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HANK0W, Kini ja.—Pra
neša, kad Sovietų Rusijos 
raudonoji armija jau pradė
jo kruviną karų prieš kinie
čius. Hupeh provincijoj už-

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

NUSKENDĘ 60 QĄNŲ 
KADETŲ
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KOPENIIAGEN. — Pra
neša, kad plaukę iš Pietų A- 
merikos į Daniją būriniu• * 
laivu Kobenhavn 60 danų 
kadetų žuvę kur nors Atlan- 
tiko vandenyne. Sako, kad 
tas laivas Pietiniam Atlan- 
tike matytas sudaužytas.

VOKIETIJA NEPRISIIMA 
KALTINIMO Už BU

VUSĮ KARĄ

J. E. VYSK. PALTAROKO 
PADĖKOS LAIŠKAS

(Šis laiškas rašytas kun. J. Švagž- 
ažiui, A. L. R. K. Federacijos iždi
ninkui, Montello Šv. Roko parapi

jos klebonui)

Panevėžys, I929-VI-19
Aukštai Gerbiamasai 
KunigeKlebone! 7
. Didelio džiaugsmo suteikė 
man gerbiamojo laiškelis ir 
iš p. Danylos Petro gauti 1,- 
550 litų sušelpti nukentėju- 
sieins nuo nederliaus Šiau
rės Lietuvos gyventojams, 
kurie mano nuožiūra ^šal
pos verti. Pirmi Brockto- 
niečiai pasiuntė mano dispo
zicijai taip reikalingi]

Ypač malonu buvo 
tvti, kad tai jaunųjų, 
nėra matę Lietuvos,
vaisius. Kilni jaunimo šir-, 
dis paragino einant iš trol>os 
trobon rinkti pašalpą mano 
vyskupijos diecezonams, nes 
nederlius palietė daugiausia 
Panevėžio vyskupiją.

Siunčiu ganvtojo laimini
mą kaip rinkliavos sumany
tojams, taip aukotojams bei 
rinkėjams ir nuoširdžią pa
dėką vardu tųjų tautiečių, 
kuriems jų aukos pasaldins 
kasdienį duonos kąsnį...

Pamatęs Brocktono kata
likų tiek geri] nori], drįstu 
priminti kitą svarbų vysku
pijos reikalą, būtent stato
mą Panevėžio katedrą, šie
met Kristaus karaliaus die
noje norėtumėm pakonsek- 
ruot. Tačiau nederliaus me
tais sunkoka su pinigais.

Kaip savo širdyje, taip ir 
katedros sienose, marmulinė- 
je lentoje Brocktoniečių 
vardą norėčiau Įrašyti auk
so raidėmis: kas aukoja tūk
stantį litų, tą Įrašome pa
minklinėse lentose: amžiams 
pasiliks geradarių atmini
mas. ..

Pirma Lietuvoje bažnyčia, 
kuri Amerikos pavyzdžiu tu
rės apačioje salę susirinki
mams... Žiemą norėtumėm 
apšildyti. Bet visa tai toli
mesnės ateities rūpesčiai. 
Tuo tarpu čia norėtumėm į- 
eiti 'su pamaldomis.

Maldauju Dievą gausių 
Viešpaties malonių, gerbia- 

___majam kuniguLklehonuiMr 
jojo parapijiečiams.

+ V. Paltarokas

. BERLYNAS. — Vokieti
jos vyriausybė, 
dešimties metų 
nuo pasirašymo
taikos sutarties. paskelbė 
proklamaciją, kurioje smer
kia kaltinimą būk Vokieti
ja pradėjusi buvusi‘karą ir 
kviečia savo piliečius vieny
bėm.

Toji proklamacija sujudi
no pasaulio politikus, nes 
jie pamatė, kad nė sunkios 
reparacijos neužslopino ga
lingos vokiečių dvasios.

LENKAI NUKOVĖ
LIETUVOS PILIETĮ

KAUNAS. — Lenkų sar
gybos kareiviai ant Merkio o*

upės nukovė Lietuvos pilie
ti Stepą Drazdeną, kursai 
buvo ant plukdomų Į Lietu
vos pusę sielių.

