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Bostono diocezijoj po di
džiųjų lietuvių kunigų per- 
mainų.įvyksta ir maža per
maina. Kun. S. P. Kneižys 
trečiadieny perkeliamas iš 
Lawrence į Montello vikaru 
pas kun. J. Švagždį. Linki
me sveikatos naujoje vietoje.

GAVO 2 METU KALĖJIMO 
Už ŠMUGELIAVIMĄ 

SVETIMŠALIŲ
PROVIDUNCE, R. I. — 

Federaliame teisme nuteis
tas Joaąuin Tavares ant 
dviejų metų kalėjimo už ne- 
legališką gabenimą svetim
šalių i Ameriką. Jis buvo a- 
reštuotas pereitą savaitę lai
vui atplaukus iš Cape Verde 
salų Į Providence. Ant laivo 
buvo 11 svetimšalių, 
noriai” bus grąžinti 
galijon.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
TARIFĄWASHINGTON, D. C.— 

Valstybės departmentas ga
vo septynių valdžių protesto 
notas prieš pakėlimą muitų, 
kaip paduota Hawley biliuj, 
kurį atstovi} butas priėmė 
pereitą mėnesį ir kuris dabar 
yra senato komisijos peržiū
rimas. Protestus prisiuntė 
šios valstybės: Austrija, 
Šveicarija, LTruguav, Ispa
nija, Persija, Italija ir Nor
vegija. Notos perduotos 
nato finansų komisijai.

DEŠIMTS KOMUNISTŲ 
PASMERKTA KALĖJIMAN
BERLYNAS. — Pereitą 

trečiadieny dešimts komunis
tų revoliucijonierių tapo pa
smerkti nuo trijų iki vienų 
metų kalėjiman už tai, kad 
jie pirmą dieną gegužės su
kėlė riaušes ir praliejo žmo
nių kraują.

PARYŽIUS, birž. 16 d.— 
“Yellovv Bird” užbaigė ke
lionę oru iš Old Orchard, 
Maine i Paryžių 8:47 vai. va
kare, Nusileido Le Bourgep 
porte. Lakūnus patiko ir 
sveikino labai mažas būrelis 
žmonių ir tai be jokio entu
ziazmo. Gal dėlto, kad jie ne
padarė kelionės per Atlanti- 
ką be sustojimo.

Šis bus pirmas Prancijos 
orlaivis perlėkęs Atlantiką.

LIETUVOS INŽINIERIUS 
PAKVIESTAS Į BELGIJĄ

KAUNAS. — Buvęs Lie
tuvos kariuomenėje kariš- 
kas inžinierius maj. Slabšys 
pakviestas i Belgiją kaipo 
žinovas inžinierius pasidar
buoti vienoje įžymioje Bel
gijos industrijos firmoje.

PRANCŪZIJA IR LENKIJA 
SUSITARĖ

BERLYNAS. — Spaudos 
žiniomis iš Maskvos praneša 
apie, sudarytą tarp Lenkijos 

. ir Prancūzijos slaptą kariš
ką sutartį. Sako, kad ši su
tartis būk pasirašyta dar 
1922 metais.

Pagal tą sutartį, kilus ka
rui tarp Lenkijos ir Rusijos, 
Prancūzija pasižada teikti 
didelę paramą Lenkijai. Be 
to, sutartyje pasakyta, kad 
Prancūzija privalo lenkams 

• duoti ginklų, amunicijos ir 
kariuomenės kovai prieš ru
sus.

KITAS PASAULINIS 
EUCHARISTIJOS 

KONGRESAS
Bus šiemet Kartagos mies

te (Šiaurės Afrikoje). Pri- 
ruošimai jau prasidėjo? Ma
noma patalpinti atvažiuo
jančius į šį kongresą laiki
nuose namuose ir vadina
muose “skrajojančiuose 
viešbučiuose.” Nesant pat 
Kartagos mieste tinkamoms 
patalpoms, didesnė konfe
rencijų bei bažnytinių apei
gų dalis įvyks Tuniso mies
te,, kuris yra vos tik kelios 
mylios nuo Kartagos. Tik
tai iškilmių užbaiga ir dide
lės iškilmės su Šv. Sakra
mentu bus Kartagoje, dėl 
to kad Šiemet sukanka 1500 
mietų nuo šv. Augustino, 
garsiausio Afrikos vyskupo 
bei bažnyčios daktaro, mir
ties. Skambūs konferencijų 
tema: šv. Augustinas ir šv. 
Eucharistija.

-
NAUJOS ŽIBALO VERSMĖS
Rusijoj Uralo kalnuose at

rasta naujos žibalo versmės, 
apimančios kelių tūkstančių 
kilometrų plotą.

Šiaulių apygardos teismo 
sesija Tauragėj nuo gegužės 
mėn. 16 d. nagrinėjo akc. 
bendrovės “Rūbo” bylą.

Kaltinamųjų suole — vi
sa buvusioji bendrovės val
dyba: J. Gudžiūnas (direk
torius), A. Korsakas (bendr. 
pardavimo sk. vedėjas), K. 
Kuosaitis, K. Jankauskas, 
K. Mačys, Bagdonavičius ir 
Tauragės pirklys Kanas.

Jie kaltinami apgaulingu 
būdu laikotarpy 1921 m. ir 
1925 m. pasisavinę bendro
vės turtą: sudarydami fik- 
tyves sutartis parduodavo 
vienas kitam, už mažą kainą 
bendrovės įmones.

Tokiu būdu jie pardavė 
Kanui Tauragės elektros 
stotį* Bendrai, kaltinamie
ji kalbamą turtą valdė iki 
šiai dienai.

Teismas nubaudė: Gudžiū
ną 6 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir priteisė su
mokėti akcininkams 190.000 
litų. Korsaką 4 m. sunk. d. 
kalėjimo.

Gudžiūnui ir Korsakui lei
džiama apeliuoti. Tačiau po 
užstatu jie nebus paleidžia
mi.

Kuosaičiui priteista pus
antrų metų kalėjimo ir su
mokėti 50 tūkstančių litų. K. 
Mačys ir Jankauskas — iš
teisinti.

Pirklvs Kanas, dar teisme 
atsižadėjo nuo viso fiktyviai 
pirkto turto akcininkų nau
dai. Jis išteisintas.

Kiek atsimename, “Rūbo” 
bendrovę organizavo ex-a- 
merikiečiai ir iš amerikiečių 
kapitalo. Ir nubaustųjų pa
vardės kai kuriems ameri
kiečiams bus pažįstamos.

NESUTt

« — Prane- 
Bažnvčios 

tikimai jau 
Birželio 

ir Povilo 
aly bažnyčios

MEXCO CI 
ša, kad Mek 
su valdžia ii 
kaipir likvidūs 
29 d., šv. P< 
dienoje, visoj 
būsią atidarytos ir pamaldos 
atnaujintos.

Taikos planai esą jau pa
siųsti į Romą ė|v. Tėvui per
žiūrėti. f

NEW YORK’DBARBDA- 
VIAMSG

LĖJIMAS

BARONESĖ SUIMTA Už 
BRANGENYBIŲ 

PAVOGIMĄ

HOOVERIS KVIEČIA 
MAC DONALDĄ
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NEW YORlL
kad keli tūkstančiai darbda
vių turės eiti į kalėjimą jei
gu'tik jie neprisilaikys įsta
tymo, kuris reikalauja, kad 
visi darbininkai-tūri būti ap
drausti.

KAUNAS. — F-nas Do
natas Malinauskas iškėlė su- 
manvmą padirbdinti karstą 
Vytauto Didžioj® kaulų 
kučiams Vilniuje. Pats 
D. Malinauskas pasiūlė 
pirmą auką tam tikslui — 
tūkstantį litų. Tuo reikalu 
susiinteresavo dailininkai ir 
kiti įžymesni asmienys. Šis 
sumanymas turėtų rasti visų 
piliečių pritarimą.

KAUNAS, 'i Gegužės 23 
ČL kauniwiaLgatėjo~pasige=> 
rėti ypatingu gamtos prajo- 
vu. Mėnulio sidabriniai spin
duliai sudarė nepaprastai 
taisyklingą kryžių, kuris bu
vo ilgai matomas.

SŪNUS NUŽUDĖ TĖVĄ 
LIETUVOJE

Berlyno aukštuose sluoks
niuose, tarp grafų ir baronų 
iškilo didis skandalas. Poli
cija suėmė garsiąją baronesę 
von Monrai, kuri kaltinama 
pavogusi iš jos tantės gra
fienės Hermersdorf daug 
brangių akmenų, 100,000 
Markių vetrės. Prieš kurį 
laiką tai grafienei dingdavo 
daug brangenybių. Įtarimas 
krisdavo .ant tarnaičių ir y *
tanių. Tuo laiku ten gyve
no 24 metų baronesė Monrai 
ir paskui su vienu kitmeis- 
teriu išvyko į užsienį. Nuo 
to laipto niekas nebedingda- 
vo. Per tai įtarimas kris
davo ant jos ir dabar, jai 
grįžus į Berlyną, policija 
pas ją rado kvitas už par
duotas brangenybes. Pas kai 
kuriuos pirklius'rado ir pa
čias brangenvbes. Ji turėjo 
galiausiai prisipažintu

■ *- . ■ -v
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SUDEGĖ 15 HEKTARŲ 
MIŠKO

Antakalnio girininkijoj 
Špokų eiguvoj dėl nežino
mos priežasties užsidegė 
miškas, kurio gaisras išnai
kino apie 15 ha.

DIDŽIAUSIA STATULA 
BRAZILIJOJ

Pastatyta didžiulė 
taus Išganytojo statula pri
mins nuo šiol Brazilijos val
stybės gyventojams kilniau
sią žmonijos geradėją. Sta
tula vra 30 metrų aukštumo. 
Rankos yra kryžiaus formo
je ištiestos. Tarpas nuo de
šinės rankos pirštų galų iki 
kairės rankos pirštų gabi y- 
ra taip pat 30 metrų. Visa 
ta milžiniška statula sveria 
1630 tonų.

Kurklėtiškio vienkiemy, 
Rokiškio valsčiaus, rastas la
vonas. Tai pasirodė esąs Jo- 
nas Krukelis, gyvenąs Di- 
dėjos kaime, Rokiškio vals
čiaus.

Nustatyta, kad ji nužudė 
jo sūnus Tadas Krukelis.Ta- 
das Krukelis suimtas ir tar
domas.

KIEK LIETUVOJE YRA 
VALDININKŲ

UŽMUŠTAS LIETUVIS 
DARBININKAS

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Gegužės 5 d., Frigo- 
rific Anglo, Dock Sude. buvo 
pavojingai sužeistas lietuvis 
darbininkas Jurgis Jakutis. 
Nuvežtas sanatorijon nuo 
žaizdų mirė. Velionis kilęs 
iš Lagužių kaimo, Žeimių 
vai., Kėdainių rfpsk. Lietu- 
jvoje liko senutė motina, du 
broliai ir sesuo.

Įtakingos ir didelės latvių 
partijos laikraštis “Social- 
demokrats,” sąryšy su pasi
kėsinimu prieš ministerį 
pirmininką p. Voldemltrą, į- 
dėjo straipsnį, kuriame pri
kišamai sako, kad pasikėsi
nimą organizavę patys Lie
tuvos fašistai. Už tokį įžei
dimą kaimvninės valstvbės, 
latvių užsienio reikalų mi
nisterija patraukė laikraštį 
teismo atsakomybėn.

Šių metu pradžioje visose 
Lietuvos valstybinėse Įstai
gose buvo viso 26,080 valdi
ninkų. Tarp jų buvo 21.613 
vyrų ir 4,467 moterys. Kau
ne valdininkų yra 5,217 ir 
provincijoje 20,788. Susisie
kimo ministerijos žinyboj y- 
ra daugiausia valdininkų, 
būtent, 7,734 žmonės.' Algų 
per mėnesį bendrai visiems 
išmoka netoli septvnis mili
jonus (6,848,910) litų. >

NUŽUDĖ DU SAVO 
SŪNŲ

i
.  .

Lenkijoj vėl subankrutijo 
kelios stambios firmos. Lvo
ve vienos subankrūtijosios 
firmos pasyvas siekia pu
santro miliono zlotų.

WASHINGTON, D. C.— 
C. G. Dawes, Jung. Valst. 
ambasadorius Anglijai laivu 
“Olympic” vyksta į Londo
ną. Prez. Hoover pasiuntė 
jam radiogramą, kad jis An
glijos premierą Ramsav 
MacDonald asmenini pa
kviestų atvykti į Ameriką.

Matas Kiela, Ansetos vien
kiemio, Panemunėlio valse, 
gyventojas, nužudė 2 savo 
sūnų, 10 ir 13 metu amžiaus. 
Pats tėvas, po tokio šiurpu
lingo darbo savo laukuose 
griovy nusiskandino.

Ėastas laįškelis, rašvtas 
Mato Kielos ranka, kuriame 
nelaimingasis tėvas sakosi 
nužudęs vaikus ir pats nusi
žudęs dėl ligos, kad paskui 
vaikams netektų vargo varg
ti.

Matas Kiela buvo turtin
gas ūkininkas, turėjo 107 
ha. žemės su trobesiais.

ATMETĖ DEBENTURU 
PLANĄ

• WASHINGTON, D. C.— 
Atstovų Rūmai, 250 balsų 
prieš 113, priėmė ūkinin
kams šelpti bilių, be debentū- 
rų plano, prieš kurį prezi
dentas Iloovor buvo nusista
tęs, bet senatas du kart buvo 
priėmęs.

WASHINGTON, D. 
Pereitą penktadieny, senataą 
74 balsais prieš 8 priėmė 
mų šelpimo bilių be “de 
tūros” plano, šeštadieny^

ver sudarys tarvba, >V V 4- 7

bus pavesta rūpintis a 
tūros reikalais. I tarvba įeis*- 
devyni asmenvs. .. .vs

Farmų reikalams pradžiai 
bus paskirta $500,000,000.- 
Kaip greit ši suma bus sena-’ 
to paskirta dar nežinoma, nę| 
kongresas bus paleistas priš 
ūmus tarifo bilių. Spėjama^ 
kad dėl tarifo bus irgi nema- 
žai ginču.

SUDEGĖ VISAS KAIMAI 
VILNIAUS KRAŠTE

Iš Varšuvos praneša, k 
viename Galicijos miestely:

• — • * p .
Niznio\v iš nežinomos prie-y-i 
žasties kilo ugnis.
200 namų, tame s 
rotušėj pašto

MASKVA. — Spaudos ži
nios praneša, kad Sovietų 
Rusijos lėktuvu susisiekimo 
skyriaus vedėjas Unschlicht 
pareiškė, kad Rusijoj yra 
parengtas savotiškas lėktu
vas tolimam susisiekimui. 
Pirmą kelionę žada padaryti 
ši vidurvasarį iš Maskvos 
per Kamčatką-Alaską, San 
Francisko į New York’ą. Ši 
linija yra tuo patogi, kad 
vandens tarpas šioje vietoje 
tarp Amerikos ir antros pu
sės yra siauriausias, būtent 
tik apie 50 kilometrų.

RYMAS. — Šimtas ir pen- 
kiosdešimts amerikiečių pil- 
grimų. Saldžiausios Širdies 
Lygos, susirinko į Šv. Pri
seilios katakumbas išklausyti 
šv. mišių, kurias laikė J. M. 
vyskupas Schrems. Kitą die
ną šv. Tėvas suteikė pilgri- 
mams audienciją.

-----------------i
Buvęs austrų ministeris 

pirmininkas pralotas Seipe- 
lis numatorrtas paskirti Ti
rolio vyskupu.

NUŽUDYTO J A| 3 KUNIGĮI 
NUŽUDYTI

žinkelio stotis.
landas visas miestelis, buvū 
ugnies apsuptas.

Taipgi Vilniaus krašte ties/ 
Lyda sudegė 
39 ūkininkų, 
lis gyvulių i
ta. Gyventojai dabar 
elgetauti.

MASKVA PASKELBS
KARĄ KINIJAI

LONDONAS. — Sovi 
•Rusijos diktatorius-, dėl ‘ 
darytos kratos Sovietų, k 
sulate ir areštavimo kelioUsf 
kos komunistų, siunčia 
Mandžūriją raudonąją arnar-y 
ją. Kaip praneša,. Sovi 
ginkluotos jėgos jau įsiver 
į Chailer, Mandžūriją, 
Kinijos rytinio geležin 
Be to. Sovietų valdžia p 
jo žiauriai persekioti kime* 
čių pirklius Rusijos terito 
joj arti Mandžūrijos rnt 
žiaus ir apie 50 kiniečių p 
lių jau išviję.

SOVIETŲ PUOLIMĄ 
MANDŽŪRIJOS!

MASKVA. — Sovietų 
džia oficialiai užginčiji#- 
nias l>ūk raudonuoji 
žygiuoja į Mandžūiijų-y 
liauti su kiniečais, kadHANK0W, Kinija.

ši banditai, kurie nužudė tris syti Nankingo valdžiai
Pąsionistų Tėvus keletą sa
vaičių atgal, areštuoti ir'su- 
šaudvti.

|>adrfrytas kratas ir 
Sovietu konsulato Ch * e
Mandžft rijoj.
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dienos nuotaikos veikalą. 
Vakare Ramovėje buvo.pul-

Vir- 
“L.

ly vau j ant visuomenės atsto- 
Pandnklo žuvusiems

pačią
pavy-

klausomos Lietuvos dešimt- 
niečiųi. Cią pat vist; vardu 
pasodinta ppaudoB ąžuolas..

■ " t 1 : 1 - • » ' įMfRĖ Iš BADO
mirė bad

Kaune su 
platftianb pA 
liius peukličįiis.

NELAIMĖ PREPUNTO 
EŽERE

Buteliūnai, Šventežerio v. 
Per Šeštines, gegužės 9 d., 
būrelis Buteliūnų jaunimo, 
5 merginos ir 2 jauni vyrai 
grįžo iš Prepunto dvaro, 
kur buvo mirusi jauna mer
gina. Buvo 8 vaL vakaro. 
Norėdami greičiau pasiekti 
namus, .'pasuko į Prepunto 
ežerą įsėdo visi 7 į laivelį.

* ^USŪBTOJO “DIENA”
< -Dienraštis “Die-
R4” sustojo ėjęs. Tas rodo, 

mūsų visuomenė laikra
ščių be aiškios pakraipos ne
skaito, •' 
f “Diena” Skelbiasi — ban- 
idyslanŲ, eitįr sekmadieniais
ištapti sekmadienio laikra-.Paplaukus jiems kiek nuo 

Čia jai, žinoma, teks kranto, laivelis ėmė skęsti. 
įurUOti jau su gerokai Išgąsčio apimti, vienas po 
įėjusiu “Sekmadieniu,”.kito ėirie šokti iš laivelio ir 

laivelis apvirto. • Trys jų 
Pranas Matulevičius 25 me
ti; amž., Verutė Daugilaitė 
24 m. amž. ir Albiniite Dau
gilaitė 18 m. amžiaus neišsi
gelbėjo. Prigėrusios 'mergi
nos buvo 'surastos tą 

ušiaktį, o Pr. M. kūnas 
ko surasti tik rytą.

