos: 
“Fatma. ar buvai man ištikima?”—“Vyre ma
no. ’ ’ atsakė žmona.—‘‘
vo, atminiau mylavimus tavo, 
kus liežuvis, o jos veidas šimtų kartų, tačiau, kol 
Fatma tai ištarė, jos veidas šviesiai paraudo, 
šypsodamos mirktelėjo akys, lūpų kraštai, abe
jingai atslūgo. Gudrus Kasanas suprato, i “Tu 

ą r*

nedorėle, ar taip pildai mano paliepimą,”—pra
bilo Kasanas. Paėmė ją už rankos ir nuvedė į ka
lifo Arašido teismą!

Tikros tikybos išpažinėjas, ūksmė Dievo pa
sauly, visų kunigaikščių, sultonų ir emirų valdo
vas, žemes ašis, didis ir garbingas kalifas Harun 
Arrašidas sėdėjo karališkam kilime, patiestam 
ant žemes. Iš kairės ir dešinės prie jo stovėjo 
teisės, taikos laimės padišachai, eunuchai. Išil
gai pažulnios salės sėdėjo seni su žilom barzdom 
galvočiai. Kai kurie buvo tie, apie kuriuos gar
sus pranašas pasakė: “Jei trokštat tiesos, klaus
kit išmintingųjų patarimo, o atvirkščiai elkitės?

Kai įvedė tarnas Kašaną ir jo žmoną, puolė 
jis prieš valdovo sostą, pabučiavo kojų dulkes ir 
pasiskundė. “Iš kurzii^Ę kad ji tave apgavo?” 
—paklausė kalifas.—“Ai valdove,” atsakė Ka
sanas:—“jos veidas ją išdavė.” Rūsčiai pažvel
gė kalifas į moterį. ,

Fatma neatlaikė ugninio jo žvilgio, puolė ant 
kelių ir išpažino. Pagal tarybos sprendimą kali
fas Arrašidas priteisė suduoti jai per padus 70 
kirčių.

« «

Kasanas su savo žmona išėjo. Kalifo balsas 
buvo skardus, kaip sidabrinio varpelio. “Atves
kite čia mano žmonas.” Didysis eunuchas, sau
gojąs teisę, ramybę ir padišacho laimę, greit pa
sišalino ir sugrįžo su haremo žmonomis. Visų pir
ma ėjo juodos Nubijos gražuolės. Paskui jas ėjo 
su smailom galvom ir ilgom kasom turkės, ga
liausiai Kujabo gražuolės.

Kujabo*) šaly per šešis motų mėnesius iš 
dangaus puola balti pūkai. Todėl šios šalies gra- 
—_______ X *

Kujabo—arabiškai Rusija,
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žuolių kūnas baltas. Kujabo šaly visą me
tą dangus juodai debesuotas. Kad žmonės nepa
mirštu didžiulio dangaus mėlynės,. Viešpats Die
vas davė jų šalies moterims melsvas akis. Pa
žiūrėję į jų akis, Kujabo gyventojai prisimena 
didelį žydrą dangų ir garbina Dievą.

Kiekviena žmona išėjo prieš kalifo sostą ir į 
kiekvieną jis prašneko: “Žmona mano, ar išti
kima tu man ?” Ir kiekviena jam atsakė: “O ka
lifai, tave matyti, jau reiškia pamilti, tave pa
milti—mylėti per amžius.”

Kai jos taip kalbėjo, veidai jų paraudo, šyp
sodamos prisimerkė akys, lūpų kraštai abejin
gai atslūgo. Visas dvaras buvo Arrašido gėdos 
liudininkas.

Kai moters išėjo, kalbėjo didysis kalifas. Jo 
balsas pasidarė kaip griausmas ir persimainė į 
vandens krioklio ūžimą. “Kas man daryti su 
šiom moterim?” Viso iždo, kas yra ir ko nėra, 
viršininkas buvo taip senas, jog užmiršo, kas yra 
meilė. “Valdove, meilė yra vyro ir moters ne- 
susipratiinas ir, be to, ilgalaikis. Mesk moteris, 
paaukok jėgas savo žmonių laimei!” Kalifas 
rūsčiai pažvelgė ir tarė: “Valdovai juos moko 
paklausti, tik pats Alachas padarys laimingus.” 
Ir nukreipė žvilgį į vyriausią vizirą ir eunuchą.

Viziras šoko iš vietos, nusilenkė pagal cere-v 
monialą 58 kartus ir taip prakalbėjo: “Tikinčių 
valdove; nebiaurink savo dieviškos sielos. Jinai 
tafo žmonėms tinka.” Vyriausias eunuchas nu
silenkė 74 sykius ir tarė: “Tikinčių valdove, ne- 
aikvok jėgų tavo rjsty^ū!” ’ # ’ , »

Kalifas moiliai pažvelgė į sąvo ištikimus tar
nus ir uždarė karališką posėdį. Visi išmintingie
ji išėjo. Liko tik du rąšytojai prie valdovo kojų, 
kurie užrašė taip greit kaip spėjo užginei kokia 
išmintis kalifo lūpose. Ilgai tylėjo kalifas. Pa*
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ginantis, o padarytas vynas 
savyje sudaro alkoholį. Kį- 
ti dar deda cukraus vyną 
darydami, tai dar būna vy
nas stipresnis. Juo daugiau 
cukraus, tuo daugiau susi
darys alkoholio. Naminis 
vynas būna svaigesnis, negu 
komercinis, nes namie deda
ma daugiau cukraus.

Taigi, kas žino, kad alko
holis yra nuodai, tas žino, 
kad tų nuodų daugybė ran
dasi vyne ir aluje.

Alus.
“Gerk, nebijok, nes patsai 

dariau iš grynų grūdų, o 
juk žinai, kad grūdas yra 
maistas!” Tokių- šiūlymų 
veik visur išgirsi.

Štai, kas darosi, kuomet 
darai alų, kad ir iš tų grynų 
grūdų. Didelė grūdo dalis 
yra krakmolas. Prie tam 
tikiu apystovų, tai yra, šilu
moj, drėgnai daiginant, ta
sai grūdo (kaip komai, ru- 

v •

A. L. K. p. BLAITOilHKV GKNTROV ALDYB A
Kun. J. Jakaitis—4vas. vadaa; Knn. J.
B. Jakutis—1 vioe-pirni; O. Ademaitita*—2 v
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Mm*. .
0. SidabrienS—iždin.; Kun. A« Daugiu Blaivybe skyriaus 
Redaktorius^ 41Providenee Streot, Vorcęster/Maie.

i

ar vynas ir alus maistas?
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... Kadangi daugybė žmonių 
dabar daro naminius svai
gius gėrimus, tad verta žino
ti, ar namie daryti gėrimai, 
kaip alus, vynas, degame 
naudinga naudot, ar kenks
minga. Tik ką sakiau ^ver
ta žinoti/' Gal gerau bus 
pasakius, kreipkime domės j 
taip dažnai ir plačiai aiški
namą (dkoholiokenksminga- 
mą. 0 kalbėti apie tuos sub
jektus verta, nes daugumai 
mūsų žmonių vis kaž kodėl 
tas neaišku.

NueiS pas kaimyną ar 
šiaip kur į svečius, tuoj bus 
pasiūlyta “burnelė.” Atsi
sakius gerti “snapsą,” gau
si alaus arba vyno. “Ną, 
vyno tai jau galite išsigerti, 
tai yra sveika, be jokių nuo
dų, nes patys darėm; vynas 

.priduoda kraujo!” Ir vėl 
atsakius, kad alkoholio ne
vartoji, išgirsi nusistebėji
mą: “sakai alkoholio? Mes

----—nei. lašeli o nepvlėm, nebijok lig—, mį 
nemeluojam! Padarėm iš * ’
grynų uogų ir dėl saldumo 
cukraus Idėjom!” Nors 
verk, negali atsisakyti. Ma
tai, kad žrhonės nori pamy
lėti ir tau kalba nuošir
džiai. .. Tik gaila, kad neži
no, ką kalba...

Elementarinis žinojimas 
apie kalbamus dalykus štai 
ką parodo: jei suvalgysi ke
lias uogas, gausi daug dau
giau kūnui maisto, negu iš
gėręs kelis galionus vyno! 
Gal atrodo juokinga, bet jei 
pažiūrėsim plačiau, tai, bus 
visai rimta. Uogos turi sa
vyje cukraus. Iš jų darant 
vyną cukrus persimaino į 
alkoholį. Tad nereikia pil
ti nei lašelio alkoholio da
rant vyną, kad jis būtų svai-

las keičiasi į cukrų, cukrus 
gi befabrikuojant alų pa- 
pavirsta į alkoholį, kaip jau 
aukščiau kalbėjome. Tad iš 
to taip maistingo grūclo gau
name nuodus, kuris visas 
būna aluje.1

Tiesa, krakmolas keisda- 
i naši s į cukrų, o cukrus į al
koholį lieka ir maisto dale
lę, bet to maisto tiek maža, 
kad sunku ir įžiūrėti. Vie
nas galvočius apie tą maisto 
dalelę štai ką sako: “Pamir
kyk peilio galiuką į miltus 
ir kiek miltų ant to peilio 
(pasiliks, tai daug daugiau 
turėsi maisto, negu išgėręs 
astuonias kvortas alaus.”

Taigi ant tiek mažai mais
to iš maistingo grūdo aluje 
vra, kad neverta nei kalbėti,

Gegužės 18-tą apie 12 vai. 
dieną Lituania apleidžia 
prieplauką. Palydovų dide
lis būrys. Vieni jų žiūri į 
mus bu pavydu, kiti gana in
diferentiškai ir, rodos, lyg 
laukia, kad greičiau važiuo- 
tumem savais keliais ir ne- 
trukdytumem jų grįžt na
mon ; vienas kitas verkšlena. 
Bet žmonės nuo laivo dau
giausiai žiūri į vyruką, kurs 
nelabai tvirtai tepastovi ant 
kojų ir meta gėlesliosto žu
vims, nors matomai turi in
tenciją mesti kaž kuriam O- 
disėjos dalyviui ar dalyviai. 
Kaž kas nūo laivo metė jam 
gėlę ir jis gal ją begaudy- 
dams būtų išsimaudęs, jei jo 
būtų nesulaikęs doko tvark- 
darys. Keliauninkai, bežiū
rėdami į įsismaginusį vyru
ką, pradėjo kalbėti apie tūlą 
palydovę, kuri taip uoliai pa
lydėjo savo gimines ar dram 
gus, kad doke pabėrusi visą 
klaną “ašarų,” tik, deja, ne 
iš akių, bet iš... burnos.

Prasidėjo mūsų Odisėja. 
Buvo ir seniau ekskursijų, 
bet štai pirma sykį plaukia 
pilnas laivas amerikiečių lie
tuvių į Lietuvą. Kitos eks- 

h. J^rsijostodavo^taLvienmin- 
čių ekskursijos, bet šį sykį 
Baltic - America kompanija 
prikimšo veik pilną laivą vi
sokio plauko lietuvių, prade-

tuo tarpu visuomet būna 
nuodai — alkoholis ir car- 
bolic acid. Tas pats yra su 
degtine, alum, vynu ir obuo
lių sode (cider).

