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KAINA 5

Po didelių permainų Bos
tono dioeezijoj, kaip prane
ša, įvyksta didelės permainos 
lietuviu kunigų ^pringfieldo 
dioeezijoj.

Kun. J. J. Jakaičiui, Šv. 
Kazmiero parapijos klebo
nui, Worcester, Mass., pasi- 
liuosavus nuo klebonavimo, 
nauju klebonu skiriamas 
kun. A. Petraitis Atholio kle
bonas. Kun. J. J. Jakaitis 
pasilieka padėjėju.

Kun. A. Daugis, Šv. Kazi
miero parapijos vikaras pa
skirtas Atholio klebonu.

Cukraus fazendoje Rafi- 
nadora įvyko liūdna lietuvio 
šeimos tragedija. Adomas 
Mikalauskas, vedęs, turįs 3 
vaikus ir žmoną, pasikvietė 

-v* -

Kun. K. Vasys, AVestfieldo 
klebonas paskirtas Aušros 
Vartų parapijos klebonu 
Worcester, Mass.

Kun. S. Vembrė. Aušros 
Vartų parapijos, Worcester. 
Mass. administratorius pa
keltas Westfieldo parapijos 
klebonu.

Permainos įvyksią liepos 7 
dieną.

Gavęs daugiau žinių para
šysiu plačiau.

— pas save-j svečius savo drau- 
ga Juozą Franckevičiu.

V'aišių metu gerokai išsi
gėręs brazilijoniškos pingos 
(degtinės) ir buvo linksmi. 
Po vaišių Mikalauskas paly^ 
dėjo svečią iki namų ir čia 
juodu pradėjo bartis, o pas
kui ir susimušė. Adomas Mi
kalauskas su revolveriu su
daužė Franckevičiui galvą. 
Kada Franckevičiaus žmona, 
gelbėdama savo vyrą, uždro
žė. Mikalauskui, tas išsitrau
kęs revolverį šovė’ į ją ir pa
taikė į vidurius.

Atėjęs daktaras suteikė pa- 
gelbą. bet Franckevičienė ne
išlaikė ir mirė, nes buvo nė
ščia. Velionė paliko seną mo
tiną, vyrą ir mažus vaikus. 
Mikalauskas policijos suim
tas.

y

DARBOMMSINA 
UNITAMS:

MARION,QYC. — Audė
jai organizuojasi ir reikalau
ja geresnių dirbo sąlygų.

E. M. Baldvin, Marion 
Mfg. kompanijos prezidentas 
uždarė dirbtuvę ir visą va

 

landą kaTljejĘV&i-bihinkams 
apie tai, kol 
siima prisidėdami prie Unit- 
ed Terti ___ __
Jis sako, kad psąs bejėgis su- 

..... laikvti darNUSIGINKLAVIMUI i»s. >>et-

NEPAPRASTA NELAIMĖ
ĮVYKO SEKMADIENY

Ant Old Colony vieškelio 
Dorchestery susimušė penki 
automobiliai. Užmušta viena 
moteris ir dešimts sužeista.

Spėja, kad du automobi-

ti-ttys nespėjo sulaikyti ir 
trenkė Į du siisikūlusius.

IR JAPONAI PRITARIA

i
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riziką jie pa-

ers unijos.
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PAMINKLAS PIJUI XI
Šv. Tėvo gimimo vietos — 

Desio valsčiaus valdyba ga
vo iš Vatikano ir iš vvriau- 
sylx"s leidimą . pastatyti ten 
paminklą Popiežiiu Pijui 
XI. Paminklas susidės iš 
marmuro ir bronzinės Po
piežiaus figūros.

I
*

įSv. Tėvas Patvirtino i
* *■
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SUDEGĖ PARKO NAMAI 
IR GORILA

TCASIIINGTON, D. C.— 
Kada prasidėjo kalba apie 
nusiginklavimą ir laivyno 
mažinimą, japonų ministerių 
pirmininkas, Tanaka, pa
reiškė Jung. Valst. ambasa
doriui, kad jis pritariąs pa
sitarimams, kur bus svarsto
ma mažinti laivyną.

Taigi nusiginklavimui pri
taria didžiuma valstybių, bet 
tas pritarimu ir pasilieka. 
Būtų geriau, kad apie nusi
ginklavimą mažiau kalbėtų, 
bet daugiau veiktų.

nkus nuo uni- 
nesu|sipratimai gali 

kilti” ir visif unijos nariai 
tumet bus išriesti iš kompa
nijos namų. 1

Darbininkai nenusigąsta, 
nes jie žino, kad ir dabaiųne 
pyragus valgo. Algos inatžos 
ir darbo sąlygos nepakenčia
mos.

KOMUNISTAI NAIKINA 
KRYŽIUS

Port Worth, Te.ra.s.—Pui
kiame Casino parko kilo 
gaisras. Užsidegė ir žvėriny- 
čia. Keletą žvėrelių sudegė, 
tarp jų ir gorila.

LENKAI TRUKDO
LIETUVIAMS MOKSLĄ

V

ARGENTINOS KONGRESO 
ATSTOVAI SUSIMUŠĖ
BUENOS AIRE. — Že- 

mesniuose Argentinos kon
greso rūmuose besvarstant 
klausimą apie neteisingą val
džios elgimąsi kilo 
ginčai. Ginčus sekė mušty
nes.

ŠIMTAS ŽMONIŲ ŽUVO 
GAISRE KINIJOJ

MEXICO CITY.—Perei 
tą penktadieny Šv. Tėvas pa 
tvirtino Bažnyčios su Meksi 
kos valdžia sutarties projek 

Šią žinią oficialiai paLONDONAS, birž. 21 d.— ta.
Iš Honkongo, Kinijos prane- skelbė apaštališkas delegatą 
ša, kad kilus gaisrui Bundo 

karšti ligoninėje. Kantone, žuvo a-
pie 100 žmonių. Gaisras kilo
dėl Įvykusio sprogimo.

------------------------------------- I

SURADO BANDITŲ GROBĮ 
PO AKMENIU

ORLAIVIOŠMLIAHSRĖ- 
SE GAL BUS FRANCUS

ISPANIJOS LAKŪNAI 
ŽUVO

MADRID, Ispanija, birž. 
24 d.—Valdžia oficialiai pri
pažįsta, kad pereitą penkta
dieny išlėkę orlaiviu į Jung. 
Valst. per Azorų salas ispa
nų lakūnai maj. Ramon 
Franco ir jo trys kompanijo
nai žuvo kur nors tarp rytų 
Portugalijos ir Azorų salų. 
Bet sako, kad jie dar atsira’S, 
nes oras esą geras ir orlaivis 
saugus.

Uždarytos “Ryto" moky
tojų senina rijos mokiniai pa
siruošė privačiai ir šiemet 
norėjo laikyti kvotimus mo
kytojo laipsniui įgyti. Tačiau 
lenkų policija jiems neišda
vė ištikimybės Rūdijimų ir 
jie prie egzaminų nebuvo 
prileisti. Tuo tarpu iš kitų 
jokie Rūdijimai nebuvo rei
kalaujami.

MADRID, birž. 24. — Žu
vus ispanų lakūnams, Ispa
nijos vyriausybė gavusi ži
nią, kad Britų prekybiniu 
aivų važiuodami darbninkai 

matė plaukiojau! orlaivio da
lis. Spėja, ar tik nebus ispa
ną žuvusio orlaivio dalys.

4 ŽUVO MEKSIKOS
SOCIALISTŲ RIAUŠĖSE

«

LIETUVA SUMOKĖJO
AMERIKAI $84,732.55

Tarp Lietuvos ir Šveicari
jos pasirašyta sutartis, ku
riuo abiejų valstybių pilie
čių susirinkime nuo birželio 
1 d., panaikinamos įvažiavi
mo ir tranzito vizos. Be to, 
susitarta dėl nuolatinės pre
kybos sutarties sudarymo.

Pereitos savaitės pabaigo
je Massachusetts valstijoj 
automobiliais užmušė septi
nius asmenys.

MASKVA. — Sovietų Ru
sijoj komunistai nubankru- 
tavo šalį taip, kad turi vogti 
iš kapinių geležinius kryžius 
ir kapų tvąre 5 ir iš tos me- 

vėse liediųti 
kitokius įra rus. Iš Šokol- 
niki kapiniuose pagrobtų 
kryžių gauta apie 1,000 tonų 
geležies.

Tas parodo, kad bolševikai 
nusavino ir kapines ir bjau
riai jas išniekina pagrobda
mi pagarbos ženklus.

MEVTCO CITY. birželio 
22 d. — Socialistai iŠ dirbtu
vių Metcpec ir EI Leon. Pu- 
ebla susimušė su komunistais 
darbininkais iš dirbtuvių Co- 
volima ir EI Volcan.

Keturi užmušta ir 20 su
žeista kovoje, kuri kilo dėl 
skirtumų darbininku klausi
me. • Meksikos kapitalistinė 
oplicija areštavo 28 raudo
nuosius.

Lenkų vyriausybė ruošia
si nutraukti sutarti su anglui 
pirkliais dėl Belaviežo girių 
kirtimo už tai, kad anglai li
kę lenkams už iškirstus miš
kus skolingi.

ANSONIA, Conn., birželio 
23. — Pašto inspektoriams 
pavyko susekti pašto siunti
nių vagius-ir atgauti $68.000 
Ansonijos pašto tarba su pi-

< nigais. Jie atgavo pinigus ir 
areštavo Esko Burgess, kon- 
traktuotą pašto mesendžiarį.

Pašto inspektoriai sekė 
Burgessą, kuris važiavo au
tomobiliu pažiūrėti ar lau
kuose tebėra paslėpti pini
gai. Burgės atvažiavęs į vie
tą gerai apsidairė, apžiūrėjo 
vietą ir grįžo į pamuš. In- 
spdktoTiai, kurie autoinobilirf 
atsekė Burgessą, buvo pasi
slėpę krūmuose. Kada Bur
gess grįžo į namus inspekto
riai pradėjo ieškoti lauke ir 
rado pinigus paslėptus po 
akmeniu. Po to, jie nuvažia
vo į Burgess namus ir jį a- 
reštavo. Pinigai tarboje bu
vo siunčiami iš Federal Re- 
serve B auk į A n sonia Nat jo
nai Bank.

Burgess turi kriminali re
kordą. Jis buvo atiduotas 
teismui.

MIRĖ KONSTANCIJA ŽILYTĖ 
SOUTH BOSTONIETĖ

Kalnias. — Š. m. birželio 
men. 4 d., ilgus maus gyve
nusi Amerikoje Bostcme ir 
prieš pusantrų inetii grįžtisi 
Kaunan. Žilytė, kaipo šv. 
Zitos Dr. narys, liko Dr. iš
kilmingai palaidota savo ka
puose.

Kitu. P. Doi/elis,
Šv. Zitos Dr. Pirmininkas

MEXICO CITY. — Pe

čiai pripildė bažnyčias, kad 
išreiškus' padėką Aukščiau.; 
šia jam už taiką kuri įvvko 
perintą savaitę.

Didžiuma kunigų nespėjo 
sugrįžti į parapijas
nyčiose žmonės vieni dėkojo 
Dievui i 
bažnyčių 
gėlėmis, 
tas katalikų judėjimas.

,ir baž-

už taiką. Žmonės 
i altorius papuošė 
Tai buvo nepapras-

NUŠOVĖ UOTĄ UŽ
KARV|

Washhigton, D. C.—Jung. 
Valst. iždo sekretorius pa
skelbė, kad šiomis dienomis 
Europos valstybės sumokė
jo $80,000.000 už karo skolas. 
Lietuva sumokėjo $84,732.55. 
iš kurių $49.634.55 buvo nuo
šimčiai, o $35.098.00 princi- 
palinė šunta.

Lenki ja sumokėjo pinigais 
ir įvairiais valstybės Bonais 
$1,500,000.

Stambiausią sumą sumo
kėjo Anglija. Jos suma bu
vo $66,795,000.

Lietuvos originale skola 
buvo $6,030.000. šį atmokė- 
jimą pridėjus Lietuvos skolajžų dainavimą dainininkė ga- 
sumažėjo $150,790.50.

LONDONAS.—Lyme Regis 
įvyko liūto su karve kova. 
Liūtas buvo pabėgęs beve
žant ji iš cirkaus* kletkos. 
Bėgdanlas laukais rado ban
dą gyvulių. Gvuliai išsigan- 
dę bėgo, o viena drąsesnė kar
vė puolė liūtą ir pradėjo ra
gais jį badti. Liūtas besigin
damas karvę labai apdraskė.

LENKAI MĖGSTA PRIE LIETU
VIŲ VOKIEČIŲ RUBEŽIŲ 

PASISUKTI
“Kurjer Wilenski” prane

ša, kad birželio mėn. paabi- 
goj “į vasaros stovyklas" at
vyks prie demarkacijos lini
jos iš visos Lenkijos grupės 
lenkų skautų ir vidurinių ir 
aukštesnių mokyklų jauni
mo. Atvykstančių skaičius 
sieks keliif tūkstančių žmo
nių.

300,000 ATVIRAME ORE 
KLAUSĖ ŠV. MIŠIŲ, 

DUBLINE
DUBLIN, birž. 23.— Pi r- 

t

mą kartą toki gausi minia 
žmoniųi atvirame ore klausė 
šv. mišių paminėjimui šimt
mečio sukaktuvių kataliku 
pasiIiuosavimo Airijoj.

Šv. mišių klausė apie 300,- 
000 žmonių.

JT“

VILNIAUS LIETUVAITĖ
’ -ŽYMtDAINININKĖi^^^'^2.^0-

Vilniaus lietuvių mokslei
vių tarpe paskutiniu laiku 
gražiai pasirodė jauna daini
ninkė Marija Prancūzevičiū- 
tė. .Tos gabumus įvertina ne 
tik savieji, bet ir svetimieji. 
^Vilniaus teatre nesenai bu
vo pastatvta opera, kurioj 
svarbiausią partiją dainavo 
]). Prancūzevičiūtė. Už gra-

vo tris dideles gėlių pintines.

f

kiais įrankiais puolė liūtą ir 
vienas jį nušovė.

KUN, JONAS DUMČIUS 
PAKELTAS GARBĖS 

KANAUNINKU
» ■ —

KAUNAS. -
- - • v

JAU IR LATVIAMS LENKŲ 
ŠELPIAMI LIETUVOS 

PABĖGĖLIAI NE
MALONŪS 

“Jaunakas Žinąs" prane
šimu. kai kurios lietuvių emi
grantų grupės Latvijoj pas
kutiniuoju metu rodo nepa
geidaujamą latviams darbą. 
Šiomis dienomis Daugpilio 
pasienio zonoj susektas slap
tas lietuvių komunistų šta
bas. kur rasta keli centneriai 
propagandinės Ii tėra t ū ros 
lietuvių kalba. Ryš su tuo

DOBILAITIS NUGALĖJO
ITALU ČEMPIONU

arkivyskupas Ruiz y Floros^ 
ir prezidentas E. Portes GiV.^Į 

Pamatiniai sutarties punk-1 
tai vra šie: 1 ' SI

-
1. Bažnyčios vyskupai nu-J 

rodys kunigus, kurie turi už->| 
si registruot i kaip J)ažnyčiųĮ| 
i moša vy b i u gi < >bč j ai.

2. Religinės pamokos bugy| 
nevaržomai duodamos baž~>3 
nvčiose ir bažnytinių savas^S 
čiu ribose.

3. Katalikų Bažnyčios 
rarchija ir Meksikos kunigaiyYį 
ateity, turi teisę legaliai 
buotis, kad pakeitus įstaty-i^ 
mus ir konstitucijos skyrius^ 
kurie jų opinija turėtų būti'-J 
panaikinti.

Šie paragrafai yra tik 
grindas tikrajai sutarčiai^| 
Yra tik atstatymas tų teisių^ 
kurios buvo prieš liepos 3GJS

Tai gera pradžia taikos- 
g y vendin imu i Meksikoj, kur J 
už tikėjimą žuvo šimtai kata-Jį 
likit. Dafcpoto Gailės įvestas^ 
teroras panaikintas.

XTidaus reikalų ministerija^ 
davė isakvma paleisti iš kai*4 

” • ‘ 1 • '’tt Lr
Įėjimo nuo Las Tres Maria£|! 
salos visas moteris, kurios ž 
buvo Įkalintos už tai, kad još f 
neprisilaikydamos įstatymai 
garbino Kristų Karalių. 
k<> paliuosuota apie 100 katami 
likių. : '^1

Derybas su valdžia vedO 
arkivyskupas Ruiz y FloresJ| 
Jis buvo kaip Apaštališkas^ 
Delegatas. Sako, kad daug J 
įtakos šiosi* derybose padarei 
Jung. A’alst. ambasadoriuš^ 
Morro\v. kun. dr. E. A^a 
AValsli, Georgetovvn Univer-1 
siteto užsienių skyriaus 
torius ir Miųuel Chruehag^S 
buvęs Čilės ambasadorius7■ ■9

Prez. Gil pakreipė prie! 
taikos dervbu buvusi Sonozn 
revoliucija. Jis pamatė, kadi 

į laike icvoliucijos katalikių 
kunigai ir katalikai buvo Iši*l 
jalūs valdžiai, nežiūrint žiatw

Spauda pra
neša, kad grįžęs iš Amerikos 
kun. Jonas Dumčius J. E.
Vilkaviškio vyskupo pakel- 5-6 Lietuvos emigrantai bus 
tas garbes kanauninku.

t
v

iš Latvijos išsiųsti.