- 9

kaip ir diena skelbia- 
t - “ informacinis ’ ’ lai-

kaip praneša
. tebeguli ligoninėj, ir jo, 
ia.dar negyja ir gero- 
ligonį vargina. P. Vol- 

1 žfeimro sūnėnas Lueien par- 
gą|»entas namo.

fc * »- - • ‘ 
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PARDAVĖ MIŠKO
'Kaunas. — Gegužės 14 d. 

Varžytines miškų depar- 
ičnte pardavė pirkliams 

• miško medžiagos už 345,919
■■

PABRANGO
Kaune žymiai pabrango 

mėsa, ir pieno produktai.

su

į MIRTIES BAUSMĖ ŽMOG-
< ŽUDŽIUI

r-’ Kauno apygardos teismas 
| piL Kazį Špokauską už api- 
£ plėsimą ir nužudymą dviejų 
, lŲoteri; nuteisė mirti. Tai 
| pirmas atsitikimas Liehivos 

v .4

fc~tel$mų istorijoj, kad apy- 
|y

PASIBAIGĖ SUAUGUSIŲ 
KURSAI

Vo zg ėliai, Dusetų vai. Žie
mą prie pradžios mokyklos 
veikė kursai suaugusiems. 
Kursus lankė apie 100 su
augusio jaunimo iš vietos ir 
net tolimesnės apylinkės. 
Dabar, prasidėjus pavasario 
darbams, kursai buvo baig
ti. Paskutinę kursų dieną 
buvo bendra vakarienė su 
pasilinksminimu.

gardos teismas pasmerkė 
znįrti už. nužudymą, . Pa- 
pfa^tai, tolčiiis sprendiYmis 
išnešdavo tik karo lauko 
bėrimai ir kariuomenės teis- g-1^7 

ttP- ¥ r. *•» .

“Maisto”
rovė balandžio mėn. pa-

įįį. -KAUNAS.
X Bendro

’j'skeŲįė 1,214 galvijus. 923 
■ kiafffes. 2,501 veršį. Išvežė.į s* • • • « « . .ffes, 2,501 veršį. Išveže i 
^Užsienį 483 bekonų paltis, 
^ta^ra , 12 fonu už 50,000 
>htŲ. Gryvų galvijų išvežė 

Užsienin 180 tonų už 250,000

>roga tenka pažymėti, 
*lčad į Vokietiją irasidėjęs 
"irfešds ir galvijų eksportas, 
? galimas dalykas, vėl bus su- 
'B^bdytos, nes Vokietijos ū- 
kimnkai pareikalavo apdėti 

.įvežamus maisto gaminius ir 
'galvijus dideliais muitais.

I Pabėgo vokietuon klai- 
’ pėdos seimelio ats- .

TOVAS MEJERIS

Ryšy su Klaipėdos mokyk
lų referento atstatymu iš 
vietos^ Klaipėdos spauda 
praneša, kad balandžio m. 
27 d. pas jį buvo padaryta 
krata ir rasta eilė kompro- 
mi tuo j ančių dokumentų.
Pįits Zechas ir dokumentai 
buvo pristatyti komendan
tui, kur Zechą ištardžius, jis 
buvo laikinai paleistas.t Nuo 
gegužės m. 11 d. Zechas vra 
komendantūros priežiūroj ir 
be leidimo neturi teisės iš 
Klaipėdos išvažiuoti.

Taip pat pranešama, kad 
ryšy su Zecho byla pabėgo 
Į Karaliaučių seimelio ats
tovas Meveris.

nuo rąnevguo paįiųosąvuno 
iš'bolševiku buvo iškilmin
ga; nrinpnęį. ‘jjęr* Sekmines 
(V, 19). Nepalankus oras 
kiek sutrukdė iškUmes. To
dėl pamaldos buvo nebe ore, 
l^et T. T. Marijonų bažny
čioje. Pamaldose dalyvavo 
J. E. Panevėžio Vyskupas, 
Apygardos ir- 4 p. p. kari
ninkai ir visas 4 p. pulkas, 
aukštieji valdininkai ir sa
vivaldybės atstovai, šauliai, 
mokiniai ir d. k. Dienai pri
taikintą palnokslą pasakė 
kun. Tilvytis.

Po pamaldų ten pat aikš
tėje buvo sveikinimai p. 
pulko ir nuo bolševikų isši- 
liuosavimo sukaktuvių pro
ga. Paskum buvo paradas, 
sutraukęs daug šiaip publi
kos. 4 vaL po pietų “Dai-

BŪRĖ LIETUVIŲ SPAUDOS 
PLATINTOJAS

Krūzmargis (Paežerių v., 
Vilkaviškio apskr.}. . Gegu
žės mėn. vidury mirė ūki
ninkas Juozas Šteiriys.- Ve
lionis pasižymėjo lietuvių 
spaudos draudimo metu lie
tuvių spaudos skaitymu iš
platinimu.

Su kaimynais stengėsi su
gyventi taikiai; gražiai iš
auklėjo savo šeimynėlę,^ ku
ri suruošė jam • gražias lai
dotuves, uždedama gražiu 
parašu vainiką ant jo kapo.

A. a. Juozas palaidotas 
Antupių kapinėse gegužės 
mėn. 17 d., dalyvaujant iš na” suvaidino kardiviams 
Vilkaviškio kun. Ai Ado
maičiui, kun. Alb. Draž- 
džiui ir diktokam būriui karininkų vakarienė, da-
žmonių. Prie duobės kun. 
A. Drazdvs pasakė gražųjvams. 
pamokslą, bendrais bruožais] 1919—1923 m. už Iietuvos 
pažymėdamas a. a. šįv ------- ,-
naus vyro gražius darbus J mas neįvyko* nes nesuskubta 
suderintus su Aukščiausiojo]užbaigti jo statyba, 
valia: jausdamasis, kad svei
kata silpnėja, pats keleto 
karių prašė parvežti jam 
kunigą su Šv. Sakramentu.

Ilsėkis, garbus seneli, ra
mybėje pas Galybių Valdo
vą!

KUPIŠKIO vidur, mok. 
pedagogai spaudos minėji
mą surengė V. 7 d. Paskai
tas laikė mok. V. Plausinai- 
tią ii' mok. J. Vaičaitis. Mo
kinių choras padainavo Tau
tos Himną ir keletą daine
lių. Mokiniai pasakė keletą 
eilėraščių. Atsistojimu pa
gerbta bendrai visi kovoto
jai už laisvę. Į minėjimų 
buvo kviesta visa Kupiškio 
inteligentija.

jruožaisĮ1919—1923 m. uz Iietuvos 
šio kil- Nepriklausomybę atidarv-

SUVALGĖ PASKOLĄ
Panem unėlis. Nemaža žmo

nių gavę paskolą vasarinių 
javu sėklai, jau suvalgė ir 
norėtų iš naujo gauti. ,

>
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h METĖ BOMBĄ Į POLICIJAS 
’’ BUSTINŲ

Gegužės 25 d. rytą Kretin
gos apskr., į Darbėnų poli
cijos būstinę nežinomi asme
nys metė bombą, kuri sprog
dama pridarė daug žalos, 
tačiau žmonių, tuo metu būs
tinėj nebuvo.

Kilus triukšmui buvo ap
žiūrėtas supąs būstinę kie
mas ir keliai. Ant kelio ras
ta dar viena nesprogusi, pa
mesta granata.

NEM. RADVILIŠKYJE 
V. 9 d. iškilmingai apvaik
ščiota spaudos atgavimo 25 
m. sukaktuves. Organizuo
tai dalyvavo*, pavasarinin
kai su vėliavą, vietos viduri
nė mokykla ir prad. mokyk
los ir Šauliai su vėliava. Po 
pamaldi; miestelio aikštėje 
arti bažnyčios pašvęsta N. 
Radviliškio katalikų organi
zacijų pastatytas kryžius 
paminėti Pirmajam Nepri-

UŽ NESTOJIMĄ KARIUOME
NĖN PUSANTRŲ METŲ 

SUNKIŲJŲ DARBŲ 
■ • KALĖJIMO

Tauragė.- Kai mūsų nar
sūs savanoriai kovėsi su 
lenkais ir kitais tėvynės 
priešais, kai kūne tauragiš
kiai vyriškai pirkliavo mū
sų kaimo produktais ir kro
vėsi sau maišus ostmarkių. 
Kad išvengtų karinės prie
volės atlikimo, jie įsigijo 
klastotas metrikas ir tuo bū
du pasiliuosavo nuo kariuo
menės. Bet, štai po kelių 
metų jų darbeliai iškilo aikš
tėn ir pasodino juos į kalti
namųjų suolą. Š. m. gegužės 
mėn. 13 dieną Šiaulių Apy
gardos Teismas nagrinėjo 
jų bylą ir nubaudė O. Rik- 
maną, Ch. Švarcą, A. Ab- 
romą, R. Jaęelavičių, A. 
BerkoviČių ir M. ir M. Ch. 
Senzulius kiekvieną po pus
antrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.
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Okupuotoje

Į

PELIŲ IR ŽIURKIŲ 
PRIVISO

Vilniaus krašte priviso 
begalybė pelių ir žiurkių. Y- 
ra atsitikimų, kad žiurkės 
puldinėja ir miegančius 
žmones.

Ties Lyda, Vilniaus kraš
te, nukrito lenkų lėktuvas. 
Lakūnas karininkas Slyva 
užsimušė.

Maldos Galybė. Istoriškas r> 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė*.P. B.---------------------25c.

Trumpa Apologetika arba v < 

Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zająnčauskas—AOe .

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kau--------------- -------------- 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis______________40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis.__________ _50c.

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

Mūsą Laiką šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius -------------------------35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas________ i_60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. - ---- __20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis--------------------------- 15c.

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

Vienuolinė Luomą. 
Kun. P.

Vaiką 
veikslais

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

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- \ 
dinys, Kaune ___________ ....lOcf.

Sunkiausiais Laikais. 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.

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida________________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais —---- ----------- -—20e.

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

Europos Istorija. Vertė J. 
Yndziulaitis —  ______ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaicią Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų . 

komedija; parašė S. Tarvy
das ----------------- -----------------__25c.

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mą komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas__________________ 25c.

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c<

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis_______ 40c

Esumas—3-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

Žydą 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-ftie akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-. 
mę. Surinko 8. K., D. ir N 15a—

Vaiką Teatrai; dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__15e.

MALDAKNYGĖ8 
• Pulkim ant Kalfą—“D-ko” 
pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________50a

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)------------------------- 50ė^
■ Mažas Naujas Aukso Alto- \ 
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) ________________ $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikomo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas----------------------------------- '

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

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka______________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______ :

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
.Žydis ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ ,40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas________■

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- 
lipiąą. Vertė Kun. P. L. ------15c.

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

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas, 
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______ ._______4100

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

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

Aritmetikos Uždavinynas_ 25c.
Vaiką Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui
Petriukas

vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj_____________________15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus  __________________ 50c.

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas—__50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis

Lietuvos ženklai.
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _________________________ 40c.
_ Ėmęs ir Kalbėk: Deklama-. 
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ----- 30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
te 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
gys _________________________ :

Dangaus Karalienė. — Su- 
rinko^Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais.__ __ __ _______________ $L00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzą. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ---------- -------- 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys ________ .30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. JurguČio _________10c.
- Žydas Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis____ _____________10c.

Elementorius ir Vaiką Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana
vičių —------— ---------------- 25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ___ 15e.

Apie Apdraudę Parašė J. 
S. Vasiliauskas     _____  5c.

.45c.

vertė Kun. P. Sauru-

Vertė
Saurusaitis___ :------25c.
Knygelė — su pa-
____ __ ___________ 30c.

Patyrimai Didžiojoj

riniai jaunimui kursai. Šiuos 
kursus veda tik lenkiškai, o 
iš lietuvių kalbos aiškiai ty
čiojamasi. Pav. už ištartą 
lietuviškai žodį laike tą pa-, 
mokų, kursų klausytojas mo
ka 50 skat. pabaudos. Kaip 
mūsų jaunimas'neturi gėdos 
taip save žeminti, stačiai ne- 
suprantania. Kiek pamokius 
balandžio m. 27 d. surengė 
kursi; “išleistuves.” Mat 
vis reklama. Kartu pasi
kvietė fotografą^ aplinki
nius šlėkteles, šiaip keletą 
išgamėliu ir net mūsų klebo- 
ną.

Dabar jau varoma agita
cija prieš šv. Kazimiero 
draugijos skyrius ir kalbi
nama jaunimas į “Kolo 
Mlodžiežy” i “Strzelcą.” Ar 
pataikys mūsų jaunimas at- 
sispirt šėtoniškiems užma
nymams,ar sUlvg svetiman 
bučin, parodys netolima a- 
teitis.

50c.
laiškai vieno

GRĮŽO PROF. KOLUPAILA
Kaunas. — Gegužės 25 d. 

grįžo iš Ispanijos ptof. Ko
lupaila, kuris dalyvavo tarp
tautiniame okeanografijos 
ir hidrologijos kongrese Se
vilijoj ir pasaulinėje energi
jos konferencijoje Barcelo- 
noje.

SENIŠKIS I., Daugėliš
kio vals., Švenčionių apskr. 
Dar nuo vokiečių okupaci
jos laikų gyvuoja pas mus 
mokykla. Susyk laikėme sa
vo lėšomis privatinę, vėliau 
gavome “Ryto,” o dabar 
jau, žinoma, valdišką. Skau
du ir liūdna minėti apie 
tai, kad šioje,.mokykloje ne
mokoma nė žodžio lietuviš
kai ir mūsų vaikeliai lenki
nama visomis išgalėmis. Bet 
ir tuo nepasitenkinama. Štai

______ 50c.
Išleido

25c?

K

9

■s

X

t. ton, Maga.

' -p 1 '
i

t 
■f

41.75
4125
41.75
41.00 rį

I
GIMINES IR PAŽYSTAMI

Tisą papasakos.
~ J “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos Jiefcųrių katalikių moterų žurnalas, leidžia-

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 

> lys. Atsiųskite 2 dol. ir 50e. “MOTERŲ DIR- 
< .VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir

rxnas|Mį6įBtų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak* 
tualiaismdterų klausimais, šalę žinių iš vigo pa- 

įį' šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riais 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikatoj 3) Na
rnų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 

^jdus ir kiti.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošto gražiais 

‘ Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

^knygA. Nelaukite ilgai. Siųskjte pinigus tuojau 
‘MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 
Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

“MOTERŲ DIRVA”
W, 24. Street, Chicago, IU.

---------------------------------- i

MIRĖ Tauragnų klebonas 
V. 20 d. kun. Antanas Bam- 
blauskas, 50 m. amž., persi
kėlęs iš Rygos arkivyskupi
jos. A. a. kun. Antanas yra 
pastatęs Grenzos bažnyčią. Inepersenai sugalvota vaka-

i
---------------------------------------------------------- —- ------------------------i-------------------------------------------------------------------------------------------
* >

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_ >•.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliai&>L_
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliai.^
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais-!—
MAŽAS NAUDAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais__ :___ _____________ ._______ .__  .50

Visus užsakymus siųskite Sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRAC
366 West Broadvay South

. 2,000 ZLOTŲ EMIGRANTAMS
Priimant Vilniaus miesto 

sąmatą į ją tarp ko kito į- 
traukta 2,000 zlotų neva lie- 
tųvių mokykloms. Tačiau 
is^ tikrųjų tie pinigai bus 
greičiausiai atiduoti plečkai- 
tininkams.

Tel Brockton 4757 >1

STEP. C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems rūkalams.
683 NORTH MAIN STREET 

Brockton, Mass.
OFISO VALANDOS 

4--*Bflo-OUkl 8 k<H«Uen ■ ■ ■



Leonas Vitkauskas

St. Vaideliotas

JAUNYSTE

Palmira Antanėliutė (S. B.)

E. Šveder

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

VARDU

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

Gamta iš naujo vėl atgimsta 
Iš miego ilgo ir gilaus, 
O jaunos jėgos neberimsta 
Ir trokšta darbo prakilnaus.

Kaip puiki vasara atgimsta
z*’

Slopinta šalčių ir žiemos, 
Taip jaunos dvasios neberimsta 
Ir trokšta meilės ir šviesos.

Labai dėkingas esu “Bijūnėliui” už visus prisiųstus raštelius. Ma 
naū kad nepatingėsite ir ateityje pripildyti “Jaunimo Darželio” sky 
rių savo plunksnos darbais.

Šį sykį jaunime sakysiu Su Diev! Pasimatysime kitą savaitę.
mirčių skaičius vis 

Paprastai vėžiu ser-

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTFDARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Suvažiavimas bus svar> 
prielseiminis.

Pirm. T. B. Mažeikienė

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

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 rasf-

Vėjelis pučia, meilus kvapas 
Jo lieč’ nuvargintą krūtinę, 
Jau žada skleistis žalias lapas, 
Ir tu klestėk, šalis—gimtinė!..

(“Žvaigždutė”)

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

Pinigus perelunčlam greitai 
temomis retomis.

Dėl sugrįžimo leidimą Ir kitą 
informaciją klauskit pas vletot. 
agentus arba pas

Maine ir Mass. Kat. Moterų Są
jungos Apskr. suvažiavimas įvyks 
Worcester, Mass., Aušr. Vartų pa
rapijos svetainė], 5 Highfield Rd., 
birželio 30, 1929, Prasidės lygiai 
I mą vai. po pietų. Malonėkite 
nesivėlyt, anksčiau suvažiuot.

Kviečiam iš visų kuopų prisiųst 
atstoves, 
bus, nes

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

skaitymėlių ir pačių vaikų kuri»._ 
nėlių. “žvaigždutė” išeina, kas, 
mėnuo ir metams tewaštuQja tik ' 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.' '
Adresas: Lietuva, Kau-,' 

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija. *-

x) Visur ir visame bftk malonus, linksmas, mokėk gražių juoki} 
dainelių ir būk dėkingas už vaišes šeimininkui ir šeimininkei.

-"Bbvo panorėk po platų vėUįplyšį įlįsti numigti? bet nėra laiko, 
reikia dirbtį saulutė šildo, pavasaris eina, štai jau ii muafonuo žiemom 
miego nubunda, o jam voratinkliai dar neparuošti.; ‘
' s X * t.. ' i i • X ' • - * •

Audžia voras voratinklius, didžiuojasi savo darbu, giriasi: “Ar 
aš ne gudruolis? Nė viena musė pro šalį mano voratinklių nepra
lėks!..”

“DARBININKO” KAINA
Amerikoje melams.....................................