Taigi turime aiškiai su
prasti, kad darydami alų ar
ba vyną, keičiame maistingą 
grūdą į nuodus. Ir tie Puo
dai maistingume nuo grūdo 
tiek skiriasi, kiek skiriasi 
pelenai nuo nesudegusio me- 
* -1 v

OŽIO.
Tad klaidingai supranta 

tie, kurie sako, jei uogos ir 
grūdai yra maistas, tai ir 
vynas ir alus yra maistas.

dant dviem kunigais 
gaut vienu, rodos, bolševiku;

Plaukia sau laivelis, siū
buoja, liūliuoja; pakliuvęs į 
miglą, staugia. Oras ne aud
ringas, bet šaltas. Ekskur
santai laikosi gana gerai. Ne
daug kas serga jūros liga ir 
nesunkiai.

Pavadinau šią ekskursiją 
Odisėja ir ne be pamato. Juk 
mes, lyg anie graikai iš Tro
jos, grįžtame iš Amerikos į 
tėvynę ir mūsų tarpe atsira
do vadas ~ Odisėjus, beveik 
lygiai gudrus kaip ir senasis 
Odisėjus. Iš kur jis atsirado, 
koks Zeusas ar Poseidonas jį 
mums dovanojo, nelengva 
pasakyti. Faktas, kad jis at
sirado ir, nė minutės nelau
kęs, šoko energingai eiti Odi- 
sėjaus pareigas. Mūsų Odi- 
sėjaus pavardė yra Juozas 
Ambraziejus.

Nuo pat išplaukimo iš 
Brooklyno iki sekančio pir
madienio pavakario klaidin
gai manėme, kad mes turime 
gana proto nuvažiuoti į Klai
pėdą. Pirmadienio pavaka
rį sužinojome, kad ant Litu- 
anijos viešpatauja ne anar
chija, bet yra valdžia. Ne; ne 
kapitono, bet Odisėjaus vai-1 
džia. Odisėjus,, ne pats vie
nas mus valdo — mat, dabar 
moderniški laikai —- liet tu
ri dar ir komitetą. Pono Am
braziejaus—Odisėjaus sekre
torium ir “laikraščio” “Eks
kursantas” redaktorių esąs 
ne kas kitas kaip “naujo ti
kėjimo” išradėjas, p. Domas 
Šidlauskas, kurs mėgsta sa
vą vadinti Visupnaiu. Netru
kus pasirodė, kad p. Šidlaus
kas yra p. Ambraziejaus 
pranašas, jo dešinioji ranka, 
visi gi kiti “komiteto” ar 
“komisijos” členai visai ne- 
vožni. Taip ir neteko sužino
ti, kas ir kada mums pasky
rė į vadus Odisėją, jo.prana
šą ir visą komisiją, kas juos 
Įgaliojo mus valdyti ir kalbė
ti mūsų vardu.

Odisėjas ir jo pranašas 
nieko nelaukdami pasikėsino 
mus valdyti ir kalbėti mūsų 
vardu. Štai ką išskaitėme 
pirmąme “Ekskursanto” 
numery iš geg. 21-os: “Šįryt 
p. J. Ambraziejus, kaipo eks
kursijos vadas pasiuntė per 
radio pasveikinimą Brookly- 
niečiams, Chicagiečianis ir 
Kauniečiams.” Tą pačią die
ną man pačiam teko girdėti 
p. Ambraziejų kalbant, kad 
jis pasiuntęs telegramas 
Brooklyno “V-bei,” “San
darai” ir “Liet. Žinioms.” 
Žinoma, nieko negalima bū
tų turėti prieš tai, jei p. Am
braziejus būtų sveikinęs 
brooklvniečius, kaipo brook- 
lvniečių ekskursijos vadas. 
Bet kuomet jis sveikina chi- 
cagiečius ir kauniečius, tai 
aišku kad jis tai daro kaipo 
rišu ekskui’santų, jų tarpe ir 
mano, “vadas” užsimetėlis. 
To negalėjau pakęsti ir pa
siunčiau “Darbininkui” te
legramą, kad ir “D-ko” skai
tytojai galėtų pasijuokti iš 
buvusiojo “D-ko” redakto
riaus, kurio vardu p. Ambra
ziejus sveikina “Sandarą,” 
“Vienybę” ir “L. Žinias!”

Yra tai vienas, liet anaip
tol ne vienintelis šios rūšies 
p. Ambraziejaus bandymas 
bosauti.. Kažin, ar jis tai da
ro sąmoningai. Abejoju. Jis 
truputi primena Zaglobą. Jis 
vra vienas tu storuliu, kurie 
nuolat juda, šneka, triūsia. 
Jis neat rodo žmogus pasai in
gus. Vos tik spėjom susipa
žinti, tuoj pasisakė esąs liau
dininkas. Nepraėjo nū šešios 
valandos, bet iš jo lūpų gir
dėjau apie 6 sykius, kad jis 
buvęs ant “poselenijos.” 
“Poselenije” yra p-no Am
braziejaus Birbante Rocco. 
Jo “pažiūros” yra tikrumo
je jausmai, kurie gimė tur
būt laike jo “poselenijos.” 
Perluos jausmus jis žiūri Į 
tikėjimą ir i partijas. Fak
tas, kad jis yra dirbęs redak
cijoje turbūt duoda jam drą
sos manyti, kad jo rodomi 
jausmai yra idėjos ir žinios 
ir kad jis turi begales ir vi(>-
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ųų ir kitų. Dėlto tai jis kai- ... _ a ..
autoritetin- jų neuždėta

galinu kaip visados pradėjo pranašo žodžiais: 
“Nelaimę žmonėms ne kaltė pagimdo, bet .tai, kad 
sužino visi apie kaltę.” Tą dieną kalifas daugiau 
nieko nepasakė.

Kitą dieną iš valdovo vartų išskrido pasiunti
niai į šiaurę, į pietus, į rytus ir į vakarus.

Nuo kinų valdovo garsaus Bagdichano parve
žė kalifui su juodais dažais ieroglifams pastelių. 
-Indijos valdovas Mogolas atsiuntė švelniausius 
dažus iš okeano dugno. Ispanijos valdovas Oma- 
jadas dovanojo savo broliui aklifui Arrašidui le
piausius dažus iš Andalūzijos rožių lapų.

Kada sugrįžo visi pasiuntiniai, Arrašidas vėl 
sušaukė karališką posėdį. Vėl liepė atvesti jo 
žmonas. Visos išėjo prieš kalifo sostą, o jis kiek
vieną paklausė: “Žmona mano, ar ištikima tu 
man?” Kiekviena jam atsakė: “O Kalifai, tave 
matyti, jau reiškia pamilti, tave pamilti—mylėti 
peer amžius.” Veido spalvos nesikeitė. Jų akys 
buvo nuteptos su kimi Bagdišacho dovana: vei
dai raudonavo.nuo dovanų Mogolo, lūpos žėrėjo 
nuo spalvų Omajado. Visas dvaras liudijo Ar- 
rašido išmintį.

Taip vadovavo kalifas Arrašidas, mokyda
mas savo valdinius paklusti, o laimingus pats 
Alachas padarysiąs.

Sakoma, kad nuo- to laiko moters pradėjo da
žytis.

Kaitą, po metų nuo karališkojo posėdžio, ka
lifas sutikęs išmintingąjį Kasaną paklausė: 
“Kasanai ar ištikima tavo žmona?” Kasanas, 
pabučiavęs kalifo kojų pailsęs, atsakė: “Valdo
ve* tavo bausmės pataisytų pikčiausią nusikal
tėlį! Kada tik paklausiu savo žmoną, ar ištiki
ma ji man, atsako: vyre mano, mintys mano su 
tavim, atsimenu tavo mylavimus. Nuo to laiko 
tie kartą nesikeitė jos veidas.” “Ateities"

Kleve
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ba drąsiai ir “ 
gai” apie tokius dalykus, a- 
pie kuriuos neturi jokio su
pratimo. J o zaglobiškas tem
peramentas, jo “Birbante 
Rocco,” komplekso jo ex-re- 
daktoriškas “mokslas” ir į- 
protis “bosauti*’ laivakorčių 
pirkėjams, be to dar noras 
pasigarsinti ir vado garbės 
troškimas verčia ji daryti ne
taktus, kurie būtų nedovano
tini net pas žemiausi partini 
gizelį.

Bet tiek jau to, kodėl p. A. 
daro tiek jam pačiam ken
kiančių netaktų. Faktas, kad 
jis juos daro ir yra pasiren
gęs dar daugiau jų daryti 
Klaipėdoje. Gąila tik, kad 
nū jis pats ne jo pranašas, p. 
Šidlauskas, nemato, kaip 
juokingai išrodo jų many
mas, kad užkels savę ant pe- 
destalo betempdami aukštyn 
savo batų aulus.

Didžiausia mūsų Odisėjos 
nelaimė yra tame, kad ir pats 
Odisėjas, ir jo pranašas yra 
rimti ta prasme, kuria bene 
tik Jakštas yra pavadinęs 
lietuvių tautą rimta, nes, gir
di, neturinti nė vieno juokų 
laikraščio. Mūsų ‘vadas,” jo 
pranašas, mūsų laikraštis ne
pasipažįsta su jumoru. Mū
sų paskaitos ypač rimtos: a- 
pie vištas, kiaušinius, svarus, 
mastus, litus, “naują religi
ją” ir tt. Kaip matote, mūsų 
ekskursijai tinkančios te
mos.. . kaip traktorius auto
mobilių lenktynėse, silkė su 
medumi ] nelėkei ja apie trą
šas operos pertraukose etc. 
Mūsą ekskursijos “vadai” 
yra labai rimti ir demokra
tiški. Ypač “rimtas” yra 
pranašas, p. Šidlauskas. Te
ko man sn juo kalbėti. Jo 
rimtumas yra berybis, sle
giantis mus menkus pasaulio 
vabalėlius. Ir žinote, kas jis 
yra: pranašas, apaštalas? 
Kur tau! Jis esąs karkas di
desnis, nes pats apie save sa
ko, jog esąs mokytojas. Iš 
jo žodžiu ir tono reikėjo su
prasti. kad jis nėra koks ten 
mokytojas - profesorius Ix*t 
mokytojas ta prasme, kuria 
vadindavo Kristų, tik už 
Kristų didesnis! .To “religi
ja” stambus, blogai sukapo
tas ir sumaišytas kratinys iš 
teosofijos ir modemiškųjų

kvtojo” nė ne suį 
klausytojų. Klausant jdla 
bos ir juokas ir gaila 
naujos religijos 
Gaila ne dėlto, kad 
bia nesąmorfes, bet 
kad mano,skelbiąs naują jį 
originalų mokslą. ’-* ■

Tokius tai “bosus” tu 
Nė vienas, nė kitas nemc 
juoktis, bet užtat verčia 
tus juoktis iš jų.