.t

—t*01)11. — Jvy- 
kusios kumštynės lietuvio 
Antano Dobilaičio (Kelly) 
su italų sunkaus svorio čem
pionu anglų spauda plačiai 
aprašė ir lietuvį iškūlė Į pa
danges už nepaprastai gerą 
kumščio vartojimą. Italas 
buvo paguldytas ant grindų 
penkis kartus. Dešimtame 
rounde jis buvo nugalėtas. 
Dobilaitis svėręs 170, italas 
174 svarus. Italui irgi duo- jRamsay MacDonald 
da kreditą už atsilaikymą jkęs duoti leidimą Trt 
prieš kumščio karalių. įvažiuoti i Angliją.

—-j- -—5Y a

riu persekiojimu ir šmei

MACDONALD TROI 
NEĮSILEIDŽIA

K o n s f a n I i n opolis.—Is Ixi dono praneša, kad nauji Anglijos ministeris pirnfi įlinkas, darbo partijos
" y- _ ■

• ■-. > .*
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Okupuotoje Lietuvoj

rudeniui atėjus p.ri-kaip jąuuU taip se- j>a

komedijos po 1 ak

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu

Konstancija Žilytė kelioli 
ką metų išbuvo Amerikoj i 
bostono mieste. Jinai Ame

kontrolės kontrolierių, kurie 
iki šiol tą darbą atlikdavo 
Kaune ir Šiauliuose.

ciją, gražia palaido
ja ant Draugijos kapų, pa
stato paminklą, fiųnąįs ipę

skausmai augo. Taip ken
tėjo Žilyte apie 5 mėnesius, 
nors ir pirmiau jautėsi ne
gerai.

Rin-
____50c

laiškai vieno
1 Vilniaus lietuvių Vytau
to Didžiojo vardo gimnaziją 
šiemet baigė 31 mokinys. Iš 
jų 27 prileisti prie valstybi
nių kvotimų.

drą visam miesteliui dų_ųi- 
traukių valytoją, kurs kas 
mėnuo išvalo Jūmtraukius ir 
sutaiso sugedusias krosnis.

mėnesį mirimo dienoje šv.

1 . K • . f ~ ' S

ĮVAIRIOS KNYGOS ?
Mandagumas—įvairi! pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas---------- - 2------------------- 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybe— pažinimas tikybos, jos 
privalumų,, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermes. Para- 

F. Cozel—30c1 KAMAJAI,'Rokiškio ap. Kamajuose 1928 m.' įšikūre gaisrininkų savanorių komanda. Ji gražiai susitvarkė ir jau daug pasidarbavo gaišini pavojui pašalinti. Nesenai gaisrininkai apžiūrėjo viso miestelio krosnis ir {dūmtraukius, nusamdė ben- Uknlergej karo teismas 

ųuojneuės. sąjungos bylą. Iš 
15 kaltinamųjų 8 nuteisti 
nuo 12 iki 5 metų kalėti, li
kusieji išteisinti.

vaite centrali- rikoje būdama, įsirašė į šv. 
ieno perdirbi- Zitos Draugiją Kaune. Pra- 
sąjunga eks- dėjusi sergalioti panorėjo 

mį 575 stati- grįžti į savo kraštą ir apsi
gyventi savo Draugijoje, 

ž sviestą mo- Taip jinai ir padarė. Grįžo 
— 6 lit. 90 et., Lietuvon. Šv. Zitos Draugi- 
5 It. 70 et., už ja priėmė ją, kaipo savo na- 
1.15 et. rį, savo globon. Konstanci-
 - ja Žilytė atvykusi Kaunan 

tuojau užrašė šv. Zitos Drau- 
757 ■ i gijai du tūkstančiu doleriu.
/IŠINSKAS | iVisuotinis Draugijos susi- 

i rinkimas už tokia auka pa- 
įdvokatas ė . , . . , _, , . ,. = kele ta i garbes narius irbylas ir padir- = . v.‘ ‘ .
Ramentus viso-i pripažino jai tokias teises:
ikalams. šv. Zitos Draugija duoda
ATW STREET s , . . . ,i, Ma-ca Į atskirą patogų kambarį.
llandos | šviesą, kurą, patarnavimą,
____ išlaikymą, gydytojaus pagal-

Iš Lietuvos kasmet išga
benama į užsienius iki 4,000 
tonų odos už 12 milijonų li
tų. Pernai daugiau kaip pu
sė odos ėjo Vokietijon, 15%
— Latvijon, likusioji dalis
— Rusijon, Anglijon ir Či

on. Gatava avalynė
importuojama iš Amerikos 
ir Vokietijos.

K. Žilytčs laidotuvės. K. 
Žilvtė mirė birželio mėn. 4Y

d. Visą ligos laiką a. a. Kon
stancija kas dieną ar vieną 
kitą dieną praleisdama pri
imdavo Švenč. Sakramentą, 
kursai būdavo atnešamas iš 
čia pat esamos Šv. Zitos Dr. 
koplytėlės. Velionės kūnas 
buvo pašarvotas Dr. koply
čioje. Pamaldos buvo atlai
kytos ir Draugijos koplyčio
je ir kitą dieną moksleivių 
bažnyčioje, kur kūnas buvo 
perneštas ir gražiai gėlėmis 
aprėdytas. Čia buvo atgie
dotos egzekvijos ir trys ku
nigai vienu kariu laikė už 
velionę šv. Mišias. Vakarey 
birželio mėn. 6 d. 5 vai. buvo 
lydėjimas į kapus. Trys ku
nigai : kun. P. Dogelis, kun. 
Dabrila ir Grauslys lydėjo. 
Vyrų clilioras giedojo. Kars
tą nešė pačios draugininkės 
ant savo pečių. Darbas ne
lengvas — tris kilometrus 
per miestą nunešti į kapus. 
Gedulingas vežimas ėjo pas
kui visų tuščias. Zitietės iš
sirikiavusios po 6 ėjo paskui 
karstą. Jų buvo daug, sta
čiai neužmatomos eilės. Prie 
duobės pasakė prakalbas 
kan. P. Dogelis, šv. Zitos 
Draugijos pirmininkas ir 
kun. J. Dabrila, Draugijos 
kapelionas.

A. a. Konstancija Zalytė 
palaidota Dr. kapuose Kau
ne. Čia ant jos kapo šv. Zi
tos Draugija jau stato pa
minklą.

Į laidotuves netikėtai pa
teko p-lė Meškeliūnaitė, ką 
tik atvykusi Lietuvą iš Bos
tono, kur su Žilytė tekdavo 
dažnai pasimatyti.

Vaituoklis

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

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

ANTANĄ KNEIŽĮ . 
366 W. Broadway, S. Boston, Mass.

riąųs nagų, ir nevienam pa
deda išsigelbėti nuo “beduo
nės.” Nežiūrint į tokias gy
venimo sąlygas ir tokį skur
dą, vistik ir švietimo sritv 
krutame. Turime nemažą 
būrelį jaunimo, kuris visas 
susispietęs Šv. Kazimiero 
D-jos skyriun turi knygynė
li su 133 egz. knygų. • Di
desnė jų dalis surinkta au
komis. Prie skyriaus gra
žiai veikia “Blaivybės lpio- 
pelė,” kurion .. netik ‘ jauni
mas priklauso, bet' suaugu
sių ir senių. Lai būna gar
bė iniciatoriams įsteigusiems 
tokią kuopelę.- žodžiu, kiek

Mišiny paskui kas-metų mik dar gerokai užsitęs. Tai bent
. .. --------- . y___ i__

rimo dienoje Draugija, ąr 
jos turto paveldėtojas užper
ka šv. Mišias.

Konstancijai Žilytei tuoj pagrįžus į Lietuvą, šv.’Zitos 
Draugijos lėšomis; buvo pa* daryta operacija Kauno, ii? goninėj. Žilytė pasveiko ir, gerai jautėsi beveik visus metus. Paskubvėl pasirodė ant jos kūno neišnaikinto vėžio simptomai. Antros o-Kj Amerikos lietuvių laik-]jamas valstybinės sviesto 

Lgraliuose išspausdintus skel- 
bimus apie parduodamus ū- l-kius—ir- namus Klaipėdos 
krašte, atsiliepė daugelis a- . jnerikiečių, kurie šią vasarą T viešėdami Lietuvoj, gal būt, ^visam laikui pasiliks. Ten- 

>*ka pastebėti, kad visi go- džįąi teiraujasi laikraščiuo- 
į se kapie parduodamus ūkius.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvvay • South Boston, Mass.

Mūsų Tikėjimas 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas _1—50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis ________50c.

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

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
8ys------------------------------------ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap- 
darais — ....... . ..... . ....... ...$1.00

MIRĖ KONSTANCIJA ŽILYTĖ, 
SO. BOSTONIETĖ.

KAUNAS. Šv. Zitoš Dr. 
ligoninėj, Seimo g. Nr. 8, 
aprūpinta šv. Sakramentais, 
po sunkios ligos mirė Kon- 
'Stancija Žilytė, š. m. birželiu 
mėn. 4 d.

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

žmogus i» Gyvuolyg. Para
šė kun.'j$>:tiičys —.------- ;—30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Ppof. V. Jurgučio — ---------- 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis----------------- ______ 10c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ----------------- -—________ 25c.
_ Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)----- 15c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
Vasiliauskas —ulUV 5c.

-s "M j«<v»

ĮSTATYMAS DĖL NESĄŽININ
GOS KONKURENCIJOSFinansų ministerijoje ruošiamas įstatymo projektas landij dėl nesąžiningos konkurencijos. Mat, paskutiniu laiku buvo, atsitikimų, kad konkuruojančios tarpusavy pramones įmionės (.muilo, acto fabrikai) padirbinėja svetimo vardo prekes ir jas falsifikuoja. Be to, konkurentai platina apie vieni kitus gan-

_ * .

‘dus apie nekreditingumą. Naujuoju įstatymu visa tai bus griežtai draudžiama.

SVIESTO EKSPORTAS EIS 
TIK PER KLAIPĖDĄ .Nuo pradžios birželio mėm visas Lietuvos krašto sviesto eksportas eis iš Klaipėdos uosto per bendrovės “ Lietuvos Eksportas” šaldytuvus. Ten sviestas bus kontroliuo-

• < T . t- : H ;<h.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ _$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais______ 2_____$1.25
MALDŲ KLNklNlLlS, juodais viršeliais.______ ______ $1.75’
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_______ ,..... „$1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais________________________________.50

- įGarlajvibinkai ant Nemai- 
n<į tebekonkurunfa- Veža į 
Jurbarką iš Kailio už 1 litą, 
kartais ir pigiau. Yra spė
liojimų, kad' konkurencija

Neblogai eina ir kiaušini*

#tlaiko 
šviežius klausimus buvo jno- . .
kama po 1 lit. 50 et. iki 1 lt
80 centų už dešimtį.

,75c.
Vertė

Saurusaitis __ _ ____25c.
Knygelė — su pa- 

___ ____________ 30c.
Patyrimai Didžiojoj

Para-

.» ‘DARBININKAS”
- —t'-r--,- ~v » »•

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Sužeisto per pasikėsinimą prieš ministerį pirmininką kapitono Virbicko, sveikata kiek pagerėjo. Ligonis jaukiasi gerai. Operacijos daryti greičiausia nereikės.

panemuniškiai gyventojai 
pigiai pasi važines!— Tiktai 
slinkus važiavimas, neš gar- 
laivįai perpildyti žmonių.

MARGIONYS, Gardino 
apskr., Marcinkonių valse. 
Mūsų sodžius didelis, turi 57 
gyventojus, kurių didžiuma 
smulkūs ūkininkai (mažaže
miai). Žemė beveik vien 
smėlis, menka ir nederlinga, 
javai menkai užauga. Mūsų 
žemės rūšis galima įvertinti 
vien nuo to, kad vienas vaJ 
lakas turi 100 dešimtinių. 
Todėl nenuostabu, kad so
džius (15 valakų) turi už- 
ėmęs nemažą plotą, rkurjoš 
viena trečdalis apaugusi gra
žiais pušynėliais, iš kurių so
diečiai tūri^’ffettiažĄ’ 'pelno; 
šaltai žiemai gerų malkų, va
sarai 
renkama grybų, kuriuos 
pardavę kartais gauna ir 
gražaus pinigėlio. Tik gai
la, kad dabartiniu laiku ne
moka tinkamai įvertinti to
kio turto, daUgelyj ' vietų 
kerta ir žydeliams už mažą 
kainą parduoda.- Taip ir 
nyksta pamažu tas didelis 
mūsų turtąsB .pušynėliai, 
kuriuos seneliai ir’prdšehe- 
liai taip labai brangino, ger
bė ir augino. Vertėtų nuo 
tokio darbo susilaikyti.-

Bet daugiausiai turime 
vargo atėjus šienapiūlei y- 
pač lietingai, nes pievos nuo 
sodžiaus 4—6 klm. atstu, to- » > 
dėl daug laiko sugaištam 
vien vaikščiodami. Antra 
tai kad daugely vietų klam
pios ir tiek žiėmos laikui at
ėjus gaunami šieną parsi
vežti, kuomet pievos įšąlą. 
Kada javų ne^erdaugiausiai 
turime, todėl anksti juos su- 
derioję žiemos laiką pralei
džiam uždarbiaudami naikL 
nime “Gudo Girios,” ir tik 
tas dažniausiai išgelbėja ne
vieną karvutę iš sekvestrato-

RAKTA MAMUTO 
jĮSu* - DANTYS

’........... ................\ -K jp Kąųno praųeša, kad ne- Iįa9ft Aleksoto tilto bekasant 
žemę rasta du didelLinamu- 
t^^dantys. Šis brangus radi
nys atiduota Kauno miesto 
mdziejun,-Mamutas buvo tai milži- rnško didumo gyvulys labai senais laikais. prieš kelis šimtus tūkstančių metų.

■

PIRKS LIETUVOJE 
ŪKIUS

------------

Maldos ’ Galybė. Istoriškas ’v'’ 
piešinys lV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.______________25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__50«

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo • ( 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ________________________ 10c.

‘ • < ' i r4

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis--------------------40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis.—__________ 50e.'

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

Mūsų Laikų Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan- __
kevičius ________2_________35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas__________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.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ____ _____________ 25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesanskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune .........  10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevieius_____________ 40c.

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

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

Leiskite Maručiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________________________ .40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida _______________ 50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis _____________________ i___ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
kndziulaitis ________________50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das _______ ________________25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų- 
Juozukas __________________25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius 
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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ____________________30c

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

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________75c.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-. 
mę. Surinko S. K, D. ir N 16e.

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

MALDAKBtTGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)_____________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) __________________$1.00

i : DARBW>0ĮięW4Kretingos apsfcn, į Darbč^ ną policijos būstinę nežinomi piktą4arW metė bombą, Sprogdama' rix>mba padare daug’ žalbĄ'' bet1 žmonių ne- kliilUė. ‘Apžiūrint paiskėsi- Ainio Vietą* 'ant kelio “būvo rasta dar viena nesprogusi granata. h ‘‘ ‘ •* ‘ • •' • -r’

‘NUGA-TONE YRA GERIAU
SIOS GYDUOLĖS NUO NER

VŲ IR KRAUJO LIGŲ”
Ponas Wlllie Rabb. Charlotte, N. C., 

atrašė laišką išdirbfnčtojams Nuga
lina, ir tame laiške ininl tokių dalykų, 

'CTirie' galt pagelbėti ateinĄičiom gent- 
knrjt^ma. JI# suko: “PrieS vartojimą 
S'tfb’bJone,’atėnebuvau sveikas nei vle- 

[ dienos, bet nuo vartojimo jų. aš 
Jaučiuosi kaip naujas žmogus. Nuga- 
Tone yra geriausios gyduolės nuo ner
vą fr kraujo ligų, kokias tik aš esu va- 
tojes.

Nuga-Tone atlieka panašų puikų dar
bų jau j>er 40 ntetų ir jau yra i>agell»ė- 
justos virš miiiono vyrų ir moterų ir 
tjpgžfnnsios jiems sveikutį ir stiprumą. 
Nėra geresnių gyduolių ndo prasto a- 
l»etito. nevirškinimo, gusų viduriuose, 
raugėjimo, kepenų, inkstų fr pūslės tnv 
l>ellų, nusilpimo svaresniųjų kūno or
ganų. galvos skaudėjimo, svaigulio, 
chroniško užkietėjimo, silpnų nervų. 
•pHiradimo svarumo nrbn stiprumo, reu- 
matlškų skausmų, prasto miego Ir pu- 
naftų t rūbelių. Nusiplrklt buteli Nugn- 
Tone Ir pastei>ėkit puikias pasekmes 
kurios jmsirodys j keletą dienų. Jus ga
lit Jų nusipirkti kur tik gyduolės yra 
Ų^lavInėJampfc^^^ųM^julf.iia nfr. 
turT pas save šlake, reikalaukit, kad 
Jie užsakytų Jų U olseUo raistinės.

m a r i j m
vaihluBy Jy Du

R: TMM1 TYI AKIAI

jo katalį 
šė Kun.

Hucklebėrry Finas—labai į- 
domi apysaka------- i_________75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

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

Auksinio Obuolio Histtmija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

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

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky-___
irto kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis_ 15c.

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

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

Apaštalystes Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis .——------------------ ------ 25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui - 

kinelis kalbos mokslui.
Petriukas 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------------------------------ 15e.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus____________________50c.

išaiškini-

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote- lys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
tlVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir X visą .papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- Tfmas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- įvtualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- £;saųlio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- jfeSriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
®ihų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
f litis lt kiti“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais STvifSeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) Jyra toks, kad po metų galima pasidaryti daili čįlknyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
Or “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvom : Užsakymus siųskite šiuo adresu:

. ' “MOTERŲ DIRV^ k
W. ^24 Strėet,'- Chicago, III.