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

Pusei metų .............................

Ar lauksi, prašysi, ar ne, 
Ateis ji tik sykį— 
Jaunystė žiedais nešina, 
Tavęs atlankyti.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay, South Boeton, Mau.

MUSĖ
— Dzzzz.... dzzzz...—zirzia kažin kas dulkėtoje kertėje plonučiu 

balseliu.

Iš pavasario motyvų.
Kai po žiemos prabyla' vandenų 

bėgimas
Ir kai sapnuojasi pargrįžęs 

vyturys
Ir miško gyvojo ošimas,
Saulėtos dienos—stov’ akys’,—

Tuomet žinau-
Nors

Bet neilgai teko jam gjrtis: šeimininkai išėmė antruosius langus, 
nušlavė voratinklius šluotele, o vorą išmetė pro langą į kiemą.

O ten pateko jis kiemsargiui Jonui po pušnimi ir pasiliko nuo jo 
ant smįėlio tiktai dėmelė, bet ir tą lietus nuplovė.

Išvertė L. Vitkauskas (“Žiburėlis”)

IS IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musą populiarią laivą
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas visose kleeoee
Savaitiniai išplaukimai

—$203—

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Jau skelbia vasaros gražumą 
Aukštai danguose vyturys, 
O kiek gamtoje prakilnumo, 
Kiek džiaugsmo jaučiama šir- 

[dys

Saulelė skaisty, linksma teka 
Ir beria auksą po laukus, 
Žemelei meilės žodį šneka — 
Ji savo grožėj tuoj nubus!..

•ne amžina dejonė, 
ir gėlos ji kupina; 

Ją žudo žydinti svajonė, 
Už debesų juk vis giedra!..

(“Žvaigždutė”)

MAŽIAU KALBĖKIME•
Daug rasi vaikų kurie nuolatos kalba per daug. Kiti vaikai sten

giasi šalintis nno tokių vaikų, kurie kaipo karaliai turi paėmę į savo 
rankas suėjimo kalbą. Kiti negali nė vieno žodžio ištarti. Jie vis kal
ba ir kalba, labai tankiai nežino, kada sustoti. Vienas turkų tautos 
dainius sykį taip išsireiškė: “Gamta, duodama mums vieną liežuvį ir 
dvi ausi, norėjo mūs pamokytu kad reikia daugiau klausyti ir mažiau 
kalbėti.” Kiek čionai jūs vaikeliai galite pasimokyti. Jeigu prisilai
kysite tokioje tvarkoje tuomet užaugsite garsūs ir išmintingi žmonės.

> - . Bijūnėlis

JAUNIMO DARŽ
Šį skyrių veda D£D£ ANUPRAS

Parašė KUN.' PROF. Į’R. BUČIS, M. I. C.
/

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

Vėžys pasirodo vienoje 
kūno dalyje ir iš ten išsipla
tina į kitas kūno dalis. Y- 
ra išgydoma liga, nes faktų 
parodo skaičius žmonių, ku
rie buvo išgelbėti.

Vėžio pradžia. Ligos ap- 
si reiškiniai pradžioje yra 
vietiniai. Kuomet tuoj su
gauta sergančo sveikata ne- 
simaino. Svarbu laiku su
gauti. Kuomažesnis sutini
mas tuo lengviaus jį išnai
kinti. Gydytojai, sako.-kad 
kiekvienas vėžys pradžioje 
yra mažutėlis vėžys ir ne- 
reik jo bijotis. Reik tuoj 
pradėti gydyti. Nes jis ne
išpasakytai greit auga. Yra 
normališka perauga toje kū
no dalyje kurioje randasi. 
Kuomet sykį ta perauga ga
li liuosai plėtotis tuomet 
sunku sulaikyti..
Vienintelis išgydymas šian

dien yra chirurgiškų būdu 
arba 'vartojant “radium” 
arba “x-ray.” Kartais žmo
nės vartoja mostis, arba ki
tus naminius išradimus, tie 
visi yra labai skaudūs ir ne
galime tikėti kad išeis ant 
gero. Yra daug geriaus sek
ti patarimus ir instrukcijas 
gero gydytojo. Reikia at
siminti kad reikia išnaikin
ti kiekvieną mažiausią da
lelę. Išnaikinimas turi bū
ti pilnas. Kitaip, atsikar
tos. Įvairios vėžio rūšys rei
kalauja įvairius gydymo bū
dus.

V ežys yra išgydomas, kac 
nors liga yra pražūtinga. 
Paprastai vėžiu sergantis 
kreipiasi prie gydytojo tik 
kuomet vėžys taip išsiplėto
jo, kad jau jį negalima iš
imti. Ir kuomet žmogus sa
ko kad vėžiu serga, visi žino 
kad jau jam. kapas yra ga
tavas. Šiandien padėjimas 
yra geresnis. Galima rasti 
vėžy kuomet yra tik “kū
dikiškas vėžys.” Galima pil
nai išrauti. Galima išnai
kinti vėžį kuomet atsiranda 
odoj, burnoj, lūpose, krūty
je ir tt. Bet negalima iš
naikinti be gero gydytojo. 
Kuomet liga pasirodo vidu
riuose jokiu būdu be gydy
tojo negalima nei gydyti.

Pavojaus ženklai.
1. Maža perauga kuri į dvi 

savaiti nepranyksta. (Pa
prastai krūčių guzai, pūsliu- 
kės, skauduliai ir tt. ne vė
liai iš pradžios, gali persi
mainyti į nelabuosius išau
gimus ar vėžį. Tikrai sa
kant, ankstyvas pažinimas 
ir gydymas kurio nors tu vė
žio pranokėjų gali tikrai 
apsaugoti nuo vėžio. Apsi
saugok nuo kūno nuolatinių 
trynimų, erzinimų ir apsi- 
saugosi tuo pačiu nuo vė
žio atsiradimo. Nuolatiniai

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

Tel. So. Bos&on 0620
. J

skauduliai, suskirdiniši, s| 
žaizdos, karpos, apgamo^/ 
kure mainos ir auga didyn 
turi būti prašalinti., Protin- -i 
gai apseinant su tais ir kjt į 
tais pavojaus ženklais, kaip.; 
ir ankstyvas nusimanančio 
daktaro ar chirurgo ją pra*Į 
šalinant, labai sumažina 
limvbę turėti vėžio ligą>.;

2. Gerai tėmyk žaizdą ar-č'- 
ba spuogas ant lūpų kuomfef1* 
greitai neprapuola. *

3. Kreipk svarbią atydą J*
nepaprastą kraujo pasirodys'į? 
mą. ■

4. Kroniką arba atsikartok“?
- t** jantį skilvio nemalimą.

Tie apsireiškimai gali bū< 
ti vėžio apsireiškimai. 
juos tuoj reikia tyrinėti.'?^

Kovok vėžį su mokslu. ~ 
Kiekvienas asmuo — kięk-fĮ 
vienas 'vyras, tėvas, 
motina, sesuo, ir draugas tU-^ 
ri dalyvaut šioj kovoj priej£J 
vieną iš baisiausių ligų. ReLy 
kia vaitoti mokslą. Reikia /• • • •* labai plačiai platinti viso
kias informacijas apie vėžį. } 
Medikališkas mokslas žino*,/ 
kad reikia kuoplačiausiai iš-*; 
platinti sekančius faktus:

1. Vėžys yra vietinė ir OJOJ* 
visatina liga.

2. Vėžys nėr limpama ir 
užkrečiama liga.

3. Nereik ligos bijotis. •/•
4. Ji yra išgydoma.
5. Geriausi būdai yra ehjr^ 

rurgiški. Galima prašalinti^ 
vartojant “radium” arba*; 
“x-rays.” Bet reikia kreipę 
lis prie tam tinkamo gydy- jj 
Jojo.
t .Sooiety for the Control Orei 
Cancer išleido daug knygoj 
čių apie vėžį. Galima gautn£ 
kreipiantis prie tos draugi- 
jos šiuo adresu: 25 West * 
43rd St., New York City. ■

F. L. L M 
------------ >—•--------- ' •-’.nal

Šiandien vėžys yra vienas 
Iš rimčiasių 'pavojų žmonių 
viešai sveikatai ir gerovei. 
.Sųyirš 100,000 žmonių mirš
ta kas met nuo tos ligos Su v. 
Valstijose. Ir statistikos ro
do, kad 
auga.
gan tieji vyksta pas gydyto
ją tik kuomet liga jau taip 
išsiplėtojo kad visiems aiš
ki. Bet pasekmingai kovo
ti vėžį reikia jį tuoj atakuo
ti, visus žmones supažindin- 
ii su liga. American Societv 
for‘the Control of Cancer 
pradėjo tikrą kovą prieš ši
tą baisią ligą vartodami šū
kį — “Kovok vėžį su moks
lu.”

Kas tai yra vėžys? Žmo
nės tiki, kad vėžys yra vi
satina liga; kad nėr išgydo
ma; kad chirurgiška opera
cija nepagelbės nes antru 
kartu atsikartos; kad yra 
užkrečiama liga ir tt. Bet 
tos nuomonės vra klaidin
gos. Vėžvs nėr visatina Ii- 
ga, bet vietinė. Potologiš- 
ka definicija vėžio yra — 
“vėžys yra perauga naujų 
kūno audinių, paprastai for
moje sutinimo, kuris pavirs
ta į skaudulį. Atsikartoja 
jeigu prašalinta ir užkrečia 
kitas kūno dalis arba visą 
kūno sistemą ir yra pražū
tinga.” Yra labai daug vė
žio rūšių.

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUI 
' PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas .
„ 1

O, tai mūsų sena pažįstama—musė. Nubudo ji nuo žiemos miego ir 
nori išeiti šš tamsios kertės, pasišildyti pavasario saulutėj.

Nusipurtė musė nuo dulkių, ištiesė sparnelius ir letenėles, patrynė 
akeles, apsižiūrėjo—gera! Saulutė šviečia taip maloniai, jaukiai, žie
mos tarytum ir nebuvo visai. Mėgino musė perlėkti per visą kambarį, 
bet blogai klauso sparneliai—labai jau jie sulįso per žiemą—teko nu
tūpti pusiaukelyje. Tupi musė.—galvoja, kuo jai pasistiprinti. Žiūri, 
o ant stalo kiek tik nori vaišių pridėta: trupinėliai nuo pusryčio taip 
ir pasiliko nenušluoti nno staltiesės. Pasistiprino musė, palinksmėjo. 
Perlėkė kartą, kitą per kambarį, patupėjo ant stiklinio puoduko kraš- 
cinko, kuriame palukiojo auksinės žuvytės, atsitūpė ant prielangio— 
saulutėj pasišildyti. Vaikštinėja musė stiklu, džiaugiasi šiluma ir 
saulute ir nepastebėjo, kad į ją senai jau voras iš savo plyšio žiūri: 
žiūri ir galvoja: kaip čia ją sučiupus. Užsižiopsojo musė, o voras cžp 
carap—ir viskas. Pagriebė musę letenėlėmis, apipynė voratinkliu ir 
nutempė į savo plyšį. Zimbia, cypia, musė, verkia, prašo vorą ją pa
leisti. O voras nė neklauso, dar tvirčiau voratinkliais apipina. “Aš, 
sako, sesute, pats per žiemą prialkau, labai džiaugiuosi, kad, paga
liau. tu man į nagus patekai!...”

Pribaigė voras musę: vieni tiktai sparneliai ir letenėlės nuo varg. 
šelės paliko.

MANDAGUMAS
Pereitą sykį kalbėjome .apie mandagumą namuose, ypatingai prie 

stalo valgant. Negalėjome visą išdėstyti, tad šią savaitę daugiau pa
kalbėsime.

I

p) Būk pasirengęs savo kaimynui.kuo nors prie stalo patarnauti; 
jei nepasiekia pakelk arčiau duonos, cukraus, ar kito daikto ir kai 
Įsidės padėk vėl atgal.

q) Jei ko tu nepasieki ir kits dar vis nepastebi ko tau reikia—drįsk 
mandagiai paprašyti kaimyno, kad tau pakeltų, o pats per stalą ka
žin kur terii nesiek, nemandagu. Nebūk kaip tas dėdė, kurs arbatą 
išgėrė be cukraus vien dėl to, kad nedrįso pasiprašyti, kad pakelti} 
arčiau nuo kito galo cukru.

1
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ČLabai gražus ir prakilnus 
Įarbas rūpintis save tautos 
Įępriklausomybe, kultūra, 
jei labdarybės reikalais, bet 
išsirūpindami visos tautos 
feikalais neprivalome pa
lieti ir savo visuomeninių

Ąmerikos lietuvių išeivija 
•a atlikusi daugelį gražių 
irbų gelbėdama savo seną
jį tėvynę Lietuvą, kuomet 
i) tos pagalbos labiausia 
ikejo. Mes dėjome aukas,

GyvenimasSft^flonumas pas

Sunkiai dirbti, var: 
ubagu numir 

L- *rSu bėdoms kasdien 
sunku anizj

Kiekviena nah 
gino j a i geresni bi 

| dos kad jo niekai 
kur. nesuranda.
Viai ' nori išgriaut 

į įsąją tvarką ir jos 
įkurti savotišką: 
įgnybę, lygybę, t 
fe arba jos neįsteng 
'■<įei kur, kaip ant;

• <

F. L. I. S.

Apsakymas - ramiai atsake jam Bart-

• 4

pagalbos labiausia 
Mes dėjome aukas, 
jos paskolos bonus, 
parašus ir klabino-

44.50
4540
42.50

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

bedirbdami savo senosios tė
vynės naudai suvis pamir
šome apie savę, apie vieno 
milijono Lietuvos išeiviją. 
Pamiršome, kad šioji Lietu
vos išeivija irgi turi savųjų 
-reikalų, kurtais - kiekvienas 
gyvas lietuvis privalo susi
rūpinti nemažiau, kaip se
nąją mūsų tėvyne.

Pasaulinio karo metu ir 
tuojaus karui pasibaigus, 
mes nei sapnuote nesapna
vome, kad mūsų išeivija pa
liksime it tos žuvys po ledu 
užtrokšti. Mes netikėjome, 
kad ateivija liktų aklai už
daryta, kad visais mūs tauti
nis judėjimas pasibaigtų su 
dabar čia esama Lietuvos iš
eivijos karta. Ir dabar kuo
met mums prisieina skaity-

mes būsime 
bet ant nelaimūs lyg 
kuomet mūs pajėgos 
mes krintame kas

»

Bet Tavęs nėr—čia vien tyla, 
^Tr visa globti nykuma...

(“Ateitis”) ■

įmo ra-
žva- 

ės ir 
ir į-

kaeija dėl natūralizacijos). Rei
kės pasiųsti $5.00 jeigu aplikanto 
“pirmos popieros” buvo padary
tos prieš liepos 1 d., 1929 m„ ne
paisant kada atvyko j Suv. Val
stijas.

Naujos regulacijos skaito, kad 
natūralizacijos egzaąiinuotojai ne
turi sulaikyti pilietybės prašymus 
kuomet prašytojas išbuvo iš Suv. 
Valstijų šešius mėnesius arba ma
žiaus, "per laiką prieš pat padavi
mą prašymo kuomet, nuolatinis ap
sigyvenimas reikalautas. Jeigu iš
buvo' ilginus šešius mėnesius bet 
mažiaus vieną metą šalyje kur 
prašytojas gimė jau kitas klausi
mas, nes turės darodyti, kad re
zidencija nepertraukta. Po nauju 
įstatymu išbuvimas iš Suv. Valsti
jų bile kitoje; šalyje per metus au
tomatiškai pertrauks reikalautą 
rezidenciją.

Pilietystės Certifikatai
Po liepos 1 d., 1929 m. bile as

muo Suv. Valstijose, suvirs 21 me
tų amžiaus, kuris sako, kad įgijo 
Suv. Valstijų pilietystę tėvo arba 
vyro natūralizacija, ir kuris nori 
gauti certifikatą parodant tokią 
piiletystę turės tinkamai išpildyti 
ir tinkamai pasirašyti po forma 
2400 ir pasiųsti District Director 
of Naturalization kurio priežiūroj 

‘randasi teritorija kurioje aplikan-

paduoto sinformacijos pilnai tyri
nėtos ir ręstos teisingos. Tas tyri
nėjimas' gali inimti egzaminavimą 
liūdininkų — draugų ir giminių — 
jeigu reikalinga. Šitie aplikantai 
turės prisiegti ištikimumą Suv. 
Valstijoms.

GYVENIMO NEMALO
NUMAI

likome parašus ir klabmo- 
te X A. V. valdžios duris 
skalaudami pripažinti Lie- 
tvą kaipo nepriklausomą 
alstybę. Vis tai buvo pra- 
llnŪs darbai surišti su mei- 
> savo gimtojo krašto, bet

Dažniausiai linksmumas y- 
ra trūkumas džiaugsmo, 
kaip, kad sentimentalumas 
yra trūkumas jausmo.

■*'ĮU
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as aecood-dass matter Sept 12,1915 at the poet ožflce at Boetpo, Man. 

' under the Act of March 3, 1870”

Nuvys tuoj gėles, bėk čionai, Kur jauną"viltą gaivinai..’.

. . ItlFOmziU
J APIE DŽIAUGSMĄ

Žmonės myli tuos, kurie 
jiems daugiausia duoda duo- ~ 
uos ir smagumo. v t

*-------------------- :—'

Yra dvi brangiausios pre- ' 
kės: duona ir smagumas. 
Žmonės už jas atiduoda ir 
meilę ir laimę ir džiaugsmą 
ir kas trūksta dar Įpinigais 
primoka.

Kodėl nėra Tavęs čionai, 
Kur tyliai šlama pušynai ?

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

ris su tikrenybe visi tie ku- 
ne dar jaučiamės dąr'gyvi 
esą privalome rimtai pagal
voti ar jau atėjo laikas pa
siduoti likimui ir gyviems 
gulti graban išnykimo ar da
lytį pastangų, kad- toji ne- 
laikinoji tautinė mirtis dar 
daugeliui metų Austumus to
lyn.

.Daugelis gal pasakys, jog 
kova jau pralaimėta ir pri
sipažinkime esą nugalėti ir 
pasiduokime likimui. Gal 
būt ir taip, bet gyviems e- 
sant save pripažinti miru
siu, tai desperato darbas, jo- 
kis gyvas žmogus nabašnin- 
ku neprisipažins, tai kodėl 
mes apie vienas milijonas 
dar gyvų lietuvių turime 
prisipažinti jau esą mirę,

Žiūrėkime žydų tauta jau 
netoli du tūkstančiai metų 
bastos po platųjį pasaulį ar 
jie užmiršo savo kalbą, tiky
bą, papročius? Ana Kana
dos francūzai šimtmečiais 
atskirti nuo savo tautos ka- A 
mieno, bet ar jie nustojo bū
ti francūzais, tai kodėl mes 
lietuviai dar gyvi būdami 
jau norime nabašninkais- 
tapti!