“Ekskursantas” toks pat 
kaip ir jo redaktorius p. Šid
lauskas. Nėra jame nė 
pučiuko jumoro, bet užtai 
nestinga pp. Ambraziejaus, 
ir Šidlausko skelbimų. Skel
bia patys^savę. Vieno ir kito 
biografija ir “darbai,” fąk* 
tas, kad Visuomis esąs n^c 
.jos religijos skelbėjas ir tt,- 
“statistįnių žinių apie LietįSl 
vą žiupsnys, tokie “juokai^- 
kaip pa v. kad “kun. Tašku- 
nas Amerikoje begyvenda
mas įsitikino, kad sakyti pa? | 
mokslą ar prakalbą laikyti- 
yra vis’ vien, kai žirnius ber-, 
ti i sieną ir kelionėje Eųrb-^ 
pon mokinasi užmiršti pa-/= 
mokslus sakyti;” arba#,; 
“Lukšys yra virtęs pilvoto? 
gijos, o ne jurologijos dakta?
1U. #

Tiek jau to su tais mūsų.- 
bosais užsimetėliais, jei jie. 
nedarytų mums gėdos, jei ne- 
bandytų visus ekskursantus 
reprezentuoti, jei savo tele* 
gramomis ir kalbomis ne 
bandytų daryti įspūdžio, būk 
mes esame liaudininkais ar?y; 
ba vargšo Šidlausko “religi* -į 
jos” adeptais. Klaipėda jau 
nelietoli. Mūsų vadai rengia- ‘-įf• • • • — si spičiuoti, žinoma, vardaM f J 
visų ekskursantų. Kokujį^l 
nonsensų jie yra pasirengę 
pridaryti Klaipėdoje, ir tai' 
visų mūsų vardu, negalima? y 
tuotarpu žinoti. Šį vakarą 
(geg. 28) bus ekskursantų 
susirinkimas ir reikės ką ? 
nors daryt i, nes, jei jau Klai- 
pėdoje bus daromi “vadų” 
nonsensai, tai aš už tai netU- i 
rėšiu atsakomybės ir nebus | 
daroma mano vardu.

Ši laišką siunčiu iš Kopen- J 
hageiio. Vėliau parašysiu a-v; 1 
pie mūsų vadų špitoklius šJ 
Klaipėdoje, jei jie dar tebe- J 
bus visit ekskursantų vadafe.^3

V. K. TaškūnoA 
__________________ _________ ££ *3

•J1

Aš privalau tą padaryti. Aš turiu prisipažinti, 
kad ten. kame kitaip negalima paveikti, aš lei
džiu darban pinigus. Ir tamsta turi man pri
žadėti. ..

— Bet aš juk ne...
— Tas man nesvarbu, čia ir yra rinkiko nuo

pelnas, kad neretai jis balsuoja priešingai vi
siems savo įsitikinimams, \jei to reikalauja vi-, 
suomeniškas reikalas. Vienok tamsta tik’ pasi
klausyk...

Ir jis ilgiausioje kalboje ėmėsi man išaiškin
ti. kokios 'didelės reikšmės turės išrinkimas X. 
visam kraštui ir kiek mes nustosim, jei, neduok 
Dieve, X. nebūtų išrinktas. Viską jis man taip 
karštai nupiešė ir tokiomis tamsiomis spalvo
mis, jog aš jaučiau kaip man plaukai ant galvos 
kyla piestu. Jis ir pats kiek susijaudino, kad 
net jam gerklė išdžiūvo. Dar valandėlė ir, tur 
būt, būtų reikėję iššaukti greitosios pagelbos ka
rietą.

— Taigi, — užbaigė jis savo agitacinę kalbą, 
— dabar aš tikiuos, kad esu lamstą Įtikinęs ir 
kad dabar tamsta balsuosi už X.,—juk taip, ar 
ne L.

— Ne...
— Ką?. .
— Čionai jis pašoko stačias ir atsistojo to

kioje pozoje, tarytum būtų sumanęs man galvą 
nusukti.

— Tokiam atvejy,
iš pykčio. — pasakykit man, kodel-gi ne?..

— Todėl, kad aš neturiu teisės balsuoti, at- e ‘T *
sakiau.

Reikėjo matyti jo fiziononiiją. kai jis nuo 
manęs/net neatsisveikinęs atsitraukė.

Išvertė V. M.

Vakar kavinėje prie mano stalelio prisėdo 
vienas mano pažįstamų, kuris paskutiniuoju lai
ku labai buvo užsiinteresavęs rinkimais ir veda 
karštą agitaciją už X. kandidatūrą. Iš jo vei
do išraiškos aš dasiprotėjau, kad jis rengiasi 
pranešti man kažkokiąpaslaptį. Aš nelabai tuo 
apsidžiaugiau, nes žinojau pažįstamą turint 
biaurų paprotį — jis begalo daugkalbis ir savo 
bendrakalbiui neleidžia nei išsižioti.

I

— Tamsta kieno palaikai kandidatūrą ?—pa
klausė jis priėjęs prie mano staliuko. Atleis
kit, kad aš apie tai klausinėju, bet atsižvelgiant 
į mūsų ilgą pažintį, aš manau-turįs teisės pasi- 
įdomauti už ką tamsta balsuoji.

— Aš ne...
— Žinau, žinau — pertraukė mane pažįsta- 

mas — žinau, kad tamsta dar negali man pasa
kyti, kadangi sunku juk išsirinkti iš ištisų šešių 
kandidatų. Aš todėl tamstai siūlau: balsuokit 
Už X. .

— Aš ne...
— Ką? Tamsta negali balsuoti už X?.. Bet 

jis juk puikiausias žmogus, patriotas, ištikimas 
pieta, žmogus tvirčiausio nusistatymo...

— Bet aš gi negaliu...
Jis nedavė man pabaigti ir kalbėjo toliau:
— Tamsta, tur būt, jau turi pasirinkęs visus 

šešius kandidates. Tokiam atvejy tamsta gali 
vieną jų Išbraukti ir jo vieton įrašyti X.—tą vi
sų kandidatų perlą. Nėra nieke lengvesnio. 
Tamsta tik pamanyk, koks jis talentingas žmo
gus. Aš neijkiek nesigėdžiu taip atkakliai už jį 
agituojąs ir jau surinkau geroką balsu skaičių.

rėkė jis, kuone uždusęs

i
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Baisas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito ten"" 

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Manė 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- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prot dr. Leo 
nas B i s t r a s. \ . -

• '.'-Os
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JOS. G. ZUROMSKIS

rengia' 
Adomo

nas 
taip

i rimtą vyrą. Aplamai ė- 
aktoriai savo roles atliko ge- 
Šį veikalėlį režiseravo gerb. 
J. Jakaitis, prigelbstant p.

S Vienintelis įįetyyis laisniuotas e- 
= lektrišinas. Turiu 8 metus prity
li rimo. Taisome ir {vedam motorus 
|| ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
g me ir parduodame radios.
B

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcestėrg
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 733Ga

KOLONIJOSE
z .

gas. Jam rolė tiko, jis yra far- 
inaeeptas. Tėvo rolę lošė p-nas 
J. Ragaliauskfts. Nors jis dar 
jaunas xvaikinas, bet matomai iš
augs 
mus,

i. 
kun.
J. Svirskui. Jie padėjo daug triū
so, bet užtai buvo geros pasek
mės. Laukime daugiau panašu] 
perstatymų. •

dojo Garbė ir šloyė su choru pa
kaitomis. Antras begalo malonus 
reginys, tai mažos mergelės pa
puoštos baltais drabužėliais. Jų 
garbiniai buvo parišti ružavos 
spalvos kapinėliais. Jos nešė pin
tinėles iš kurių bėrė kvietkelius 
Viešpačiui ant kelio. Žmonių tiek 
daug dalyvavo kad neužteko sė
dynių. Minėta procesija darė la
bai malonaus įspūdžio tikėjimo 
atžvilgiu, nes mums primena mū
sų tėvynę. Primena mums jau- 

d ienas, kaip mes Lietuvoje 
iškilmingai šventėme.

Vilnižkis

WORCESTER, MASS.
J:' ” t ■ ' '

;■ ‘ Teatras.

Šio mėnesio 26 dieną, Kazimie-
riečių Jaunuomenės Klubo ir Ma- 

|Vaikelių Sodalicijos nariai-ės 
čr- yąidino veikalėlį “Nepaisintoja.” 
K Ss. veikalėlis nėra atspauzdintas; 
kč- Jp autorium yra kun. P. Juras. 

Autorius piešia pasekmes laisvos 
ir krikščioniškos šuįmynos vaikų 

į*, auklėjime. Veikalėlis gražus, pa- 
mokinantis. Reikėtų tik praleis- 

keletą nesimfoniškų žodžių ir 
g?-autoriui įteikti pasisekimo laurai.

Asmenų sąstatą.
K ^Teikalėlis atvaizdena dvi šei- 
£ myni: laisvą ir krikščionišką. 
K Laisvosios šeimynos tėvas mėgsta 
^ jsigerti. ’ Jis nesikiša į savo vai- 

auklėjimą ir^ nežiūri su kuom 
į-; jpe. draugauja. Šios šeinfvnos mo- 
^-liha pataikauja savo dukterei, pa- 
Ę lankiai žiūri į jos draugavimą su 

laisvai - elgiančiais vaikinais ir 
^mergaitėmis. Jas duktė, žinoma, 
^-M^nėgsta darbo, bet už tai labai 
^ mėgsta gražius parėdus, špkius ir 

vaikinus. Jos draugai-ės tos pat 
r’ kaip ir ji rūšies.

^'Antroji yra katalikiška šeimy- 
na. Jos tėvas — rūpestingas šei- 
mvnos galva; motina—malonaus.

> gailestingo būdo. Jų sūnus yra 
daktaras, o vyresnioji duktė — 

S. slaugė. Ji darbšti; jai labjaus rū- 
•’organizatyvis darbas negu šo- 

kiai ir vaikinai.

Vaidinimas.

CK

X-

Iv

CAMBRIDGE, MASS.
Metinis parapijos piknikas

Birželio 30 ‘“Palangoje” Met- 
huen, Mass. Cambridge lietuvių 
parapijos įvyks metinis išvažiavi
mas. Visi'parapijonai ir draugi
jos uoliai rengiasi prie šio išva
žiavimo. Nekalto Pras. moterų 
draugija savo mėnesiniame susi
rinkime vienbalsiai nutarė prisi
dėti prie parapijos pikniko. Tos 
draugijos geriausios gaspadinės 
apsiėmė valgius gaminti. LDS. 8 
kuopa nutarė saldainius pirkti ir 
pelno daryti parapijai pardavinė
jant saldainius. Kitos draugijos 
bei kuopas irgi ar jau nutarė ar 
nutars uoliai remti šį parapijos 
pikniką.

Vaikų vakaras.
Birželio 9, po bažnyčia svetai

nėje parapijinės mokyklos vaiku
čiai, vadovaujant Seselėms Moky
tojoms, perstatė labai graži] pro
gramą. Mažne toks pat progra
mas bus pakartotas birželip 17 d. 
7 vai. vakare. Kviečiami koskait- 
iingiausiai visi atsilankyti. Pel
nas eina parėmimuo Seselių vie
nuolyno.

CAMBRIDGE, MASS
Dėl Lietuvos badaujančių su- 

kolektuota po stubas iki 26 gegu
žės. Aukotojų vardai ir kiek ku- 
1 is aukavo.