IJAUNIMO DARŽELIS
Šį skyrių veda D£D£ ANUPRAS

"Y— ~----------------

PRIIMDAMI PATAISAS
Jeigu kada nors nori pilnai ir gerai suprasti žmogų ir jo 

būdą, tai reikia jam paduoti keletą pastabų kaslink jo silp
nybių, tuomet greitai pamatysi kaip jis į tą visą atsiliepia. 
Vaikeliai irgi nesiskiria-nuo šios silpnybės. Kiek mes rasi
me tokių vaikų, kurie visų kitų mato silpnybes ir klaidas, 
kiekvienoje valandoje ir artimoje progoje'daro chirurgo pa
stabas. Berods, kad jie tik vieni toki tobuli, kad savy ne
mato jokių silpnybių. Jie gali visų kitų klaidas paaiškinti 
ir parodyti, bet kuomet kiti aiškiai parodo jų kaltes tuomet 
prasideda sūkurys nesmagumų. Kaip jie priima tą padary
ta pastabą su didžiausiu įžeidimu, savo širdyje jie pamano 
kaip tas ar tas drįso jiems parodyti jų klaidas.

Trūksta nusižeminimo. Abelnai tokie neturi pilno su
pratimo kas tai yra nusižeminimas. Jeigu žmogus nori bū
ti laimingas gyvenime, tai jis nuolatos turi būti kaip mažas 
vaikelis, visuomet atviras prie jiatąisymų kurie rišasi prie
gyvenimo tvarkos. Tokis nelaimingas vaikelis kuris vietoje 
priimti pataisas darytas rimtų žmonių, parodo savo kerštą 
ir nedėkingumą negali nieko gero iš savo gyvenimo susi
laukti. ♦

Vaikeliai, daugiau nusižeminimo. Atviriau priimkite i 
širdeles visas padarytas pastabas, kurios yra daromos gerų 
žmonių dūlei tavo būdo pataisymo. Nesigailėsite.

Bijūnėliu

SUDIEV
Kaip greitai prabėga jaunystės dienelės. Pereitą savaitę gavau di

plomą. Man mokyklos dienos pasibaigė. Kaip graudu, kad reikėjo 
palikti mokyklą, kurioje per paskutinius keturis metus gavau gražų 
jr dorą mokslo pamatą. Sesutės vienuolės nuoširdžiai teikė tiesos žo
džius netik tikėjimo šviesoje bet ir pasauliniame moksle. Žodis “SU
DIEV” ilgai pasiliks mano širdyje. Tai buvo mano paskutiniai žo
džiai tarti Sesutėms, ir jos su manim atsisveikindamos taip pat tarė: 
“Eidama į pasaulį nepamiršk visą ką mes mokinome įdėti į savo kas
dieninius gyvenimo veikimus. Būk gera ir dora mergaitė. Tegul tavo 
gyvenimas atneša garbę netiktai tėveliams, kurie vargdami per tiek
metų davė tau progą apturėti katalikišką mokslą, bet sykiu atnešk » 
garbę Kristaus Bažnyčiai čia ant žemės. Jeigu tai išpildysi, tuomet mo
kykla. kuri tave išauklėjo turės progą pasidžiaugti išgirdus apie tavę.”

Kiek mes mergaitės skolingos esame. Kaip mūsų jaunos širdys 
trokšte trokšta išpildvti tą visą.

Ieva Bacevičiūtė (Pitts.)

X.
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(MA UŠKYTĖ
Žvirblelis šnekutis poleses lėkdavo į upelį atsigert. Žuvytė—čiauš-*

kytė plaukinėdavo aplinkui ir žvirblelį kalbindavo.
“Kas girdėt are žvirbleli?” klausdavo žuvytė.
“šilta, saulelė šviečia, smagu smiltyse pasiknist,” atsakydavo žvir

blelis.
“Eikš pas mane ant kranto.”
“Vandenyje geriau, čia vėsu, malonu plaukinei,” girdavos žuvy

tė. “Nerkis Į vandenį, paplaukinėsiva kartu.”
“Nenoriu.” sakydavo žvirblelis.
“Ir aš nenoriu,” atsakydavo žuvytė.
Kartą į paupę atsinešė žvirblelis muselę. Prarys ir vandeniu at

sigers.
Štai atplaukia žuvytė—čiauškytė.
“Kas girdėt, žvirbleli ore?”
Žvirblelis norėjo atsakyt, prasižiojo, muselė į vandenį nukrito 

Žuvytė pagriebė ir prarijo.
“Atiduok tai mano,” sušuko žvirblelis.
“Kas į vandenį įkrito, tai mano,” atsakė žuvytė.
Nuo to karto šnekuiis su čiauškytė paliovė kalbėjęsi.

GYVENIMO VAISIAI
Geriausi medžio vaisiai niekuomet nepasirodo per vieną naktį. Ko

lei vaisius užauga pilnai ima ilgiausius mėnesius. Taip ir gyvenime. 
Negalima tikėtis, kad mes tapsime tobuli ir geri per vieną dieną. Šis 
darbas ims visą mūsų gyvenimą ir jos*pastangas. Reikės nemaža dar
bo pridėti kolei mes atatinkamai įdiegsime į savo širdį visą kas yra 
reikalinga prie gyvenimo tvarkos. Vaikelis, kuris mano, kad būti ge
ru nereikia daug darbo pridėti, labai klysta. Toks vaikelis tankiau
siai užaugęs yra niekam tinkamas, nes jis. kaip tas gTybas per naktį 
užaugęs, ryto metą sulaukus pavirsta į dulkeles ir išnyksta su saulės 
užtekėjimu. Dirbk pamažu, tvarkingai .teisingai, nes atsimink, kad vi
sos tavo jaunystės dienose padėtos pastangos kaslink savo gero ateity
je atneš tau džiaugsmą ir šimteriopą laimę.

Bijūnėlis

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotakių 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:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Kelis sykius prie miksų namų durų stovėjo mergaitėm ir Saukė mus 
išeiti Į gatvę žaisti. Manau suskaityti negalėtume. Vienok daug sykių 
matėme, kad namuose yra užtektinai darbo, mamytė nesuspėja visa 
apdirbti. Mūsų mergaičių silpnybė tankiausiai pasirodo kuomet mer
gaitės mus šaukia, mes tųojaus sutinkame išeiti pamesdamos visą dar
bą sali, pamiršdamos, kad mamytei reikės mūsų tą apleistą darbą at
likti. Kelius sykius mes servo draugėms mergaitėms tarėme: “Nega
liu šiandiena, nes mamytei reikia prigelbėti namų ruošoje. Mūsiį gy
venime trūksta to vieno žodžio pergalėjimo “NE.” Jeigu mes dau
ginus naudotumėme žodį “NE” savo draugėms, tuomet netiktai mūsų 
nameliai, bet ir kitų mergaičių būtų saldesni ir meilesni motiniškomis 
širdimis.

Išmokime tankiai tarti “NE,” Negaliu.
Paulina Jakštvtė (Cant.)

Būti švariu tai nereiškia 
dėvėti švariais, gražiais, 
brangiais rūbais, o po jais... 
vis vien ką užsidėti, vis vien 
kokį kūną turėti. Neretai 

kad šilkiniuotas 
turi apskretusius 
ir dvokiantį nuo 
kūną. Žinoma,

' TINGINYS
Aš norėčiau visur nuvažiuoti, 
Skaniai pąvalgyt ir puikiai nešioti. 
Visad atostogas norėčiau turėti, 
Ir apie mokslą visai neminėti.

Aš norėčiau daug metų gyventi’— 
Būti jaunas ir niekad nesenti: 
Kad gerbtų mane visi, aš norėčiau, 
Nors ir mokslo visai neturėčiau.

- Dar jisai ilgai svajoti norėjo, 
'Bet jau ir laikas mokytis priėjo.
Nors į knygą jisai ir žiūrėjo,. 
Bet jos skaityti visai nenorėjo.

Prasėdėjęs mokykloj kiek laiko 
Nežinojo kaip rašo ir skaito. 
Ir mokytojas gerai padarė 
Tinginį iš mokyklos išvarė.

Norėčiau, kad daugiau vaikelių rašytų į “Jaunimo Darželį.” Pra
džioje pasirodė daug padėjėjų, dabar po biskį pradedą mažintis, visi, 
tie bendradarbiai. Tad jaunime į darbą, nesnauskite.

— v* ^evezis

pasitaiko, 
paviršius 
baltinius 
nešvaros
daug maloniau turėti reika
lą su kukliais, gal kartais 
dėl neturto apiplyšusiais, 
bet gražiai sulopytais rū
bais, po kuriais švarūs bal
tiniai ir švarus, gražus kū
nas, negu su nešvariu asme
niu, nors ir pasipuošusiu. 
Bet dar didesnės reikšmes 
kūno išvara turi žmogaus 
sveikatai. Reikia žinoti, kad 
gamta odai pavedė labai su
dėtingą ir svarbų visam kū
nui darbą. Oda turi savyje 
daug nervų, kraujagyslių, 
daug prakaito ir riebalinių 
liaukų (tokių kūnelių, kurie 
gamina prakaitą ir rieba
lus), daug odos skylučių — 
poni ir tt.

Nervai apsaugoja mūsų 
kūną nuo įvairių nepalan
kių veiksnių, kaip tai kar
ščio, šalčio, įsipiovimo ir ki
tų sužalojimų. Be nervų 
galėtų nudegti ar nulūžti iš-©©®©s€e®®©@©®©®©®©eee©©s®©©ss©®®®s®©©@©®s®®©e®®©®®®sas®«©®®©®®©ffiffiffiffiffi©ffi©®®®©®s©@®i

KŪNO ŠVARUMAS—ATSPARA
PRIEŠ LIGAS

tisos galūnės, ir mes šito ne-Į turi daugiau dirbti plaučiau 
Kada pakrinka prakaitdJ 
liaukų darbas, daugiau turi J* 
dirbti inkstai ir tt. Daliau..^ 
pagalvokit, ar gali būti svei- 
ka kūnui, kai jam tenka at-v?»j 
likti iškreiptą darbą. A^LJ 
gali kuliamoji mašina tinką* J 
mai kulti, kai dalis spragi* 

' lų bus pašalinti iš darbo!
► , ■ * 

Taigi kaip odą laikyttp:? 
kąd ji galėtų tinkamaiafr-“! 
likti pavestas jai pareigasf/a
— Nesigailėk vandens

; muilo! — daugiau nieko. Tą 1 
šalis, ta tauta, tas žmogus“^ 
bus švaresnis, kultūringesnei 
nis, kurs sunaudos daūgiatt'^ 
vandens ir muilo. Nuoktf"^ 
plaukis, maudykis. Bent"’^ 
kartą per savaitę keisk skal-” 
binius, o dirbdamas sunkųį ^ 
nešvarų darbą, ir dažniau/^ 
Atmink, kad skalbiniai su-'^ 
geria, daugybę odos išmatų || 
(prakaito, riebalų), dulkių, 
įvairių kenksmingų dujų, ir^d 
kitaip susiteršia. Guldamas 
apsivilk naktinius marški- || 
nius, nes tokiu1 būdu dieni’-<v 
niai marškiniai išsivėdvš?* 
per naktį, o naktiniai per 
dieeną. Nuolat valyk savo^ 
rūbus, nes kitaip jie suterš;^ 
skalbinius.
prausk su muilu veidą, au-7^ 
sis, kaklą; patartina net ir 
kūną iki juosmens nusimaz- 
goti. Ne rečiau kaip kartąjį 
per 2 savaites, o dirbantį 
dulkėse ir dažniau eik į pit* 0 
tį ar į upę nusimaudyti.Tenp«| 
kur nėra pirčių ir upių, ga-^j 
Įima nusimaudyti kubile, o Jį 

justume. Kraujagyslės krau
jo pavidale išnešioja kūnui 
maistą ir išneša lauk nerei
kalingas kūnui dalis; be šito 
jos padeda mūsų kūnui pa
laikyti vienodą -temperatū
ra — šiluma. -Prakaito liau- *. v
kos surenka skrajojančių po 
mūsų kūną nereikalingi], ir 
net jam kenksmingų skys
čių, ir. prakaito pavidale iš
meta juos į paviršių. Rie
balinės liaukos per tam tik
rus latakėlius išmeta į odos 
paviršių savo pagamintus 
riebalus. Šitie riebalai pa
dengia mūsų odą ir nelei
džia per gi'eit išgaruoti • iš 
odos ir poodinio sluoksnio 
reikalingiems skysčiams; ap
saugoja odą nuo suskili
mo: suteikia jai lankstumą, 
žibėjimą ir pan. Odos sky
lutės—poros atlieka didelį 
ir svarbu mūsų kūnui alsa- 
vimo darbą ir tuomi yra la
bai svarbus pagelbininkhs 
mūsų plaučiams.

Bet kiekvienas darbas rei
kalauja tam tikros priežiū
ros. Odą prižiūrėti gamta 
paskyrė pačiam žmogui.Tai
gi dabar pažiūrėkim, kaip 
atrodys odos darbas pas 
tuos žmones, kurie į odą ne
kreipia jokio dėmesio arba 
mažai ją prižiūri. Tokius 
žmones nies vadinam nešva
riais, nes jie nemėgsta odos 
plauti, valyti, nepadengia 
jos švariais skalbiniais. Pas 
tokius asmenis prakaito ir 
riebalinių liaukų išmatos

Kas rytas nu- r *
>

Šiuje.
pa įvairios dulkės ir bakte
rijos. Tokiu būdu visa mū
sų oda apsidengia riebiu 
purvu, kuris po kiek laiko 
pradeda skilti ir pūti. Toks 
puvimas sukelia nemalonų 

(smarvę), o puvėsiai 
odą. Odą, žinoma, 
Aišku, kad norįs pa- 
Na, o nagai pas ne-

kvapą 
erzina 
niežti, 
kasyti, 
švarius žmones ilgi, jų pa
nagės juodos — pilnos pur
vų. Besikasant nagai odos 
paviršių įdrėskia. Mokslas 
ištyrė, jog per sveiką odą 
į kūną-neįeina joks žalin
gas kūnui mikroorganizmas 
(bakterija—ligos sužadinto- 
ja). Bet jeigu oda turės 
nors ir mažiausi įdrėskimą, 
kai per tokią vietą atsive
ria vartai ligoms. Užsikrė
timą dar palengvina nešva
rūs skalbiniai, kurie, besi- 
slankiodami ant mūsų kūno, 
stačiai įtrina į odą mikro
organizmus — ligas. Tokiu 
būdu atsiranda pūliuotos 
pūslytės, šašai, votys, rožė, 
niežai ir kitos odos ligos. 
Nešvanj kūną labai mėgsta 
utėlės, dėl kurių įkandimo 
ypač reikia kasytis. O juk 
nenžndrškitkad per utėles 
apsikrečiama dėmėtąja 
tinę.

Nuolat erzinamoji 
stengiasi save apginti, 
to paviršutinis jos sluoksnis 
labiau suragėja, darosi sto
resnis, nustoja švelnumo, 
jaunumo... Įsivaizduokit 
kaip tas viskas paveikia o- 
dos darbą. Kai nešvarumai 
užkemša daug odos skylu
čių—porų, nuo to nukenčia 
kūno alsavimas. Tuomet

gi). Vakare prieš einant ,'5 
gult nusiplauk kojas. Prieitu 
sėsdamas valgyti būtinai nu- ,$j 
si mazgok rankas, *kad tokią, 
būdu apsisaugotum nuo to-^“ 
kių ligi], kurios į mūsų kūną 3 
gali patekti per rankas * {3 
bumą. Nagus kirpk trum-Jj 
pai ir mazgodamas išsivalyk r į 
panages. Įsikalkirrle sau 
galvon, kad švarus kūnas, J| 
švari, graži, maloni oda, šya-Ja 
rus rūbas,'tai nėra praban- 
ga, nėra kokie nors neišmin- 
tingi “ponų išmistai,” h$į2| 
tai yra mūsų sveikata, mūsų 
laimė, mūsų turtas.Tik svei?;^ 
kam kūne sveika ir dvasia,^! 
o be švaros nėra tikroj 
sveikatos, o todėl:

1) Nesigailėk kūnui van^^fe 
dens ir muilo.

2) Netingėk vėdinti rūbi£« 
patalinės ir skalbinių, ifįlg 
juos švariai laikyti. “L.

Dr. V. Ju&nl

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Geras tėvynainių privalo 
turėti Lietuvos miestų ten

kina. Yra indomu ra Jais 
•uatpaltntt Juoa galina 

vartoti kaip atvirome. ten> 

klal yra tam tikrame auste* 
vinyje. Hvtao yra 40 lenkių, 

Kaina 40 centų
“DARBININKAS” 
366 W. Broadvaj 
S.Bofton.Man.
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|FASISTAIIR VATIKANAS
L- -^Lietuvos socijalistų spau- 
P^Ha (“Lietuvos Žinios,” No. 
k? IL17) nagrinėja ginčą, kilusi 
ŠfįTarp Vatikano ir Italijos fa- 
B: Cistinės valdžios dėl vaikų 
gFųuklėjimo. Mat, Mussolini 
^ neseniai pareiškė, kad ne- 
ty duosiąs katalikams Italijos 
fg. vaikų auklėti. Šv. Tėvas iŠ 

savo pusės taip pat pareiškė, 
g/ kad vaikų Auklėjimas yra 
k? kaip tik Bažnyčios uždavi
nį nys ir ji neatsisakysianti j j*
B nuo tų teisių, kurias Kristus 
L—jai paliko, imant omenėn Jo 
įžodžius: “Leiskite mažutė- 
t liams pas manę ateiti, nes jų 
ET yra dangaus karalystė.”

a' l. • . .k ’ Sulig socijalistų nuomonės 
|£. ^klerikalizmo ir fašizmo 
E , tikslai vienodi, tik jie siūlo 
I Įvairius metodus ir sistemas 
iMšureakcinti būsimas kartas ir 
B* ....................................