Joki kariuomenė negali 
būti stipri, jei ji yra nors ir 
skaitlinga, lx?t pakrikusi, 
tas pats ir su mumis. Jei

ir nustato savo gražiai skam
bančius obalsius, tai iš jų ne
išeina vienybė, lygybė, bro
lybė, ,bet neapykanta, nelais
vė, suirutė. Pasirodo, kad 
gyvenimo netvarkos priežas
tis gludi pačiam žmoguje. 
Pataisykim žmogų, o tuomet 
nebus ką daugiau taisyti ir 
viskas savaime susitvarkys. 
Bet sutvarkyt žmogų neleng
va, ypač todėl, kad kiekviens 
nori tik kitą tvarkyti, o ne 
savę, nes klaidą kitame labai 
greit pamato, savo gi ydųlnJes būsime vieningi, laiky- 
kad ir labai stambiu nieką- 
dos nepastebi. Nuo to žmoni
ja ir vargsta, kad, anot šv. 
Rasto, nėra tokio, kur svars
tytų savo širdyje.

Bet kodėl nesvarsto savo 
širdyje turtuoliai ? Kodėl 
jiems jų sąžinė nepasako, 
kad tarpsta žmonių prakaitu 
ir skriaudomis ? Taigi čia ir 
yra tas neišnarpliojamas ka- 
nuol vs: darbininkams reikia 
ir turtuoliams turtus krauti 
ir duoti jiems pavyzdis kri
kščioniškosios meiles ir pa
kantumo, o dar anie drįsta 
skustis, kad gyvenimas tai 
vienas nemalonumas paskui 
kito. Jeigu jau jiems nema
lonu gyventi, tai kam jau 
malonu? Kartais mums ir 
pavydu darosi į juos žiūrint, 
tačiau nėra ko jiems pavy
dėt: rodos visko perpilni, o 
sunku jiems gyvent. Iš čia 
aišku, kad ne turtuose žmo
gaus laimė. Turbūt bus tiks
liau. jei mes širdyje apsvars
tysime Kristaus žodžius: 
“Palaiminti neturtingi dva
sioje. nes jiems priklauso 
dangaus karalystė.”

si mes drausmės, būsime su
siorganizavę, 
tvirti, 
tyčia, 
inažta 
sau.

Amerikos lietuviai katali
kai turime savo Am. Lietu
viu R. K. Federaciją, bet ar 
visi norime, kad toji Fede
racija mus atstovautų, ne. 
Daugelis linkę kreiptis į 
laisvamanius ar socialistus, 
bet ne su katalikų Federaci
ja. Vieniems Federacija at
rodo perdaug klerikališka—

A. Varguolis

BRĖKŠTANČIO RYTO 
DIDVYRIS

Rūpinkimės Kitais, Bet ir Sa
li, vęs Nepamirškime

Miestelio pakrašty, ten kur vieškelis pro ka
pus suka i mišką, prieš daug jau metų stovėjo 
mažutę, samanomis apaugusiu stogu gryčiutė. 
Siauru daržiuku apsupta, toli nuo kitų mieste
lio trobesių atsiskyrusi, žema ir pilka kaip žemė, 
kukliai dairėsi ji į rytus ir pietus keturiais savo 
mažučiais langais. Gyveno toj gryčiutėj Jokimas 
Bartkus—žmogus, kuris visą savo amžių kentė
jo, o laimės, nė kartą nebuvo matęs. Taip bent 
pasakojo apie jį miestelio gyventojai.

Niekas nežinojo, iš kur atėjo į miestelį Joki- 
mas Bartkus, Pamatė jį žmonės pirmą kartą per’ 
šv. Onos atlaidus. D.u didelius krepšius per pe
čius užsikabinęs, atėjo jis tada, nešnekus ir niū
rus, kaip rudens dangaus debesys, ir atsistojo 
netoli šventoriaus vartų. Krepšius pasistatė.prie
šais save, nutraukė juos dengusias drobules ir ta
da visi pamatė, kad jie buvo prikrauti įvairiau
sių, kiekvienam geram katalikui reikalingų, 
daiktų. Buvo juose gražiai marginti balto meta- 
lo kryžiukai. įvairiausio didumo ir margi 
žančiai, -visokių brostvų škaplieriai, žvak
kydės, porceliano ir gipso šventųjų statuli 
nesuskaitoma dar daugybė kitokių brangį 
domių be galo daiktų. (

Žmonės tuoj tankia siena apstojo I|artkų. 
Prasidėjo derybos, daiktų rinkimasis, o paskui 
į plačią, pūslėtą Bartkaus delną lietumi pasipy
lė smulkūs rusiškų pinigų variokai ir Smulku
čiai sidabriųukai, o krepšiuose daiktų vis mažėjo.

Bartkus nebuvo brangininkas, o žminės jau 
senai šventųjų maldos daiktų buvo ištroškę.

Tą dieną Bartkus pirmą kartą miestelį žmo
nių akyse susidūrė su rusų žandarais,
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Atvažiavimo Certifikatai e

Po liepos 1" d., 1929 m. aplikan- 
tas negalės prašyti pinnų popierų 
ir negalės prašyti naįuralįzacijos, 
nepaisant kada atvyko į Suv. Val
stijas, jeigu negalės darodyti, kad 
buvo įleistas į Suv.‘ Valstijas ųuo- 
latimam. apsigyvenimai Tą. turės 
įrodyti eertifikatu nuo Darbo De
partamento parodant dieną, vietą 
ir kaip aplikantas įvažiavo.

Fotografijos.
Po liepos 1 d., 1929 im, kiekvie

nai natūralizacijos prašytojas tu
rės tinkamai išpildyti ir pasirašyti 
po pirmos aplikacijos forma No. 
2213a ir pasiųsti ją Natūralizaci
jos Distrikto Direktoriui su dviem 
fotografijom ant kurių jis tinka
mai pasirašė ir $5.00 (money-orde- 
riu) dėl reikalaujamo atvažiavimo 
certifikato, nepaisant kada buvo 
įleistas į Suv. Valstijas.

Dvi fotografijos ir aplikanto 
“pirmos p6pieros” turi būti pa- tas gyvena.

Su šita forma 2400 aplikantas 
turi pasiųsti dvi fotografijas, Unt 
kurhj jis tinkamai pasirašė ir $15 
money-orderiu ($5.00 už atvažiavi
mo certifikatą ir $10 už pilietystės 
certifikatą. Tie certifikatai išduo
ti tik kuomet visi faktai ir visos

Naujas' Natūralizacijos Įstaty
mas 70-to Kongreso priimtas ir už- 
girtas kovo 2 d^ įeina galėn šių 
metų liepos 1 d. Darbo Departa
mentas jau užgyrė naujas regula- 
cijas. Tarpe įvairių permainų ma
tome naujas aplikacijas formas 
(blankas) pirmoms ir antroms po- 
pieroms; pakeltų natūralizacijos 

’ mokestį;' naujas regulacijas mo
kestį; naujas regulacijas kaslink 
legališko įvažiavimo į Suv. JValsti- 
jas nuolatiniam apsigyvenimui; 
atskirus pilietystės certifikatus 
tiems, kurie įgijo pilietystę tėvo 
arba vyro naturalizaeija ir foto
grafijas.

Naujas įstatymas taipgi natura- 
lizuos ateivius, kurie įvažiavo į 
Suv. Valstijas prieš birželio 3 d., 
1921 m., bet kuriu įleidimo nėra 
rekordo. Pirm negu toki ateiviai 
gali išsiimti pirmas popieras turės 
išgauti rekordą, užregistravimo ir 
užmokėti $20. Immigracijos Biu
rui. Tik Immigracijos Biuras turi 
teisę padaryti rekordą ateivių už- siųsta su forma 2214a (pirma apli- 
registravimo.

Naujos Aplikacijų Formos' •
Pertaisytos formos pirmoms ap

likacijoms, pirmoms popieroms, 
natūralizacijos peticijoms, ir pilie- 
tvstės certifikatams bus pagamin
tos ir vartojamos po liepos 1 d.

Senos formos 2213 ir 2214 ir da
bartiniai atvažiavimo certifikatai 
nebus vartojami po birželio 30 d., 
T929 m. Naujos formos Np. 2213a 
“pirmoms popįeroms,” ir No. 
2214a “natūralizacijos peticijoms’ 
ir No. 161 ir No. 160 dėl atvažiavi
mo certifikatų bus vartojami po 
ta diena.
t - ■ ■■ ~

kuniginė, kitiems bedieviška 
ar net masoniška, tretiems 
ne mūsiškė ir tt. ir tt.

Jau laikas, ir labai laikas 
susiprasti, kad vienybėj^ ga
lybė ir bendrai dirbti visos 
išeivijos labui. ''

Visi remkime Am. lietu
vių katalikų vienybės reiškė* 
ją — Federaciją.

Fed. Sekretorijatas

Pr. Naujokaitis •

Kodėl Tavęs Nėra?...

Pamatęs žmonių susigrūdimą ties šventoriu
mi, kur Bartkus atneštuosius daiktus žmonėms 
pardavinėjo, žandaras tuoj priėjo prie jo.

— Kas čia per prekyba?—paklausė didelius 
rudus ūsus kratydamas.

— Kaip matai, gerbiamasis: visokius daiktus 
žmonėms parduodu, 
kus.

— O leidimas?
, — Leidimas yra. Galiu jį parodyti tamstai.

Išsiėmęs iš užančio suglamžytą popierį, Bart
kus padavė jį žandarui.

Prisimerkęs akis kiek laiko skaitęs- popierių, 
žandaras pagaliau grąžino jį Bartkui ir, nieko 
nepasakęs, abejingai linguodamas galva, nuėjo 
į šalį. Tačiau ilgai dar sukiojos netoliese, godžio
mis akimis žiūrėdamas iš tolo į sudžiūvusį, saulės 
nudegintą ir senatvės raukšlėmis išvagotą Bart
kaus veidą. i

Ir greit po to Bartkus apsigyveno miestely. 
Už du šimtus rublių nusipirko jo pakrašty gry
čiutę su daržiuku, kapstėsi apie ką kasdien, o 
šventadieniais eidavo prie bažnyčios šventųjų 
daiktų žmonėms pardavinėti.

Vienas iš kito žmonės sužinojo, kad pas BarU 
kų galimą pirkti ne tik kryželių, rąžančių, škap
lierių, bet taip pat ir gražiais apdarais storų ir 
mažyčių lietuviškų maldaknygių lotynų raidė
mis. Maldaknyges tas jis pardavinėjo tik savo 
gryčioje. Prie šventoriaus, kartu su kitom pre
kėm, jų nesinešdavo.

Kas dvi savaitės, arba bent kartą per mėnesį 
jei keliai buvo blogi, Bartkus savaitei arba trum
pesniam laikui išeidavo iš namų. Savo gryčiutę 
užrakindavo tada didele spyna, darržiuko varte
lius kableliu užsklęsdavo ir eidavo pas artimiau- 
sį savo kaimyną Micutą prašyti, kad jam nesant 
jo namus dabotų.

— Važiuosiu į Kauną prekių atsivežti,—aa« 
kydavd, jei klausdavo kas, kur vyksta.
’ * . ■ ’ • — ♦ i

Patsai džiaugsmas yra s.- 
žmoniškoisos prigimties, • o 
priemones suteikti džiaugs
mui — gyvuliškosios, dėl to 
žmonės ir neranda tikro 
džiaugsmo. *' ■

Žmogus, norįs iššaukti 
linksmumą mechanišku bū
du, yra panašus į tą, kuris 
lempos knatą suka aukštyn, 
kad lempa šviesiau 'degtų, f 
nors joje aliejaus jau visiš
kai nebėra.

Dirbtiniu būdu žmogus su
kėlęs sau džiaugsmo yra ly-> 
gus turtuoliui, pralobusiam 
falsifikuotais pinigais. Jis 
vieną dieną ne tik elgeta liks, 
bet ir nubaustas bus.

Džiaugsmas turi būti pra
žydęs iš širdies. Pražydęs ne 
popieriniais žiedais, bet gy
vais ir kvepiančiais—žiedais, 
nuo kurių bitės medų neša.

“Rgtas’9

Kartų pavasarį, kai tyroje dangaus mėlynėje , 
juokėsi saulė, o žemėje jos ištirpinto sniego van
dens srovės linksmai kunkuliavo, į miestelį pa
bjurusiu molėtu vieškeliu įvažiavo du vežimai. 
Abiejuose sėdėjo penki žandarai, o pirmutinia
me jų, susikuprjnęs, kailinių apykaklę pakėlęs, 
ir Bartkus.

Atvykę penkioliką varstų iš apskrities mies
to nežmoniškai sunkiu keliu, uždusę ir apsipu-. 
toję, arkliai miestelio gatve vežimus su prisėdu
siais juos žandarais vilko lėta žingine. Mieste
lio gyventojai turėjo progos gerai įsižiūrėti tos 
nepaprastos procesijos.

Bartkaus rankos buvo surištos užpakaly. To
dėl jis ir atrodė taip susikūprinęs vežime sėdėda
mas. Iš po kiškinės šiltos kepurės, išbalusiu ir 
išvargusiu jo veidu varvėjo ant kailinių apykak
lės dideli kraujo lašai.

Visi kas gyvas miestely išbėgo į gatvę ir, ap
stoję vežimus, kartu su jais nusekė prie Bart
kaus gryčiutės.

— O Jėzau Marija! Jokimai, už ką gi jie ta
ve?—ne savo balsu suriko Micutienė kai vežimai 
važiavo pro jos kiemą.

— Ar nežinai?..—pakėlęs galvą Atsakė jai 
Bartkus: “

Ties Bartkaus gryčia vežimai sustojo. Bart
kui vienas žandaras atrišo rankas ir liepė atida
ryti duris. Kitas žandaras pasaukė iš apstoju
sios vežimus minios tris vyrus.

— Būsit liudininkai. Mes pas tą kontraban
dininką kratą turtine daryti...—paaiškino jiems.

Tačiau šį kartą žandaari Bartkaus namuose 
nieko nerado. Išvartė viską gryčiutėje ligi pat 
lubų, net kardais*aqlącišbkdę, bet paslėptų'lie
tuviškų knygų nerado.

Pabuvę miestely ligi vakarop žandarai išva. 
žiavo jau gerai sutemus. Su savim išsivežė ir
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Keistas žmogaus likimas. 
Kartais žmogus gimsta ku
rioje nors vietoje, ten pat 
užauga, gyvena ir miršta 
niekur kitur nrišvykęs, nie
ko daugiau nematęs, kaip 
keleto dešimtų kilometrų a- 
pylinkę. Bet atsitinka ir 
taip, kad žmogus staiga ne 
iš šio ne iš to apleidžia savo 
gimtąją šalį, važiuoja kur 
į tolimą /kraštą ir randa ten 
kaip ir naują tėvynę.

Daug mūsiškių jau aplei
do savo gimtinę, daug jų gy
vena Amerikoje, vargsta 
Afrikoje ir pamesti užmirš
ti skursta Azijoje.—Ir kiek
vieno tokio išeivio, atskilu
sio amžinai nuo mūsų, radu- 
sio savo “laimę” savo 
džiaugsmą kitur, darosi lyg 
ir gaila.

— Keistas žmogaus liki
mas,—galvojau žiūrėdamas 
į savotiškai įdomų Lietuvos 
piliečio Petro Činšos veidą. 
Štai jis į vietą mūsiškių, net 
Azijos klaikius plotus pa
siekusių, pateko į Lietuvą.

Kaip jis čia pateko? Kas 
šį kinietį pririšo prie mūsų 
krašto? Tai rūpėjo sužino
ti man. Bet, svarbiausia, ži
nojau, kad ir jums, skaity
tojai, tai bus įdomu.

Sutariau su juo pasikal
bėti. Ir kai skirtu laiku re
dakcijos duris kaž kas leng
vai, lengvai suskrebino, aš 
nustebaū. Priėjęs atidariau, 
tai būta mano kiniečio. Šyp
sos jis, ta, visiems azįjatams 
charakteringa, kartu ir pra
sta ir gudria šypsena ir, iš
ėmęs laikrodį, rodo, kad 
kaip tik laiku atėjo. Jis ne
paprastai mandagus, tylus. 
Jis moka taip tylus būtį• t

■* •*»
. *■* • lenkų nelaisvę. ; Lepkų šta

bas paleidžia griausmingą 
žinią : Lietuva prieš Lenki
ją net kiniečių kariuomenę 
išstatė. Ir tai1 turėjo įrodyti 
nelai8vis/činšą. Skubiai va^ 
kani Europos karo atstovai 
paskiria komisiją, kurios 
pareiga ištirti, ar' tikrai 
Lietuva griebėsi prieš Len
kus tokių negirdėtų priemo
nių. Komisija atyyksta į 
liogerį. Bet kada lenkų va
dovybė nori tai komisijai 
patiekti Lietuvių baisių pla
nų įrodymą — nelaisvį Čin
šą, jo tuo metu, kaip ir rei
kėjo laukti, lenkų nelaisvėje 
jau nebebuvo. Tokiu būdu 
mažas kinietis atsidūrė dide
lių karo autoritetų dėmesio 
centre. Žinoma, jis pabėgo. 
Vėliau, bėgant per frontą, 
jį sužeidžia ir kuriam laikui 
jis vėl patenka į nelaisvę.

Vėliau jis buvo Tauragnų 
partizanų būry, paskui jis 
metė tą pilną įvairių prie
puolių gyvenimą ir dabar y- 
ra, tur būt, vienas ramiau
sių Kauno piliečių. Tiesa, 
jis dar tarnavo Karo muzie
jui, karo invalidų sąjungo
je, ten jis ir išmoko auksa
kalio amato. Dabar jis ver
čiasi prekyba. Prekyba se
kasi. Činšą vedęs, gyvena 
Šančiuos ir ten turguje jūs 
galit ji pamatyti su\žmona 
— lietuvaite, beprekiaujan- 
tį įvairiais valgomais daik
tais.

Činšą rodo Lietuvos pasą, 
jis dabar jau pilnateisis 
Lietuvos pilietis.

Namo grįžt ? Ne. Jis na
mo nebenori grįžti: jam jau 
čia :gera. Bet pasižiūrėti, 
kodėl ne, mielai jis norėtų 
nuvykti į gimtąją vietą. Bet 
jį jau daug kas, (tikyba) 
skiria nuo Kinijos. Jis va
žiuotų pas brolius pasižmo
nėti, bet tai kainuoja apie 
7,000* litų. Jis jau klausė 
kontoroje.