RYGOJ SUSPROGDINO
VOKIEČIŲ PAMINKLĄ

Naktį į sekmadienį birž. 9 
d. Rygoj susprogdintas bu
vusiems Londsvero daly
viams atminti paminklas, 
kuris buvo iškilmingai ati
darytas ~š. m. gegužes men. 
22 d., dalyvaujant visoms 
vietos vokiečių organizaci
joms ir dideliam skaičiui pu
blikos. Nežinomi piktadariai 
padėjo po paminklu sprogs
tamos medžiagos ir su dag- 
čio pagalba jį susprogdino. 
Sprogimas buvo tiek stip
rus, jog aplinkiniuos na
muos išbyrėjo langai. Ties 
paminklu buvusios eglės nu
plautos kaip peiliu. Sekma
dienį rytą Į įvykio vietą at
vyko policija, ir teismo val
džia. Prie paminklo rasta 
daiktinių Įrodymų, ačiū ku
riems tikimasi piktadarių 
pėdsakus susekti. Eksper
tų nuomone, sprogdinimui 
buvo suvartota 2 kilogramai 
sprogstamosios medžiagos. 
Iš paminklo liko tik krūva 
akmenų.

Rytinis “Latvijas Sargs” 
griežtai smerkia piktadarių 
vandalizmą ir pareiškia nuo
monę. kad paminklas su- 
sprogd i n t a s pro vok aviniu 
tikslu, kad būtų sugadinti 
santykiai tarp vokiečių ir 
latvių ir sudaryti sunkumai 
dabartinės vvriausybės koa
licijai. kurioje, kaip žinoma, 
dalyvauja Ir vokiečiai.

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ
REDAKTORIAI NUTEISTI

X __________

VILNIUS. Gegužės mėn. 
27 d. Miesto Teismas (Sąd 
Grodzki) nagrinėjo seniau 
ėjusio “Vilniaus Aido” re
daktoriaus p. J. Urbanavi
čiaus bylą. Kaltino Miesto 
Storastos atstovas p. Žilins
kas. Jis, kaip rašo “Žyeie 
Ludu,” reikalavęs didžiau
sios bausmės. Teismas nu
teisto p. Urbanavičių 500 
zlotj pabaudos, arba 6 savai
tes kalėjimo. Buvo taip pat 
nubaustas ir “Žyeie Ludu” 
redaktorius p. Veleckas 400 
zlotų pabaudos.

KAUNO VALDYBOS PROJEKTO 
NEPATVIRTINO

Kąunas. — Vidaus Reika
lų Ministerija, Kauno mies
to valdybos projekto apie 
užtraukimą vidaus paskolos, 
nepatvirtino, nurodydama, 
kad turi matyti savivaldy
bių departamentas kiek pi
nigų ir kokių reikia miesto 
reikalams. Reikalingus Kau
no miesto savivaldybei pini
gus, būk būsią galima gauti 
iš numatytos gauti užrube- 
žy valstybinės paskolos.

ėmę tris mieštis ir kiniečius 
paėmė savo vergijon.

Dabar aiškiai pasirodo, 
kad komunistei yra didžiai- 
si karo šalmiukai. Jie be 
kraujo praliejimo negali gy
venti. To reikalauja komu
nistų principai

kad iš priežasties Nepriklau
somybės (Fourth of July) 
šventės penktadienio nume
ris neišeis. Po švenčių vėl 
eis kaip paprastai.

Linkime linksmai ir lai
mingai praleisti šventes.

ŠV. TĖVAS APLEIS
VATIKANU LIEPOS 25

POINCARE IR BRIANO 
SUSIKIRTO 

•A •

PARYŽIUS, birž. 29. — 
Pranei jos vyriausybės gal
vos Poinearė ir Briand su-, 
si pešė dėl skobi Jung. Valst. 
Briand piktinasi, kad pre
mjeras Poineare prašė Jung. 
Valsty. atidėti mokėjimą 
$400,000,000 karo skobi. Jis 
mano, kad prašymas atidėti 
mokėjimą yra didelis pasi- 
žeminimas.

.SHirt.umaLlS^momų tarp 
Briand ir Boiftėare jau nuo 
seniai buvo, ir tik dabar 
pradeda iškilti viešumon.

Vatikano Miestas, liepos 
1 d. — Šv. Tėvas pirmą kar
tą išeis iš Vatikano rūmų į 
Šv. Petro kryžkelę liepos 25 
d.. Šv. Jokūbo apaštalo 
šventėje.