4

1 ... . Ji *! .....
yra kiekvieno asmeniškas rei
kalas, nusideda Bažnyčios moks
lui ir todėl nėra katalikai. To
liau, reikia kad tikėjimas nebū
tų tik šaltai proto priimamas. 
Bet jis turi pereiti į žmogaus 
širdį, j jojo kraują; turi apim
ti visas jo mintis ir darbus. Tik
ras katalikas ne tik tiki, bet ir 
gyvena taip, kaip tiki. Jam ne 
gyvena taip, kaip tiki Jam 

. ne tikėjimas yra gyvenime, bet 
gyvenimas tikėjime. Arba ki
taip, jis visas gyvena tikėjime 
pasinėręs. Kiekvienas jo žodis, 
kiekvienas darbas yra lydimas 
tikėjimo, tikėjimo karšto ir gi
laus. Štai koks yra tikras kata
likas ! Ir argi katalikas gali bū
ti tas, kuris į akis sakosi tikįs, 
bet niekad į bažnyčią neina ir 
nesimeldžia? Ne? Toks žmo
gus yra tik melagis ir veidmai
nys! Tad tikėti reikia ne tik 
protu, bet ir visa siela, visa šir
dimi, visu savo jaunu užsidegi- 

Tik4oks žmogus bus Vertes 
vadintis Dievo karžygiu ir pa
saulio šviesa.

Toliau, tikras Katalikių Baž
nyčios sūnus priima ne tik tą, 
ką jam ji liepia priimti ir be ko 
jis būtų išmestas iš tikinčiųjų 
tarpo, bet priima ir visa tai, ką 
toji geroji Motina pataria. Ki
taip sakant, geras katalikas vi
suomet taikosi prie Bažnyčios 
dvasios ir minties. Jis stengia
si net ir negriežtuose dalykuo
se visuomet laikvties josios nuo
monės. Tai yra labai svarbus 
dalyk&s. Kas iš to, kad tu pri
imsi ir pripažinsi tik šaltas tie
sas, o visa Bažnyčios dvasia, vi
sa gyvybė liks tau svetima ir 
neprieinama. Tu būsi tik išdi
dus paminklas, tiesa gražus, bet 
šaltas ir paniuręs? Reikia būti 
ne šaltu akmeniu, bet linksma 
gėlele, kuri patinka ir vaikui ir 
vyrui. Katalikybės šilima tegul 
apsupa tave visą, tegul pagraži
na tavo širdį ir prablaivo tam
sų protą. O josios rasi tik mąs
tydamas ir jausdamas taip, kaip 
Katalikų Bažnyčia mąsto ir jau
čia. Nesipriešinimas nei vienam 

nei vienai min- 
tikro kataliko žv-

.*

nėję” redaktorius

visuonteniniaBJBCikalufi. «Jų! 

vieta bažnyčiose ir zokristi- 
jose.” Arba vėl, sako: “Ti
kėjimas yra kiokvieno asme- 
niškas reikalas ir už bažny
čios siynų aš galiu darbuotis, 
kad ir su bedieviais.” Mūsų 
laisvamaniai gudrūs. Jie ir 
savo organizacijų konstitu
cijose turi jrašę, kad “tikė
jimas tai kiekvieno asmeniš
kas reikalas.” Tokių orga
nizacijų ir žmonių, kurie pa
našius obalsius skleidžia tu- 
rime saugotis ir su jais nesu- 
sidėti, nes jie yra vilkai avių 
kailiuose. Jeigu jie šiandie 
dar laikosi nors viena koja 
prie katalikų, tai gyvenimo 
verčiami arba šiaip kokiais 
asmeniniais išrokavimais. 
Tikras katalikas turi pasiro
dyti ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. Jis pirmiausia turi 
nusilenkti ^Bažnyčios val
džiai. “Tai tikriausias ženk
las pažinti, ar jis tikraiTka- 
talikas, ar ne. Bedieviai ga
li kalbėti apie kilniuosius ti
kėjimo dalykus, bet savo šir
dyje jie neturi nusižemini
mo, kas juos ir išduoda.” 
Taip rašo “Pavaasris.”

netalpin- 
tų katalikus įžeidžiančių 
straipsnių ir žinių.

SVEIKINAME IR
Šiomis dienomis jau b^f 

veik visos mokyklos užbaigi 
mokslo metus. Daug lietu-,, 
vių jaunikaičių ir mergaičių 
baigė aukštus . mokslus ir 
dabar suka galvas kaip pra- * 
dėti naują profesiją plakti- ; 
kuoti. Dar daugiau mūsų 
jaunuolių pabaigė pradžios 
ir aukštesniąsias mokyklas, i 
Sveikiname!

TAI NE LAISVAMANIS, JEI 
NESIGIRTŲ

Amerikiečių lietuvių di
džioji ekskursija Lietuvon 
išvyko laivu “Lituania,” 
Baltic America linijos. Šiai 
ekskursijai pasiskelbė vadu 
J. Ambraziejus iš Brooklyn, 
N. Y. Skelbėsi ant laivo eks
kursantams, skelbėsi ir spau
doje. Į Lietuvą savo kolegų 
laikraščiui ^pasiuntė sekamą 
radiogramą:

l /

"" trPafvažiuoju. Lietuvon 
Klaipėdon laivu “Lituania” 
su 235 keleiviais. Palydovas 
Ambraziejus.”

“Gerbiamas palydovas” 
matyt, pamiršo pridėti: 
“Pasamdykite orkestrą, pa
dirbdinkite sostą ir Klaipė
doje mane iškilmingai pati
kite. Nepamirškite meda
lių.”

Nebūtų laisvamanis, jei ne
norėtų girtis ir reklamuotis.

IR VĖL PEŠASI UŽ 
VADOVYBĘ

Laisvamanių Susivienymo 
valdybą vėl pradėjo atakuoti 
komunistai. Jie išbandę sa
vo pajėgas pereitame seimą 
dabar daug drąsiau ir gu
driau organizuojasi prie bū*- 
siančio seimo ir valdybos 
rinkimų. Plačiai rašo savo 
laikraščiuose, lapeliuose apie 
dabartinės centro valdybos 
darbuotę; Išleido net slaptą 
pranešimą komunistų frakci
joms. Turi sudarę taip vadi
namą progresyvių komitetą. 
Karštai ragina visus komu
nistus rinkti aukas susivie- 
nvmo Reikalui. . Galimas* . f

daiktas, kad būsiančiame 
laisvamanių susiyįenymo sei
me komunistai laimės. Tas 
žinoma priklausys nuo kata
likų, kurie dar priklauso 
prie tos organizacijos. So
cialistai ir sandariečiai nesu
darys didžiumos be katalikų. 
Tad katalikai už tą savo nu
lemiantį žygį turėtų parei
kalauti, kad organe “Tėvy-

.^4-
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NAUJAS LAIKRAŠTIS

Buenos Airės, 
pradėjo eiti

-• c
/

Argentinoj'
. . .dvisavaitinis 

laikraštis “Argentinos Lie
tuvių Balsas.” Redaktorius 
ir leidėjas yra. dr. Stasys k 

Stabinskas. Būsiąs bepartv-----
vis darbo žmonių laikraštis. ; 
Ar ilgai ? Mes amerikiečiai 
jau iš patyrimo žinome, kad 
bepartyviai laikraščiai yra 
taip, kaip pasaldinti nuodai.

vaikuose betikybinę, o gal ir 
prieštikybinę dvasią. Vati
kanas tai pastebėjo ir todėl 
nori Italijos vaikus iš fašis
tų globos išgelbėti.

Katalikų gi auklėjimas vi-
* - - #

sai kitoniškas. Jiems rūpi 
supažindinti žmogų su Die
vu, įvesti Dievo įstatymus į 
žmogaus gyvenimą ir pada
ryti jį doru ir naudingu pi
liečiu. Žodžiu, Vatikanas no- 
ri, kad žmonija butų gera, o 
fašistai nori, kad Italija bū
tų patrijotinga. Apie kitų 
valstybių žmonių likimą jie 
visiškai nesirūpina. Visa 
žmonija gal būt bloga, ar ge
ra, laiminga, ar nelaiminga, 
fašistams vis viena, by tik I- 
talijos žmonės būtų klusnūs 
ir patrijotingi. Vatikanui gi 
rūpi ir Italija ir šiap jau 
žmonija. Tuo būdu kataliku 
auklėjimas siekia labai giliai,

Myk. Linkevičius

ATSKRISKI...

Ai skrisk iš už jūrių giliųjų, o gulbe,
O meilės paukštele baltoji! —
Jau mano krašte vėl plunksnuočiai sučiulbo, 
Pa vasaris soduos liepsnoja.

paversti jas dvasios paliegė- 
, kurie turės tapti kleri-

ų. ir fasištiT ^patranki? nes paliečia žmogaus sielą, ir 
ųaėsą.” Čia jau socijalistėlių |

t. nusvajota pertoli ir pačių 
įau papri^tarauta. Juk jei 

L Lataliki] ir fašistų tikslai bū- 
F- tų vienodi, tai kam būtų kilę 
k ginčai ir dar tokie ginčai, ku- 

anot socijalistų, pastatė 
t- Vatikaną ir fašistus i “neiš- 
| Vengiamų konfliktų stadiją.’ 
K Jeigu yra ginčų ir dar tokių. 
| Inirie gresia suardyti “šven- 
f' tąją vienybę,” tai tur būt jie 
L kilo ne dėl skirtingų'auklėji- EĮįM , ° - ’’
į mcFinetodų ir sistemų, bet 
ErdfeĮko nors gilesnio ir esmių- kurie iš jų šaudo, o ir geriau- 
’y ogesnio. Jei socialistai mokėtų’siai išauklėti žmonės ir visai 

neišauklėti gali būti jų mėsa, 
taigi netikslus čia pasaky
mas. kad katalikai ir fašistai 
auklėja patrankoms mėsii. Ir 
nm-vingieins ir “gerai” iš
auklėtiems socijalistėliams 
taip pat tenka patapti bolše- 
vistinių patrankų mėsa.

K.

labai plačiai, nes pasiekia vi
są žmoniją. Taigi skirtumas 
kaip matome labai didelis.

Kai dėl ‘‘patrankų mėsos” 
gaminimo, tai čia auklėjimas 
nieko bendra su tuom neturi. 
Kai patrankas Įsigyja fašis
tai, tai jų mėsa gali virst ir 
katalikai ir socijalistai, o kai 
iŠ patrankų ima šaudyt soci- 
jalistai-bolševikai, tai jų mė
sa virsta visi, į kuriuos šau
doma. Patrankos išauklėji
mo neturi, kaip lygiai ir tie,

josios žodžiui, 
čiai — štai 
mė.”

Ar maža
“kataliku,”
“Kunigai neturėtų^kištis į

ir mes rasime 
kurie sako:

Tavęs pasiilgau. Tavęs pasiilgęs
Aš rymau prie lango ir žiūriu į tolį — 
Nors ašaros karštos Maksi ienas ir vilgo, " 
Sulaukti tavęs dar viltis neprapuolė...

Atskrisk ir atneški man tyrą žiedelį — 
Aš savo širdy jį paslėpsiu giliai...
Atskriski, atskriski! — ir manąją dalią 
Laimužės bučiuos spinduliai... “Rytas”

K u n igaikštytč A nastazija

Į TIKRĄJĮ KELIĄ
Misericordias Domini in 
aeternum cantabo (Ps. 88, 2).

L>iek įsigilinti į dalykus, tai 
£’Jle suvoktų, kad katalikų ir 
^fašistų tikslai visiškai skir- 
kttingi. Fašistai nori išauklėti 
[ paikus fašistais, vadinasi, fa- 
Lliatiškais patrijotais, apie gi 
gį^Ukejimą mažai jients terūpi, 
p p jei rūpi, tai tik neigiamoj 
b prasmėj, vadinasi, skiepint i
r v- 3- - " '

K? KATALIKAI IR “KA- 
K TALIKAI”

” Labai dažnai mes susidu
riame su žmonėmis, kurie ei- 
jna į bažnyčią, bet savo dar- 
Įnllią pasirodo kaip tikri be- 

ievini. Tokius žmones mos 
įgadiname šiaudiniais katali
kais. Jie yra pavojingesni už 
atvirus bedievius. Bedieviai 
^Atvirai puola bažnyčią, ku- 
tMigus ir katalikus, o šiaudi- 
įjriai katalikai tą dyo.iš į>a- 
Mfįįlų. Su atvirais i^riešais y- 
Lia lengviau kovoti. Kauno 
^Pavasaris” No. 7 tilpo 
Jstraipsuis, kuriame paduoda

ko reikalaujama, kad būtų 
galima pasivadinti tikiu ka
taliku. Rašo:

“Visų pirma Bažnyčia iš kiek
vieno, norinčio būti jos sūnumi, 
reikalauja tikėjimo. Kas neti
ki, tas tegul nė nebando vadin
tis kataliku! Tai bus tik skam
bus melas, daugiau nieko. Bet 
tikėti reikia j viską, ką Bažny
čia skelbia kaip tiesą. Negali
ma vieną dairiu priimti, o kitą 

4a& esti. Kas tai daro, tas irgi 
dar toli gražu ne katalikas. To
dėl ir mūsų liberalai, kurie skel
bia. kad Kristaus karalystė yra 
tik žmonių,širdyse, kad religija

KAIP LENKAI ŠELPIA
BADAUJANČIĄ VILNIJĄ

Vilniaus lenkų laikraščiai 
paskelbė neseniai tokią “ne
paprastą” naujieną. Girdi, 
Vilniaus vaivadijos valdžia 
gavusi pranešimą, kad gegu
žės mėn. pabaigoje iš val
stybinių sandėlių bus pri
siųsta į Vilnių 50 vagonų ja
vų. Tie javai būsią mesti į 
rinką, kad numušti duonos 
kainas. Taip okupantai šel
pia badaujančią Vilniją.

Tuo tarpu nepriklausomoj 
Lietuvoj, daug mažesniam 
šiaurės Lietuvos plotui, ne-

IŠSIIMKITE PILIETYBĖS 
POPIERAS

Nuo liepos 1 dienos įeina 
galėn naujas pilietybes įsta
tymas. Sulig to įstatymo 
kiekvienas žinotas norėda
mas įsigyti pilietybę turės 
mokėti $25.(M). Tad, kurie 
dar Jung. Valst. pilietybės 
popierų neturi, tai pataria
ma nors pirmuosius įsigyti
prieš liepos 1 d. Laiko ne- Latbant apie vyriausybės su- 
daug beliko. Jeigu kas kam 
neaišku, tai kreipkitės į imi
gracijos biuras ir “Darbi
ninko” red. ir gausite pil
niausias ir aiškiausias infor
macijas.

teiktą nukentėjusioms apie 
30 milijonų litų paramą pa
skolomis, visuomenė suauko
jo apie 4(X) tūkstančių litų 
pinigais ir virš 660 tonų, tai 
yra 45'vagonus, javais.

tingumas ir žavėtinas ramumas. Aš dažnai ten, 
klausydama choro giedojimo, ištisas valandas 
klūpėdavau ir mintimis kildavau į Dievą. Be to, 
Didžioje Savaitėje nueidavau ir į katalikų baž
nyčias. Tūkstančių žvakių šviesoje paskendęs 
Šv. Karstas, daugybė žmonių, kurie, lyg upes sro
vė, plaukdavo į vidurį bažnyčios ir, puolę ant 
kelių, bučiuodavo ant grindų pradėtą krucifiksą, 
dalydavo į mane ypatingo įspūdžio, lyg patrauk
davo, sujaudindavo. Bet pamačiusi kryžiumi be
gulinčius ant žemės žmones, jausdavau pasibiau- 
rėjimą, atstūmimą. Tai išrodydavo man fanatiš
kas, žmogų pažeminąs dalykas ir džiaugdavaus 
išėjusi oran, skaisčios saulės švieson.

Mano tėvas buvo gubernatorius. Su džiaugs
mu ir dėkingumu Dievui turiu atvirai pasakyti, 
kad niekumet jis — doras ir kilnus žmogus — ne
norėjo sau karjeros padaryti, spausdamas ir per
sekiodamas katalikus, ko oficialiai reikalaudavo 
centro valdžia. Jis tok tenkindavosi eiti taip sun
kias ir nemalonias pareigas, drausdamas tautinį 
judėjimą, gindamas dvasiškiams prigimta kalba 
kreiptis į žmones, slopindamas kiekvieną jų sava
rankišką žingsnį.