Fotografuotis jis mielai 
sutiko ir patenkinta mina 
atsisėdo prieš aparatą. Pa
galiau aš ji’ prašau, kad jis 
kaž-ką man parašytų, nes 
jis sakė, kad jau mokąs lie
tuviškai rašyti. Duodu ga
balą popieriaus ir Činšą il
gai, ilgai šnirpščia, stengda
mas išvedžioti ant popierio 
sunkias raidas. Kada aš pri
ėjau pažiūrėti kas pas jį iš
ėjo, jis, lyg ir truputį sumi
šęs, šypsodamas rodo Šiuos 
žodžius:

Dabar esu Lietovo- 
se Pilietis.”
Pažvelgęs į tai, ką Činšą 

parašė, aš nusprendžiau,
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miestų. Oficierius, ir, ypač, 
jo žmona jį labai mylėję. Jis 
buvęs kaip namje,''dffcfe- 
riaus žmona buvusi. kaip 
antra motina. . t i

Ir tokiu badu mažas 
Kinijos vaikutis, išgyveno 
Rusijoje lig didžiojo karo. 
Ofieįerius išvyko Į frontą, o 
Činšą pasiliko' Minske. Bet 
be savd globėjo Činšą neri
mo. Jis niekam nieko nesą- 
kęs išvyko į frontą jo ieško
ti. Jo, žinoma, nerado, bet 
pateko į vokiečių nelaisvę. 
Vokiečiai išvarė jį dirbti 
sunkių darbų. Jis kurį lai
ką buvo Vilniuje, Virbaly, 
Berlyne. 'Nesuskaitomai 
daug kartų mėgino iš nelais
vės ištrukti. Bet vis veltui. 
Kaip jis bėgo? Apie tai 
verta paklausyti. Jis suma
no iš Berlyno pabėgti. Iš
trūksta iš vokiečių lagerių. 
Kaip? Na gi labai papras
tai — užbovija įvairiais .sa
vo šposais vokiečių karei
vius ir pabėga. Štai jis at
sikelia ir čia pat prieš mane 
demonstruoja vieną tokį 
šposą. Ją rankos nepapras
tai miklios, jis visas kaip 
katė vikrus. Štai jis paima 
savo lazdelę, kaip tikras 
“fokusninkas” paslaptingai 
paspiaudo ją, prideda prie 
savo nykščio ir lazdelė lyg 
prilipus prie jo rankos ka
bo. Jis balansuoja lazdele, 
žiūri man į akis ir šypsoda
mas sako:

— į tokius šposus vokie
čiai išsižioję žiūrėdavo.

O toliau keliaudavęs taip. 
J Vokietijos stotį patekti ir 
įsėsti į traukinį buvo labai 
sunku, veik negalima. Visi 
kas vokiečių okupacijos lai
kais gyveno Lietuvoje, tai 
gerai žino. Šitai žinodamas, 
Činšą laukia traukinio lau-

vy.. ■ < y. ‘ 
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(Liaudies motyvais) . I -

Tr/T7?'* 
kad, rodos, kambary jo ir 
nepastebėtum jėi jis to ne- 
ųorėtų*.
• Kada jis sužino ko aš iš 
jo noriu, pasidaro gyvesnis 
ir išąyk'pareiškia, kad jo 
gyvenimą, galima esą lai
krašty aprašyti ir kad tai 
būtų įdomu. \

— Daug vargau, 4aug!— 
kartoja jis.

Dabar jau jis gan gerai 
kalba lietuviškai, geriau ne
gu kiniškai. Gimtąją kalbą 
jau spėjo užmiršti. Bet už
leidžiu jam pačiam, tegul iš 
eilės viską išpasakos.

Jis seka savo įžulniais 
žvilgsniais mano akis ir iš 
reto, matyti, sunkokai su
rasdamas lietuviškus žo
džius pasakoja: .

— Gimiau aš 1896 metais 
netoli didelio miesto Cindao, 
mažam Ančių miestely. Mes 
kiniečiai ne vienodas su sa
vo tėvais turim pavardes. 
Štai, pavyzdžiui, mano tėvo 
pavardė Činsilo, o aš Činšą. 
Anksčiau aš buvau budistas 
ir mano vardas buvo Sitr, o 
dabar jau esu katalikas ir 
turiu kitą vardą, esu Petras. 
Mano tėvas gan turtingas, 
jis yra smulkus provincijos 
advokatas. Mano brolių bu
vo penki ir viena sesuo. Ma
no tėvas dar mažą mane pa
siimdavo su savimi, jei jam 
tekdavo kur reikalais va
žiuoti. Paskutinį kartą tė
vo namus apleidau tada kai, 
man buvo 8 metai...

Apleidau gimtinę visai 
pripuolamai. Tėvas nusive
žė į Mukdeną ir palik© pas 
tetą. Tada kaip tik ėjo ru
sų japonų karas. Mukdene 
buvo rusų kariuomenė ir ru
sų oficierius jį paėmė su sa
vimi į Rusiją. Su oficierium ke, netoli stoties, prisitaiko

— Įskundė kas nors nabagą, kad lietuviškas 
knygas pardavinėja,—kalbėjo po to žmonės mies
tely.—Atsirado mūsiškių tarpe išgama.

Grįžo į savo gryčiutę po to įvykio Bartkus 
jau pavasariui įsigalėjus. Kailinius po pažastim 
pasikišęs, basas, išvargęs, barzda apžėlęs, galvą 
žemėn nulenkęs žingsniavo dulkėta miestelio ga
tve.

Žmones, išbėgę iš namų, sveikino jį, kiekvie
nas ką nors švelnaus, malonaus stengdamiesi pa
sakyti, bet jis nekreipė į nieką dėmesio, rūstus, 
sunkaus vargo prislėgtas. Įėjęs į savo gryčią 
prabuvo joje dvi dienas, nieko į vidų neįsileis
damas, nors ne viena miestelio moterėlė beldė- 

i si į jo duris, kiaušinių, pieno puodynę arba šiaip 
dovanų jam atnešusi.

Antrą dieną po atvykimo, pavakary, baltais 
marškiniais'apsivilkęs, nusiskutęs, susišukavęs, 
Bartkus netikėtai įėjo į Micutos gryčią.

— Atėjau pasikalbėti. Sunku vienam pasau
ly gyventi.—Pasakė atsisėdęs ant suolo ties du-; 
rimis ir giliai atsidusęs.

— Gal ko užkąstum ?—pribėgo prie jo Micu- 
tienė:—viengungis juk esi, o viengungiaį sako
ma, paukščių maistu minta.

— Dėkų... su valgiu man bėda mažiausia ir 
nesigraudinu dėl šito... Tik šiaip sunkoka ,o 
žmonės taip pikti.

— Įskundė kas nors tamstą, kad lietuviškas- 
knvgas pardavinėji?—^paklausė Micuta.
. — Taip!—trumpai atsakė jam Bąrtkus.—Ir- 

įskundė dar, kad lietuviškus laikraščius plati-- 
nu... Įskundėte rusų žandarams mane jūs. Žinau- 
tai tikrai.

— Dėl Dievo! Žmogau, bene pablūdai I—net’ 
užkaito Micuta, ir senose jo akyse sužibo ašaros.; 
—Kad perkūnai čia mane tuoj nutrenktų, bet tai; 
neteisybė!

— Nė nesakyk, žmogau,—atstūmė jo ištiestą
- ... ■' • I
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Pro liepelę, liepužėlę 
Du keleliu ėjo.
Nuo lapelių, lapužėlių 
Raaužė birėjo.

Kas rytelis mergužėlė 
Čia pijolkas skynė 
Ir dainavo dainužėj 
Vainikėlj pynė.

Ir tuo vienu kelužėliu 
Bernelis atjojo.
Jis norėjo baltų rankų — 
šiais žodžiais viliojo:

— Man yr’ aiklūs žirgužėliai 
Ir aukšti svirneliai. 
Nenuvys ten vainikėlis,
Jo žali lapeliai

Ten laimužę tematysi, 
Dįok tik man rankelę. 
Neliūdėk!, nenuleiski 
Melsvąją akelių.

ir tik jam, kiniečiui, priei
namu būdu patenka į trau
kinį. Važiuoja tarp vagonų, 
po vagonais, kartais ant 
dangčio. O kai tik artinasi 
stotis jis nušoka nuo trauki
nio ir bėga į kitą stoties pu
sę, ten laukia to paties trau
kinio ir važiuoja toliau. Bet, 
žinoma, pagaliau ir jį su
gauna. Net ir kinietis ne
sugeba per tokią daugybę 
užtvarų prasiskverbti.

Išbėgęs ilgai gyvena miš
kuos, lauke. Vieną kartą iš
tisą mėnesį netoli Vilniaus 
gyveno miške. Mito žolėm, 
šaknim. Bet ir tai nepade
da vo. Vis jį sugaudavo.

Taigi jis visą karą tokiu 
būdu ir praleido. Vokiečiai 
jį sugaudavo,, priversdavo 
dirbti, o jis pirmai progai 
pasitaikius iš jų ištrūkdavo, 
bėgo, norėjo atgal į Rusiją, 
pas savo gerąjį globėją pa
tekti. Tad Vokietijai, kaip

O antruoju kelužėliu 
’ Vargelis atėjo

Ir tik vargą, vargužėlį
Jis tiktai žadėjo. -

<•>

— Ei tu šelmi, bernužėli, 
Ko tu man meluoji?
O sumindęs vainikėlį 
Atgal vėl nujoji

\

Ir nuėjo nukeliavo
Paskui vargužėlį,
Kad nevystų ant galvelės 
Rūtų vainikėlis.
K

Pro liepelę, liepužėlę
Du keleliu ėjo.
Nuo lapelių lapužėlių 
Ašaros birėjo.

f

Kas rytelis mergužėlė
Erškėčius čia skynė
Ir skausmužius, ašarėles 
Į vainiką pynė. (“Ūkininkas”)

matom, ne tik su didžiosiom 
valstybėifi, bet ir su mažuo
ju Činšą teko labai atkakliai 
kovoti. Ir per visą tą laiką 
Činšą nė karto nelaikė savęs 
nugalėtu. Jis pasakoja įvai
rias smulkmenas, kurias ro
dos tik sensacinių romanu 
rašytojas galėjo išmislvti, 
taip viskas anekdotiška, ne
tikra ir pernelyg marga at
rodo.

Jis badavo ištisas savai
tes, mėnesius, jį mušė, kan
kino, vertė nepaprastai sun
kiai dirbti, jis miegojo lau
ke, jo priešai buvo kiekvie
nam žingsny ir vis dėlto jis 
sugebėdavo išsisukti.

Bet, štai, didysis karas 
pasibaigia. Lietuva kuria 
kariuomenę... Ir Činšą 1919 
metais' atsiduria mūsų ka
riuomenėje. Jis dalyvauja 
visoje eilėje kovų ties Dvin- 
sku, ties Malėtais, Giedrai
čiais. Pagaliau jis patenka į

G ANIZ ACUOSTHRI 
DU MILIJONU 

NARiy -;1|
- - -- .■ *J* rKJ 
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Du-milijonai ūkininkų 
siorganizavę į 12,000 G 
nizacijų Suv. Vale 
tikslu geriaus parda 
ūkių produktus arba ] 
ūkių reikmenis koop 
viškai. Tik 1928 im, jie^ 
davė ūkių produktų iki 
veik dviejų bilijonų dol 
vertės ir pirko reikmenų 
$500,000,000 vertės. •

‘ • ■'•■F

Tie ūkininkai gyvena 
sose 48 valstijose, kad n 
daugumas gyvena Missoi 
Iowa, Wisconsin, New Y< 
ir Pacifiko pakrančių vi 
tijose. . ~

Beveik trečia dalis tų ūk|a 
ninku yra nariai ūkininkų 
elevatorių organizacijų iis 
pie penkta dalis priguli pi 
kooperatyviškų pienininky 
tės ir pienininkystės ptot 
dūktų organizacijų. Apie 
150,000 ūkininkų interesuo
jasi vatos industrijoj, api& 
50,000 parduoda namimį#- 
gyvulius.

Beveik pusė, ūkininkų yra 
nariais kelių organizacijų^- 

f. l: f.-Si;
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kad jo akim žiūrint nepaste^Į 
bintai įšokti į greit lekiant 
vokiečiu kariška traukini 
kur kas būtų lengviau, negu J 
užsiimti tokiu keistu darbu, 
kaip rašymas. Su Činšą 
siskiriam dideliais prieĮe*- 
liais. Aš jam linkiu pasise
kimo, sėkmės prekyboj#*^ 
didelės šrimynos. Nežili 
kuris būtent, linkėjimas jam 
ypač patiko.fBet Činšos šyp
sena rodė, kad jis išėjo pa
tenkintas.
----------- ------------------------------------------------------ ----------------

'V.

ranką Bartkus:—tik į tavo gryčią atnešdavau 
tilžiškių lietuviškų laikraščių... Jūs mane išda
vei. ..

Trenkęs durimis, Bartkus išėjo iš Micutos 
gryčios. Ir neįėjo į ją po to bent du menesius, kol 
išsiaiškino, kas buvo išdavikas.

O išdavikas buvo Micutos bernas Petras. Dar 
jaunas, gal dvidešimt dviejų metų vyras, mies j 

telio žandaro suviliotas, jis už pinigus sekė Bart
kų ir pastebėjęs, kad šis parduoda žmonėms loty
nų raidėmis maldaknyges, o į Micutos namus 
kartais ir lietuviškų laikraščių atneša, pranešė 
apie tai žandarui. Bartkui išvykus naujų mal
daknygių ir laikraščių atsivežti, žandarai jį ke
ly areštavo, ilgai kankino klaėjimuose ir paleido 
tikrų įrodymų negavę.

Petrą išdaviku esant susekė pats Bartkus. 
Jau vidurvasary grįžo jis iš Kaimo didelį pundą 
knygų atsivežęs ir sutemus, balaną užsižibinęs, 
dėliojo jas savo gryčiutėje. Ūmai išgirdo, kad 
kažkas sutraškėjo ties jo langais. Neparodęs, 
kad išgirdo traškėjimą, lyg su reikalu išėjęs į 
prieangį, staiga atidarė duris į kiemą ir pamatę- 
prie lango stovintį Micutos berną. (

— Seki ?—pasakė jam tyliai. /
— Norėjau pažiūrėti, ar namie tamsta esi. 

Maldaknygę noriu nusipirkti,—atsake sumišęs 
bernas ir priėjo prie Bartkaus.

— Tai įeik. Maldaknygių turiu. Visokių šian- 
dieną atsinešiau.

— Bernas ilgai rinkosi maldaknyges, o išsi
kinkęs ir matydamas, kad Bartkus jo neįtaria 
Šnipu esant, įsidrąsinęs paklausė, ar neturįs kar
tais Bartkus lietuviškų laikraščių.

— Turiu,—ramiai atsakė Bartkus:—visokių 
turiu, kokių tik nori.

Atnešęs iš prieangio pundą ląikraščių, patie
sė juos ant stalo prieš berną.

; — Rinkis.

r - >4- - i

Bernas pasiėmė ir laikraščių.
— O iš kur tamsta juos gauni ?—paklausė dar.

• > . :Bartkus garsiai nusijuokė.
— Iš kur gaunu klausi... Kam tau, broleli, 

žinoti. Mane seki, daboji, nori ir kitus į balą į- 
traukti... Ne toks kvailas aš, kaip tu manai. 
Nepasakysiu.tau, o tu, tu irgi niekam nepasakysi 
apie mane.

Atsistojęs priėjo prie berno ir paėmė jį už pe
ties. Sudžiūvusį savo veidą prikišo prie pat ber
no akių ir taip patraukė jį už peties, kad tas, 
prieš tai už stalo sėdėjęs, nenoromis suklupo 
prieš jį ant kelių.

(Bus daugiau)

St. Tamulaitis

VAKARAS

Smagus vakarėlis. Muzika, kalbos. 
J Uokai ir pašaipa girdėt kai kada. 
Ir žvalgos kokietės po tirštąją minią 
Ir sukas jų mintys aklam svaiguly.

Nualintos sielos, lyg rudenio lapai, 
Tuščiais komplimentais save beramina;
O lūpos iFširdvs taurėje koniako 
Aistraus ir vylingojo džiaugsmo sau ieško.

I Ir svaigsta sau poros, ir orkestras trenkia, 
Ir dūdų aidai geidulingai linguoja.
Tik tonai kometų dar stiebias į aukštį,
Dar liūdi... ir mėlynu ilgesiu supas.
Į *
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‘tavo jaunvBtė, kaip vakaro ūpas, 
ai trumpę, svaiginantį džiaugimį gyvena. 
’ tavo siela, vien tik trokšti papratus, 
ai apgaulėj slanko pavargo pasaulį.

(“Rytas”)
n

i

•i >.

• •

LIETUVOS i 
ŽENKLAI

- *
Geras tėvynainis privalo ; 

tnrėtl Lietuvos miestu len
kins. Yra lodomu bu Jai* 
«uripažinti. Jnoa galima ; 
vartoti kaip atvirute*, žen- j 
klalyr&tamtlkrame 8ą«lu- 
vlnyje, lSvteo yra 40 ženklų.

Kaina 40 centą 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadw»y - 
S. Boston,

J

*
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XI METAI XI METAI
VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENR IR 

KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO
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PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KARIŲ LAIKRAŠTĮ, į 

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nu, eilėraščių, įvairenybių ir tt. K i e k v i e na
ru e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kap- 
rtnčs pabiros.” .-; \

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doto-

* ris 60 amerikoniškų centų.
Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 

Maktfo Valdyba.
Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Naprilllli 

myHs aikitė “KARYS.” > . C
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’ LOWELLIZMAS

PARSIDUODA PALANGAGIRDĖTI 
KOLONIJOSE

Veikimas

... Nežįūrint, kad ir netekome savo 
mylimojo klebono kliu. F. M. Ju- 

vienok jo paliktąją gražią dva- 
pąrapijos labui palaikome. Prie 

parapijos veikimo kur tik galima 
savo supratimu prisidėti, visi dir- 

B, taiso/ rengia. Kitais žodžiais 
kaip bitelės visi juda.

Nauja profesijonalė

C įPereitą saavitę Lowell General 
Hospital baigė slaugės mokslą ir 

vo diplomą p-lė Julijona Bele- 
įtė. Kiek teko sužinoti p-lė 
joną žada tęsti toliaus savo 
slą. Linkime p-Iei Julijonai 
lėkimo pasiekti tikslą.

Pasibaigė

' ^Pereitą sekmadienį Sekmadicni- 
fiės mokyklos vaikeliai turėjo pas
katines pamokas prieš vasaros ato
stogas. Vaikeliai matosi patenkin- 

čJįt-Kiek teko sužinoti, mokykla 
^ atsidarys rugsėjo mėnesyje.

Šv. Vardo Draugija
■ Vardo Draugijos narių pasi
stengimu, birželio 9, buvo sureng
tas į ūkę didis išvažiavimas. Diena 
pasitaikė labai graži, berods visa 
gamta traukte'pritraukė žmones 
vykti į tyrus laukus atsikvėpti o- 
ru. Neapsivilta. Žmonių priva- 
žiavo tik, kad retai Lmvellio kata- 

\iikai matė tiek daug parapijom) 
savo surengtame išvažiavime. Pel
nas $104.61 skiriamas parapijos 
naudai.