Nuo 1870 m. šv. Tėvas bu
vo užsidaręs kaipo kalinys ir 
tik pasirašius sutarti su I- 
talija ir atgavus Vatikano 
miestą vėl liko laisvas Baž
nyčios valdytojas.

LIETU VOS SKAUTUS> 
. KVIEČIA Į ISPANIJĄ 

/ . -........... -

Ispanijos ministeris Rygo
je savo vyriausybės paveda
mas, Įteikė Lietuvos nepa
prastam pasiuntiniui ir Įga
liotam ministeriui Rygoje p. 
Daįlided pakvietimą Lietuvos 
skautams dalyvauti nuo š. m. 
rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 3 
d. Įvykstančioje Barcelonoj 
tarptautinėje skautų stovyk
loje.

TRANKĖSI PERKŪNĖLIS, 
DAUG ŽMONIŲ ŽUVO

BELGRADAS. — Laike 
paskutinių dviejų savaičių 
Jugoslavijoj buvo audringas 
oras. Perkūnėlis ir žaibai 
trankėsi. Žuvo apie pusant
ro šimto žmonių. Be to. lie
tus pridarė daug žaols.
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Brocktono lietuvių aukų 
rinkimas badaujantiems Lie
tuvoje tikrai vertas dėme
sio.

Brocktono jaunimui pa
rūpo Lietuva. Sutarė/susi
skirstė poromis, perbėgo per 
parapiją ir i porą vakaru 
surinko $155.00 kuriuos fuo- 
jaus ir 
lene i jos 
vardu.

Gaila, kad Broektone be
veik nėra panevėžiečių yra 
viena-kita šeimyna nuo Va
balninko ir Krinčino tai ir 
viskas. Jei būtų kiek dau
giau tai be abejo bent vieną 
šimtinę tuojaus pasisektų 
surinkti ir nors ja paremti 
katedros
Galimas daiktas, kad ir tie 
keli panevėžiečiai panorės 
suteikti tokią pagelbą, koki

statymo reikalą.

išsiuntė Jo Eksce- 
vyskupo Paltaroko yra jų galėję.

K. J. s.

KETURI ŽUVĘ ISPANIJOS
LAKŪNAI ATSIRADO

♦

LONDONAS, birž. 29. — 
Keturi Ispanijos lakūnai, 
kurie buvo žuvę Azorose at
sirado. Juos rado Anglijos 
jūrininkai, kurie buvo iš
plaukę laivu Eagle lakūnų 
ieškoti. *

Lakūnų vadas maj. Fran
co pareiškė, kad jie buvo 
priversti nusileisti, nes pri
trūko gazolino. Nusileidę 
arti Santa Maria salos ant 
Atlantiko vandenyno. Van
duo buvo audringas ir ori- sprendimas .priklausys nuo daly- 

mus pasazicrius blaške į vi- , * . _ L. .
sas puses pakol netikėtai iš- gausus delegatais.
metė ant Santa Maria salos. |

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS
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28 SUVALKIEČIŲ 
BYLA

VILNIUS. Jau keli 
tai eina, kaip neturtingi 
žmonės tąsomi po teismus. 
Teisman patraukti buvo šie 
asmens: Kazys Mielkus,
Juoz. Jurkūnas, Petras Va- 
inčius, Juozas Lukoševičius, 
Motiejuj Markevičius, Juo
zas Kibys i s, Juozas Vazne- 
lis, Juozas Kraužlvs, Juozas 
Stanelis ir Juozas Kereišis 
—Vaitakiemio sodžiaus; An
tanas Šupšinskas, Jurgis Sa
vickas, Jonas Ivoška, Vaz- 
nelis ir Valinčius — Valin- 
čių sodžiaus; Jonas Dani
liauskas, Vincas Vitkauskas, 
Kasickas ir Stankevičius — 
Šilainių sodžiaus; Jonas 
Stdskevičius, Kostas Cibuls
kas, Kryžauskas ir Mazaus- 
kas — Trakiškių sodžiaus; 
Jurgis Jurkūnas — Graužiš- 
kių sodžiaus: Jonas Peičius 
— Rastinių sodžiaus; Paz- 
nėkas — Šlynakiemio so
džiaus; Daminykas Kuršą— 
Agurkų sodžiaus; Bilkevi- 
čius—Tauručiškės sodžiaus. 
Visi jie buvo kaltinami, kad 
nuo 1919 ligi 1927 m. neva 
prigulėję prie Lietuvos Šau
lių Sąjungos, laikę ginklus, 
puldavę ginkluoti lenkus ir 
t. t. ‘ "