Per A. Vaisiauską ir Jurgį 
Mockevičių aukavo:

East Cambridge Liet. Kooperat. 
Bendrovė $5.00, A. Sargelis $2.00; 
po $1.00: A, Novikas, B. Šleikie- 
nč, J. Malinauskas, F. Vladelis, 
F. Kirslis, J. Vinciūnas, J. Mor
kūnas, K. Pilkonis, S. Urbonas, 
M. Paukštis, A. Beniušis, S. Kon
trimienė, J. Maselskis, C. Šanda- 
ravičius, P. Kisielius, G. Vinčiū- 
nas, P. Sargelis, H. Plekavičius, 
J. Stankevičius, L. Virbickas, J. 
Bartkus, kun. F. Juškaitis; po 
50c.: Z. Kazlauskas, J. Griškus.

Per V. Jaką ir Jurgį Mockevi
čių aukavo:

Po $1.00.: D. A. Zaleckas, Un- 
cik. J. Jankauskas, A. Pauplis, A. 
Vitkus, P. Vaitiekus, O. Savickai
tė, S. Kirkilis, A. Stankevičius, V. 
Kriaučiūnas, A. Kriukonis, A. 
Jankauskas, M. Burbulis, P. 
Plauska; po 50c.: T. Žukauskas, 
S. Večiorka, J. Jonikis, P. Mikal- 
kevičia, J. Šukstaris, Čivienė, 
Čivis, A. Petružis, J. Žėkas, 
Marčiulaitis, A. Makarevičia, 
Jackus, M. Migevičia.

Per J. Mockevičių ir M. Zabiac 
ką aukavo;

Po $1.00: J. Petrušonis, A. Ne- 
meikštis, K. Lekevičius, A. Buce 

ičius. V. Bakšys,- S. Zubelis, J. 
Tamulynas, Š. Laukoms, S. Rim
ša, J. Traknis, K. Jankūnas, V. 
Jeneliūnas, J. Normantas, E. Gry- 
baitienė, L. Budra, J. Karalius, J. 
Daraškevičius. J. Remeika; po 50 
centų: J. VeištaraS, K. Rapalas,
M. Jaskutienė ir O. Gedzienė; po 
25e.: Bartkevičienė ir D. Mačiu
lis.

Per 
Pienę

Po
Stašys, R. Stasys, J. Laurentis, J. 
Gurskis, A. Savickas, J. Mažru- 
ntas, J. Laugalis, J. Šidlauskas, 
J. šeškauskas, A. Ruckis, J. Mik- 
liukiutė. B. Pocienė, M. Mačiu- 
kienė, J. Barusas, M. Jankauskas,
N. N.; po 50c.: C. J. Bagdonas, 
P. Turauskas, T. Januška, A. Ma
linauskienė, A. Savickas, V. An- 
doraviče; smulkių 65c.

Pasiųsta iki gegužės 26 d. 
prakalbas ........................ $34.00
stubas surinkta .........  92.15

Viso.......$126.15

Kun. Stanislovas J. Vembre įšventintas į kunigus birželio menesy 
dieną, 1927 metais, šv. Mykolo Katedroj, Spring-field, Mass. Pir-

gražus darbas ir pasekmės jauno

Paskui gi pirmapradi mokslą

A.
M.
M.

f 
gfe- ■ •

•į, P-lė Marė Listaitė—motina lais-' 
vietė. Ji savo rolę atlieka gerai. 
Rodos, ji pilnai yra persitikrinu
si, kad jas duktė elgiasi visai ge
tai bėginėdama ant šokių ir įvai- 
rių linksmybių, nes, jos suprati-

pi nu, merginos gyvenimo užduotis 
E* cr sužvejoti sau vyrą. P-lė Marė 
r gabumų; iš profesijos ji yra

rtistė-piešėja.
P-lė Elena Kundrotaitė'— lais- 

tosios šeimvnos duktė. Rolė jai 
* fiko. Jos akcija gyvai atvaizdenoĮ 
E ^bappy go-lucky’ mergaitės tipą.

Jai viskas niekis, bile ji tik turi 
gLialkines kojines, susieini? su Ka
ly Žiu ir gali pašokti džiką. Elena

turi teatralių gabumų. Ji telefo-| 
L ®?ste.
rŠ •’ P-lė Marė Leonaitė — katali- 
L kiškosios šeimvnos motina. Ji 
,:?• * * • • •p- Vaidino gerai. Jos apsiėjimas švel- 
’įus; ji iš visos širdies rūpinasi 
t fevo vaiku likimu. Matomai ji 
E filiai atjaučia motinos pareigas. 
L Toji žymė joje reiškiasi gal ačiū 
L .susidūrimui su vaikais, nes*ji yra 
t Snokvtoja.
KJos sūnus daktaras, 'šią rolę 
fe--gabiai vaidino p-nas M. Grigas. 
I'-Jis farmaceptas. Jos duktė slau- 
gi įgė — p-lė Rozalija Jukniutė. P-lė 
s. RozalijaFL švelnios, 
r įaip ir 
i^j&iergaitei

daro įspūdį malonios, 
mandagios margaitės, 
pridera inteligentiškai 
Jos balsas gražiai mo- 

- užsilaikymas — rinitas,-
-kuklus visai skirtingas nuo’laisl 
' josios motinos dukters. P-lė R. 

gabi artistė ir slepia savyje 
^Taug tragizmo gabumų. Ji. yra 
^htenografistč-telefonstė. šios šei- 
'.■įhvnos sūnus daktaras, šį asmenį 

'gabiai atvaizdeno p-nas T. Gri-
___

Kvieslys

worcešterTmass.
Šv. Kazimiero parapijos 

žinutės
“D-ke” buvo rašyta, kad šioje 

parapijoje labai gražiai praleista 
gegužės mėnuo. Taigi čia nors 
tiumpai paminėsiu birželio mėne
sio pradžią.

Sulaukus birželio mėnesio pra
sidėjo ir pamaldos prie Šv. Jė
zaus širdies. Trečiadieniais ir 
penktadieniais pamaldos 7 :30 
‘savais. Kitomis dienomis tik 
‘ais.

Pirmoji Šv. Komunija.
Jau buvo rašyta, kad gegužės 

18 d. buvo labai malonus reginys 
matant kaip gražus būrelis vaiku
čiu pirmą syk priėmė Viešpatį Jė
zų į savo širdis. Tai tie, kurie 
lanko mūsų parapijos mokyklą. 
I Irmą dieną birželio ir vėl gražus 
būrelis vaikelių ir mergelių pri
ėmė pirmą syk Viešpatį į savo 
širdis. Tai tie. kuri- lanko miesto 
mokyklas. Minėtą būreli irgi taip 
gražiai priruošė šv. Kazimiero 
selės.

------Dievo. Kūno šventė...
Birželiu 2 d. iškilmingai 

vaikščiota Dievo Kūno šventė
br. devintinis. 3-čią vai. po pietų 
buvo iškilmingi mišparai. Po 
mišparų buvo graži procesija. 
Procesijoje dalyvavo draugijų at
stovai su vėliavomis—Blaivininkų 
ir šv. Onos, mokyklos mokiniai ir 
80 administrantų. Dalyvavo kun. 
s. Vembrė. Gerb. klebonas J. J. 
Jakaitis celebrantis buvo gerb. 
kan. A. Daugis. Minėtoje proce
sijoje buvo begalo malonus ir su
jaudinantis reginys. Mokyklos 
r ergelės buvo papuoštos baltais 
drabužėliais. Jų garbiniai buvo 
p^Bęšti žaliais vainikėliais. Kiek
viena iš jų buvo prisisegusi po

va
ry-

se-

ap-
ar-

A. Zavecką ir M. Sundu- 
aukavo:
$1.00: K. Bukoveckas, K.

Per 
Po

11
mąsias iškilmingas šv. mišias laikė šv. Kazimiero bažnyčioje, Wor- 
cester, Mass., birželio 12 d., 1927 šv. Trejybės šventėje. Tą pa j] h 
dieną kun. Vembrės brolis Mykolas Įšventintas į kunigus Kaune, Lie
tuvoje.

Kun. S. J. Vembrė gimė sausio gu pernai šiuo trumpu laiku. Tai 
mėn. 30 d. 1900 mot., Kalyčiuose,
Pakruojaus parapijoj, Lietuvoje, kunigėlio! 
Savo jaunas dienas maloniai pra
leido pas savo tėvelius KulyČiuo-
se.
ėjo Anykščiuose, kame ilgus me
tus ten klebonavo garbingos at
minties jo dėdė kun. J. M. Vem
brė. 1911 met. įstojo Šiaulių gim- 
nazijon, bet karo bangoms Lietu
vą užliejus, teko išvažiuoti Rusi
jos gilumon. Tenai jisai tęsė 
mokslus Petrogrado ir Voronežo 
gimnazijose. Energingai dalyvau
ja Voroneže tautinio judėjimo

■meilės “Atei-darbuose j y .
tminkai” JarpLų visur maloniai 
pageidaujamas. Mokslas visur 
perai sekėsi, su pagyrimu. 1919 
metais rudenyje įstojo Žemaičių 
Dvasinėn Seminarijon, o 1922 m. 
į Lietuvos Universiteto Teologi
jos-Filosofijos Fakulteto bendrąjį 
ruožą, kurį ir užbaigia 1925 met., 
gaudamas diplomą su diplomuoto 
teologo teisėmis. Mylėdamas 
mokslą ir jame specializavimąsi 
kun. Stanislovas įstoja į Catholie 
University of Ameriea, \Vashing- 

D. C.. Bažnytinių Teisių— 
Law fakultetą ir gauna

in Jure Canonico.” Nors

JAVOS IR ORGANIZA

A

PHILADELPHIA, PA.
Atsakymas “Nordikui”

Birželio 4 d. “D-ko” 43 num. 
tilpo žinutė apie Philadelphijos 
lietuvaitę gražuolę. “Nordikas” 
pasiūlė būti gražuole lietuvaitei 
p-lei Emilijai Staniškiutei. Sutin
ku, kada 1930 m. surengsime gra
žuolių kontestą, tad balsuosime, 
gal ji ir liks? Bet 1929 m. rin
kimas jau užbaigtas. Liko išrink
ta p-lė Bronė Višniauskaitė. Ji y- 
ra ir bus gražuole. Kad tą įtik
inus, aš sutinku reikale sušaukti 
komisijos narius ir darbininkus, 
kurie buvo paskutiniame komisi
jos susirinkime 16 <d. balandžio 
1929 m. paaiškinimui nutarimo.

Kontesto yakaro rengėjas
K. Dryža

PRIERAŠAS. Patariame gra
žuolės klausimą užbaigti savo ko- 
onijoje.

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelhąnuo 
širdies piktumo, naudo jant 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
251 5Of ir* 

Jtašyk Pepsinic SdtierCo. 
Worcuter, Mass. o 

GAUSI SAMPEU DYKAI

’Ol). 
Canon 
laipsnį “Baccalaureaum ir Magis- 
tratum 
laikinai pertraukė savo studijas,
tačiau jis, kiek leidžia laikas, tę
sia ir toliau, rašydamas daktara
to laipsnio gavimui disertaciją. 
Yra mažiausia septynių kalbų ži
novas, ir labai Įsigilinęs j visas 
mokslo šakas plačiai.