*

Marijos Vaikelių Sodalicija,_
Vaikelių Čionai irgi nemaža. Net 

malonu į jaunimą žiūrėti Marijos 
Vaikelių Sodalicija, nežiūrint, kad 
ir neperdaugiausia skaitlinga na
riais, vienok kiek jų yra, tai pats 
žiedelis. Kiek tie vaikeliai veikia. 
Tikri pasišventimo pavyzdžiai 
Laike savo susrinkimo nutarė pa
dėti klebonui, kiek jų pajėgos leiš, 
prie parapijos-bažnyčios pagraži
nimo, ypatingai vidaus bažnyčios 
papuošimo.

Tnsitnla
i •

DETROIT, MIGH.
.Jonas Radžius užmuštas važiuo

jant automobiliu. Jis 6 mėn. atgal 
atvyko iš Pittsburgh, Pa. Neilgą i 
jam teko gyventi mūsų kolonijoje. 
Nelaimė atsitiko kala Vladas Va- 
lingevičius atvažiavo pas a. a. Ra
džiu į svečius ir abu su kitais drau
gais išvažiavo automobiliu pasiva
žinėti. Bevažiuodami susimušė su 
gatvekariu. Rudžius užmuštas ant 
vietos, o Vladas Valingevičius mi
rė į antrą dieną. Kiti du draugai 
buvo lengvai sužeisti. Žuvusių kū
nai išvežti į Pittsburgh, Pa. Pa
tarnavo graborius Kazys Stepo
nauskas, LDS. narys. Jis yra didis 
parapijos ir katalikiškų organiza
cijų rėmėjas.

Graži auka parapijai.

Juozas Jenčaitis pastatė tvorą 
aplink bažnyčią, numalevojo baž
nyčią ir dabar įtaisė didelę šviesos 
įtaisą, kuri kainavo $1,200. Jis v- 
ra stambiausias parapijos rėmė
jas.

geras Dievas atlygins jums dan
giškais turtais. ’•/

■*' 4
Negalime užmiršti mūsų bran

gių rėmėjų Brooklyn, N. Y. kurios 
taip nenuilstančiai darbuojasi mū
sų naudai nuo pat įsteigimo šios 
įstaigos. Labai yra malonu, kad 
turim tokias brangias ir nenuils
tančias darbuotojas, kurios dega 
artimo ir mūsų vientaučių varg
dienių meile. Be abejo kad Visa
galis Viešpats joms už tai gausiai 
atlygins.

Iš So. Boston, Mass. Šv. Vincen
to Labdaringoji Draugija neuž
miršta sekti savo Globėjo pėdomis, 
nes atliko labai didelį gailestingu
mo darbą. Prisiuntė mūsų varg
dieniams seneliams ir našlaičiams 
vaikeliams daug gerų drabužių. 
Seneliai ir našlaičiai vaikeliai nuo
širdžiai dėkoja Šv. Vincento drau
gijai už atjautimą jųjų varguose 
esant. Užtikrinam, kad nebus už
miršta ^jūsų brangi ir prakilni 
draugija visų mūsų maldose.

Norim pranešti kad moterims 
prasidės trojų dienų rekolekcijos 
liepos 5 dieną. Baigsis 8 dieną, 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų vienuo
lyne. Yra brangi proga pasinau
doti ir savo sielas dvasiškai sustip
rinti Dievo malonėmis. Kurios no 
rėš atlikti šias rekolekcijas, malo
nėkit pranešti seserims iš anksto, 
nes kitaip nebus priimtos į šias re
kolekcijas. Rekolekcijos prasidės 
vakare.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

NEBETOLI

I ?* nepažy
mėjus apie airių prietelius ir jų 
varomą darbą nekurtose kolonijo
se, būtent: airišinimą, lietuviško 
jaunimo. Juk tie, kurie varo ai- 
rišinimo darbą, valgo lietuvio tė
velio bei močiutės pūslėtomis ran
komis uždirbtą duoną ir atsimokė- 
jimui už lietuvišką duonelę deda 
pastangas, kad lietuvių vaikai ne
prigulėtų prie lietuviškų katalikiš- ’ 
kų organizacijų, kurios turi idėji
nį tikslą. Stumia jaunimą į drau
gijas, kurios susitvėrusios vien tik 
iš čia gimusio jaunimo, kuris apie 
lietuviškumą mažai žino ir susirin
kimuose lietuviškai negirdėsi. Tė
veliams džiaugsmo iš tokių vaiku
čių nėra. Jie sako: “Kam dar jie 
mus kviečia į savo parengimus, nes 
mes nieko nesuprantame ką ten 
vėpčioja.” Kas keisčiausia, kad ir 
patys vadai, kurie varo airišinimo 
darbą airiškai nemoka ir lietuviš
kai žargoniškai kalba.

Yra kliubas, bet kokia nauda iš 
jo? Susirenka į kambarius, šviesą 
padegina, cigaretų parūko, bolę 
padaužo, grindis apspjaudo, tan
kiai ir langą sumuša ir viskas. 
Vieną kartą ieko man pro šalį,pra
eiti ir patėmijau, kad kambarys 
pilnas dūmų ir apie 6 jauni vaiki
nukai ir 2 mergaitės turi “good 
time.” Taigi iš tokių kliubų nėra 
jokios naudos.

Man rodos, vietoj sukti galvą 
kaip čia padarius idant greičiau 
suairišinus lietuvišką jaunimą, ar 
nebūtų geriau, kad dėtų pastangų 
išgelbėti lietuviškas dukreles nuo 
pusjuodžių (lipinu), kurios, kaip 
girdėt, yra perdaug susidraugavu
sios.

Laikraščiuose korespondencijų 
netrūksta, bet jose mažai ką rasi 
apart, “ gerbiamas vadas^ visų my
limas, labai naudingai pasidarba
vo ir tt.” Tas pats kartojama kas 
numeris. Atvyksta iš kitų koloni
jų į Hamtramcką ir sveikina .gi
ria už darbštumą vietinius. Bet 
susipažinęs su kolonijos darbuoto
jais pamato, to darbštumo ir pa
sišventimo tiek nėra kiek parašy
ta laikraščiuose. Tuomet svečias 
pakeičia ir savo nuomonę apie ko
respondentus.

Nors nesu taip senas šios kolo
nijos gyventojas ,bet turėjau pro
gą štai ką patirti: Aukščiausios 
mūsų kolonijos įstaigos finansiniai 
labai gerai stovi.

SLRKA. kuopa viena iš skait
lingiausių nariais Jung. Valstijo
se, tur būt todėl, kad kuopoje dir
ba pasišventę asmens.

Darbininkų Sąjungos kuopa, at
sikračius zurzų, gražiai gyvuoja. 
Turi apie 150 gerai stovinčių na
rių ir streikieriams surinko apie 
šimtą penkiasdešimts dolerių. Nė 
viena draugija apart Darbininkų 
Sąjungos kuopos, neparodė tokios 
užuojautos mainieriams. Gal to
dėl, kad prie kuopos priklauso pa
tys parinkčiausi Detroito darbi
ninkai, kurie atsilaikė prieš idėji
nių draugijų spaudimą.

Jaunimas—Vyčiai

Buvo laikai kuomet 79
veikimu ir narių skaičiumi stovėjo 
pirmoje vietoje Dėdės Šamo žemė
je. Tada jaunimą organizavo ir 
jam vadovavo muz. A. Aleksandra
vičius, o dvasios ir idėjos vadu bu
vo gerb. kun. F. Kemėšis. Jau
nimo kuopos užimdavo pirmą vie
tą aukomis tėvynei Lietuvai, įvai
riais darbais parapijos naudai, vai 
dindami puikiausius veikalus. Žo
džiu sakant, savo veikimu džiugi
no kiekvieną lietuvį kataliką. Bet 
nelaimė, apleidus mūsų koloniją 
kun. Kemešiui ir Aleksandravičiui, 
taip daug mūsų kolonijai žadanti 
79 kuopa pradeda nupulti dvasio-

Gražiausi ir tinkamiausi vieta 
Nauj. Anglijoje poįjsiui, tai “Pa
langa,” Lawrence, Mass. “Pa
langos” grožė traukia visus pik- 
nikierius ten praleisti dienas.” 
“Palanga” yra ant ežero kranto. 

I Kas norėtų pasistatyti vasarna
mį “Palangoje,” sveikai ir links
mai vasarą praleisti, pasiskubin
kite įsigyti lotą. Arba kas no
rėtų ją visą papirkti tai kreipki
tės pas-
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ANTANU KNEIŽĮ
366 W. Broadway/ę. Boston, Mass. 
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'BRANGOS TAUTIEČIAI

Jau Pittsburgh’as subruzdo. Vi
si gerb. klebonai su didžiausiu uo
lumu kviečia visus parapijoms ant 
Lietuvių Dienos. L. R. K. S. A. 
Pittsburgho Apskritys deda di
džiausias pastangas prie to nau
dingo darbo, o ypač valdyba: pp. 
J. Packevičius, A. Sikorskis ir J. 
B. Tamkevičius; taipgi ir kiti yra 
visiškai atsidavę tam prakilniam 
tikslui ir dirba be sustojimo.

Tai yra pagirtinas ir brangus 
dalykas visiems Pittsburgiečiams, 
“Lietuvių Diena.” Kaip magne
tizmas traukia kompaso adatėlę 
prie savęs, taip Lietuvių Diena 
traukia visus lietuvius krūvon. 
Kodėl? Todėl, kad kas tik atsi
lanko į Lietuvių Dienos iškilmes, 
tas yra užganėidntas pilnai.

Lietuvių Diena prasidės anksti 
iš ryto. Kas anksčiau pribus, tas 
daugiau pasinaudos. Vartai bus 
atidari nuo septintos valandos iš 
ryto. Šv. Mišias laikys ir pamoks
lą sakys garsus pamokslininkas, 
kun. A. Karužiškis. Laike Šv. Mi
šių giedos garsus ir visiems gerai 
žinomas, Šv. Kazimiero parapijos 
Koras, kurį gražiai ir artistiškai 
vadovauja p. Pranckietis. Po šv. 
mišių bus palaiminimas Švč. Sak
ramentu. Paskui prasidės visi kiti 
pasilinksminimai.

Taip, girdėti,''žmonės kalba, kad 
atvažiuodami į Lietuvių Dieną, nei 
vienas valgymų nei gėrimų nesi- 
ve, nes pilnai bus visokių geriau
sių valgių Sesučių -priruoštų: na
minių kumpių, dešrų, kopūstų ir 
visą ką tik širdis panorės. O dar 
svarbiausia, kad bus šaltos košės, 
namuose darytos.

Bus gražiausia muzika kokios 
dar nebuvo Lietuvių Dienoje. To
dėl visi taisykitės kojas šokimui.

Be to, trys poros garsui kumš
tininkų kumščiuosis; bus lenkty
nių, obuolių gaudymas, ir daug ki
tų dalykų. Visi rengiasi ir be kan
trybės laukia tos iškilmingos Lie
tuvių Dienos, kuri įvyks 4 d; lie
pos, šv. Pranciškaus Seserų ūkėje.

K. J. V. S.

kuopa

/

Kas ugdytų Jumyse Brolial-Užjurle* 
čia! meilę ir prisirišimą prie gimto
sios Šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didįjį Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. 1 į

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

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

Su pagarba,
“Šaltinio" Administracija

iPempė

Balsas Iš Lietuvos

M?

Koresp.

PRANEŠIMAS

L

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū-

JIS TURĖJO SILPNAS KOJAS 
IR PŪSLĖS TRUBELIUS

-trys 
iržys

•**»

“D-ko” Adm.

g STOCK ROOMg
i 10 Ellesworth St., Worcester
| Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336

MMinnMoniiiiiiiffiuiiiDiiiiimiiiu

g Vienlntflis lietuvis laisnluotas e- 
■ lektrišinas. Turiu 8 metus prityli rimo. Taisome ir {vedam motorus g ir vandenio pompas. Taipgi talso- 
g me ir parduodame radios.

Market 0609

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J. 
įgaliotas generalinis agentas

nirašinėti laikrašti “D-ką.” Ku- 
norite užsirašyti laikraštį ar- 
atnaujinti prenumeratą, mel- 

ame kreiptis viršminėtu adre-

■

Vyčių susirinkimas 

į. Vietos Vyuių kuopa, sekmadie- 
nį^.laikė mėnesinį susirinkimą. Vi- 

F--si „nariai atsilankė. Ūpas geras, 
malonus. Buvo kalbėtasi apie Vy. 
Čių-Naujosios Anglijos Apskričio 
suvažiavimą. Išrinkta darbinin- 

į-gegužinę kuri įvyks. Balau-1 
liepos 4-tą.

Choras

^Choras irgi nesnaudžia. Tą įro- 
) savo darbais. Nariai paėmė 

^daugiau atydos i choro veikimą.
Aujas klebonas paėmė chorą Į sa' 

vpjankas ir pats lavins chorą ivai- 
rittose bažnytiniuose muzikos da
lybų ose.
; Begalo svarbu, kad choras gra- 

Žiai giedotų, kadangi kas sekma
dienį atsilanko i bažnveia labai 
daug svetimtaučių, tarpe jų ran
dasi gan įžymių žmonių.

' T? Apaštalystės Maldos Dr-ja

.Kur prasideda veikimas ir hruz- 
^d^imas, tenai prasideda taip vadi

nama kompeticija. Apaštalystės 
Maldos Draugijos nariai Išgirdę, 
kad Šv. Vardo vyrų draugija pa 
'darė parapijai pelno suvirs šimtą 
dolerių nenori pasiduoti. Moterys 
'Bako, kad jos padarys parapijai su
virs du šimtu. Pažiūrėsime.

Mirė buvęs LDS. narys.

Pereitą mėnesį mirė M. Viga- 
nauskas. Palaidotas gegužės 18 d. 
su gedulingomis pamaldomis. Pa
maldas laikė trys kunigai. Velio
nis paliko nuliūdime moterį, vieną 
brolį Amerikoje ir vieną Lietuvo
je. Paėjo iš Bartninkų kaimo, Su
valkų apskr. Jis buvo senas biz
nierius.

Paskutinį patarnavimą suteikė 
graborius K. Steponauskas.

‘Matęs

AUŠROS VARTŲ V1LLA
Padėkos žodis ♦

Jėzaus Nukryžiuoto Sesutės reiš
kia didžiausią padėką gerb. kun. 
A. Sinkevičiui už jo nenuilstanti 
pasidarbavimą mūsų vienuolyno 
reikalams. Jis atjausdamas mūsų 
reikalus ne tik pats padeda mums, 
bet taipgi ragina savo gerus para
pijomis, kad ir jie padėtų. Gegu
žės 1 d. plymouticčiai surengė ba
lių, kuris pasekmingai pavyko. Li
ko pelno apie $350.00. Garbė kle
bonui ir parapijonims, kad išvien 
veikia. Taipgi negalime pamiršti 
ir tų veikėjų kurios prisidėjo prie 
surengimo baliaus, ypatingai se
kančioms ponioms: M. Pajaujie
nei. Maslauskienei, panelėms A. 
l'rboniutei, J. Poteliūniutei ir vi
soms kitoms darbininkėms, kurių 
neturim vardų reiškiam širdin
giausią padėką už jų triūsą ir pa
sišventimą.

Taip pat reiškiam didelę padėką 
S. L. R. K. Amerikoje 4-tam Penn- 
sylvanijos apskričiui už suteiktą 
gausią auką šimtą dolerių. Nors 
mes negalim visiems atsilyginti že-

Į gvieži Birutes Saldainiai
PIKNIKAMS IR VISOKIOMS PRAMOGOMS

Gavome siuntinį Birutės saldainiu apie dvidešimts 
rūsių ir parduodame supakuotas į vieno svaro dė
žutes po 75c. Pašto išlaidas mes padengiame.

Taipgi krautuvės gali gauti saldainius supakuo
tus į 10 arba 11 s varų dėžes.

K Draugijos arba parapijos rengdamos piknikus 
gali gauti už labai prieinamą kainą.

Kreipkitės pas: * .
LITHUANIAN SALES CORPORATION

866 West Broadway South Boston, Mass,

SIOUX CITY, IOWA
Pagerbė kleboną.

Sukakus mūsų gerb. kleb. kun. 
Jurgiui Česnai 7 metai kaip jis bu
vo įšventintas į kunigus ir sykiu 
atsiminus jo didelius nuveiktus 
darbus per 6 ir pusę*metų Šv. Ka
zimiero parapijoj surengė jam pa
gerbimo vakarėlį birželio 9 d. Sve
tainė buvo labai gražiai papuošta 
tautiškomis spalvomis ir žolynais. 
Pagaminta labai skani vakarienė. 
Susirinko apie 200 žmonių. Daug 
kalbėta ir išreikšta linkėjimų il
giausių metų ir dėkingumo už ge
rus pasidarbavimus parapijos nau
dai. Visi mūsų kleboną myli ir to
dėl 'nepasigailėjo jam gražių do
vanų. Šv. Jono ir Šv. Kazimiero 
Draugijos suteikė kleb. gražų ir 
brangų laikrodėlį; visos moterys 
nupirko sutaną; Šv. Onos Draugi
ja aukavo gražią komžą; Šv. Ceci
lijos choras suteikė dėl Šv. Aliejų 
indelį; Marijos Vaikelių Draugija 
aukavo puikų ir brangų mišiolui 
staleli; p. J. Bulkevičius ir p. K. 
Baranauskas suteikė biretą; Mišių 
tarnautojai davė gražų bukietą gė
lių; p. J. Gražis aukavo $10 auk
su. Tas vakarėlis buvo surengtas 
klebonui visai nežinant, todėl jis 
labai nustebo kada buvo pakvies
tas iš namų į svetainę. Klebonas 
dėkojo širdingai už taip gražų ir 
netikėtą įvykį, už vakarienę ir už 
taip labai gražias dovanas. Nuo 
parapijos suorganizavimo niekad 
čionai nebuvo tokio vakarėlio ir 
niekad parapija taip nepagerbė 
savo kleb. kaip dabar. Garbė 
mums visiems. Prie surengimo va
karėlio daugiausia pasidarbavo p. 
Vanda Biržetaitė ir p. Jonas Au
gustinas. Šv. Onos Draugijos na
rės rinko aukas ir gamino vaka
rienę. Labai mes pageidaujame, 
kad mūsų klebonas apsigyventų 
arčiau mūs ir mūsų bažnyčios. 
Nuo pat jo pribuvimo jis apsigy
veno prie katedros, toli nuo bažny
čios, bet jau laikas mntis susirū
pinti ir pastatyti jam reikalingą 
kleboniją. Tuomet bus mums dr- 
delė garbė. Jau yra $3,000 dėl kle- 
bon jos. Gera pradžia.