Byla buvo nagrinėjama 
^Suvalkų Apygardos Teisme 
1928 m. vasario mėn. 16—20 
dienomis ir visus kaltina
muosius išteisino. Bet pro
kuroras jierkėlė bylą Varšu
vos apeliaciniu teisman ir 
ten bylą nagrinėjo gegužės 

. mėn. 28 d. Ir antrą kartą 
visus išteisino. Bvla galuti
nai baigta; gynė advokatas 
iš Vilniaus p. Petruševičius 
ir iš Varšuvos p. Zaczyns- 
kw.

KAIZERIS GALĖSIĄS
SUGRĮŽTI VOKIETIJON

BERLYNAS.—Pereitą sa
vaitę Reichstage buvo svar
styta įstatymas draudžiantis 
kaizeriui sugrįžti Vokietijon 
gyventi.

Šis Įstatymas išsibaigiu 
liepos 22 d. 1929 m. . Kad 
panaujinti tą įstatymą rei
kia sudaryti du trečdaliu 
balsų.

Reichstage ivvko balsavi- 
mas: už įstatymo pailginimą 
balsavo 263. prieš 166. Bal
savusieji nesudaro dvieju 
trečdaliu.

Reichstago posėdis po šio 
nevykusio balsavimo per
trauktas iki liepos 20 d.

Sako, kad po pertraukos 
vyriausylx" įneš naują tuo 
klausimu bilių.

Dabar 
riausylM*, 
įstatymo 
balsų nepailgins, neturės Te
galės teisės priešintis kaize
rio įvažiavimui į Vokietiją 
iš Doorn, Holandijos.. Bet 
abejoja, ar kaizeris bepano- 
rės grįžti Vokietijon?

aiškina, kad vy- 
jeigu Reichstagas 
dviem trečdaliais

VARŠUVA, birž. 2£d, 
Po dvylikos valandų 
diskusijų, valstybės t< 

-----kuris teisė Gabrielių 
vičių, buvusį finansų į 
terį, priėmė rezoliueij^.’ 
dėti nuosprendi ir 
ką pavesti seimui. Jei 
mas pripažins, kad pini 
už kuriuos Čechovicz i 
kaltinamas,- buvo prak 

j reikalinga i ir buvo 
praleidimui, tai teismas fc 
tinimą panaikins. ' 7 ~'

Kaltintojai džiaugia
1 eismas pripažino seimui tei 
sę sklisti.

Politikai jirisibijo^ 
seimas neišeitų prieš 
svbės ir maršalo Pilsudsl 
norą.

Maršalas Pilsudskis 
bylojo irgi įmaišytas. J 
buvo pašauktas kaipo Ii 
ninkas. Teisme jis savo, 
vusį ministerį Čecho 
teisino. Kaltino seimą ir. 
stovus už iškėlimą šios by~ 
los. z

vaujančių kuopų delegatų.
Tad svarbu, kad suvažiavimas

—t
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įvyks liepos 28 d., 1 vai. po pietų, 
bažnytinėje svetainėje, Rogers St., 
Lovrell, Mass.

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletą arba kelioliką de
legatų į šį suvažiavimą. Bus pa
kelta svarbūs sumanymai ir jų iš-

Valdyba

MEKSIKOJ ĮVESTA KATA
LIKŲ ŽINIOMS 

CENZŪRA
MENICO CITY. — Su

darius’ taiką tarp Bažnyčios 
ir valstybės vyriausybė Įve
dė cenzūrą bažnytinėms ži
nioms.

Toks vyriausybės pasielgi
mas. ją žemina.

IŠRADO DŽIOVAI GYDYTI 
BŪDĄ

Dr. Jonas Kairiūkštis gy
dytojams pranešė, kad išra
dęs naujus džiovai gydyti 
būdus.

TORNADO PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ PENNSYL- 

VANIJOJ

Maršai as- -Pilsudskis'- 
reiškė, kad jis kovosiąs 
toliau seimą.

Išrodo, kad iš tos 
gali kilti rimta kova 
Lenkijos vadu.

Tūkstančiai žmonių bu 
susirinkę prie teismo rf 
ir atvdžiai sekė bylos e 
Teismą nuosprendžiu laba 
apsivylė.