Mes gyvenome dideliuose namuose, vietos 
žmonių vadinamame palociuje. Buvo tai senas 
namas, su skaptais karidoriais, požemiais, apsup
tas senu sodu, į kurį mažais laiptais galėdavau 
išeiti iš savo kambario. Prieš rūmus buvo Šv. 
Kotrynos bažnyčią ir vienintelis Vilniuj užsili
kęs benediktinių venuolynas. Jaunos kandida-- 
lės priimti į novicijatą buvo uždrausta ir jau
niausia vienuolė, kaip patyriau iš mano tėvui 
kasmet atsiunčiamos apyskaitos, buvo jau 77 me
tų. Suprantama, kad už keletos metų tas vienin
telis vienuolinio gyvenimo židinys turėjo užgesti. 
Tačiau senutės seserys tai netikėjo ir diena iš 
dienos buvo girdimos jų garinės giesmės. Dažnai 
mums ketvirtą valandą gįįžtįuat iš pbkjriių} jiųi 
skambėdavo jų sidabrinis.skambutis; paskui pu
sę aštuntos, dvyliktą valandą, penktą ir aštuntą 
po piet. Gyveno jos šešios dideliuose, šimtui pen-
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Mano atsivertimas yra neperskiriamai suriš
tas su Vilniumi, — su jo baroko stiliaus įvairia
spalvėmis bažnyčiomis, su siauromis gatvėmis, 
kuriomis rytmečiais matvdavau einant su mal- v •/
daknygėmis ir rąžančiais rankose žmonės, su jo 
kabiais, su ramiomis koplyčiomis, su Aušros Var
tais, kur Malonių Motina — Gedimino tvirtovės 
Vartininkė — dieną ir naktį meilingai žvelgia į 
į klūpančius gatvėje maldininkus. Ir galiu iš 
širdies gilumos pasakyti: Palaimintas šventas 
mieste! Mieste kankinių ir išpažintojų, kurie 
Dievo Bažnyčiai davė gerą liūdymą ir kurių dva
sia dar ir šiandieną tebegyvena žmonių širdyse.

Atvykau į Vilnių, kaip ir visi neva inteligen
tai, prietaringai nusiteikusi prieš Katalikų Baž
nyčią. Rusi] valdža ir pravoslavti cerkvė ją šmei
žė ir jiersekiojo. Kvailiausios melagystės buvo 
skleidžiamos per spaudą, literatūrą ir mokyklų 
vadovėlius. Aš buvau išauklėta rusų mokykloje. 
Savo jaunų dienų tikėjimą pramdau-sukakiiR 2(1 
metų, beskaitydama daug ką leistina ir neleistina 
ir atsimenu, kaip vieną karią, beskaitydama Vla
dimiro Solovjovo puikų veikalą “Gero pateisini
mas” ir suradusi Dievo Motinos garbei pašvęstą 
sakinį, sušukau: kaip dar galima taip kalbėti!

T katalikus žiūrėjau valdžios akimis ir juos 
moraliai laikiau trečios klasės piliečiais. Mylė
dama dailę su noru Lankiau Vilniaus Bažnyčias, 
senovės siauras gatves, apžiūrėdavau magnatų 
rūmus. Bet miesto dvasia liko man svetima. O 
tačiau ji veikė mane.

Nepatenkjųta šaltu nącįonaliznni ir iešk^da,- 
nia savo jaunai dvasiai tinkamo maisto, ėmiau 
lankyti pravoslavų cerkves. Netoli buvo katedra, 
pirmiau šv. Kazimiero bažnyčia. Nors valdžia 
buvo ją ir pertaisiusi, bet vis dėlto liko jo8 tur-ĮkiasdešimČiai seserų statytuose namuose.

Mano sielos gyvenimas buvo apverktinas. 
Dažnai toje dvasios tuštumoje, — be tikėjimo, be 
Dievo, manyje kildavo mintys padaryti visa kam 
galą — nusižudyti. Su savo drauge proteslante 
skaitydavome Šopenhauerį, Renano veikalą apie 
“Kristaus gyvenimą.” Pažymėtina, kad šis vei
kalas lyg sužadino manyje jau senai mirusį tikė
jimą. Atvaizduodamas Kristaus asmenį, Rena- 
nas tokiais puikiais vaizdais Jį piešė, kad jokiu 
būdu negalima buvo sutikti su autoriumi, būk ■ 
Kristaus asmens kilnumas, dorumas, tai tik ap
gaulė, pretekstas nuduoti save esant Mesiją. Dar 
ir šiandien galiu aiškiai atsiminti, kaip perskai- \ 
čiusi tą knygą, pasakiau, kad ištikiu jų jis buvo 
Dievo Sūnus! Bet tuo aš negalėjau pasitenkinti. 
Pripažinus Kristaus dievystę, būtinai iš to plau
kė moralės priedermės. Likti be konfesijos buvo 
nenuoseklu. Ir pradėjau ieškoti tikros bažnyčios. 
Apie “pravoslaviškąją” aš negalvojau. Joj bu
vo tik dogmų sandėlis ir prietarai. Pirmiausiai^ 
puldavo į akis pasibiaurėtinas pataikavimas val
džiai. Katalikybė buvo “negalima.” Dar liko pro
testantizmas. Tuo laiku Vilniuj prie liuteronų 
bažnyčios buvo jaunas, liberališkas pastorius, ku
ris dūžnai atsilankydavo mano draugės namuose. 
Dalyvaudama jų pamaldose, atydžiai klausyda
vau pastoriaus talentingai sakomų pamokslui. 
Nors ją skelbiamos tiesos buvo neaiškios, liet 
karštumas ir meilė, kuri, rodos, tryško iš jo kal
bų apie Kristaus asmenį, miine patraukdavo. Tuo 
pačiu laiku skaičiau Harnacko veikalą “Kri
kščionybės esmė.” Abejojimų varginama, nuta
riau, pagaliau, su pastorium atvirai pasikalliėti. 
Turinčiai progos su savo motina dalyvauti įvai
riose protestantų labdaringose draugijose ir loš
ti garbės rolę, tai padaryti buvo nesunku. Papa
sakojau jam savo vidujinę kovą, abejojimus, ne
aiškumus. Atsidėjęs ir draugiškai išklausęs ma
no nusiskundimų, paaiškino, kad moderniškam 
žmogui daugiau nieko nelieka daryti, kaip pasi
tenkinti vien etiškąja krikščionyliės puse. Jis 
pats esąs priverstas^ nors mažai tikėdamas, kas 
sekmadienį “Ąpostolicum” kalbėti ir kitas pas-

*
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Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos 
sveikas

lytj, keiks, neš jffo
niekada neužsitarnauja.

Pagaliau į ketvirtąją gru
pę, skiriame tokias moteris, 
kurią jausmai viršija ir pro
tą ir valią. Jos linkusios 
subjektyviškai galvot, suge 
ba kitus at jaust, bet neįsten
gia pasilikti ištikimos visą 
laiką vienam žmogui. Jos 
lengvai pasiduoda minios 
sugestijai, linkusios sekti 
madas ir visokius vėjus gau
dyti. Jos niekuomet neišlai
kys paslapties. Įniršusios to
kios moterys pamiršta ir e- 
tiką su jos įsakymais, o va
dovaująs tik savo neprotin
gais jausmais.—“R-tas.”

• Jei galėtume sudaryti ti
pišką vyrą ii- tipišką moterį, 
tai pamatytume, kad tipiš
koji moteris skiriasi nuo ti
piškojo vyro tuo, kad jos 
prigimtis kiek jautresnė už 
vyriškąją ir mažiau linkusi 
į abstraktų galvojimą. Bet 
gyvenime • tokiu tipišku mo
terų ir tipišku vyrų kažin ar 
kada pasitaiko. Čia turime 
atskilas individualybes, ku
rios yiena uuq kitos dažnai 
labai skiriasi, bet nežiūrint 
to visas moteris galime su- 
grupuot į kelias grupes pa
gal daugumų bendru savy- 
bių.

Visas moteris galima su
skirstyti į šias keturias gru
pes :

1) protas ir valia ima vir
šų ant jausmų;

2) protas viršija jausmus, 
o jausmai valią;

3) jausmai viršija protą, 
bet klauso valios;

4) jausmai viršija protą 
ir valia.

nurodymo mūsų 
Taigi 
ka, 
i ši

Kuomet kiaušinių pilna ir 
jie pigūs, reikia domės kreip
ti kaip kėnservuoti žiemai. 
Šviežius kiaušinius tinkamai 
sukonservavus galima laiky
ti nuo astuonių iki devynių 
menesių gerame stovy.

Kad turėti genis pasekmes, 
kiaušiniai turi būti švieži ir 
švarūs. Kiaušiniai kurie 
plaukioja nėra švieži ir dėlto 
negalima jų konservuoti. Ne
reikia jų plauti, nes tas nu
ima plėvelę, kuri sulaiko 
juos įNio gedimo, bet jei kiau
šinis nešvarus, galima nu
šluostyti skepetaite pamir
kyta acte. Niekuomet nerei
kia konservuoti labai nešva
riu kiaušiniu, nes tokiam

Šviežius švarius kiaušinius; 
tinkamai konservuotus, gali--* 

ima pasekmingai naudoti 1-i'ie 
virimo iv valgymo. Jei koB~y> 
servuoti kiaušiniai bus^viri— 
narni, prieš verdant reikią^ 
juose pradurti mažą skylelę. 
Tai daroma, kad išleidus orą įS 
iš kiaušinio iam sukaitus, ir i 
tuomi neleis jam sutrukti. 3 

F. L. I. S.,

nepastebi, vadinasi
Turgenevas. t

dėjo daryti bandymus. Tuo 
metu Benito jau mokėjo 
skaičiuoti ligi dešimts./ Tė
vas jam nematant įdėjo ton 
paČion dėžėn tris papirosus 
ir dėžę uždaręs klausė Beni
to, kiek ten papirosų esą į- 
dėta. Viens, du trys — su
skaitė vaikas. Ir tolimesnie
ji bandymai tą patį, patvir
tindavo.

Balsas Iš Lietuvos

pirmųjų,' jausmai nėra di
deli, todėl ir šios anoms kai 
kuo labai artimos, skiriasi 
tik tuo, kad neturi valios. 
Šio tipo moteris yra vyrų ir 
motenj srityse netikusios, 
todėl. nesimpatiškos.

Ideališkiausiomis moteri
mis galima laikyti trečiosios 
grupes. Pirmiausia jos turi 
būtiną moters privalumą — 
jausmus. Nors protu jos ne
būtų nė kiek silpnesnės už 
kitas moteris, ar net ir pa
čius vyrus, bet jų galipgi 
jausmai protui priduoda 
tiek subjektyviškumo, kad 
jos neįstengia pakankamai 
abstrakčiai galvoti. Jos mie
lai linkusios spręsti taip, 
kaip jaučia. Tačiau jos nė
ra lengvabūdės, o visuomet 
ištikimos tam, kas aukšta ir 
kilnu. Šio tijio moters ti
kėjime patvariausios, nema
ža iš jų esti tikrų mistikių. 
Etika joms ne sunkenybė, o 
tik geriausias patarėjas, ku
rio jos visuomet mielai klau
so.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos . 
14-sis Seimas įvyks rugpjūčio 5, 6, 
7 dd., 1929 m., New Britain, Ct. 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo, šįmet 
Seimas turėjo įvykti Mass. valsti
joj, bet, kadangi Mass. valstijoj i 
dar nėra Įregistruotas čartcrLs, to-* 
dėl Seimas šaukiamas Conn. vals
tijoj. •

Mūsų Seimai turi nemaža Są
jungai reikšmės. Juose peržiūri
ma visas Organizacijos stovis, ieš
koma patogesnių sąlygų jos plė
tojimui ir siekiama prie gražes
nes ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruošti geru 
ir naudingų sumanymų Seimui ir 
prisiųsti savo atstoves. Rinkite į 
Seimą atstoves tokias nares, ku
rios yra daugiau apsipažinę su 
Moterų Sąjunga, nes iš atstovių 
ir C. Valdyba yra renkama sekan
tiems metams.

Laikas bėga greitai, todėl visos 
turime sukrusti, kad ši 14-ąjį Sei
mą padarius sėkmingu.

Kuopos siųskite atstoves sulig 
Konstitucijos, 

lai nei vieuos kuopos nelic- 
kuri neprisiųstų savo atstoves 
Seimą.

S. Subatienč,
Mot. Są-gos Centro Pirm.

IS IR I

LIETUVĮ
PER HAMBURGĄ 

Ant mušt] populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas Lt" 
patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

$203 
Iš New Yorko Į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-čia klesa.

Pinigus persiunčiant greitai ir 
žemomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas 

Hambnrg-American line 
209 Tremont St., Boston, Mass.

Išminties trūksta tam, kam • 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras. ......  jljj
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STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336

maitintis Jėzaus Kristaus 
mentais, buvo senųjų jo 
kėjų statoma po sunkaus

SUVAŽIAVIMAS

1913 m. Se-
First St., Eli-

........ ...................................................................................................................................................................................... ...

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū- 
taO ZV-Z1-ZZ uCL, m. U1CCTO,

piknikus ir fėrus, kad pasidarius 
pinigų parodai. Lietuviai gausiai 
dalyvaukite mūsų parengimuose.

J. K.

atvykęs 1904 m. Gyve- 
E. 9th St., New York

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Senekai, Boston, Mass. — Pa

sakaitė “Jis tiesą sakė.” netilps, 
nes neparašėte redakcijai savo var
do ir pavardės.

JUOZAS J. DIRSA:
LIETUVIS GRABORIUS i

Telkln patarnavimą laidotuvėms iri 
Išrendavojam automobilius vestu-j 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-į 
mams.
Gyvenime Vieta: 194 Millbury St! 

(ant3-čioaukžto) Tel. Cedar 4953(
0/wa»: 212 Millbury St, Worcee-j 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

/Įdalicijos pirmininkė, irgi vra daug 
pasidarbavus.

Laimingo gyvenimo linkiu. 
K. V.

I

Pirma šv. Komunija.

Birželio 2 d. šv. Jurgio pa r. ba- 
čioj buvo gražios iškilmės. 54 
ėliai priėmė pirmą šv. Komu- 

sykių buvo iškilmingai ap
vaikščiota Dievo Kūno atlaidai.

Aštuntą vaalndą bažnyčios var- 
pui suskambinus, vaikeliai gražiai 
sesučių papuošti, kryžiumi lydint, 

onui su minlstrantais ėjo su 
Jja į bažnyčią.

Per mišias visi gražiai tvarkoj 
ėmė šv. Komuniją į savo jau- 
i širdis. Koks gražus įspūdis 

tų jaunų vaikelių. Soda- 
•gi ėjo. Po mišių klebo- 

į bas kun. J. Čižauskas pasakė gra- 
r žiai pamokslą pritaikintą vaiku- 

ū Po piet buvo nutraukta 
visų'paveikslai.

Dievo Kūno Atlaidai

; /Prieš sumą buvo Išstatyta šven. 
čiausias, apvaikščiojant Dievo 

•Kūno atlaidus. Buvo giedota ke
turios evangelijos, su procesija.

Choras gražiai giedojo mišias, 
įuors tik kelios dienos kaip atvv- 
ko naujas vargonininkas, kompo
zitorius ir simfonijos vedėjas, 
zikas Vincas Niekus, matyt 
turėsime gražios ateities.

aPrapijai Auka.

Per sumą pirmą kartą buvo už- 
</degta lempa, gražiausias papuoša- 

las mūsų bažnyčioje. - lempa /nri 
£180 sviesas su puikiais briliantais, 

:ota vieno mūsų parapijos ge
radario, Vineo Jančaicio, lempa 

' 'kamuoja $1,500.
Vasaros naktis

Sakra- 
prano- 
dienos 

darbo. Paėmę įrankius, jie
džiaugsmingai liejo prakaitą dėl 
Dievo meilės ir padėjo tuometi- 
niui kunigui statyti Dievo namą. 
Čia buvo jų galybės pradžia ir' 
politinėje srityje. Taigi parodė, 
kad vienybė duoda galybės nu
veikti garbingus darbus. Nūn gi 
lietuviai yra ateitis Nashua, jei 
laikysis Bažnyčios mokslo ir ne-’ 
leis įsibriauti priešginybės ir-su
irutės dvasiai. Jis baigė: Jūs, lie
tuviai, laikykitės .Bažnyčios moks
lo ir tvarkos, duokit džiaugsmin
gą paramą ir aš jums tikrinu, 
kad nei airiai, kurie viešpatavo, 
nei prancūzai kurie viešpatauja 
dabar, nepajėgs atsilaikyti prieš 
jus. Airių ir prancūzų galybė y- 
ra tiktai laikomoje tvarkoje. Ap
lodismentai parodė, kad jo žodžiai 
teisingi.

Apart prakalbėlių iš nashuiečių 
ir svečių, buvo solos, duetai ir ko- 
ro dainos.

Džiaugiamės susilaukę čia au
gusio ir mokslus baigusio kun. J. 
Bobino, kuris buvo įšventintas į 
kunigus ir gegužės 26 d. laikė pir
mas iškilmingas šv.'mišias šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Žmonių bu
vo daug. Tą pačią dieną vakare 
įvyko vakarienė jauno kunigėlio 
pagerbimui. Dalyvavo apie 200 
žmonių.

Draugijų atstovai ir svečiai vei
kėjai sveikino jauną kunigėli ir 
linkėjo jam ilgiausių metų.

Parapijos choras gražiai padai
navo keletą dainelių.

Garbė tėveliams ir sesutėms, 
kad pagelbėjo baigti mokslą ir 
pasišvęsti Dievui tarnauti.

Birželio 9 d. mūsų klebonas 
kun. J. Maculonis išvyko pas Tė
vus Marijonus, tai jaunas kunigė
lis Bobinas liko paskirtas Šv. Ka
zimiero parapijos klebonu. 1

Jaunam Kristaus darbininkui 
linkime ilgiausių metų.