Po įšventinimo tampa Jo Eks- 
etieneijos Thomas M.- -O’Leaęy, 
Springfieldo vyskupo paskirtas 
darbuotis i Aušros Vartų parapi
ją. Neužilgo tapo visų worceste- 
riečių gerbiamas ir mylimas dėl 
jojo veiklumo ir gražių pamoks
lu. nes kun. Vembrė pasišventęs 
dėl visų labo ir gerovės. Atsisky
rus su šiuqmi pasauliu vietiniam 
klebonui, kun. Stanislovas lieka 
jos administratoriumi, arba laiki
nuoju klebonu; čia dar daugiau 
parodo savo veiklumo ir energijos 
bažnytiniame darbe, ir per šiuos 
penkius mėnesius sugeba parapi
jos naudai padaryti virš 9,500 do
lerių, iš kurių, kiek girdėjau, šio
mis dienomis mano atiduoti pa
rapijos skolos apie 4,000 dolerių. 
Sakoma, kad šiemet, nežiūrint be
darbės, parapijos finansiniai rei
kalai daug-daug geriau sekasi, ne.

Su dideliu uolumu darbuojasi 
taipgi ir jaunimo tarpe, jau ant
ri metai būdamas Naujosios Ang
lijos Apskričio Lietuvos Vyčių 
Dvasios Vadas; .jojo rūpesniu ir 
pastangomis Lietuvos Vyčių XVII 
Seime Chicagoje, TU., rugpiūčio 
24 d. 1928 met. garbės narių vai
nikais tapo apvainikuoti šiųdienų 
visai Amerikai ir pasauliui žinomi 
du lietuviai—-tai plaukiojimo pa
saulinė čempionate p-lč Albina A- 
sipavičiutė iai pirmutinė iš mote
riškių toje organizacijoje garbės 
narys ir garsus ristikas Juozas 
Žukauskas—.Jack Sharkey. Kuni
gas Stanislovas moka sumaniai 
dirbti ir savo parapijos jaunimo 
tarpe; jis organizavo Marijos Vai
kelių Sodaliciją, Vaikelio Jėzaus 
draugiją bernaičiams. L. Vyčių 
116 kuopą, etc., kurioje jo skati
nimu, energiška darbuote ir rū
pesniu, minėtos kuopos baseboli- 
binkai, pernai tapo apvainikuoti 
Lietuvos Vyčių Naujosios Angli
jos baseballo čempionatu, moka 
jisai dirbti pasekmingai ir pro- 
drktingai, pats duodamas gražių 
patarimų, nurodymų ir pavyzdžių 
Amerikos lietuvių jaunimui.

Liuosu nuo užsiėmimo laiku 
kr.n. S. Vembrė rašo įdomių daly
kų į “Šv. Pranciškaus Vąrpelį,” 
ypač bitininkystės srytyje. į 
“Draugą,” “Moterį] Dirvą.” 
“Pavasarį,” “Vytį” ir yra nuo
latinis bendradarbis “Darbinin
kas” laikraščio.

Naujosiom Anglijos Lietuvos Vy
čių Apskričio metiniame suvažia
vime So. Bostone, Mass. gegužės 
26 dieną 1728 met. maloniai ir 
vienbalsiai visų antriems metams 
išrinktas N. A. L. Vyčių Dvasios 
Vadu ir paskirtas delegatu į vi- 
siotinąjį L. Vyčių Seimą Cleve- 
iand, Ohio. .

Taigi jaunajam Dvasios Vado
vui, kun. Stanislovui J. Vembrei, 
minint šiandien jo antrąjį anni- 
versarium, širdingai linkėdami 
jam ilgiausių metų ir toliau dar
buotis nenuilstamai Bažnyčios ir 
Tėvynės labui, visos parapijos 
laimimas, ypač Lietuvos Vyčių 
116 kuopa. Jo pagerbimui rengia 
birželio 16 dieną labai gražų mu
zikaliu] vakarą, į kurį visus ir vi
sus maloniai ir širdingai kviečia.

Lietuvos Vytis

JAU LAIKO NEDAUG
Visi laivų agentai dirba 

sušilę, nes laiko liko nedaug 
iki liepos 5-tos dienos. Nes 
liepos 5-tti diena bus graži 
LIETUVIŲ ekskursija į 
Lietuvą. Laivas išeis iš Bos
tono. Laivo vardas Re- 
public. Smarkiai dirba p-lė
M. Grybaitė, kad tinkamai 
pata mavus keliauninkams.
N. Gendrolius dirba dieną ir 
vakarais, kad pririnkti dide
li buri lietuviu ir tinkamai 
pasiųsti ant laivo Republic. 
Agentas K. Sidabras dar
buojasi po Cambridge ir 
jam gerai sekasi. Tik dar 
nėra žinios ką veikia Petras 
Bartkevičius, kuris turi a- 
gentūrą Montelloj, Mass. Ar 
daug jis turės pasažierių? 
Tiesa, Bartkevičius gėrai 
patarnauja, bet jau sentelė- 
jo ir tingi dirbti. Šiaip visi 
laivų agentai sutiikme gyve
na ir vienas antram pri- 
gelbsti reikarlui esant. Aną 
dieną Bartkevičius išsitarė, 
girdi: “Mums agentams 
linksma ir darbuotis, kač 
jau mes sulaukėm ir mergai
čių, būtent p-lę Grybaitę ir 
p-lę Rauktytę, kurios 
sykiu su mumis laivų 
toroj.”

Aš kaipo reporteris 
jo kožną žingsni mūsų 
tų ir atradau, kad jie visi 
siunčia" savo žmones i Lietu
vą ant greitųjų ir didžiųjų 
laivų.

Reporteriu No. 42

SUSTOK!
VAŽIUOJAM!

Pittsburgho Apskritys 
milžinišką išvažiavimą, 
Sode, prie pat Seserų Pranciškie
čių Farinos, Castl^e Shannon, Pa., 
sekmadieny, birželio 16 d., 1929k 
Prasidės 12:30 vai. po pietų ir 
trauksis iki nakties. Orkestrą 
puikiausia, įvairuihų įvairiausių. 
Žodžių stinga viską aprašyti. Va
žiuokim visi į “Adomo Sodą.” 
Žingeidu ten bus, visko pamatysi. 
O \pač kaip vanduo iš pakalnės 
bėga į kalną, į “Grotto.” Įžangą 
ta pati, o pasilinksminimų ir pa- 
s’smaginimų dvigubai. Tad visus 
kviečia nuoširdžiai atsilankyti

Pgho Apskričio nariai

t,

dirba
agen-

tčmi- 
agen-

> **

SUVAŽIAVIMAS
Maine ir Mass. Kat. Moterų Są

jungos Apskr. suvažiavimas įvyks 
Worcester, Mass., Aušr. Vartų pa
rapijos svetainėj, 5 liighfield Rd., 
birželio 30, 1929. Prasidės lygiai 
Imą vai. po pietų. Malonėkite 
nesivėlyt, anksčiau suvažiuot.

Kviečiam iš visų kuopų prisiųst 
atstoves. Suvažiavimas bus svar
bus, nes priešseiminis.

Pirm. T. B. Mažeikienė

Tel. Markei 0609

202

yra

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J.

įgaliotas generalinis agentas
užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku- 
i ie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.

“D-ko” Adm.

LABAI SVARBI NAUJIENA 
AUTOMOBILISTAMS -

Jei^rnorite’kad jūsų au
tomobilis ilgai ir gražiai 
blizgėtu kaip veidrodis, duo
kit man nupentyt. Kaina 
prieinama.

A. KASPAR,
66 Victoria St., Somerville, Mass.

Tel. Somerset 6520-J.

PRANEŠIMAS
N. P. Švč. P. M. Dr-ja iš Cam

bridge rengia nepaprastą pikniką 
ant Aliuko fanuos Surnmer St., 
Nonvood’o. nedėlioj, birželio 16 
d. Bušai išeis po pirmų ir ant
rų mišių. Visus kviečiame atva
žiuoti ir pasilinksminti.

Rengėjos

LIETUVIS GRABORIUS |
JUOZAS J. DIRSAI
Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir© 
išrendavojam automobilius vestu-§ 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-S 
mama.
Gyvenimo Vieta: 194 Miilbury St.« 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953 ©
Ofisas: 212 Miilbury St.. Worces-$ 

ter, Mass. Tel. Vark 2795. A
©©ffi®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Miilbury Street 

Worcester, Mass.

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE. STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. I’ARK 5873

" 't

Ofiso telefonas Park 3491
ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
. 726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
Namai — 101 Sterling Street 

Maple 4964
~ 1 •

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
_ - (BOBBLISU.^ .
638—640 Slater Building 

Worcester, Mass.
Namų tel: Cedar 1768-M

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

LAIVAKORTES

: i WM. J. CHISHOLM
< ■ Vienintelis Lietuviams 
j; Graborius

Patarnavimas dieną ir naktį. 
$ . 331 Smith Street
| PROVIDENCE, R. I. 
? Tel. De. 1952

Dzūkas

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES J IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu išgnut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbo; 
suteiksiu gerlausj patarnavimą ir 
sąžjnlngą patarimą.

JUZĖ RAUKTYTfi
Dienom Vakarais Ir Sventad. 

88 Front St. 50 Sterlinr St. 
WORCESTER. MASS.

Tel. Park 1910.

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS
1929 m.

Birželio 16 d.—Scranton, Pa. 
Birželio 18 d. Baltimore, Md.

M. A. NORKŪNAS 
O. Bos 91, Lawrence, Mass.

WORCESTER, MASS.
Darbai nekuriose dirbtuvėse, y- 

pač mažesnėse, eina ne blogai. 
Bet didesniose drataunėse labai 
blogai ir daug/ žmonių be darbo.

Oras šiuo nrto u labai keistas: pa
šildo kokias tris dienas ir vėl at
šalu, kad reikli žieminių drabu-

žiu.
Birželio 9 d. įvyko Aušros Var

tų parapijos gegužinė. Žmonių 
prisirinko pilnas Gedimino kal
nas. Nors nekurio eik, cik sakė, 
khd nebus pasekmių jei liks pas 
mus klebonu kun. B. Vembrė, bet 
pasekmės pilasi kaip iš rago.

\
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PLUMEING IR HEATING

Kandime ir Lietuviškai

382 Broadway, South Boston

Tel. South Boston 2870

LIETUVOS
ŽENKLAI

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Šią savaitę redakcijoj laukėsi 

garbingas svečias klebonas kun. 
J. Židanavičius iš Ainsterdam, N.

Nemanyk, kad- be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

Apdraudžia visokias nuosavybe* 
Ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir lirendavo- 
jame kambarius.

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su Jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų ’ 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadiray 
S. Boston, Mass.

Begalinis švelnumas yra 
didžiausia dovana tikrai di
deliu žmonių.—I). Reskinas.

Dorchester
\ ienos šeimynos namas 9 kambarių su 
x isais įtaisymais. Parsiduoda UŽ $5,300.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd, U 

VALDYBA

' Norint elgtis protingoj, 
maža protingu būti. — T 
Dostojevskis.