Gal Dievas duos, kad 
bis vaidams ir mūsų 
niaus kraštas be aukų 
pasiliuosuoti iš grobikų 1 
ką plėšriųjų rankų.

NUTEISĖ 7 NUSUS
LINčiy

PODOLSK, Sovietų 
sija, liepos 1 d. — Sep 
vietos dirbtuvės dar 
kils nuteisė nuo dviej 
septynių metų kalėjimo 
nulinčiavimą gcležink 
konduktorių, už tai, kad 
užmušė darbininku, nore *7 

paličgti būdamas areštu

SOCIAttSTASGAVO
BARONO

UNIONTOWN. Pa., birž. 
28. — .Tornado kalnuotose 
dalyse šio miasto apylinkėje 
pridarė daug žalos. Dau
giausia nukentėjo Sonierset, 
Confluence, Ohio Pyle, 
Farmington ir kitose dalyse. 
Daug namų kiliko l>e stogų, 
ir daug medžių ir stulpų iš
vertė. Telegrafų ir telefonų 
vielos nutraukytos ir susi
siekimas nukirstas.

1 .ON DON A S.—Darbo 
t i jai laimėjus soči 
brukasi Į viršūnes, Pei 
ketvirtadieny socialistų
das Sidney Webb T^ordų 
te buvo perstatytas. kai 
baronas Passfield. Jam 
titulą davė karalius už gi 
]msidarinivimąl Dabar aoc 
listai galės džiaugtis 
m i baroną Anglijoj.

f
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Kuklus kalvąrijiečių pa

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu

Lietuvos pasiuntinybės Ro
moje. prie Kviriiialo sekreto
rius p. A. Staneika laikra-

GRAŽIAUSĮ VAIKŲ 
LAIKRAŠTĮ

HC1IIIIITEJJ

ir jam padaryta operacija 
Jo sveikatos stovis-patenki 
namas.

Saulutės” Admlnis-

nės vienybes siekimu. Pa- 
kalbėjus p. Aleksai Ugniagę- 
sių orkestras sugriežė tautos

kaštavo per 3,000 litą, 
nitas ir darbininkai 
vietiniai.

Pasibaigus iškilmėms bu
vo pietūs, kuriuose dalyvavo 
apie 100 asmenų. Per pie-

ADMINISTRATYVINĖS 
PABAUDOS

Kauno komendantas už da
lyvavimą nelegaliame susi
rinkime kovo 18 d. nubaudė 
meno mokyklos mokinius St. 
Ušinską, L. Stroli, J. Pra 
puoleni, Vyt. K. Jonyną, A. 
Gudaįti-Gudavičių. P. Tara- 
bildą ir R. Pfeiferį kiekvie
ną po 200 litų arba 3 savaites 
kalėj imto.

Už laikymą revolverio be 
leidimo meno mokyklos mo
kinys Pr. Šišla nubaustas 500 
liti] arba 2 mėn. kalėjimo. Jis 
dar, rodos, tebėra krim. poli
cijoj.

Už tvirtovės įtaisymų nai
kinimą Juozas Stankevičius, 
A. Benkauskas. B. Geibuta- 
vičius ir Jonas Smilga nu
bausti po 100 litų arba 14 pa-

KAUNAS. — Lietuvos jū
rininku dalis, kuri neseniai 
grįžo į Lietuvą baigę suomių 
mokyklos teorinį kursą, va
sarą praktikos darbų dildyti 
susisiekimo ministerijos ko
mandiruojami prie Klaipė
dos uosto. Nuo ateinančių 
mokslo metų bus siunčiami 
vėl mokytis į Suomiją—gau
ti tolimojo plaukiojimo ka
pitono laipsniui.

ĮlfŽ. MIKŠEVIČIUS TRAUKIA
MAS ATSAKOMYBĖN

Kaunas. — Būvės sauske- 
lių tarnybos v-kas inž. Mik- 
ševičius Kauno svarb. bylų 
tardytojo p. Kubiliaus nuta
rimu šiomis dienomis pa
trauktas atsakomybėn dėl 
plentų remontavimo bylų ir 
pasodintas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjiman. Padėjus 
užstatą iš kalėjimo iki teismo 
paleistas.