_________________ Berželis

Baigiant klebonas išreiškė dė
kingumą už toki nepaprastą triū
są ir gerą atsilankiusiųjų širdį. 
Be to, gražiai perstatė didvyriš
kos dvasios šaltinį. Viso didvy
riškumo, viso pasišventimo, visos 
meilės šaltinis yra Jėzus Kristus, 
Jėzus pr i kryžiuotasis. Savo dar
buotę perstatęs, parodė pažangą 
padarytą tiek medžiaginėje tiek 
dvasinėje“srityje, "kliūtis rastas ir 
kliūtis dar esančias. Pareiškė sa
vo norą, kad kadangi visiems y- 
ra aišku priežastis — Bažnyčios, 
jos valdžios aukšto ir garbingo 
pašaukimo nežinojimas — uoliai 
lankytis į bažnyčią sekmadieniais 
ir su atvira širdžia klausyti Dievo 
žodžių. Didis suirutės vėžys yra 
nepamatuota kritika, pasala, įta
rimas ir neteisinas priešgynybės 
nusistatymas. Čia širdies liga, ku
ri yra sunkiai išgydoma.

•
Lietuvos Vyčių 27-ta kuopa ža

da važiuoti į Palangą, Laivrence, 
Mass. liepos 4-tą d. Busas pasam
dytas ir Pranas Kudirkas (jau
nasis) manageris, prižiūrės, kad 
visi būtų patenkinti. Kas norės 
važiuoti į šią milžinišką Lietuvos 
Vyčių Naujos Anglijos Apskričio 
išvažiavimą malonėsite kreiptis 
pas kuopos pirmininką Kazį J. 
Viesulą arba Praną Kudirką. Bi
lietas į abi pusi tiktai $1.50. Pa- 
sirūpinkte vietas iš anksto, nes y- 
ra paskirtos vietos kiekvienam 
ekskursantui.

Apsivedė
Birželio 16 d. šv. Jurgio para

pijos bažnyčioje įvyko susižieda- 
vimas p. Gabrio Glebo su p-le E- 
lena Horbičiute. P*nas Glebus y- 
ra buvęs L. Vyčių 27-tos kuopos 
narys, šv. Cecilijos choro ir da
bar priklauso prie Šv. Kazimiero 
Dr-jos. Yr daug pasidarbavęs 
jaunimo tarpe. P-lė Horbučiųtė 
yra Šv. Cecilijos choro narė ir So-

LDS. Conn. apskričio pusmeti
nis suvažiavimas įvyko gegužės 
19, 1929 m., Šv. Kazimiero pa
rapijinėj svetainėj, New Haven, 
Conn.

Pirmininkas Juozas Bernotas 
suvažiavimą atidarė 2:00 vai. po 
pietų ir pakvietė kleboną kun. V. 
Karkauską atkalbėti maldą. Po 
maldos, kun. V. Karkauskas pa
sveikino delegatus ir ragino gra
žiai atlikti darbus organizacijos 
gerovei. Delegatai padėkojo jam 
aplodismentais.

Sekė rinkimas valdybos sesi
joms vesti. 7 Išrinkta apskričio 
valdyba, o reporteriu Petras Tu
toraitis.

Mandatų ir įnešimų peržiūrė
jimas pavestas raštininkei. Visi 
buvo legališki.

Delegatai prabuvo iš sekančių 
kuopų r------------- ;--------

Iš 5-tos kp., ^aterbury, Ct. — 
Petras Tutoraitis, Juozas Berno
tą, Vincas Battrušaitiš, - Petras 
Jakubauskas.

z Iš 6-tos kp., Hartford. Conn. — 
Juozas Bernotas, Stasys šrupšas.

Iš 28-tos kp., Neiv Haven, Ct. 
— Jonas Mišeikis, Juozapas Luk
ša, Pranas Lostys.

Iš 36 kp., New Britain, Ct. — 
Juoz. Poškus, Ant. Mičiūnas, Mi
chalina Blažauskaitė.

Iš 39-tos kp., Bridgeport, Ct.— 
Apolinaras Vaičiulis, J. Juodis.

Viso pribuvo 14 delegatų iš 5 
kuopų.

Sekė protokolo skaitymas, ku-

vauti apskritį Bendrovės suvažia
vime p-lė Margareta Grybaitė.

Įnešimai
Iš 5-tos kp., Hartford, Conn.:

1. Kad apskričio protokole bū
tų finansinė apyskaita.—Tas yra 
pildoma.

2. Kad kuopų atstovai seime 
laikytųsi apskričio nutarimų. — 
Taip yra daroma.

3. Kad apskričio suvažiavime 
priimti įnešimai visi tilptų orga
ne “Darbininke.”—Atmesta.

4. Pageidaujama, kad “Darbi
ninkas” daugiau v rašytų apie 
sportą ir sportininkus. Priimtas 
paduoti į seimą.

5. Kad centras prisiųstų kuo
poms apyskaitą iš organizacijos 
stovio kas 3 ar 6 mėnesiai—Aps
kritys ragina centrą pildyti sei
mo nutarimą kaslink šio įnešimo.

Iš 36-tos kp., New Britain, Ct.:
1. Kad apskritys paaukotų Cen

tro bonus centrui.—Atmesta. Nu
tarta laikyti bonus. \

2. Kad būsiantis apskričio su
važiavimas įvyktų New Britaine. 
Pakvietimas priimtas.

Asmeniški įnešimai
t

1. Įnešta, kad LDS. seimas bū
tų atskirai nuo kitų seimų ir, kad 
įvyktų rytuose. Vieta patariama 
AVorcester, Mass.

2. Įnešta ir nutarta išrinkti aps
kričio dvasios vadą. Conn. aps
kritys savo pusmetiniame šuva-

■" «• 
f ,■

Brangūs vienminčiai-esperanli-- 
ninkai, šalininkai tarptautinės 
kalbos pranešu jums, kad 22-ras 
metinis kongresas Asociacijos Es
perantininkų Šiaurės Amerikos 
bus šiemet Ncw York’e, dd. 9-14 
liepos.

Kongresinis tikietas kainuoja 3. 
dol., ir jį galima įgyti pas Misa 
Mary Scheitein, 3439 — 75-th St., 
Jackson Heights, N. Y. Bet ne
būtinai tikietas yra reikalingas, 
galima dalyvauti kaipo vien sve
tys, be sprendžiamo balso neku- . 
riuose skyriuose Kongreso. Pro
gramas Kongreso bus labai įvai
rus ir labai interesingas, bei šis 
Kongresas bus laikomas viešbuty 
Manger. . •

Todėlei jei kas geistų pasiųsti 
linkėjimą Kongresui, tai turi ad
resuoti taip: For Congress of the 
Esperanto Association, Hotel Man------
ger, New York, N. Y.

Kazys Vidikauskas, 
Propagatorius Esperanto.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
AMERIKAI

NASHUA, N. H.
/

Šv. Kazimiero parapija 
juda.

mėnesį buvo graži
dūmo dvasia. Marija, Jė- % 

zaus ir visų žmonių motina pa- 
trhukė širdis į save. Matosi, kad 

-nusidėjėlių globėja ir piktosios 
dvasios sutrintoji švelniai veikia 

ašaros nuolat 
Taigi Dievo

į širdis. Motinos 
/atsiliepia į žmogų, 
/•motinos ašaros ant Kalvarijas ir 

kalnų pralietos gaivi-

20. atvyko Dzinidzi- 
Nashua ir prajuokino 

aaylinčius gražius juokus ir malo- 
dainas. Būrelis, nors nedi- 

udfiausis, atsilankė.
Dzimdziams išvažiavus, kaip bi

tės sujudo darbininkai-ės parapi- 
ės vakarienės tikslu. Atsilan- 
gražus būrys ir rado skanaus 

Įnaisto kūnui ir malonaus peno 
i.- Gerb. varg. A. šlapeliai 

vedant, buvo perstatyti kalbėto
jai, kurių tūli pasižymėjo savo 

troškimu laikytis vienybėje, 
ienas svetimtautis, didis Bažny- 

prietelis, pažymėjo, kad baž- 
kurioje lietuviai turi garbę 
ir klausyti Dievo žodžio ir

XI METAI

.»

Padrąsinti žengti pirmyn Baž
nyčios ir Tėvynės darban, visi iš
siskirstė šypsą spindinti ant kiek
vieno veido. Valio, nashuiečiai! 
Dievo meilės vienybėje yra galy
bė.

Birželio 16 d. teko man būti 
Providence ir nuvykti į vieną ro
dos iš didžiausių ir gražiausių par
ką, taip vadinamą “Rogc-r Witl- 
iams Park.” Parko didumas 10 
mylių aplink apvažiuoti ir vidu
ryje yra visokių žvėrių ir žvėre
lių, gyvulių ir gyvulėlių, paukščių 
ir paukštelių. Yra puikus mu
ziejus. Patariu visiems nuvažia
vus į Providence nueiti į tą gra
žųjį parką. Providenco miestas 
taip pat yra gana didelis ir gra
žus.

PHILADELPHIA, PA.
Mažutė pataisa

“Darbininke,” No. 47, žinutėje 
apie Dzimdzininkų sorkes nenoro
mis praleidau nepažymėjęs, kad 
p. Biržiui, keliauninkui ne tik p-lė 
A. Smailiūtė kolektavo, bet dar 
ir kita panelė, regis, Natalija Moc- 
koliūniutė.

XI METAI

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

Į”

W. LYNN, MASS.
šios kolonijos labai retai 

šo laikraščiuose apie lietuvių
venimą. Neapsiriksiu pasakęs, 
kad čia yra apie 300 šeimynų ir 
daug pavienių. Yra apie pusę 
tuzino draugijų, bet labai mažai 
veikia.

Šiais metais -liepos 3 d. sueina 
300 metų kaip pirmieji trys žmo
nės atkeliavo iš Anglijos ir ap
sigyveno. Jie buvo batsiuviai. Žie
mą siūdavo batus, o vasarą dirb
davo laukuose.

Miesto valdžia rengia trijų šim
tų metų sukaktuves. Bus didelė 
paroda. Ir lietuviai pakviesti da
lyvauti. Tai dabar smarkiai ren
giasi prie tos parodos, nes nori

Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad visi atliko jiems pavestus 
darbus. Raportai priimti.

Iš nepabaigtų reikalų iš pro
tokolo buvo sakanti:

I. Kaslink mokėjimo 5 centų 
nuo kiekvieno narinį apskričio 
iždą. Kuopų referendumu pasi
rodė, kad 3 kuopos balsavo mokė
ti, o dvi kuopos priešingos. Tad 
šis suvažiavimas nutarė, kad val
dyba autoritetingai kreipsis laiš- 
S • • , 1 1 • •
k«is- j tas Kuopus, Kurios y "R prie- 
šingos mokėjimui, su paaiškini
mu, kad jos gali surinkti tuos pi
nigus ar iš parengimų arba iš sa
vo iždo, jeigu nori.

II. Raportas išvažiavimo ko
misijos. Pasirodė, kad išvažia
vimas j vyks birželio 9 d., 1929 
m., Linden Parke Darže — Union 
City.

Įnešimai dėl pagerinimo išva
žiavimo.

a) Įnešta kviesti kun. BakšĮ 
dalyvauti programe. Priimta.

b) Kad programo knygutės su 
apgarsinimais iš kiekvienos kuo
pos būtų padarytos. Pervėlu į- 
vykdinti.

c) Kviesti sporto jaunimą da
lyvauti. Kuopos pasirūpins gauti 
bakserius iš Bridgeport, Hartford 
Ir Waterbury. Nutarta skirti ir 
dovanas.

d) Įnešta, kad apskritys skelb
ti) laikraščiuose arba plakatuose 
skiriamas dovanas už geriausį ir 
gražiausi pašokimą lietuviško šo
kio. Palikta valdybos nuožiūrai.

III. Išrinkta per provy atsto-

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS

būti dvasios vadu.—Apskričio val
dyba rūpinsis pakvietimu.

3. Įnešta ir nutarta patarti 
dininkui atsiimti nuošimčius 
L. Paskolos Bonų.

4. Įnešta ir nutarta, kad ats
tovas į seimą asmeniškai išduotų 
seimo raportą.

5. Nutartą siųsti atstovą Į sei
mą jeigu įvyks rytuose. Skiriama 
$25.00 lėšų. Rinkta iš dviejų: 
a) Petras Tutoraitis, b) Juozas

6. Įnešta pageidavimas, kad 
kiekviena kuopa rašyti) korespon
dencijas arba kitaip varytų agi
taciją. kad važiuotų Į išvažiavi
mą.—Priimtas.

Suvažiavimą pirmininkas užbai- 
gė 5 vai. po pietų atkalbėdamas 
maldą.

I JOS. G. ZUROMSKISI
I

 Vienintelis lietuvis laisniuotas e-S 

lektrižinas. Turiu 8 metus prity- 3 
grimo. Taisome ir, Į vedam motorus s 

I- Ir vandenio pompas. Taipgi taiso-1
me ir parduodame radlos. _ f

1

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. "K i e k v i e n a - m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.”Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adrew. Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso-
mybės aikštė “KARYS.”

Tel. Market 0609

JUOZAS SEREIKA
202 Jefferson St., Netfark, N. J. 
yra įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.

m.
Kadangi Federacijos metinis su

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

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEK0RIUS 
IAplldan gydytojo receptui Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERN0N DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worceiter, Mm.

* ' v " rr

—*r «.

Antanas Jankevičius, kilęs iš 
Patatriečiukų kaimo, Pumpėnų 
valsč., Panevėžio apskr. Ameri
kon atvykęs 1910 m. Dabar apie 
44 m. amžiaus. Gyvenęs Cleve- 
land, O., o vėliau Pittsburgh, Pa. 
(3353 Wisconsin St.).

Antanas Dabšys, kilęs iš Papi
lės, Akmenės valsč., Šiaulių apsk., 
Amerikon atvykęs 
niau gyvenęs 211 
zabeth, N. J.

Jonas Šveistrys
kilęs iš Skudų, Klaipėdos Krašto. 
Iki 1928 m. spalių mėn. gyvenęs 
Greensboro, N. C.

Juozas Šimonis, Petro sūnus, A- 
merikon 
nęs 418 
City.

Petras
sėjų valsč., Seinų apskr., Ameri
kon atvykęs 1910 m. Seniau gy
venęs 2102 Carson St., S. Pitts
burgh, Pa.

Jurgis Kalvelis, Amerikon at
vykęs apie 22 metu atgal, kilęs 
bene nuo Panemunės.

Juozas Gvazdaitis, Konstantino 
sūnus, kilęs iš Patašiškės kaimo, 
Pilviškių valse., Amerikon atvy
kęs 1914 m., tada buvęs 21 m. 
amžiaus. Dalyvavęs Amerikos ar
mijos I eilėse Pasauliniame Kare. 
Prieš karą gyvenęs Cleveland, O., 
po karo gyvenęs 1316 S. Front St., 
Philadelphia, Pa.

Andrius Tomkus, Andriaus sū 
nūs, gimęs Kijeve, Rusijoj, 37—40 
m. amžiaus. Prieš karą gyvenęs 
Rygoje ir Žiežmarių valsč. Ame
rikon atvykęs 1914 m. į Brook
lyn, N. Y. Vėliau esą gyvenęs 

vietų piliečiu Šlapoberskiu iš Bos
tono.

Aleksandras Poškus, gyvenęs 
AVilkes Barre, Pa. ar apylinkėse 
ir ten neva miręs. Prašoma tikri) 
žinių apie jį.

Pivoras (Briedys) Stasys, gyve
nęs Bostone ir Čikhgos apylinkė
se, neva miręs.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors' žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Consulate
GenerAl of Lithuania, ^5 Pdrk fr&s, nes pricšs&m irtis-. 
Row, New York City. .

ieško Mrs. Georgo Tobel (gimusi 
Augusta Kletškus), kuri, 1 orimo
mis žiniomis, yra kilusi iš Klai
pėdos Krašto, ir ligi 1924 metų 
gyveno Amerikoje, 162 Spring 
Valley Avė., Ilackensaek, N. J.

Ieškomoji arba žiną apie ją as
mens prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Lithuanian Legation, 2622 
— 16th St., N. W., Washington, 
D. C.

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

Kviečiam iš visų kuopų prisiųst 
atstoves. Suvažiavimas bus svar-

Pirm. T. B. Mažeikienė

Atminkime Vilnių!Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungų ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimų.“'MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 
—darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- rie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartų į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.

\ “MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vienų dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotų didelę knygų “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vienų dolerį gausite dar ir daug priedų- knygelėmis Vilniaus klausimu. '“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.



Osipavičiutjėj

Gražiausiame Amerikos Lietuvių Parke

PALANGOJE
LAWRENCE (METBOEN), MASS

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

Tikslinga dorinė pažanga nuo 
sekliai veda nuo prigimties jau 
natvės prie dvasios jaunatvės. — 
Prof. St. Šalkauskis.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-J< 
VALDYBOS ANTRASAI

rtūnaa ir krau- 
ifii Boston. 7 

Krautuvė
FURN'ACE IR PEČIUS 

TAISOME.

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiuj,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. . 

Prot. Raštininkas — Albinas Nevierg,

Fin. Raštininkas — Juozas Gi

Stipriausia ir veikliausia, gali
ma sakyti, lietuvių jaunimo or
ganizacija tarpe Amerikos lietu
vių — UL. Vyčių,”/ kuri veikia 
beveik visoje Amerikoje ir turi 
nemaža skaičių jaunimo prie sa
vęs pritraukus.

Bet kaip tik šiuo laiku tarpe 
Amerikos jaunimo yra apmirus 
lietuvių gimtoji kalba ir yra lai
koma už ne garbę kalbėti gimtąja 
kalba.

ap- 
, juokai. 
Žinutės iš 

plataus pasau- 
Uždaviniai ir

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis.