Pirmininkas — J. Grublnskas,
24 Prescott St, Beadvillą Maaa 

Vice-Pirmininkas — J. Markei ion>
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, Mas*. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
364 W. Broadway, So. Boston, Mas» 

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

Maršalka — J. Zalkis,
7 tVinfield St, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St., parapijos 
salėj, Tth St., South Boston, Mass.

“MŪSŲ VILNIUS” yra'nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimų.

Puiki Rezidencija Atsieis 
Dykai

perkant šitą 3-jų šeimynų po 5 ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namą, 
gražioj vietoj Dorchestery. Daug že 
mes dėl kelių garadžių ir sodno. Tu 
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmeriavi- 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kad rendau- 
ninkai apdengs visus iškasėtus palie
kant savininkui kambarius už dyką. At
sišaukite greitai.

Šią savaitę lankėsi redakcijoj 
“Sandaros” administratorius p. 
Biekša ir spaustuvės vedėjas M. 
G. Valaskas. Pastarasis linkėjo, 
kad “Darbininkas” augtų ir pia- 
tintūsi. Atsisveikindamas pada
vė korčiukę ir sako: “Prašau 
man užprenumeruoti “Darbinin
ką” metams ir siusti i namus.”

South Bostone
3-jų šeimynų namas 3-4-4 kambariai, 
raminsi prie Dorchester gatvės. Mėne
sinių rendų 52 doleriai. Parsiduoda už 
$2.4oo.

JULIUI KARŠTA
P-nas B. Jurkonis, oficialis in

terpretatorius teisme, išvykdamas 
Lietuvon paliko So. Bostono teis
me interpretatorių Julių Mikalio- 
nį. Neprityrusiam Juliui keletą 
kartų prisiėjo gana gerai papra
kaituoti, o ypač verčiant “ponų” 
kalbą į anglų.

PRIIMTAS Į COLGATE , 
UNIVERSITETU

Algirdas J. Šidlauskas, aptieki- 
uinko Šidlausko sūnus, smarkus 
footbolininkaš ir plaukikas liko 
priimtas į Colgate universitetą, 
Ilamilton, N. Y. ir ten-mokinsis 
v aistininkyst&j.

Pirmininkas — Motiejus žloba, 
539 E. 7th St, So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

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

Prot. Raštininkas — Jonas GUneckfs, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
36* Broadvay, So. Ęo6ton, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
'885 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Maršalka. — Jonas Zalkis,
• 7 \Vlnfield St. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kac

• trečią nedčldienj kiekvieno mfr 
! nėšio, 2-rą valandą po pietų,

parapijos salėj, 492 E. Seventk 
St., So. Boston, Mass.

City Point
2-jų šeimynų 10 kamltarių atskirai bu- 
davotas namas su visais mo<lerniškais 
įtaisymais ir šildytuvu (heater). La
bai gražioj vietoj, prie pat pamario. 
Taipgi arti prie karų, storų ir mokyk
lų. Turi būt greit parduotas nes savi
ninkai išvažiuoja. Parduos už $7,100 ir 
mažu įnešimu. Matykite tuoj B. B. 
8TEFANA.

^tikėtis 
į^ULie- 
ikti skait-

j 
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VYČIŲ JAUKTUI SEKASI
Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos 

baseball jauktas jau trečius me
tus kaip puikiai veikia. Suma
nioj vadovybėje ir rūpestingoj 
priežiūroj Earnest Batestini, jauk" 
to mokytojo (coaeh), kuris nepa
prastą pasišventimą rodo lietu- 
viams, minėtas jauktas puikų 
progresą daro.' (Pirmus metus 
to jaukto organizatorium ir mo
kytoju buvo-Dr. S. Galvariskis, 
kuris sn pagalba E. Batestini jj 
suorganizavo ir ant tvirtų pama
tų pastatė). Šį pavasarį Vyčių 
jauktas savo jėgomis įsitaisė nau
jas uniformas šviesiai pilkos me
džiagos su didelėmis raidėmis ant 
krūtinės K. of L. (Knights of 
Lithuania) 
kuopos numeris 17. 
vių yra ] 
daryti ir 
ženklą.
Knights of Lithuania 
sari Vyi 
mus su 
vairiose 
Kast Boston. 
ton Common 
yjr laimėjo, 
rėmimų bų 
Jauktu, 
supliekė, 
žinėj šis 
Worcestcrio 
to manadžens 
s.i Hartfordo, 
Vyčių jauktais 
vasara.

Pirmininkė — Jieva MarksienS,
625 E. 8th St., S. Boston, Masa. 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,' 
. 443 E. 7th St., S. Boston, Masa.

Telephone South Boston 3422-R. 
Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienV

29 Gould St., W. Roxbury, Mass, 
Iždininkė — Ona StaniuliutS,

105 W. 6th St., S. Boston, Masa. \ 
T v ar k darė — Ona MizgirdienS, 

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Draugija savo susirinkimus laika 

kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- ■ 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkj 
laišku ar telefonu. Vp.-------- ------------X

Farma—Bridgewatery
38 skėriai. 8 kambarių namas su visais 
įtaisymais, ant gero kelio. 7 karvės. 2 
arkliai. 25 vištos, 150 vištukų, visokie 
įrankiai. Parsiduoda už $8,500.

Pirmininkas — Mot. Verslackas,
604 E. Fifth St., So. Boston, Mass 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
125 Bovven St., South Boston, Mass. 

I’rot. Raštininkas — Ant. Macejunas
430 E. 71h St., So. Boston, Mass 

Fiu. Raštininkas — Pranas Tuleikia
109 Bovven St., South Boston, Mas? 

Iždininkas —. Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Mass 

Tvarkdaris Kazys Afikalionis,
906 E. Broadvvay. So. Boston. Masa 

Draugija laiko savo susirinkimus ka?
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E Ir Silver gt„ 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
City Point gražioj vietoj arti pamario 
kampinis 3-jų šeimynų namas su visais 
moderniškais įtaisymais ir krautuvė su 
gerai išdirbtu groserių ir saldumynų 
bizniu. Apyvartos daro apie $300 { sa
vaite- Vasarą daugiau, nes daugiau 
aiskrymo ir toniko parduodama. Turi 
būt greit parduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon. Įnešti reikia tik 
$2,000.00. čia tikrai yra puiki proga į- 
sigyti tokį namą ir biznį su kuriuo ga
lėsi puikiausi gyvenimą daryti. Paty
limo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KA-

PARSIDUODA PALANGA
Gražiausi ir tinkamiausi vieta 

Nauj. Anglijoje poilsiui, tai “Pa
langa,” Lawrence, Mass. “Fa
langos” grožė traukia visus pik- 
nikierius ten praleisti dienas.” 
“Palanga” yra ant ežero kranto.

Kas norėtų pasistatyti vasarna
mi “Palangoje,” sveikai ir links
mai vasarą praleisti, pasiskubin
kite įsigyti lotą. Arba kas no
rėtų ją visą papirkti tai kreipki- 
ips pas

ANTANĄ KNEIŽI
366 W. Broadvvay, S. Boston, Mass.

Mandagumas nieko nekai
nuoja, o visa perka.—L. 
Montaigne. f? '

East Dedham, Mass.
šis piknikas bus vienas iš puikiau

sių. Jame turėsime daug žaislų, ska
nių valgių ir gėrimų. Bus puiki or
kestrą, kuri grajys lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Todėl prašome vi
suomenę koskaitlingiausiai atsilankyti.

Gal jau visiems yra žinoma, kad par
kas labai didelis ir yra daug vietos. 
Taip pat turime priminti, kad D. L. 
K. Gedimino Draugija yra geriausia 
iš visų kitų draugijų Bostone ir apy
linkėje. Pašalinis sergantiems moka 
po $6.00 savaitėje, o pasimirus drau
gija išmoka i>o $150.00' jiomirtinės. šios 
draugijos nariai yra liuosi nuo viso
kių trukdymų, tad bus gera proga ne- 
prigulintiems prisirašyti už I’USV I- 
STOJIMO (ant parko).

Tad gerbiamoji Lietuvių visuomenė, 
esate maloniai prašomi seni ir jauni 
koskaitlingiausia atsilankyti, o mes 
tikimės kad atsilankę busite užganė
dinti. Įžangos į pikniką nebus.

širdingai kviečiame visus dalyvauti. 
PIKNIKO REN0R.I.M

KELRODIS : Važiuoti Elevaterlu iki 
Forest Hills, iš ten VVashington Grove 
St. karu važiuoti iki Grove St. Ten 
bus žmogus, kuris nurodys pikniko vie
tą.

PASARGA: Jeigu, lytų, pikniko ne
bus.

_______ ■
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Fifth St, So. Boston, Mase. J 
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiau

92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. _ • .įs 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevieta, ‘

948 E. Broadvvay, So. Boston, 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčha,

27 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kallšius,

67 G Street South Boston, Mass. į 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa

492 E. Seventh St, So. Boston, 
Draugijos susirinkimai būna kas pir-

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 498 
E. Seventh St, So. Boston, Mass. Ai w

4-rių šeimynų namas ir krautuvė, S 
karų du garadžiai. Gera vieta dėl bu- 
černės. Lietuvių apgyventa. Kreipkitės* 
šikančiai; J. PUZINAS, U) Berkshire 
St., Cambridge, Mass. Tel. University 
8374. (B.-18)

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

I

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

of L.
Ant kepurių yra 

Ant ranko- 
paduotas užsakymas pa- 

■ uždėti Lietuvos Vyties 
Visur, žaidžia po vardu 

Šį pava- 
ių jauktas turėjo 7 žaidi- 
svetimtaučių jauktais į- 
vietose, k. t. Dorchester, 

Jamaica Plain, Bos- 
ir So. Bostone ir vi-

Vienas iš tų susi
mo ir su Bostono lenkų 

kuri mūsiškis skaudžiai 
Liepos 4 d. Vyčių gegu- 
jauktas žais su South 

Vyčių^jauktu.. Jauk- 
J. /ulonas tariasi 
Atholio ir Nashuos 

dėl žaidimų šią

Jamaica Plain
arti Franklin Park 3-jų šeimynų nau
jas namas po penkis kambarius, iš n- 
biejų galų pinzai. štymo šilima. Rendų 
neša $1,4*0 per metą. Kaina $11.500, į- 
nešti $2,000. Mutykit TUINYLĄ.

Arti Columbia Rd.. geroj vietoj naujas 
3-jų šeimynų Colonial style namas po 
i> kambarius ir reception hall ant kiek
vieno flioro. Su visais modemiškiau- 
siais įtaisymais. Trys gariniai šildy
tuvai : priekiniai ir užpakaliniai pia- 
zaL Taipgi21-jų karų garadžius ir daug 
žemės apie 10,000 ket. (>ėdų ant kurios 
galinta užsivesti sodą arba pastatyti 
daugiau garadžių. Rendų neša $156 į 
mėnesį arba $1,872 į metus. Parduos 
pirmiausia atsiliepusiam už $13,500 su 
$1,500 įnešimo. Matykite A. IVAŠKĄ.

ĮįBĮįyimii.li..Hll—į i...................... .....lt...........
*•' I , k- - -*■ *s . ' r - > • X * t • ■

VIETINĖS ŽINIOS

Kun. Židanavičius yra “Darbi
ninko” bendradarbis ir nuolati
nis, rėmėjas. Jis ir dabar admi
nistracijoje padarė biznio už ke
letą desėtkų dolerių. Ačiū. Lin
kėjo, kad “Darbininkas” pasiek
tų kiekvieno lietuvio darbininko 
namus.