MALDAKNYGIŲ
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais ._.1.._.___2T!L.$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.-!.................. $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.................. — $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais...__ _ ____ a__$1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais----------------------------------- ---------- .50

MIŠKO GAT8RAT
‘Kaišiadorys. š. m. gegu

žės 37 d. Romątos, Šilosėdų 
įy Gegužinės gų-įnių^ijosę 
buvo užsidegęs mišias. Miš
ko gaisrai vienas po Aito vis 
kartojosi ir gyventojai, at
vykę gesinti, mažai ką gali 
pagelbėti. Šie kelt gaisrai 
išdegino jau kelioliką ha. 
miško.

L s

Kalbama, kad mišką pa
dega vietos biednųomenė, 
nes jiems esą uždrausta ran
kioti miške sausus žabus.

LANKSTŪS ŽMONĖS

Susibūrę Vilniuje Lietu
vos bėgliai, kurie save vadi
na socialdemokratais (mes 
—plečkaitininkais), gegužės 
1 dieną vaikščiojo kart ir su 
lenkais Vilniaus gatvėmis ir 
rodė savo ištikimybę social
izmui. Per Dievo Kūno 
šventę, kaip rašo “Kurjer 
Wil.,” jie irgi.dalyvavo pro
cesijoje; jie noręjo
parodyto — “Kurį. Wil.” 
nepasakė. Be to, jie sakosi 
labai neapkenčia fašistų ir 
diktatorių, bet pasiųsti dele
gaciją • su Paplauskiu ir 
“provokatoriumi” Plečkai
čiu priešakyje nusilenkti 
diktatoriui irgi moka. Išei
na anot rusų “Bogu svieč- 
ka i čortu kočerga.” Lanks
tesnių žmonių, tikrai, niekur 
nerasime.

LENKAI SKRIAUDŽIA 
ŽMOĘES,

IŠ Ukųię^gės gauta žinią, 
kąd Ukmergės apgįąįty, H 
Vąįpne? ties ądųųnist racijos 
linija, Avižonių, Sketerių ir 
Porų k. gyventojai skundžia
si, kad lenkai neleidžia jiems 
kirsti medžių iš nuosavo miš
ko anapus demarklinijos. Jef 
kartais ir nusikerta, bet at- 
ąrvežti neturi kaip, nes len
kų sargybiniai gabentis į šitą 
pusę neleidžia.

Tokių' trukdymų būta ir 
seniau, bet ne taip dažnai ir 
ne tokių smarkių. ĮDOMUS GAMTOS REIŠKINYS

Plokščiai, Šakių apskr. — 
Birželio 1 d. saulei leidžian
tis ant dangaus pasirodė du 
ugnies stulpai.' - Vienas jų 
buvo pietuose, antras — va
karuose, ties saule. Raudo
nas stulpas ties saule buvo 
du kartu ilgesnis už pirmą
jį. Saulei nusileidus, abu 
stulpai pranyko.

Žmonės spėlioja, kad tie 
stulpai esą didelio kaiščio 
ženklas.

Jarais'----------------------------- .$1.00
Legendos ir Pasakojimai a- 

pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ----------------50c.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė'kun. P. Bučys________ _30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio-------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis-------------------------- 10c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliat Išleido M. Paltanę- 
vičia ------------------------------ —25c.

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

Apie Apdraudę' Parašė J.
S. Vasiliauskas ___________  5c.

M

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas i “SauL_U 
tradja Jurbarke.

LIETUVIŲ AMATININKŲ 
PARODA

UJhzu.s.—Jau kelinti me
tai lietuvių amatininkų dirb
tuvės, Lietuvių Labdaiybės 
Draugijos globojamos, ruo
šia savo išdirbinių parodą. 
Suruošę parodą ir šiemet. 
Parodoje yra šie skyriai: 
audimo, siuvimo, mezgimo, 
rankų darbų ir batsiuvių. 
Visi šie skyriai telpa nedi
deliuose trijuose kambarė
liuose ir todėl suprantama, 
kad dėl vietos'stokos, nevisi 
išdirbiniai galėjo būti išsta- 
tvti. o išstatvti, tai vienas 

» ■ *7

ANTROJI LIETUVIŲ AMERI
KIEČIŲ EKSKURSU A

Kaunas. — Birželio pra
džioj atvyko traukiniu iš 
Vokietijos- ąntęojį lietuvių 
amerikiečių ekskursija iš 
100 žmonių, vadovaujama p. 
Kazakevičiaus. Amerikie
čiai lietuviai tiek Kybartuo
se, tiek ir Kąune buvo iškil
mingai sutikti ir priimti. 
Dąugumas ekskursantu iš
važinėjo į savo tėviškes.