Vakarienėje dalyvavo ir kalbė
jo šie kunigai; P. Virmauskas,- F. 
Norbutas, K. Urbonavičius, P. V. 
Strakauskas, J. švagždys, S. Knei- 
zis, P. Juras, J. J. Jakaitis ir S. 
Vembrė.

Laimėję kovę, su persais 
ties Maratonu, graikai vė
liau stengėsi ją padalinti. 
Herodotas pasakoja, kad 
sunkiai ginkluoti atėniečiai

Ketvirtadieny

Liepos-July4,19

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai 
Piesos vaikų teatrui, 
gimtojo krašto ir 
lio. Įvairumėliai.
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. > Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitokį. Laikraščio kai
na : metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A, Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Pirmininkas — Mot Verslacras,
694 E. Fifth St„ So. Boston, Masą { . 

Vlce-Ptrminfnkas — Povilas Raka,
125 Boxven SL, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejanaą
450 E. 71 h St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleiklfį •*.. :
109 Bovven St, South Boston, Mass, 

Iždininkas — .Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Masfc • . 

Tvarkdaris -- Kązys Mikalionis, ; ’.-ųr
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mase 7 

Draugija laiko savo susirinkimas kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gtų
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. :„į 
Ateidami susirinkimai! prašome at- 
įsivesti naujų narių prirašyti prie 
•musų draugijos.

■ALBINA osipavičiute 
j TIKRAI DALYVAUS 

"L. Vyčių Gegužinėje, Liepos 4 
d. Palangoje I<awrpnce, Mass., gar
sioji Paulio plaukikė, kuria visą 
Amerika didžiuojasi, p-lė Albiąa 
Oaipavičiutė tikrai dalyvaus. Apie 
taį štai kaip rašo Kaziui. Viesulai 
gejb, kup. S. ytųn^re, Vyčių Dva
sioj vadas iš Woreester, Mass.;.

*Šįjrdiągai dėkodamas jums ąs~ 
maniškai ir komiaįjąi bendrai už 
kyjetjip.ą dąjyvąęiti Vyčių iš važia- 
vime Liepos 4 d. Lawrenee, Mass., 
šiuomi turiu garbės pranešti, kad 
pasistengsiu būti sykiu su p-le Al
bina Osipavičiute, visu štabu ir 
pilnu busu Vyčių. P-lė Albina ap
siima duoti privatinę plaukiojimo 
parodą.” ■

Taigi, Palangoje, 4 d. -Liepos 
buk proga visiems atsilankiusiepis 
pamatyti* ir susipažinti su tokia 
pasaulio garsenybe, kaip Albina

t

: SOUTH BOSTONO VYČIAI 
LAIMĖJO

Nedėlioj .birželio 23 d. L. Vyčių 
17 kuopos baseball jauktas buvo 
išvažiavęs Montellon kur žaidė su 
Montellos airių jauktu. Mūsiškiai 
juos supliekė 5 to 1.

Iždininkas Vincas Kai Išlos,
67 G Street, South Boston, Mass. i. 

Tvarkdarys — Kazimieras ArnbroEM, 3!
492 E. Seventh St, So. Boston, MflA C 

Draugijos susirinkimai būna kas
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio > - 
vai. po pietų, parapijos saMf,
E. Seventh St, So. Boston, Maso.;*

šios organizacijos kuopų susirin-, 
kimus. Reik alinga,'.-kad- būtų kai-j 
bama susirinkimuose lietuvių kal
ba, kad būtų laikoma, paskaitos 
apie lietuvių senovę, kilmę, istori
ją ir gyvenimą; o trečias visų 
svarbiausias dalykas ir. šios, orga
nizacijos griežtas fl konstitucijos 
reikalavimas,. kad ląįtų visi kuo
pų susirinkimai gedami ,lietuvių 
kąlboje.. Kas -n«sjj»ikocši<>, daly- 
ko tas nesiskaito < ir'snegalima' lai* 
kyli lietuviu, ■ tas laužo konstit'u- 
ciją. ' ' ’ b

Panašiai buyo ir pačioje Lietu
voje 1863 metuose, dar blogesnėse 
sąlygose stovėjo lietuvių kalba, 
kuomet Lietuvos bajorija ir- in
teligentija priėmė lenkų kalbą ir 
jau buvo girdima kalbant tik tar
pe kaimiečių lietuviškai. Bet sto
jus į darbą dvasiškijai ir būriui • • • inteligentų, greitu laiku atgaivin
ta lietuvių kalba iki Lietuvos ne
priklausomybes atgavimo.

Taigi ir tu jaunime į darbą, tik 
tu vienas gali savo kilniais idea
lais visus tuos priešus ir išgamas 
nugalėti savo nenuilstamu darbu, 
kurie niekina ir daro visai mūsų 
tautai gėdą, tik reikia daugiau 
darbo ir noro!

“ Dzūkų Kostelis ”
ŠVENTO PETRO IR POVU# J* 

DR-JOS VALDYBA "ZH

Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos 
Apskritys

j okn!—ir: krites nefcyfaši* Bet 
llėrodotąė apie šį įvykį nie
ko nežino, tik šį tą panašaus 
pasakoja Plutarchas. x.

• r

Pirmininkė — Jiova MarioienA
Er8rtr~St., S. Boston, Maa 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonfaa 
II Monks St., S. Boston, Mm 

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th SL, S. Boston, Mm 
Telephone South Boston 34224 

Fin^Bašt. — Bronislava Cfttaien 
29 Gould St, W. Roibnry, Maa 

Iždininkė — Ona StaniulintA
105 W. 6th St, S. Boston, Misi 

^Tv&rkdarė — Ona MizgirdienA 
1512 Columbia Rd., Sa Bortą 

Draugija savo susirinkhnna taSj 
kas antrą utarninką kiakfrtal 
mėnesio, 7:30 vai. takam, g 
bažnytinėj avetafalj.

Visais draugijos reikalais kretai 
tės paa protokolų nfttataj 
laiiku ar telefonu.

SUGRĮŽO KLIERIKAI
Pereitą ketvirtadieny birž. 20 d. 

Klierikai Šv. Jono Seminarijos 
parvažiavo pas tėvus praleisti ke
letą dienų atostogų, klerikai Jonas 
J. Skalandis, Antanas B. Ruscckas 
jn Jonas Plevokds. •

jKlerikas Juozas Petrauskas iš 
Gąrdner, Mass., svečiuojasi keletą 
djenų So. Bostone.

•3 d. liepos visi važiuoja į kardi
nolo vilią. Vilią randasi prie gra
žaus ežero,. Meridith, N- H. Ten 
vįd klierikai turės po šešias savai
tės ant tyro oru atostogauti.

• : Proxy

C • . IT __ 7 •

NES ŽINIOS
UŽSISAKYKITE VIETAS

Paimtieji 5 busai, kurie veš bos* 
toniečius į Vyčių N. R. Apskričio 
Išvažiavimą 4 d. Liepos, jau bai
gia; prisipildyti Dar yra keletą 
vietų likę, todėl pasiskubinkite už
imti. Vietas galite užsisakyti pas 
Vyčių kuopos narius ir “Darbinin
ke”

Pirmininkas — V. T. 'Savickas, ;
427 E. Seventh St, So. Boston, Maaa. ' | 

.Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, go. Boston, Masu. v-

Prot. Raštininkas — V.Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mas&

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, i
44 Glendale St, Dorchester, Mass.*

Kasierius — I’. Kleponis, -• 5?
266 Bolton St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. I^šėinskas,
141 Bovven St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant?
rų panedėlį kiekvieno mėnesio 
vai. vakare, pobažnytinėj svetaiSVc 
Fifth St, So. Boston, Mass. —

LIETUV. DUKTERŲ DR-J 
PO GLOBA MOTINOS fiVi 

VALDYBA

Jau prieš $u tūkstančiu nugalėtojo, puošdavo kapį 
metu rože vadinosi gelių ka
ralienė. Iš tiesų, tas vaidas 
gal jai ir tiko, nes, kaip to
liau matysime, senovėje my
limiausia gėlė buvo rožė.

Graikų poetai savo gies
mėse. aprašydavo rožę, kaip 
kariįienę. Tuo Taiku rožė bu
vo meiĮės, grožio ii- jaunys
tės simbolis^ Senpvėje rožės 
buvo gerbiamos netik turtuo
lių, bet ir beturčių, jomis bu
vo puošiama netik rūmai, bet 
ir aplūžųsios lūšnelės..

Graikai rožę buvo paskyrę įtiek sumažindami rožių 
Erosui (meilės Dievui) ir 
Afroditei (grožės ir meilės 
deivei).

Apie rožių atsiradimą pa
sakojama įvairiai.

Anakreonas sako, kad ro
žė atsiradusi drauge su Ve
nera iš jūrų putų; kiti sako, 
rožę sutvėrusi Flora, auga
lą deivė. Iš karto, kaip pa
sakojama, rožė buvusi balta, 
nekvepėjusi. Erosas bevaik
ščiodamas įsidūrė koją. La
šui kraujo kritus ant baltos 
raudonos spalvos ir nuo to 
laiko turime raudonas rožes. 
Koranas, Mahometų švent
raštis, sako, kad rože atsira
dusi iš Mahometo prakaito.

Semitų ir graikų kunigai 
puošdavosi rožėmis. Romos 
imperijoj vartodavo labai 
plačiai vainikus iš rožių ir 
mirtą nupintus, dėdavo ant 
galvos, puošdavo statulas, 
vartus, apiberdavo rožių la
peliais ir iškaišydavę veži
mus, grįžusiųjų iš karo ir

neg, švęsdavo rožių šveptes.
■ ' i? ’ (-.-■■<T'-tt

Rožes vartodavo laiko puo
tų ir vestuvių. Puotų laike i 
jų būdavo netik vainikai bei 
įr buketai. Rožių lapelius 
verdavo aht siūlo, paskui 
traukdavo nuo siūlo po lapelį 
ir mesdavo į vynų. Puotų me
tu tiek pristatydavo rožių, 
kad svečiai kartais apalpda
vo nuo to malonaus kvapo.

Kristui gintus puotos nesi
liovė, o krikščionys toms puo
toms priešinosi, tuo gal šiek 

rei
kalavimą ir auginimą.Bet ro
žes ir krikščionys labai ger
bė. Istorija liudija, kad 475 
m. vysk. Medardas Prancū
zijoj nustatė rožių šventę. 
Prie tos šventes prisidėjo pa
tys gyventojai. Vėliau, dar 
1640 m. Liudvikas XIII bu
vo pakviestas į šventę, kuri 
Įvyko Levareno pily. Liudvi
kas, negalėdamas dalyvauti 
toje šventėje, pasiuntė savo 
mėlyną juostą, kurią liepė 
dovanoti tam, kuris bus užsi
pelnę 
mos ant vainikų įvairių spal 
vų juostos.

Kalbame ir LictuviHcai

382 Broadway, South Boston

»___ TeL Sbath Boaton 2870
k.* 1 -ss-u
LL-------------------------------
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TpRIGĖRĖ KAVALIAUSKAS

Sekmadieny, birželio 23 d. pri- 
gej-d-besimaudydamas Lake Archer 
Jąozas Kavaliauskas. 41 metų am
žiaus. Jis gyveno po numeriu 363 
Qąincy Stv Dorchester. z.jiį

A. a. Kavaliąaaka^.' pridėjo 
pria Syiuv. Lięt-y^v. Kazimiero, D. 
L. K, Keistučio, I). L. K. Gedimino 
ir L. Ūkčsų draugijų..
f paliko nuliūdiiąę žmoną ir ket?y- 
riis'vaikux. a

Įjąiclotuvės bus trečiadieny, ku
riomis rūpinasi vietos gfaborius p. 
UJAlpineviČjus-

Tai bus vienas iš puikiausiu ir linksmiausių Išvažiavimų. Bus įvairiausių lenktynių, 
žaislų, dainų, kalbų. Programą ruošia tam tikslui specialiai išrinkta komisijAf 'Yra 
paskirta $50 vien dovanoms laimėjusiems įvairias lenktynes. Baseball rungtynes į- 
vyks tarp South Bostono ir South Worcesterio Vyčių baseball komandų.

Į šį išvažiavimą yra kviečiama ir be abejo dalyvaus geriausia pasaulyje plaukikė, 
kuri pasaulinėje Olinipijadoj Holandijoj laimėjo du aukso medaliu kaipo geriausia iš 
geriausių visame pasaulyje plaukikė, lietuvaitė Albina Osipavičįųtė. Taipgi yra 
kviečiamas geriausias Naujos Anglijosnardytojas (fancv diver^i^. Jasionis iš Nor- 
wood’o, Mass. .

ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS BUS VELTUI
Visi žinote Palangos grąžjimę. jos plačias pievas, kvepiantį pušynų, sidabrinį ežerą, to
dėl lai nei vienas nelieka surūkusiame pūeste bei užsikiinšūsiame byčiuje, bet visi va
žiuoja į Palangą! . * - p. • . Kviečia RENGEIAt
P. S. Vietas kelionei užsisakykite pas'vietinės Vyčių kuojas narius bei veikėjus. Lis 
ar snigs, išvažiavimas vistiek įvyks, nes yja užtektinai pastogės.

' PAGERBĖ KUNIGUS
Pereitą nedėlios vakarą birželio 

23 d. „įvyko Lietuviu Parapijos 
Svetainėj šauni vakarienė pager
bimui naujų So. Bostono klebono 
knn. P. VririnauSkie ir vikarą kąn. 
F. Nortrit®. <Tlip ’pet 'pagėrblrriui 
buvusių klebono kun. K.. Urbona
vičiaus ir vikaro kun. P. Strakaus- 
ko.

Malonu kiekvienam buvo daly
vauti vakarienėje. Visiems buvo 
džiaugsmas girdėti pasišventimą 
naujų kunigų darbuotis žmonių 
sielų vedimo. Šitas paskirtas dar
bas yra sunkus. Kelias nėra rožė
mis nuklotas, nes prie kiekvienos 
rožės randama ir erškėčiai.

Meilė visados veikime pasirodo. 
Kas myli savo artynsą arba ‘drau
gą, tas parodo tą meilę gyvu 
veiksmu. Šitokia meilę So. Bosto
no parapijonai parode naujiems 
savo kunigams. Jie išreiškė meilę 
ir garbę prirengdami didelę vaka
rienę ir atsilankydami apie 300 
žmonių nepaisant dienos karštumo.

Toastmasteriu buvo visų gerai 
pažįstamas Cambridgiaus klebo
nas kun. F. Juškaitis. Programas 
buvo įvairus. Svečių privažiavo

Pirminlnkna — J. GrublnskaS. ---- "
24 Prescott St, Readville, 

Vice-Pirmininkas — J. Markelio^ -'.g
140 Bowen St., So. Boston, Mass. S

Prot. Raštininkas — P. MiUns,
541 E. Seventh St, S. Boston, 

Fin. Raštininkas — M. Seikis, .
364 W. Broadvvay, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — V. Balutis , y
36 Mercer St., So. Boston, MaM. ■ - 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Wlnfield St, So. Boston, MaM

Draugija laiko susirinkimus kas-ant- 
ra nedžldienį kiekvieno mžneslo, PO 
num. 492 E. Seventh St., parapijos į 
salėj, 7th St, South Boston, Mass. v

ŠV. JONO EV. BL. PAiALBJį 
DR-JOS VALDYBA *

Pirmininkas —- Motiejus žiobs, '
539 E. 7th St, So. Boston, Masa.* j- 
Telephone South Boston 3552-R. > U

Vice-Pirmininkas J. L. PetraasJtąĮ^’.
24 Thomas Pk., So. Boston, Mahą.jžri- 

Prot Raitininkas — Jonas GUnecklur,.'?*
5 Thomas Park, So. Ęoston, Maga,. 

Fin. Raštininkas — Matas SeįMak •
364 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudilunas, •
885 E. Broadvvay, So. Boston, Ma»|r”-'1i 

Maršalka — Jonas Zuikis, .
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kM ' $ 
trečią nedėldienį kiekvieno 
nėšio, 2-rą valanda po pfetti 
parapijos salėj, 492 E. SeventlĮ. 
SL, So. Boston, Mass.

CITY POINT 2 šeiipynų namas ir 2 
karų garadžius, 5-6 kambariai, prieky 
ir užpakaly piazai, vėliausios mados j- 
taisymaL labai parankioj vietoj. Psejiė 
$13300. Jne«i $2,50Qį’ » ' ’ į

tJ'STRJ^ST, South BosUhr, 2 šeimy
nų namas, 4-5 kambariai su Įtaisymais) Japvlinkės parapijų 
labai graži.vleti (jei *™-»—va 
$5,700. Įnešti tik 
lengvų išlygų. .

VIENOS ŠEIMYNĄ 
tuvė ant Brofldtvay,'' 
kambariai sn i n ta bumais, 
tinka bile kokiam bizniui. Prekė $8,300, 
Įnešti $KW». v . •. : -

ANT MAINO Dorchestery 6 šeimynų 
marinis namas su vėliausios mados 1- 
talsymaK Mainytų ant farmos arba 3 
ąeĮmynų namo South Bostone. 
j. MATTAPAN, naujas 2-jų šeimynų, 6-5 
kambariu, prieky Ir užpakaly pis&ai, di* 
dfelis daržas ir., neužbaigtas 2-jų--tarų 
ŽuTadžius. Geroj Vietoj. Trokš $7,800. 
Tifeštl tik'rtjODOir'' <4 i " i ' ••

TAI P-G F In&iurina ųamus, -nnU^nobi- 
Ihis nuo agnias ir pavogimo Ir natrių 
rakandus per geriausias 4tolDpanlJa.<

TAIP PAT atlietu Constable darbus. 
Virš minėtais reikalais inatykit mane.