Kun. Židanavičius atvykęs į 
Bostoną apsistojo )?as kun, F. Vir- 
mauskį, šv. Petro parapijos kle
boną.

Ketvirtadienį išvyko atgal' f 
namus. Pakely žadėjo sustoti 
VVorcestery ir kitur. Linkime lai
mingai sugrįžti.

PARSIDUODA
Kaina ir Išlygos Tinkamos. 
9 kambarių namas su visais įtaisy
mais: šiltas vanduo,-atdaras plumbing, 
2-jų karų garadžius. 9,000 ]>ėdų žemės. 
Paranku į mokyklas ir bažnyčias. Tik 
17 minučių važiuoti iki South Station 
traukiniu ;,Montciair sekcijoj. Savinin
kas J. STRICKER, 55 Steriing St., 
Quincy, Mass. (B.-14)

NEW ENGLAND AUTO 
■ SCHOOL 
8 lekcijos.................. $ 5.00
License kursas.........$10.00

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston.
Kampas Union Park

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
Back Bay 9152

ŠV, JONO gV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

nmo ’-f / J
Birželio 12 d. ijetųvių Svetai

nėje įvyko art. Pilkos ir senelio 
Skinderio vodevilius, žmonių bu
vo nė daug nė maža. Klaidas 
padengus, anot art. Pilkos, dar 
p<r penkinę liks.

Programoje dalyvavo be minė
tų artistų pianistė Ona Gribaitčfdiamond 3. Kadangi minėtas ai 
ir šokėja Stasė Šejevkiutė.

R&p.

“Darbininke.” jau buvo raąyta, 
kad * p. J. Gudonis apsivedė su 
p-le L. Parinskaite. Prieš apsi- 
vedimą p-lš L. Parinskaitč iškėlė 
prieš savo mylimąjį bylą rcikar 
laudama $25,000 atlyginimo už su
laužomą duoto žodžio. Jaunikis 
prieštjšliūbą to nežinojęs.

Eina'gandai, kad “jauna pore
lė jau persiskyrė.” Jeigu taip, 
tai p. Gudonis gal susilauks dar 
vienos bylos.

į Nedėldieny, biržeho 15 d., 3 
vai. po pietų, įvyks smarkus susi- 
k ir t imas Įnatuv^-Yyl^rtos 
kuopa? basebaUo jirtjido/sp. ąmar- 
kiu vietos airišiųTiaBe'boRo Jauk
tu, vardu M&roons. Susikirtimas 
bus. Golumbus . pąrke (pamary)

545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605—1337 
KITI SKYRIAI 4*

BROCKTON OFFICE:
630 North Main Street, 
Telephone Brockton 228

Švieži Birutes Saldainiai
PIKNIKAMS IR VISOKIOMS PRAMOGOMS

Gavome siuntinį Birutės saldainių apie dvidešimts 
rūšių ir parduodame supakuotas i vieno svaro dėžutes po 75e. Pašto išlaidas mes padengiame.

Taipgi krautuvės gali gauti saldainius supakuo
tus į 10 arba 11 svarų dėžeg.

Draugijos arba parapijos rengdamos piknikus 
gali gauti už labai prieinamą kainą.Kreipkitės pas t

LTEHUANIAN SALES C0RP0RATION
366 West Broadway South Boston, Mass.

Didžiausias Išvažiavimas-L AIV U Exkursija į Rainsford Islt
Rengia S^ith Bostono Lietuvių Ukėsų draugija, Nedeliej, Birželio-June 16 1929, Laivu Michąel J. Perkins. Išplauks 10-tą valandą ryte, nuo Eastern

“MUSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį tūlosite gale metų puikiai -j 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ/*

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedu 
knygelėmis Vilniaus klausimu. ” L 7^MC SU VILNIAU S ’ ’ adresas: Kaunas, Laia- ! vės AuČk LithUania.

Pirmininkas -r ¥<• T. Savickas, r£•„ ?
427 E. Seventh St, So. Boston, MaMp. " 

Vice-Pirmininkas — A. Nandžlonas, 
8SJ> Broadwąy, So. Boaton,

Prot .Raštininkas — V. TampUUMSfc ” * 
' 40 Marine Rd., So. Boston, Masa. 
Fin. Raštininkas — J.

44 Glendale St. Dorchesfer, Masg,. j 
Kasierius — P„ Kleponls,

206 Bolton St, So. Boston, Maam ' 
Tvarkdaris — J. Leščinskas, '

141 Bowen St, So. Boston, Mas^-A-A 
Draugija laiko susirinkimus kas anjK * 

rą panedėli kiekvieno mėnesio 
vai. vakare, pobažnytinėj 8vetatpį^~ - 
Fifth St, So. Boston, Mass. ’ v. į 

------------------------------------------- -—'

ŠVENTO PETRO IRPOVILU' 
DR-JOS VALDYBA |

BOSTON OFFICE:
18 Treniout St, Kimball Bldg.. ;
Kwm 203, Tel. Liberty 7865 ir 6066 '

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti. . <

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja 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.

South Bostone
3 šeimynų. 14 kambarių namas ir di
delis .vardas salima pastatyti keletą 
garadžių. Nori mainyti į Dorchestėrį 
ant 3 arba 2 šeimynų.

Norėdami daugiau Informacijų klaus
kite pas L. A

LITHŪANIAN AGENCY
A. Ivas ir C. P. Jurgeiun Savininkai

SODTH BOSTONAS 
■NBCIVILIZŪOJASI”

Jei “civilizacija” reiškia dras
kyti Jta.s gražu — ir įvesti kas. 
trukšminga — tai galime džiaug
tis, kad nors dalis Bostono pasi
liks gražus ir “necivilizuojasi.” 
Išrodo, kad šiandien šitoje pras
mėje žodis “civilizacija” ir ima
mas. Kada miestelis “civilizuo- 

Įjasi” — tai ką tada daro? Ži- 
Sportininkas!noma; 110rj susilyginti su trukš- 

įningii Netv Yorku. Traukiniai, 
gntvekariai, autobusai pradeda 
.•lies-telyje barškėti — ir dulkes 
kelti. Tada miestelio civilizato- 
riai džiaugiasi kad progresuoja—■ 
eivilizuojasi.

Tokiai “civilizacijai” So. Bos
tonas nepasiduoda — bent ne vi
siškai pasiduoda. Tiesa dalis So. 
Bostono yra trukšmingas — dul
kėtas, barška vežimai, gatveka- 
riai, busai dulkes meta, automo
bilių ragai prisideda prie vaikų ir 
pcdliorių trukšino. *'Bet South 
Bcstono Piliečių Draugija pasek
mingai kovoja su tokia “civiliza
cija.” Laimėjo kovą su “Karų” 
kompanija, kuri norėjo įvesti ant 
“Strand” — t. y. Boulevardo pa
jūry gatvekarius, ir dabar kada 
tas nepavyko, mėgina įvesti 
busus. Piliečiai protestavo. Gar- 
b* South Bostono Piliečių Drau
gijai, kuri taip interesuojasi pa
laikymui grožės.

Jei kas dar nematė grožės So. 
Bostone — tegul važiuoja East 
Eroadvay i pajūrį apie 8 vai. va
kare. kada saulė leidžiasi. Pama- 
iysi puikiausių vaizdų kokių ki
tur nematysi. Pamatysi: Iš po 
medžių Admirolo Farragut stovy- 

tvirtovę ant Castle Island ir 
Atlantiką, apjuostą kroteliais. Žo
džiu negalima Išreikšti ką akimis 
pamatysi. Olr tą grožę norėjo su
draskyti įvesdami gatvekarius ir 
bus’us. Ištiesų, tada Strand bū
tų buvęs kaip Revere Beach — 
žydų biznierių apterštas moder
niška “civilizacija.”
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WATERBURY, CONN
Birželio 23 d., 1 vai. po pietų į- 

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

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4480 

Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuvėš aprūpinu gerai ir ne

brangiai.  '

So. Boston 3520

0. ŠALNA-SHAILNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
CORNEL1. UNIVERSITY su A B. 
G..WASHINGTON UNIV. su LLB.

"Darbininko" Name 
(antros lubos) 

366 Broadvay, So. Bostoi 
Rezidencija 

B05 Harvard St, Cambridge, Mass.
TeL University 1463—J.

“Ūkas”

“Ū-kas”

“Rytas”

• PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE

“MOSy LAIKRAŠTĮ”

kestį, negu, nuolatos laukti

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Rezidencijos Teht 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.

E. V.WARABOW
(IVrubliauskas)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1043 Washington Street • 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1508

MONTELLO OFFICE!
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

—< Ką tu sakai žmonai, kaip 
sugrįžti vėlai namon?

— Aš jai pasakau tik “labas 
” o jau toliau ji viena kal- 

“M.L.”

Tel. Talbot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(Višniauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofizo Vdtandos' 

Nuo 2—5, nuo. 7—8 jpo pietą 
220 MINOT ST., DORCHESTER

<

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo Jsisenėjnsias 
ligas vyrą ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston. Tel. Hay- 
market 1436.

t

OŠDAMA JAUNIKIO 
NUSTOJO -

Yienąąie Toskonjjos mies
tu rė j o įvykti sutuok- 

tvės. Keletą valandų prieš 
ceremoniją jaunoji nuvyko 

is kirpėją savo “bubikop- 
** . sufrizuoti, Jaunikis, 

, jau turėjęs patyrimo, 
.vo kiek galint grei- 

i tai atlikti ir prašė pri- 
ėti ateityje auginti plau- 

kad nereiktų taip daž- 
ilgos valandos praleisti 
šukuotoją. Nuotaka su- 

Bet po 4 valandų, jau 
>ip sutuoktuvėms paskir- 
s laikas buvo praėjęs, pa
rodė, kad jaunoji labai pa
akinta savo “bubikopfo”

Llberty 7296. |

GEORGE H. SHIELDSI
A DVOKATAS I

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 

GYVENIMO VIETA
87 Gorham Avenue, Brookline. 

t Telephone Beacon 5578

L 0441 Hubbard9396
ADVOKATAI

SO. BOSTON. MASS. 
TAptiekoriaus Šidlausko name;

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Ild.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS
1 Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
♦ Res.: 33 Rosemont St.. Dorchester

Tel. Talbot 287S
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

kves
>. * X

(Britanija valdo vilnis), 
r Iki 1890 mėtį Helgolando 
sala priklausė britams, bet 
tais metais Salisbury mar- 
kiziui ir Bismarkui susita- 
rus, ji buvo atiduota vokie
čiams už Zanzibarą.