10c 
arba nežinomoji 
4 aktų drama. 

Tarvydas —----- ~10c.
Apsireiškimai —

ant kito sukimšta: Tas, be 
abejo, yra parodos trūku
mas. Be to, trūko truputį ir 
tvariuos eksponatų suskirsty
me, ką į-odos galėjo pašalin
ti organizatoriai, nes nėra 
jokio sunkumo kiekvienos 
rūšies išdirbiniai išstatyti 
skyrium.

Ų Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
įnori žinoti, ką veikia-Amerikoj katalikės mote- 
dtys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRį- 
4VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
irisą papasakos.
* “AĮOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moteny žurnalai, leidžia- 
•„ipas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- 
‘aaųlio mpTenj gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
Stiai: 1) Vaiku auklėjimas, 2j) Sveikata, 3) Na- 

ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

'3? ‘‘MOTŲRŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
/Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
<yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
įmyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
gr “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvop. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
' ’ ^MOTERŲ PJRVA”

*322 W. 24 Street, Chicago, IU.

RANDA DAUG kAULŲ
Bekasant kąnalizącijos ką-, 

nalųs, visam Kauno mieste 
randama daug kaulų. Ypač 
daug jų rasta tiesriKarmeli- 
tais. Kalbama, kad sepiau 
Karmelitai buvo sujungti tu
neliu ir požeminiu uitu su 
Kamendulįąis. Tą urvą ka
daise tyrinėjęs kažkoks ang
las, bet kaip į jį įlindęs, taip 
daugiau nebegrįžęs. Matyti, 
kasamose vietose seniau būta 
kapų.

“ t^ARUpą Įdek. Povilaitis, direktorių
Birželio 4 d. Kalvarija tu- ;p. Šlekys, žęmės ūkio minis- 
^Qfri.Į^pąp.ras^as iškilmes? teris p. Aleksa ir. kun. A. 
UVO iškilmingai atidengtas [šilingas. , Visų kalbos pasi- 
pašventintas kai vari j iečių, jžymėjo sjUtartinųmą, tąuti- 

irbu ir pastangomis pasta
bas paminklas 10-ties metų 
įętuvos nepriklausomybės 
įkąkti|¥ėms paminėti. Iš 
Škulio y iškilmes nuvažiavo 
fiiąusybes atstovai p. p. 
misteriai Aleksa ir Žilips-

drauge su keletu kitų tus buvo pasakyta daug gra- 
įg£iš Kauno. Visa Kai- žiu kaĮbų. Ypač teisingumo 
yjįja pąąipųošusi tautinė- ^misterio p. Žilinskio kalba 
p- yplĮavomis, pastatyti [palikę ^ąlyviąms neišdildo- 

vartai, susirinkusi rao įspūdžio.
lūgybė žmonių,'šauliai, ki 
^organizacijos ir- miesto statytas 
įesųopienė.
Ės Kauno atvykstančius 
rečius — vyriausybės ats- 
KUS iš toliau sutikti ir at- 
dėti išvyko dviračiais būre- 
s makąbiečių. Ši žydii or- 
mizacija visad gerai paši
nui'per įvairias valstybi- 
es iškilmes, kada dalyvau- 
Lvyriausybės atstovai, 
įvažiuojant į miestą p. p. 
įnisteriųs prie garbės var- 
1 sutiko su duona ir.druska 
alvarijos burmistras p. 
[attlfeevičius, viršaitis p. 
ąraitįs, vidurinės mokyk
is dįrektorius p. Šlekys, 
įin. Šilingas ir daug kitų.
Po pamaldų žmonių minia 

’ įškįįrnės dalyviai susirin- 
a miestų sode prie pastaty-
> pąniinklo. Garbės sve- 
tanis buvo paruošta specia
li tribūna. PamhikKvStąė, 
pn^ komiteto pirmininkas 
ttn. Šilingas atidarė pa- 
ftpklo atidengimo iškilmes, 
rašydamas žemes ūkio mi
sterio žmoną p. Aleksienę 
aminklą atidengti ir Kai- 
arijos kleboną kun. dek. A. 
‘ovii ai t į atidengtą pamink- 
Lpašventinti. Po pašven- 
niino prie paminklo pasa
lį įgrąžias prakalbas kun.
r~