BR0N» KŪNTRIM '
120 Marine RA, loštoj Mass.

X z ’

Pasakojama, kad septyni 
Graikijos miestai reiškė pre
tenzijų būti; Homero gimti
ne, bet, iš tikrųjų, tokių 
miestų buvo II! Kada bu
vo parašytos Homero po
emos? Gilesni tyrinėjimai 
atveda prie minties, kad 

, Homero poemos buvo su- 
; ram tūkstantį metų prieš 

kurtos ne vėliau kaip ,ant- 
Nuo to laiko ir deda- Ki*- g-> maždaug XII amž.

• Ar Homeras yra istorinis 
j asmuo, ar jo veikalai yra 
I kolektyvinis darbas? Į tai 
Į Herstlet’as gražiai atsako, 
kad “žmonės visada turi no
ro susmulkinti didelį asme-Jaus. miega savo gimtoji kalba per 
ni, jeigu negali jo suprasti

CAMBRIDGE, MASS. 
Parapijos piknikas

Birželio 23 d. pikniko veikėjai, 
gaspadorius, jo padėjėjai ii* gas- 
padinės turėjo susirinkimą. Pasi
rodė kad valgiai ir kiti ^reikmenys 
piknikui yra suaukoti. Valgius pa
čios gaspadinės sukolektavo bei 
pačios aukavo. Garbė tokioms pasi- 
šventusioms gaspadinėms.

LDS. 8 kuopa aukavo visus sal- 
dąinius ir patįs pardavinės, darys 
parapijai pelną. Reikia pabriezti, 
kad LDS. 8-ta kuopa yra ideališ
kiausia kuopa tur būt visoje orga
nizacijoje.

Bušų tikietus uoliai pardavinėja 
šie asinenįs: Al. Potembergas, J. 
Mickevičius, Y7!. Jakus ir VI. Jane- 
liūnas. Kad tik diena birž. 30, bus 
graži, žmonių privažiuos pilna Pa
langa.

į . Visi iš visur nuoširdžiai kviečia
mi atvykti sekančiame sekmadie
nyje Palangon, Lawrence, Mass.

Parapijines Mokyklos 
Užbaiga

Birželio 21 užsidarė Cambridge 
lietuvių parapijinė mokykla, ku
rią jau trys metai kaip pradėjo ir 
veda Jėzaus Nukryžiuoto Seselės. 
Užbaiga buvo padaryta iškilmin
gai bažnyčioje. Šv. mišias, padė
kos, laikė pats klebonas kun. F. 
Juškaitis. Pamokslą sake kun. 
A. Vaškelis iš Waterbury, Conn. 
Daug gražių minčių pateikė gerb. 
pamokslininkas. Palaiminimą su 
Šyč. suteikė klebonas. Po tam bu- 
vp dalinamos vaikeliams dovanos 
hL “prizai.” Visi džiaugėsi. Se
kančiais metais bus daugiau moki
nių. ------- —------

yra laikraščiuose 
rasti žinių, ka4>'r esą, kvie
čių grūdai, • randami prie 
mumijų, pasėti sudygsta, 
nore yra kelis tūkstančius 
metų išbuvę kapuose. Dide
lių botanikos sodų Kew 
netoli Lohdono vadovybė y- 
ra padariusi moksliškų ban
dymų tuos pasakojimus pa-i 
tikrinti. Visi bandymai da
vė neigiamų vaisių U nei vie
nas senovės Egipto kvietys 
neišdygo, ir tuo būdu vi^us 
tokios rūšies pasakojimus 
reikia laikyti grynais prasi
manymais.

L.7R. K. SALDŽIAUSIOS SlRDr^ 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA



y 
r- ' • ’ »mes: “Nors esantieji ant mė

nulio' kraterai ir pirfritau bii- 
’ vo laikomi vulkaninės kil
mės, tačiau šie nauji tyrinė
jimai duoda naujų ir tvirtes
nių įrodymuj apie tos nuomo
nės tikrumą. “G. D.”
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PERGYVENO ŠEŠIS’VYRUą; 

TURĖDAMA 50 VAIKŲ
Pietinėj Afrikoj/ Lonštj|<į 

de, gyvena 79 metŲ nasfe 
Ben Wvk, kuri ištekėjo už 
vvro turėdama 18 metą ir pa
siliko našle turėdama vien® 
kūdikį. 10 mėnesių vėliau iš
tekėjo už našlio Broteri su 
keturiais vaikais, šu ku- 
riuom pergyveno pusantro 
meto, pasilikusi vėl našlė su 
penkiais vaikais. Po penkių 
mėnesių ištekėjo už Dovydo

MĖNULIO SUDAROMOJI 
z - . MEDŽIAGA

, * a J

Tg • Iš kokios bebūtų medžia
gos susidaręs mėnulis, vienas 
dalykas yra aiškus ,tai jog to
ji medžiaga nėra kietai, kaip 
i&bla, susijungusi. Ji daugiau 
panaši į ugniakalnių pelenus, 
jfiegu į kietą akmenį. Dr. P.

.Epštein’as iš Califomia 
Jįi8tituee of Technologv, iš
matavęs įvairių medžiagų at
galimo geritumą, rado, jog 
ganitas atšala labai iš leng
vo, taip kad jo atšalimo ro- 
diklis tėra 1G; basaltas atšala 
greičiau ir jo rodiklis yra 24; 
kvarco smėlis atšala dar grei
čiau ir jo rodiklis yra 58; o 
pumico akmens rodiklis sie- 
kia nuo 100 iki 150. Mėnu
liui uštemus, Žemė užstoja 
jam Saulės spindulius, taigi, Pieters, kuris turėjo T vai- 
jis tada atšala. Tomis pa
čiomis priemonėmis, kaip 
aukščiau minėtų medžiagų, 
mėnulio atšalimo greitumą 
jam užtemus išmatavęs Ep
štein’as rado, jog jo atšalimo 
rodiklis yra lygus 120. Vadi
nas toks pat, kaip ir pumico 
akmens rodiklis. Pumicas 
yra vulkaninės kilmės ak
muo; taigi ir mėnulio pavir- 
-šius turi būti vulkaninės kil-

DIDŽIAUSIA DOVANA
■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 vaiki) laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo- 
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių paci- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

kus. Su juom gyveno 11 me
tų ir susilaukė dar 7 vaikus. 
Po jo mirties pasiliko vėl 
našlė su 19 vaikų dėl išmlaiti- 
nimo. Ketvirtą kartą ištekė
jo vėl už našlio DuniloCrovi, 
tėvo 8 vaikų, su kuriuom per- 
gvveno 11 metu, susilaukda- 
ma 4 vaikus.

Po jojo mirties buvo per 
penkis metus našlė, po to iš
tekėjo už Henrikio Glopp, 
jaunikio, su kuriuom taipgi 
pergyveno 11 metų ir susi
laukė 10 vaikų, bet ir tasai 
mirė. Du metu po to šeštą 
kartą ištekėjo vėl už našlio 
su 5 vaikais, Henriko Bon 
Wvt, su kuriuom susilaukė 4 
vaikus ir tasai po 10 metų 
mirė. Moteriškė pergyveno 
visus tuos mūčelninkus, bū-

MOTORINIAI VEŽIMAI SUV. NUO
---- VALSTIJOSE ,
1928 m., 24,493,124 motorir

Suv. ^aĮštįjošer, t y- 5.9%; 
daugiaus negu buvo 1927 m. 
Skaitlynes įmma pasazien- 
nius autojppPiKus, “taxis>” 
busus, motorinius trokus ir 
jvieškelių traktorius. 118,000 
metoręyklių užregistruoja, 
j . New • Ižorkas- turėjo dau
giausia ;aųtom0hįhiL J928m. 
i— suvirs 2,000,‘dČb. Califop- 
pija antroj .vietoj su 1,800,- 
000; Ohio trečioj su-1,650,- 
000; Pennsvlvani ja, Illinois 
ir Michigan' anas valstijas 
seka. 71.^8

Sulyginant užregistruotus 
automobilius su gyventojų 
skaičium, randame, kad yra 
vienas automobilius kiekvie- 
niem penkiem Suv. Vąlstijų 
gyventojam.

Rokuojama, kad važiavi- 
,mo užmokestis pšsieks net 
$10,000,000,000 į metus, ku- 
.rios sumos, $5,400,000,000 
gazolinui ir $1,200,000 rata- 
lankiams. Šitas milžiniškas 
automobilių skaičius' apsun
kina važiavimo problemą A- 
merikos miestuose. Kasdien 
70 užmušimų raportuota. Vi
si miestai ir visos valstijos 
stengiasi apsaugoti gyvento
jus Įvedant varžingesnius va
žiavimo reikalavimus.

F. L. I. S.

---------r
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Adomas hftpč nųkdti dang- 
. čius, ir visi nusistebėdami 

momU giminės tėvas A- pamatė^ kadkįek vieno j slą- 
^omaš ttitėjd septyhhis*šu- tinėj buvo puiki mergaitė, 
iiuatir tik Yiehą dukterį -y 
kaip sako {Įdavimas: . lį 
duktė buvoSmeili, dievota, 
mažakalbė, dora, mandagi, 
darbšti, trumpai sakant 
buvo pilna visų dorybių ir 
grožio. Jii tokia pasiliko vi
sados. ’ <
:: Gudrusis protėvis Adoma? 
matydamas, kas dedasi, siž- 
galvojo tokį dalyką: padir
bo septynias statines, ir vieį 
n°j 3U paslėpė savo dukterų 
Kitose šešiose patalpino — 
žąsį, gyvatę, katę, avį, meš
ką ir.. .

Po to sumaišė tas statines 
iškalęs ir lįepė sūnums rink
tis. 0, kad žinotumėt, kaip 
nenorėdami ir drebėdami sū
nūs ėjo prie statinių ’ Kai 
kiekvienas .išsirinko statinę

Visi sūnūs buvo labai paten
kinti.
. Bet, deja, kiekviena tų 
jnergaičiif* pasilaikė praei
ties liekailas ir įprotį. Vie- 
ha gageno, kita švįįkštė ir 
buvo nuodinga, trecia brai
žės ir buvo klastinga,’ ketvir
ta bliovė ir buvo kvaila, 
penkta evpddma lojo, ir tu
rėjo blusų, šešta niauksojo 
ir/ urzgė per kiauras dienas 
pykdama; kaip meška, ir tik 
septinta buvo žavejanti ir 
dora, kaip tikra mergaitė. 
Nusivylė anie šeši vyrai ir 
tas pačias kančias perdavė 
savo vyrų kartai. Taip pa
siliko iki šios dienos: iš 
septynių moterų vos tik vie
na yra gera, maloni ir dora.

M. L.”

hagag'eno, kita švįfkšt

LDS. Kuopą;
Brooklyn, n. y.

I LDS. 12 kp. mėnesinis susiriiv 
kirftas įvyks brržellov *28 d., 7:3b 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

r- 1

< •EASTON, PA.
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. Songaila
■

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.

Valdyba

i

t

LIPŠNT PARDAVĖJA
Turguj kaž kokia ponia klau

sia :
— Po kiek kiaušiniai?
— Keturi už litą.
— Bet kiaušiniai tau jau labai 

mlaži...
—• 01 Jei vištos būtų žinojusios, 

kad ponia juos nupirksi, tai tikrai 
būtų didesnius padėjusios.

“M. L.”

KAD TIK NORI
Teisėjas: Kaip galėjai savo bro 

liui išmušti net tris dantis!
Teisiamasis: Pone, teisėjau, kač 

tik žmogus nori, viską gali.
“M.

DIDESNĖ BURNA
Motina: Petrei, nevalgyk 

greit — užspringsi, nesveika, 
aš pasrebiu šaukštą, tu tris.

Vaikas: Bet už tat mamos bur
na triskart platesnė. “M. L.”

L.’

- TeL Talbot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(Višniausfcas)

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietų
220 MINOT ST., DORCHESTER

VALGIS PATRAUKIA SKRUZ
DĖLES IR BAMBATIERIUS 
Tikriausias būdas apsau

gojimui namu nuo skruzdė
lių., tai nepalikti jokio mais
to ant lentynų arba kitose 
vietose, kur jos gali prieiti, 
sako Suv: Valstijų Žemdir- 

dama apsupta 50 vaikų, ku-(bvstės Departamentas. Skru-
rie jąją vadint) motina. Lyg 
šiam laikui susilaukė “tik” 
278 anūkus. “L. K.”

PRANEŠIMAS
X

Didelį išvažiavimą rengia Mote
rų Sąjungos Conn. Apskritys lie
pos 7, 1929 ant Ligbt 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

•®®®e©©©s©©©s©se©<5®©©®e©9©©©s®es®©®®e®®©s®®®®®®®®®®®9 
I Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo Į j 

mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip < • 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, y 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis p 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- ’ 
ti, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin- H 
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams p 
ūkininkams tik laikraštis U

I “UKININkAS” nes h

zdėlės eina ten, kur randa 
valgio, ir jei valgis bus lai
komas metaliniuose induose 
arba šaldytuvuose, ir visi tru
piniai nuo žemes surankioja- 
mi, nuo skruzdelių galima 
apsisaugota Piragas, duona, 
cukrus, mėsa ir kiti valgiai 
patraukia skruzdėles.

Bambatieriai neina Į vie
tas, kur jiems nėra maisto, ir 
jei visi valgiai bus laikomi 
saugiose vietose, ir trupinių 
niekur nesi ras, bambatieriai 
tokiose vietose neapsigyvens.

f.l. I. S.

ar-

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

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi- 
mais klausimais: apie že^iės dirbimą, gyvulių mi-
ginimą, šeimninkavimą, rinkų ir kainas, deda daug < ’ 
gražių pasiskaitymų, juoku, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietūvo- *; 
r' je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- i! 
[ je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- J 
i rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- j Į 
į nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino ! Į 
Į 7 g-vė 30 Nr. j;
į U. • Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- ! Į 

šiaušias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl | 
į ■'didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį Savo 
j giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje._____

t

I
Tel. Brocktin 5112 X

DANTISTAS |

DR.A.J. GORMAN |
(GUDAUSKAS) ■' |

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 101 
10 iki 12 nrali; . dieną nuo 2 S 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 vai.S
Sekmadieniais pagal surtarties. X

■"• *.............................r • *   —

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

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

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 7 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
moks, 
būti,

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

taip 
Ko

DRANGOS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie 

čia! meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnj?..
> — Tai dar prieš Didijj Karą pla-

■5iai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas/' gražus savaitraštis
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

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

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

Su pagarba,
“Šaltinio” A dminintracije

Valdyba

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

mas įvyks lįepos 7 d.', tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

SAINT CLAIR, -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 naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

Lietuvis Graborius

P, J. AKUOČIUS
258 Broadwąy, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams 'arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. .  

SAINT CLAIR, PA. ____
LDS. T07^kp. mėnesinis susirin- 

limas jvyks liepos 7-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

i BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
liepos 5, 7 :30 vai. vakare, Lincoin 
svetainėj, 26 Lincoin St. Ateikite 
visi. _ Valdyba

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

r.as įvyks trečiadienį, liepos 4-tą 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
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 r vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ią-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

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

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

Tel. So. Boston 9823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASEARAVICIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
OJtio valanda: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nno 2:80 iki B 
ir nno 6 iki g vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldlenials, taip-gl seredomis nno 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parafiyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieS 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iJkalno.

Dr.Grady,327^HtHL
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry- 

-1 * " “ * ------------
niais 10—12 tiktai.«• —r TT

•* • , * • • : • 1 
Telefonai: So. Boston 1662—1371

A. J. KUPSTIS 
žemnamijoe, Apdrandos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nno 0 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji teialngtaudo patarnavi
mo ir gertanaių pirkinių, kreipkitės 

pa* tnua.
882 W. BROADWAY ‘ 

SOUTH BOSTON, MASS.

■

t •

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte 
SKAITYKITE

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮw

ir

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate Ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

HARTF0RD, 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 svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

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

“Mūsų Laikraštį“ leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

“Mūąų Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę Visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.
Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug. _.

.“Mūsų Laikraštis“ nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai Latvi jo j,Es-

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

ter 2=5,- <—8 »AK*re: žekfoidle,: tij0j ir Vokietijoj kaina ta pati? nlola 10—10 w w W r

< i
< i

o visur kitur užsieny j (taigi ir A- 
tnerikoj)—trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
BĮ Nr. “Mūsų Laikraštis.“

E.V. WARABOW
(Wrubl įaustas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAI^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvrood 1508

MONTELLO OFFIOH 
10* Anea Street 

Telephone Brockton 1644-J
TeL So. Boston 0506-W. ?

Lietuvyi Dantistai i

A. L. KANČIOS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nno 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po ptet Ir 
nuo 6 Iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamnoto jas 
877 Ir 448 Cambridge Kreet 

Cambridge, Mase.
TelejdtoM Unhendty 8831-W

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

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

BROOKLYN, Ns Y.
Pirmadieny, liepos 10-tą dieną, 

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

Valdyba

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

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

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 14 d., 6 vai. vakare, 
>ažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
denėe Str Visi nartai būtinai atei-" 
cite, nes tnrime apsvarstyti kele
tą svarbhj klausimų. Be to, gera 
>roga užsimokėti duokles.

Valdyto

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
tpos 9. tuoj po sumos, Lietuvių 

bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užshno- 
cėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organirmo 
simbolizavimas fjgfniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.