PHILADELPHIA, PA.
Pirmas piknikas.

Šv. Kazimiero parapija įsigyjo 
parką vasaros pramogoms. Birže
lio 23 d. rengia pirmą išvažiavimą 
nuosavame parke. Jau paimti 4 
bus’ai, kurie tą dieną stovės prie 
bažnyčios ir paims visus kas fik 
norės jais važiuoti.

Kun. Daumantas pasikvietęs pa- 
rapijonus parką gražina ir taiso. 
Lai Dievas padeda visiems dirbti 
vienybėje.

Vietoj kovojus su idėjinėmis 
draugijomis, reikėtų dėt pastangų 
idant juodžiai nepaskelbtų savo 
karalystes ir neišvytų lietuvius iš 
lietuviškos kolonijos.

Aukštaitis

Didelį išvažiavimą rengia Mote
rų Sąjungos Conn. Apskritys lie
pos 7, 1929 ant Light House 
Grove, Glastonbury, Conn. 1 vai. 
po pietų. Prašome kuopų ir drau
gijų nieko nerengti ant tos dienos 
bet visi atsilankykite ant šio di. 
delio mūsų išvažiavimo.

Rengimo Komisija

PHILADELPHIA, PA.
“ Džinui zrninki) ” “triksai”

Vakare, 8-, d. birželio Lietuvių 
Tautinėje Svetainėje buvo dzim- 
dzininkų triksai, arba “štukos. ” 
Žmonių buvo neperdaugiausia. 
Mat, nepatogus laikas — subatos 
vakaras — ir biznieriams ir iš da
lies darbininkams sunku ateiti. 

 

Buvo ir kolektavimas^p. Akirui- 

 

Biržiiii i rregis p-lė AddV Smailiu- 
tė sukolektavo jam per 
lerių. Kas link jų juokingos dai
lės darbuotės—štukų, tai 
— Vanagas, Olšauskas i 
jie mistrai ant to. Bet j 
man kas padavęs liaurų- 
sakant: “uždėk tam airf galvos, 
kuris sulig tavo nuoąjnne kodau- 
giau užsipelno,” taloūčiau uždė
jęs ant Olšausko}^ Visame kame 
jis savo drau viršijo. O kada 
jis — Olšauskas Uniformoj Lietu
vos kareivio dainuodamas: “Malo

 

nu mirti už tėvynę!..” pradėjo šlie
tis. puolė ant kelių ir vis dainuo
damas, puolė »:mėn negyvas, tai 
jau čia nebuvd. dzimdziška “štu- 
ka,” paprasta juokinga farsa. Bet 
labai sujaudinantis, patri jot iškas 
ir labai artistiškai išpildytas veiks
mas. Valio jam už tai!

Varntaaa

rš 20 do-

^ūtn —r/ —“S*"- 
fio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero,

'je-, mažėti nariais‘ir galų gale'be
veik gręsia išnykimo pavojus. 
Bandyta atgaivyti kuopą. Kas ir 
padaryta, ir vėl suburta nemažas 
būrelis veikėjų, kurie stipriai lai
kosi prie užsibriežto tikslo ir ilgai
niui tikisi pergalėt visas kliūtis ir 
nepasiduot smaugikams lietuviškų 
idėjų. Rimtas yra pasakymas, kad 
visa svarba ne kiekybėje, bet ko
kybėje. Tad turėdami omeny kuo
pos narių kokybę pilnai tikiu, kad 
savo užsibriežtą tikslą įvykins.

Kas link Federacijos skyriaus 
daug ką pasakyti negaliu. Susirin
kimuose nutarimų padaro nema
žai, bet jų neišpildo. Berods perei
tą metą seimely buvo nutarta Lie
tuvių Dieną rengti, bet tas neįvy
ko. Tur būt trūko pilnai atsida
vusių. bendram kolonijų veikimui 
iniciatorių. Man rodos, minėtos 
organizacijos skyriai turėtų gerų 
pasekmių ir būtų labai naudinga 
nors kas trys mėnesiai šaukti visų 
Detroito katalikiškų draugijų ats
tovi} suvažiavimas pasitarimui.

Tai tiek apie sukurtus bei ku
riamus darbus.

t

Ponas F. L. Reid, Denver, Colo., at
gavo sveikatą ir dabar yra labai užga
nėdintas ir linksmas, ir jis nori, kad 
kenkiantieji išgirstų malonią žinią. Jis 
rašo: “Nuga-Tone yra# puikios gyduo
lės. Aš visuomet kentėjau nuo didelio 
nuovargio ir mano kojos visuomet skau
dėjo, dieną ir naktj aš turėjau silpną 
pūsle, turėjau šlapintis apie dvyliką sy
kių j dieną. Dabar mano kojos yra 
tvirtos ir mano pūslė veikia atsakan
čiai.”

Virš milionas žmonių yra dėkingi at
gaudami savo sveikatą su pagelba 
Nuga-Tone. Jos veikia puikiausiai dėl 
tų žmonių, kurie turi inkstų ir pūslės 
trubelius, prastą apetitą, menką virški
nimą, galvos skaudėjimą, svaigulį, silp
nus nervus, reumatiškus skausmus, ku
rie permažai sveria, turi vidurių už
kietėjimą, visuomet jaukiasi nuvargę ir 
negali gerai naktimis miegoti. Jei turi
te bent vieną tų nemalonumų, jus turė
tumėt pabandyti Nugn-Tone. Jos tikrai 
pageiliės jums. Nuga-Tone yra par
duodamos pas visus gyduolių vertelgas. 
Jei jūsų vertelga neturi jų stake, rei
kalaukite, kad jis užsakytų jų iš olse- 
lio vaistinės.

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS £RAB0RIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
ifirendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953
Ofisas: 212 Millbury St, AVorces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVI^ APTIEK0RIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS

UI.
Kadangi Federacijos metinis su

važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lom jas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti. "

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

t Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
li kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
3 grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 
5 litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- 
3 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 laukan tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

sėji
1 ■ --r-v.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SViJl

♦a-VALDYBA

20 lietuvių išvažįaVo į pa 
eigą, mat jie yra Vilniaus

~KUN. dS’jONAS NAVICKAS,
Tėvų Marijonų Kolegijos perdėtinis, šiomis dienomis atvyko iš Chica- 
gos kolegijos perkėlimo į Rytus reikalais. Naujos Anglijos lietuvių 
veikėjai ir plačioji visuomenė turėtų Tėvų Marijonų sumanymą per
kelti kultūros centrą moraliai ir materialiai paremti. Kun. Dr. Navic
kui linkime pasisekimo ir sveikatos.

KLAIPĖDA. — Gegužės’š 
30 d. nustatytu laiku, 6 vai. 
atplaukė į uostą didžiulis lai
vas “Lituania” su skaitlin
ga, apie 250 žmonių ameri
kiečių lietuvių ekskursija.

, Laivą, artėjant į krantą su
tiko kam orkestras. Susto
jus prie pat kranto į vidų 
pirmieji įlipo muitinės ir po
licijos valdininkai tikrinti 
daiktus ir dokumentus, pas
kiau įlipo amerikiečiams 
priimti komiteto nariai

šiaip kviesti svečiai. Ant 
laivo didis susigrūdimas 
prie dokumentų ir daiktų 
tikrinimo, mat kožnas norė
tų pareigą greičiau atlikęs į 
krantą lipti. Tikrinimas ėjo 
greitai ir tuojau po laivo su
stojimo pradėjo keleiviai iš
lipti. Daiktų ir bagažo bei 
pašto siuntinių iškrovimas 
užsitęsė kelias valandas. 
Skaitlingų pulkų žmonių pa
lydėtas “Lituania” apleido 

ir (uostą 9:30 vai. Apart išlipu-

Z ■ w t ’ t ‘

Naujos Anglijos 
Didžiausios Vaišes!

DOLLAR DAY
Trečiadieny, Birželio 19-tą ir 
Penktadieny, Birželio 21-mą

NANTASKET BEACH

krašto gyventojai įr negali iš Lietuvos ten patekti. Taipogi išvažiavo į Dancigą 'ir lenkų. Laivas drauge atgabeno 217 pašto maišų į Lietuvą ir 141 į Rusiją ir Latviją, du ekskursantų automobiliu ir keletą dešimčių dėžių su dovanomis Šiaurės Lietuvos nukentėjusiems šelpti.
Iškilmingi pusryčiai Vik

torijos viešbutyje apie 11 
vai. tapo surengti atvyku
sioms amerikiečiams lietu
viams pagerbti. Dalyvavo 
beveik visi ekskursijos daly
viai ir vietos kultūrinių bei 
visuomeninių organizacijų 
atstovai. Iš viso pilna pil
nutėlė salė. Svečiams pri
imti komiteto vardu sveiik- 
no 20-tos rinktinės vadas po
nas Brūvelaitis, vyriausybės 
vardu pasveikino p. Guber
natorius ministeris Merkys, 
krašto komendantas pulk. 
Įeit. Liormonaš. Jiems eks
kursijos vardu atsakė Lietu
vos vice-konsulas New 
Yorke p. Daužvardis. To
liau dar sveikino Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Centro 
Valdybos vardu Maj. Urdic- 
kas, Tautininkų Sąjungos 
Klaipėdos skyriaus vardu 
Dugnus, Lietuvių Klubo 
vardu Dr. Trukanas. Toliau 
sveikino ekskursijos vardu 
jos vadas ( ? Re<L) Ambra- 
ziejus, laikraščio “Vienybė” 
vardu Kriaučiūnas, Ameri
kos liet, moterų vardu p-lė, / 
Bubinaitė, žymus amerikie
tis lietuvis daininkas Sabo
nis, Martynas Jankus, filo
sofas Visupmis j-.Šidlauskas, 
prof. Gaigalaitis, buvęs a- 
merikietis Radvs, 20-os Šau
lių Rinktinės Pirmininkas 
Lėbartas, agr. Kubilius ir 
Baltic American Linijos 
vardu. Svečiai 4 vai. uždėjo 
ant žuvusiųjų už laisvę kapų 
vainiką. 8 vai. vakare buvo 
šeimyniškas vakaras Vikto
rijos viešbutyje dalyvaujant 
Giedotojų Draugijos chorui.

pENKIŲ DOSNŲ SAVAITĖ.

. REVEREj Mass. — Pradedant 
liepos 1 d., miesto darbininkai 
prie -visų darbų dirbs tik po pen
kias dienas savaitėje/ taip prane
ša majoras Casassa. Taip dirbs 
iki lapkričio 1 dienos. • '

f

HERE’S WHAT YOU GET
For One Dollar

Kelionę į Abi Pusi Ant Karališko Laivo 
Nantasket Beach Steamboat Kompanijos

ĮŽANGA Į PARAGON PARKA
e

A Ride one the Giant Ceaster - Red - Mill 
- Hilarity Hali - Circle Swing - Merry- 
Go-Round - The Whip - Custer Ride- Scoo- 
ter- Caterpillar- and the Hey Day
Ten Real Joy Makers

ir kelionė į abi pusi ant viena iš Didžiausių Bostono Laivu į 
Amerikos Puikiausį Vasarinį Resortą

ALL FONONE DOLLAR
Dolerio dienos tikietai geri tik ant tos dienos kada pirkti, ir 

turi būt suvartoti prieš 6 vai. vakare Paragon Parke

Laivo tikietus galima vartoti ant bile laivo iki 9:45 vakare.

VAŽUOKITE 
DOLERIO DIENOJE 

PARAGON PARK-NANTASKET BEACH 
Kombinacijos tikietai pardavinėjami tiktai Rowes Wharf,
Bostono ofisuose Nantasket Beach Steamboat Kompanijos

VISI LAIVAI IŠPLAUKIA NUO R0WES WHARF,
BOSTONE

$$$$$$

■■

> ŽINIOS
e\ ’ . 3; . . r . . . * .‘. JT *

LAIDOTUVĖS
Trečiadieny, birželio 19 d. būs 

mišios ir palaidojimas a. a. Ievos 
Nevulienės.

Ketvirtadieny, birželio 20 d. bus 
mišios ir palaidojimas a."a. Juoza
po Kleinarto.

■ • . •• • -.•t •■(.

6V. JONO E V. BL. PAĖALP 
DR-JOS VALDYBA

* ’ J . t ■

LANKĖSI REDAKCIJOJ
~ Pereitą savaitę lankėsi mūsų re

dakcijoj garbingas svečias kun. 
dr. J. Navickas, Tėvų Marijonų 
Bernaičių kolegijos perdėtinis iš 
Chicago, III. Kartų su juo buvo 
atvykęs ir kun. F.-Juras, Lawren- 
co lietuvių parapijos klebonas.

Ęun. dr. Navickas atvyko į * 
Naująją Angliją kolegijos reika
lais. Tėvai Marijonai jau pradėjo 
vajų ir tuo reikalu gerb. kun. dr. 
Navickas aplankys didžiąsias lie
tuvių kolonijas. Kadangi yra nu
tarta bernaičių kolegiją perkelti į 
Naująją Angliją, tai vajus turėtų ■

VESTUVĖS
Pirmadieny, birželio 17 d. per 

mišias apsivedė Paul Giodarno su 
Stefanija Skamarakaite.

būti pasekmingas. Nė vienas ne-^kėjimą. 
tūrėtų atsisakyti paaukoti kelioli-' 
ką dolerių kultūros eentrui.

Tėvui Navickui linkime geriau
sių pasekmių ir .sveikatos kilniame 
darbe.

f ■

NEPRALEISKITE—PASINAU
DOKITE

Trečiadieny, birželio 19 ir 21 dd. 
bus dolerio dienos, Nantasket 
Beach. Darbininkai po sunkaus 
dienos darbo turėtu važiuoti pali
kę surūkusius dūmais ir dulkėtus 
namus.

Nuvažiavę į Nantasket Beach 
turėsite fizišką ir protišką poilsį. 
Kelionė į Nantasket Beach kara
lišku laivu suteikia • kiekvienam 
malonumą.

Už vieną dolerį gausite į abi 
pusi kelionę, įžanga j Paragon 
parką, važiuoti Giant Coasteriu, 
Red Mill, Hilarity Bąli, Girde 
^wing, Mėrry-gt) ^Round, Thei 
Whip, Custer HideJScootėr,-dater- 
pille ir the; Hay Day viša už VIE
NĄ DOLERĮ.

Dolerio Dienos tikietai bus geri 
tik tai dienai kada pirksite ų’ tu
ri būti sunaudoti pixm 6 vai. vasa
ra Paragon parke. Laivo bilietai 
galės būti naudojami ant bile lai
vo iki 9 :45 vai. vakare.

UŽBAIGĖ MOKSLĄ?
Yra daug tokių “mokytų” lie

tuvių kurie Lietuvoje nuo motinos 
išmoko katekizmo — arba poterius 
— ir daugiau apie tikėjimą neži
no. Daugiau nesirūpina išmokti— 
mano, kad jau viską žino, kasgali 
būti žinoma apie tikėjimą. Nulipę 
nuo motinos kelių, jie tuomi ptT^ 
baigė savo religijos mokslą.

Kiek daug lietuvių pramokę 
skaityti pametė savo vaikišką ti- 

. Jie kitokio tikėjimo ne
turėjo — turėjo vien tik tą tikėji
mą, kuri vaiku būdamas išmoko 
ųuo motinėlės. Užaugę vyrai —• 
vaikiškais dalykais negi žais. Pa
meta visas savo vaikiškas “zaba- 
vas,” pameta ir savo vaikišką ti
kėjimą. Jie dabar juokiasi iš savo 
jauųų kvailysčių -r juokiasi iš sa
vo kvailo supratimo. Vyrišką ti
kėjimą nepažino ir nepažįsta — šv. 
Augustino, šv. Tarno Ąkyinįečio 
tikėjimą^ Į Čia paminėti ^Ųurtieji 
turėjo vyrišką tikėjimą, nes jie vi
są gyvenimą mokinosi.

Iš vaikiško tikėjimo galini 
juoktis —• vien tik puikybės pilnas 
žmogus — arba durnelis nepalenks 
galvos prieš šv. Tarno ir šv. Augus
tino tikėjimą.

i Tokia mintis pasiliko manyje iš
klausius kun. Urbonavičiaus pa
mokslą šv. Petro katekizacijos 
mokyklos alumnams, birželio 14 d. 
Tikiu, ,kad tie. 29 mokiniai nema
nys, tad-jie,, jau -viską žino, kad 
užbaigė tikėjimo mokslą. Dieve 
duok, kad jie turėtų didvyrišką ti
kėjimą. Kad drįstų net ir mirti, jei 
reikėtų, už Teisybę.
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Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

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

Pį-oL Raštininkas — Jonas GUneckis, 
(5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
364 Broadvay, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
•7 tVlnfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

----------------------- -- - ------------—-------- - -----------------

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grublnakas,
24 Prescott St, Readvllle, Mass.

Viee-Pirmininkas — J. Markelionle 
140 Bowen St, So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — P. Milius,
’ 541 E. Seventh St, S. Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadway, So. Boston, Mase 

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

Maršalka — J. Zaikis,
< 7 IVinfield St, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas ant- 
' rų nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
• num. 492 E. Seventh St, parapijos 

salėj, 7th St, Sou£h Boston, Mass.

Pirmininkas — Mot Verslackas,
694 E. Fifth St., So. Boston, Masi 

Viee-Pirmininkas — Povilas Ruka,
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas
450 E. 7th St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis
109 Bowen St, South Boston, Mass 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Masa 

Tvarkdaris -- Kazys Mikailomis,
906 E. Brcadvvay, So. Boston, Masa. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
! antrą nedėldienj kiekvieno 'mėnesio 
, rietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, 
j So.- Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
; Ateidami susirinkiman prašome at

sivesti naujų narių prirašyti prie 
. musų draugijos.

K.

Rap.
PARSIDUODA

šeimynų namas ir krautuvė, S 
du garadžiui. Gera vieta dėl bu-

Be naro išsimaudė
Gegužės 30 d. betraukiant 
krantą atplaukusį “Lftua- 

laivą vienas darbiniu-
1 
nia” 
kas netyčia įkrito nuo kran
to į vandenį. Laimė, kad 
galėjo rankomis į užtvaras 
užsikabinti ir išsilaikyti 
vandenyje. Kiti darbininkai 
nevykę išgelbėjo. Laivas 
jau buvo visai arti kranto, 
būtų tuojau jį prie kranto 
prispaudęs, vadinasi, jo gy
vybė buvo dideliame pavo
juje, bet draugų dėka tapo 
išgelbėtas.

LIEPOS 16-TA BUS LAIVININ
KYSTĖS ISTORINĖ DIENA 
North German Lloyd kompani

jos laivas “Bremen” pirmą kar
tą plauks per Atlantiką iš mies
to Bremen į New York’ą. Istori
nė diena bus dėlto, kad šis laivas 
turės visus moderniškiausius Įtai
symus. Perplauks Atlantiką j 
penkias dienas.