Versalio sutartis uždrau
dė vokiečiams ne tik statyti 
tvirtoves, bet ir pylimus, 

pasakęs nuvyko į. sutuokti^-Nuo to laiko Įlelgolando sa- 
vių vietą ir pranešė ginti- kentė nuo audrų ir ViesuL 
nėms ir pažįstarnięgis, ka$ kurie. arde jos pakran- 
jis bevelija mokėti .Jdųssoli- ies- Praeitais metais prū- 
nio nustaįįyba senŲerpių vyriausybė pradėjo staty-
kestį, negu, nuolatos lankti ti cementinę jūrų sieną, bet 
savo nepunktualios žmonos, tą darbą turėjo nutraukti 

“ Tt-tas” 4ėį ekonominių sumetimų.
Salos gyventojai tuo bu

vo labai nepatenkinti ir pa
norėjo vėl grįžti prie anglų. 
Jie mano, kad, anglams pa-

išvaizdą.>• Sužadėtas gi iš
vestas iš kantrybės ilgu lau
kimu kad su
tuoktuvių nebūsią, nes jis 
dabar gali įsivaizduoti, kaip 
dažnai ir kaip ilgaj jis ve
dęs jos turėtų laukti. Tai

DEŠIMTI PRTBž Afi^rn
Ar tamsta.loši kortomis?

— Ne.
—Kodėl?
— Turiu tam net dešimts prie

žasčių. — rt.
— KokiųgĮ?.lr
-- ApypĮ^t§ kišenėjgiano pati ir 

aštuoni vaikai. ! - “Š-nis”

PASLAPTIS
— Kūmutę susimildama niekam 

nieko nesakyk ką aš tau vakar sa
kiau apie BarštienĄ

— Oi tu mano kūmute! Jau ži- 
nai mane, aš niekam nesakysiu. 
Tiktai, kad nors Jonienė neišbliau- 
tn apie tai, ką ^ūkar aš jai pasa
kiau.

— Žinai, Petrai, mano uošvė 
smarkiai susirgo.

— O, tai turi daug rūpesčio. 
Ar pavojinga? , ū

— Ne. Ji pavojinga tik tuomet, 
kaip neserga. "M. L.”

— Įsivaizdink sau, šiąnakt, man 
nesant namie, į mano butą būvi) 
įlindęs plėšikas. š

— Na ir ką? Daug pagrobė? £
— Kur tau. Guli nabagas ligoj 

ninėje; mano žmona manė, kad 
tai aš, ir tinkamai jį sutikti.

• * “M. L.?

LAWRENE, MASS.
LDS. 7p kp. susirinkimas įvyks 

birželio 16 d., po d&liktai vai. 
Taigi kviečiame -visufe-narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugūs prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

J

-t : r-
SAUL2S DĖMĖS KLIUDO 

‘ RADIO GIRDĖJIMĄ
^Spaudoj pasirodė žinių, _ .

tvirtinančių, kad esą radio(^mus savo žinion Helgolan- 
girdėjimas pareina nuo san-i^ ne vien pastatytą 
lės dėmiu (juoduoliij). Esą stiPri sie.na> kartu 
bloginusi radio girdėjimo)”; užtifcriuta jos gyventojų 
tenka laukti šių metų antroj 
pusėj, nes tuo metu būsią 
ant saulės daugiausia dėmių, 
šitaip pranašauja profeso
rius Stetsonas, pasiremda
mas trijų metų radio girdė
jimo tyrinėjimo vaisiais. 
Esš 1924—25 m. radio klau
symui buvę patogiausi, lies 
t ada ir dėmių ant saulės ma
žai buvę. Po 1929 m. saulės

■ dėmės vėl ims nykti ir jos, 
pasibaigs apie 1934 m., kada 
radio klausymui vėl būsian
čios palankios aplinkybės.

TRAGEDIJA
Jis suėmė ją galingomis ranko

mis... Ji nieko nesuprato Ir negalė
jo kalbėti... Visa, karšta, lyg ugni
mi degino jo rankas... Jis draskė 
gabalėliais jos drabužį. Bet kada 
palietė ją lūpomis—ji amžinai pra
žuvo...

Tai buvo... bulvė.

Gydytojas:' Tamstai reikalinga 
jaugiau poilsio ir visiškos, visiš
kos ramybės.

Ligoniu: O aš ir tą patį manau, 
p daktare, l>et malonėkit paša-, 
kvt tai mano žmonai ir vaikams, 
ypač jauniausim. ’ “M. L.”

' C. BROOKLYN, N. Y.
* i % *

. Birželio 23 d^, tuoj po sumos 
įvyks LDK ;10 kuopos .mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, neš-turime keletą svarbių 
sumanymų. - Atsiveskite ir savo 
draugus (ęs) prirašyti Valdyba

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

sekmadieny, birželio 16 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsiyėstų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

J^epamirškite užsimokėti duok
les. > . - .

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. jnčnesinis sus: 

kimas įvyks birželio 28 d., 7 & 
vakare, Karalienės Angelų- parai* 
pijos svetainėj,, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.
; Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas -s. . 
mėnesį paskutiniam penktadieny* 

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

- - Kviečia Valdyba
* ■ ■

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

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

HELGOLANDAS PRIEŠ 
VOKIETIJĄ

“Baily Telegraph” Ber
lyno korespondentas rašo, 
kad nesenai Helgolando sa
los, šiaurės jūroj, gyvento
jai pradėjo savo rūšies “re
voliuciją.” Jie sukilo prieš 
vokiečių administraciją ir 
reikalauja, kda būtų atsta
tyta anglų valdžia.

Iš 3,400 salos gyventojų 
keli šimtai suruošė demon- 

t 

straciją, per kurią giedojo 
j plačiu vokiečių akcentu :

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias vra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

JUKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
j tvarkomo's 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, Įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
* je—5 litai, arba 50 amerikoniški] centų Lietuvo

je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 

■v6 30 Nt.
Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra

žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 

S giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

PASLAPTIS ATSKLEISTA
Ypatinga paslaptimi ap

siaustas Vokietijos naujas 
technikos išradimas — gauti vakars,
benziną iš naftos produktų ba. 
kaitinant juos aukštame slė
gime. Bandymas sutvarkyti 
šią naują svarbią naftos 
pramonės šaką sovietų vers- 
lomonėse iki šiol davė nežy
mių ekonominių rezultatų, 
kadangi varant benziną dau
giau kaip pusė naftos pro
duktų virsdavo mažaverte 
anglimi. Cheminiame Moks
lo Akademijos Institute pa
staraisiais metais buvo da
romi įvairūs tyrinėjimai 
benzinui iš naftos produktų 
gauti, taip pat aukštame 
slėgime, bet ir su vandenilio 
dujomis. Šie bandymui da
bar puikiausiai pavyko, ir 
vokiečių paslaptis atskleista. 
Iš -Grozno parafinistinio 
mazuto gauta iki 40 proc. 
kerosi ho ir 20 proc. skystos 
degamosios medžiagos. O 
kokso jau visai nebegauta. 
Šis akademiko Ipatjevo iš
radimas buvo svarstomas 
naftos pramones mokslo bei 
technikos taryboje ir pripa
žintas turis didžiausios 
reikšmės sovietų ūkiui, ka
dangi benzino daug išveža
ma į užsienius ir daug su- 
vartojanta šalies viduje. Pa
kaks paminėti, kad ateinan
čiais metais numatyta per
dirbti ne mažiau kaip 4 mi
lijonai tonų naftos produk
tų benzinai gauti. Leningra
do “cheminiame institute I- 
patjevo bandymai bus daro- 
im pusiau fabrikiško pobū
džio, o paskui bus Įvesti į vi
sas sovietų naftos verslamo- 
nes.

ATGAVO SVEIKATĄ PO PEN- 
- KIŲ METŲ į KENTĖJIMO

Ponas Oliva Nądeau, lVhitensvilie, 
Mass., turėjo menką sveikatą per pen
kis metus, ir 'gavo pagelbos, kol tik 
nepradėjo vartoti Nuga-Tone. štai y- 
ra jo patarimas silpniems ir liguis
tiems žmonėms: *Nnga-Tone man la
bai daug pagelbėjo. Dabar aš miegu 
fceral ir turiu gerą apetitą. Per penkis 
metus aš bandžiau visokias gyduoles, 
bet be pasekmių,-.bet gavau pagalbą, 
kuomet pradėjau ’ vartoti Nuga-Jone. 
Aš dėkavoju už pakibą kurią gavau.”

Virš milionas žmopią, taip kaip ir Po
nas Nadeau, turėjo menką sveikatą. Bet 
jie prailėjo vartoti-JJuga-Ton.e ir gavd 
geras pasekmes. Tas turėtą įtikinti ju< 
kad Nuga-Tone atliks darbą. Nuga- 
Tone yra nepalyginamos dėl silpną, nėr- 
vuotą, kurie turi prastą apetitą, nevirš
kinimą, gasą viduriuose, raugėjimą, 
inkstą, pūslės, ir kepenų trubelius, chro
nišką užkietėjimJL^ėąlvois skaudėjimą, 
svaiguli, praradiųią^yaruino arba pana
šius trubelius. JeCnesate sveikas, pa
bandykit Nuga-Toąe ir persitikrlnkit. 
Nuga-Tone yra parduodamas pas visus 
gfrduolią vertelgas. Jei jūsų vertelga 
neturi ji) stake, reikalaukit, kad jis 
užsakytą jų iš olselio vaistinės.

/ ■- Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas afdaras nno 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet Ir 
nuo C iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

| Tel. Brockton 5112
| DANTISTAS

I
DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass. 
. (Kampas Broad Street)

Ofiso valandos: Ryte nuo 10
10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 vaL 
Sekmadieniais pagal surtarties.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. K. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O]šio valandas: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki 6 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieuiais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DETROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

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

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 23 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, birželio 27 d., 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos Rusi- 
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nno 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norintieji tetstngiauslo patarnavi
mo ir geriausią pirHnlą, kreipkitės 

pas mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Vėliausi, pasekmingiausi medi- 
kališki ir elektros gydymai ne
ša greitus rezultatus.

Per suvirs 25 metus specialis
tas nuo nerviškų ir chroniškų 
ligų; . . . Gyduolės specialiai 
sutaisomos dėl kiekvienos li
gos.

DR. KILLŪRY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

VIZITĄ J NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

L Atsilankyk, paražyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 

^'•Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iš kai no.

Dr.Gradj,327£2r£
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktaL
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Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ii* 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 balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—-du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsieny j (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
31 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

TeL 8. B. 2806—R.
IZTUVIS.

OPTOHETRISTJU :
I---------------------- . A į
negsanimiofu akta, priskirta aid- f 
nius, kreivas akte atltteaina, Ir g 
aipbUJoniitoM (aktose) akyse «*- s 
grąžinu Žvtesą ttakaau talka g 

i J. L. PaiakarniĄ O. D. | 
| 447 Broadvay, So. Boston. I 
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TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivft” name) 
Ofiso valandos nuo 9 M 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).
 L

•Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “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 daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaftymČlių ir pačių vaikų kuri, 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tevraštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, *(2 vaig- 
ž d u t S s ’ * Administracija.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, birželio 28 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės, 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

Valdyba

knrinos paveda 
mano prižinrčjl- 
mnl. visuomet 
bnna patenkinti 
ir sutaupiną ge
rokai pinigų.

Mano kaiDa vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway. So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third St.

Telefonas: South Boston 0304-W.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius b* Balsamuotojas 
877 Ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Įbes.
TetepKone Uuberafty 8831-W

loterų Sąjungos 13 kp. Piknikas, Įvyks Birželio 17 d., Spot Pond