* A ’

4-rių 
kjirų 
čemės. Lietuvių ajųryventa. Kreipkitės 
sekančiai: .T. I’UZINAS, 10 Berksliire 
St, Cambridge, Mass. Tel. t’Biversity 
S374. (I5.-18)

LABAI SVARBI NAUJIENA 
AUTOMOBILISTAMS

T

VĖLIAVOS IR ORGAN1ZA

Rap.

KRIKŠTYNOS “TĖVYNĖJE”
New Yorko “Tėvynė” pasipik

tino, kad Bostono muitinės virši
ninkai neįleido platinti laisvama
nių davatkiškų knygų ir už tai 
juos pakrikštyjo tikybinėmis da
vatkomis. Įdomu prie kokios ti
kybos tas davatkas “Tėvynės” re
daktorius priskaitė!

Jeigu norite kad jūsų au
tomobilis ilgai ir gražiai 
blizgėtų kaip veidrodis, duo
kit man nupeutyt. Kaina 
prieinama.

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

Tel. Somerset 6520-J.

OANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

Pirmininkas—V. T. Savickas, 
427 E. Seventh St, So. Boston.

Vlce-Plrminlnkas — A. Na’udžiunaa,
8S5 Broad'vay, So. Boston, Mass. 

Prot RaSttatakas — V. Tamollunaą,
40 Marine Rd., So. Boston, Masa.

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, f-
44 Glendale St, Dorchester, Masa. 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, .Man.' 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Masa. į

Draugija laiko susirinkimus kas an% 
ra panedeų kiekvieno mėnesio 7:90
vaL vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, ‘Mass. • .-r

----------------------------------------------- -------------------T
JT

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

• • *• . ’ .

Pirmininkas — Antanas Navikas, į
702 E. Fifth St, So. Boston, Maą» 

Viee-Pirmininkas—Juozas Jackevi&na,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Maaį y 

Prot Raštininkas — Albinas Nevietą,
948 E. Broadway, So. I^oston, MflB> 

Fin. Raštininkas — Juozą# Guzevičink
27 Tampa St, Mattapan, Mass. ~ ,. 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaą, f-
492 E. Seventh St., So. Boston? Masą v 

' '4 
Draugijos susirinkimai būna, kas pta*

ma nedėldienl kiekvieno mėnesio S 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

- - - -—.............. —

• Z
_________ f

Pirmininkė — Jieva MarksienČ, 
625 E. 8th St., S. Boston, Mass.

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

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,

,5 j 
: i

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St., S. Boston, Mass/' 
Telephone South Boston 3422-R - ;

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^ 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass,

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdieni, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laika " 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krei] 
tės pas protokolų raštini 
laišku ar telefonu.

T"

Atminkime Vilnių!
‘ Senai ih’efe kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų, vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

tai musų specialybė Ir ilgų pnk 
tika. Darbas artistilkas. Kainos žemos,

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Box 91, Lawr«rce, Mass.

SPECIALIS KRIAUČIŲ 
MITINGAS

įvyks seredoj, birželio 19, 1929. 
Pradžia 5 -.15 vai. vakare, Joint 
Board A. C. W. of A. svetainėje, 
40 Edinboro St. 7

Draugai ir Draugės, Broliai ir 
Seserys, šitas mitingas yra šaukia
mas tikslu aptarti -svarbiuosius 
mūsų lietuvių kriaučių klausimus. 
Visi lietuviai ir lietuvaitės kurie 
daro pragyvenimą iš rūbsiuvystėš 
amato ir nepaisant, priklausot prie 
unijos, ar ne; šiame mitinge priva
lote dalyvauti. Turėsime išspręs
ti vieną svarbų klausimą, kuris pa
liečia išimtinai mus lietuvius. Kai 
penkios meskite darbą ir tiesiai 
ateikite į susirinkimą. Išgirsite 
daug naujo! •.• ' ' ■ -

Kviečia Lietuvių Lokalu 
149 A C. W. of A.

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME. *

Kalbame ir Lieluriikai

382 Broadway, South Boston
Tel. South Bos tonT 28<0

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

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

{ license gąušl. . !
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston. 
' Kampas Park 

Atdara vajrarata ir sekmadieniais, 
r Back 1

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

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

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laiteraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- v 
su pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininką^ 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, klĮ-. rie^erai pažįsta~Vilniaus kraštą ir jo reilcalufk.-'‘MŪSŲ VILNIUS” išeina' kartą į mėn«T gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” ; :Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu. -“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania. *
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Nonvood, Mass.
Tel. Norwood 1508

MONTELLO OFITCB 
104 Ana 8treet 

; TMepboae Brockton 104£J

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Pubtic 
Notaras 

254 W. Broadway 
• South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

CLEVELAND, OHIO
Liepos 14 dieną, 8 vai. vakare, 

Lietuvią Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Rašt.

Ofiso valandos-: įRyte ąuo 10
- ;rdteųą nuo 2 

ąuoJJ—8val. 
sutarties. :

> 
r
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i tada bus kjąskart vis ge-

VIZITĄ Į NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tei. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom i Akai no.

kad ■pavėlavę nesigailėtumėte 
SKAITYKITE

“MOSįl LAIKRAŠTĮ”

L ie t)i v is G ra b o r ih s

P. J. AKO
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486 

Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. .

E. V. WARABOW
(Wrubllausk&s) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą,

• i
»

d
Lietuvis Dantistes

DR.UGALVARISKI 
\GAliNAUSKASj

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
. ryto, nuo 1:30 Ud 5:30 po pletir 

nno 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 
pagal susitarimą

i

ŽMOGUS J£U PRALENKS IR.
PAUKŠČIUS

TA NE VEDUSIŲJŲ 
SPAUDIMASPastaruoju laiku įvairiose Istybėse į nevedusius pra- šnairuoti. Vis labiaudeda įsivyrauti nuomonė, kad kiekvienas subrendęs ir reikas turi vesti arba tekėti, pač jei tam ne per didžiau- ’os kliūtys yra. Italijos pa- į. x nevedusių atžvilgiu radeda sekti kaimyniniai i. - Nesenai Vokietijoj to miesto valdyba įvedė r tįsiems tiems nevedusiems *aokestį, kurie sulaukė 30 m. mžiaus ir per metus užsidir- 3000 markių. Kasmet, kol ►ins šeimyna, jie tu- i po 100 markių. ' 

“Trimitas”
mokėt
LEKTROS LEMPUTĖS 50 
METŲ SUKAKTUVĖS ^• Šiemet sukanka 50 metų kai gailus pasauly išradėjas § ąirterikietis T. Edisonas išra- f db elektriška lempa. Sukak- 

» JM *• X 4.toves rengiamasi labai iškil- įningai minėti. Tuo tikslu A- merikoje yra susikūrus kelių inilijardierių komitetas. Norima Į sukaktuves pakviesti į visu valstybių atstovus.
■'M-- ^Trimitas”

-------------------------------- 
^PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 

kad pavėlavę nesigailėtumėte ir

Jsitikrink patsai, kad “Mūsą Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!
•*-*‘Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.' 
_*“Mūsą Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visą gyvenimo šaką žinovai spe-

: cialistai.
X Todėl kiekvienas džiaugiasi kas 

užsirašė ir skaito “Mūsą Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo

'“Mūsą Laikraštis” nuo balan- 
- džio pirmos dienos iki metą galo 

tekamuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metą—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
C‘visur kitur užsieny j (taigi ir A- 

i fterikoj)—trigubai brangiau.
Ldresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
Nr. “Mūsų Laikraštis.”

Paprastas paštinis balandis galpfiuskristi 97 kilometrus per valandą, ^erelis—110 kilometrų. Bęt šiuos paukščius pralenkė net motorinę valtis, kuri gali plaukti 11|> kilometrų greitumui.Greitasis traukinys -• gali daryti 120 kilometrų per valandą, o motociklas net 220. Taigi motociklas pralenkė net musę, kuri skrenda 190 kilometrų greitumu.
’’ zVienas iš greičiausiai skraidančių paukščių yra kregždė, ypatingai urvinė, kuri padaro 316 kilometrų per valandą. Bet neseniai majoras Segray. pralenkė it ją, pasiekdamas automobilių 375 kilometrų greitumą. Ką gi tada kalbėti apie lėktuvus, kurių greitumų rekordas siekia 519 kilometrų. Taigi, žmogus savo išgalvotais susisiekimo pabūklais pralenkė visus mūsų žemėje esančius greičiausius gyvūnus. * ' »' “JI. P.”

ilgiau 
ar trumpiau4apsvĮęčia, 
netenka kai
tybių. Skonis žymiai pakitė
ja ir atsiranda savotiškas li
pų alię^s it lyg seno popie- 
riąįis k^pas. X>el toJkaįJm- 
jį’ųioset pįĮatfDyūįao krabuose 
stengiamasi n^HinkĮkąmB į- 
sąmoninti,- ka£ jie sd šviežiu 
pienu būtų lšbai atsargūs ir 
pięhų taikyUf švaria, vėsbj ir 
tamsioj vietoj.

etTrimitasff

pfengiąmasi piflnininkąmfi 
sąmoninti? ka$ jie sd 3viež . rcrci ' srrt— ■'/A’v

DVIRAČIO REKORDAS vŽiniomis iš Florencijos, dviratininkas Linasi pasiekė naują pasaulinį dviračių greitumo rekordą. Jis 500 metrų distanciją praavžiavO dviračiu per 31 sekundę.- Buvęs -Kaufmano rekordą? — 31,3-penkt. sekundes.
i

Ką tik išėjo iš spaudos! 
.= •- Artisto . /-v? 
STASIO PILKOS 

Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA" ?
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemacu • ę
JV-
Verta
muose

EIFELIO BOKŠTAS «Paryžius 1889 m. suruošė vieną didžiausių pasaulyje parodų. Reikėjo sugalvoti kas tokio, kad pasaulis nustebtų, kad būhi kuo puikiam prancūzui pasigirti. Inžinierius Eifelis pasisiūlė pastatyti geležinį bokštą 3,000 metrų aukštumo. Kai jis parodė sumanyto bokšto įnešimus, paryžiečiai nenorėjo nė klausyti. ‘ ‘ Kai tai I ’ ’ — sakė jie: “įkalti mūsų iį gražiausio pasaulyje miesto viduryje geležinį vinį? Juk tai bus ne papuošimas, bet bendros miesto išvaizdos gadinimas!” Bokštą vienok pradėjo statyti. Kai pastatė — visi nustebo. Dabar tuo bokštu prancūzai didžiuojasi ; kiekvienas jų, aplankydamas savo sostinę, būtinai įlipa ir Eifelio bokštan pasigerėti Paryžiumi.Bet visa kam yra galas. Dar 1889 m. įnžinieriai apskaičiavo, kad bokštas galės stovėti ne ilgiau 30 metų. Ir iš tikrųjų, laikas padarė savo: rūdys gerokai apkandžiojo .milžiną bokštą. Kaip nulius . prancūzai, kuomet priseis ta geležinė vinis rauti iš Paryžiaus!
“V. R.”

' .r-n

— Teisėjas:/ ------ —
/— Pranešta, kad tamsta jlavo- 

ge\5 pūdus rugią. Ką prie to turi 
pasiaiškinti!

■e v ,
7 —Prie to pridėsiu, kad man tas 
laimikio buto labai sunku nusineš
ti, pone teisėjau! . “M. L.’*

..

KAS VEDA Į KALĖJIMĄ*

Kalėjimo viršinmks jausmingai 
sako naujam kaliniui:

>— Kaip tu galėįai čia pakliūti! 
Kas tave tokį jauąą atvedė į ka
lėjimą! . - v

i-į jhi sargybiniai, pone.
'* * * -------- “ *■

• s -

•ar'

MEDICINOS EGZAMINAI
• . .• *■• - . *-*» ' ■' < *

: Profesorius: i <

—<• Įsivaizdink; kad persišaldęs 
ligonis kosti Ką tokiu atveju tu
ri daryti gydytojas?

’ — Irgi kosėti, pone pbofesoriau.
- “M. L.’

•» -

•<

■>

Už
3c.

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiąskit 
pašto ženklelį. !

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

Laikraštis geriausiai .suartina išeivius su savo ; J mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip j • veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, j Į liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis turi skaityti bent vienų tėvynėj leidžiamą laikraš- Į Į tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tiri- I! kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams j [ ūkininkams tik laikraštis
“UKININkAS” nes“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj^ tau- ! • _ tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais j Į tvarkomos Lietuvos sargyboje. ,' “ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai į Į f: paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir I! 

v užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi- j' 
c mad8 klausimais^ apie žemės dirbimą, gyvulių au- f ^ ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug i! gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt. j; — “ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- . ; je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- . I 

je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- ; 
iio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- Į 
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino Į 
g-vė 30 Nr. ;' , Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yTa gražiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo ' giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

MNNMMNNNMMMNIfl

KARIŠKAS PASISVEIKI
NIMASPrieš 125 metus visose kariuomenėse jaunesnieji kariai, sutikę viršininkus, gerbdavo nusiimdami kepurę.Prūsų karalius Pričkus Vilius III tokįprastą sveikini mos būdą pakeitė kitu. Pėstininkai, puskarininkai ir kariai putikę viršininkus turėjo atsistoti “ramiai.” Karininkai gi turėjo pakelti ranką prie kairiosios a- kies, jei jie buvo pėsti, prie dešinės — raiti. Raportuoti viršininkui bute karininkai ir kareiviai turėdavo be kepurių. Vėliau tas sveikinimo būdas Įvestas ir kitose kariuomenėse, ir beveik visur priimta pakelti prie kepurės dešiniąją ranką. Rusijoj tas sveikinimo būdas buvo priimtas žymiai vėliau, 1855—56 m.

Telefonai i'So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Jemnamįjoe, Apdraudos, Mort- 

gižių, I^aivakorčių ir’Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto Iki
9 vakaro.

H NoHntlejt teietnglauslo patarnavi
mo Ir geriausiu pWfl«i<U. kreipkitės 

H pu mus.
882 W. WftOADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.I • ■ •.

U GRRAS PATARIMAS .
Kokias .tamsta bulves parda

vei1! Jūo*toliau pradedu imti nuo 
viršaus, tuo labiau supuvusios.

— Tai pradėkit imti iš apačios į 
viršą -

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

kimas įvyks- birželio 28 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelą para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvią.

Kuopos metiniame susirinkime

VATERBURY, CONN ■
Birželio 23 d.:, 1 vai. po pietą į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gres8 Avė. Ateikite visi Valdyba'

' ' .' f C'<- ? . *
• y? ar'

• >
- nutarta susirinkimus laikyti kas

sė* w ? y 99 r f k 1. - s
* NEKALTUMO PAŽYMIS

p Teisėjas: ' t P.
’ — Prašau nesiginti: jau; matyt,;

iš visko ~ esi išbalęs, kaip snie-T
■gas. •

— Taigi, pone teisėjau, balta
spalva reiškia nekaltumą. “M. L.’*

mėnesį paskutiniam penktadieny.
Taigi mąlonėkite visi Busirink- 

tį ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. ’ Nepamirškite ir 
įuąują narią atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios i organizacijos.

v Kviečia Valdyba

' tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ ~ : 

“SAULUTĖ” 
r —■ ■■ 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

C. BROOKLYN, N. Y.
Birželio 23 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
Sueiti nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (ęs) prirašyti - Valdyba

i * ; • • \

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

liepos 2 d., šv., Roko svetainė? 
je. Visi nariai prašomi ateiti į Šį 
susirinkimą ir-užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

-.n
. - ■- :-’3! ! ; u g. y.» '

įforoešter, mass;: X
' • s • V* r

LDS- 108 kuopos susirinkimas 
įvyks liepos 7 d., Aušros Vartų parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbią reikalų.

Kviečia. Valdyba’-

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
laikyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

1 r -* /•>

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

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

Valdyba

SAINT CLAIR, PA. •
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks liepos 7-tą dieną, 
tuoj po susnos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naują narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
■ L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
liepos 5, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

! ; Tel. Brockton 5112 1
! DANTISTAS i

:: DR. a; J. GORMAN |
: : . ■ (GUMAUSKAS) |
; ; 705 Main St, Kontello, Mass. |
\ (Kampas Broąd Street) 3 

! - ‘ - «
j 10 iki,12/ 
jmsvat
X Sekmadie

. ■ ■ r-- ......... '
Telefonai: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

Ž74 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
■' (KASBARAVIOIŪS) •

511 Brodaway, So. Boston
OJtib valandai:

nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki ft 
lf nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais ir ne- 
dčldlenlais. talp-g! seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Mandagumas nieko nekainuoja, o visa perka.—L. Montaigne.' 7'Nemanyk, kad be tavęs niekas tiesos neišmano—A-1 rabai.

fe. LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
Ir sutauplna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems Ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0004-W.

Dr.Gradyl327£^t^.
Valando»: Antradieniais, ketvirta- 
dteniais ir BoštadteniaU 10—12 ry
te, 2*—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

1

I

Tel So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadwąy, Bonth Boston 

(“Keleivio” name)
i Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
į nuo 1:30—6 Ir nuo 6:30—9 
j vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
i vaL dieną, Bubėtomis nuo 9 | 
Į iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 | 

iki 12 (pagal sutartį).

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

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. įteikite visi. Bus daug 
ūaują ir naudingą klausimą pa
kelta svarstymui Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki- 

nas įvyks trečiadienį, liepos 4-tą 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

PROVIDENCE, R. I.
• . . .. • s * ,

L. D. S.\ 11'kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 18’d7 tuoj po sumos; baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems. , 
; • . -L- '---- —-----------

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, birželio 28 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
hum. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti-į šį susirinkimą, nes turime 
svarbią reikalą kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti kurią yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestą ir savo 
draugus prirašyti prie mūsą orga. 
nizacijos.

Valdyba

NASHUA/N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks liepos 7 d., tuoj po 
antrą mišią pob’ažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti nes 
yra keletą, svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašvti prie šios organizacijos.

Valdyba

z x NASHUA N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 2 dieną tuoj po antrą šv. 
mišią, bažnytinėje svetainėje. Ra
giname kiekvieną narį ateiti į su
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi
likę su mokesčiais.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
^yks liepos 2 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songails

SAINT OLAIR, PA
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 2-rą dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir niują narių at
sivesti prirašyti Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, liepos 5 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai NeįSmirškite užsimokėti duo
kles, Valdyba

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

vyks liepos 14 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

BALTIMORL, MD.
Liepos 14-tą dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
ei Kviečia Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadiehy, liepos 10-tą dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelą parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvią į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 14 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turim A apsvarstyti kele- 
tą svarbiu klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

t.. Valdybsl
t

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
1 :<pos 9, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba *

Į < 
•’ * Z

“Nesakyk, susimildamas, 
kad laikraščių pas mus per
daug, tik platink, prakaitin- 
gai, kurį nors vienų gera. 
- Pijus X