TC. Brockton 4757

STEP. 6, VIŠINSKIS |
,š a<’r Lietuvis Advokatas
V^3u visokias bylas ir padir- J 
hoįjnsokius dokumentus viso- | 
< ‘ kiems reikalams. i
.68ANORTH MAIN STREET | 
! * Brockton, Mass. i
> "ofiso"Valandos |

* nuo 9 iki 8 kasdien i
; . W =

---------

. KAUNAS. —Dainininkas 
J. Butėnas išvyksta studi- 
jams į Milaną pas garsų dai
navimo profesorių Sam- 
marcco. Drauge su juo vyks
ta dirig. L. Hofmekleris. Su
stojęs Berlyne J. Butėnas į- 
dainuos 12 plokštelių liau
dies dainų ir arijų.

SURDEGYJE, Panevėžio 
apskrities, įsteigtas telefono 
pasikalbėjimb punktas ir į- 
vestas priėmimas telegramų.

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

.“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 ^est Broadway South Boeton, Mao.

I GIMINES IR PAŽYSTAMI

Tačiau visų tų ir kitų trū
kumų nežiūĮjnt, vigtik.mūsų 
aihatinįnkų ’ parodą. . daug 
pasako apie jų darbuš, kuo 
privalėtų tinkamiau susirū
pinti lietuvių visuomene. 
Prie amatininkų parodos 
prisiglaudė ir trys jauni 
dailininkai: B. Macutkevi- 
Čius, V. Kasciuška ir K. 
Butkūnas ir fotografas A. 
Atroška. Nesimato kažin ko
dėl ketvirto jaunojo daili
ninko Drėmos kūrinėlių ? 
Dailininkų ir fotografo eks
ponatai išstatyti viename 
kambarėly. Kaikurie daly
kėliai išpirkta, nors mažai. 
Jaunieji skundžiasi, kad pa
rodai butas netinkamas, ma
žas ir nepatogus. Ix? to ir in
teligentų susidoinavimas yra 
labai silpnas. Ar nevertėtų 
labiau susirūpinti jaunųjų 
dailininkų tolimesniu auklė
jimu ir globa. Parodą ap
lankė apie 600 žmonių.

Maldos Galybe. Istoriškas 
l piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.--------------------- 25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. ZajanČauskas.._50e

1

Apsirikimu Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ---- ---------------------------- -----10c.

Moterystę ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ____________ _ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis.________ i____ 50c.

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

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas_________ 60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. MfT._____ .20c.

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

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

Vienuolinė Lųamą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis _______ 25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ..... ...... ........... .......1.......30c.

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

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ____ _______ __ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Paraše
A. Rucevičius _____________ 40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J< Skruodys_ 50c.

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida _____ j.__________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _______ _________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ________ _ ______________ 40c.

Europos Istorija. Verte J. 
Andziulaitis ________________50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das —_ ___ _________________ 25c.

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

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis________40c

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

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------------ 75c.

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

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

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

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

’ ' MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

pauda. 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 (celnloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass.

. • "... '‘ - •

ĮVAiRIOS'KNYGOS
Mįndagumas—įvairū pata

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

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
kė Kun. Jėzuitas F. CozeĮ._30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka —___!________ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas_____ 15c.

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

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

Trys ędęiviąi—Krikščionis, . 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka'. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B_____ i___40c.

I

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- 
HpinąrtVėrtė Kuri. P. L. ___ 15c.

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

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis ______________________25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas.._..25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui-------- 50c.
Petriukas — ląiškai vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj____________________15c.

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ------- 1—50e.

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

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va- 
sys_____________ 1__________ 25c.

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

Ų.-’■tt'* •!.-
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Marijona Jaruškevičiutė (Mil.)

ropė

Dėdė

i

Eidamas namo iš svečių, gal pamiršti susiieškoti šeimininką, ar

iš savo

“Ona, Onute, 
Mesk tą gėlelę, 
Rožė ta duria!” 
— Tarė mamelė.

z

Bijūnėlis

F. L. I

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

ARBA

t

■

Prof. St. Šalkauskis.

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
Is NEW YORK’O

nereguleriškai auga, nes au-

dantiesniiblatimopirmo
vietą. Burnoje randasi dau
giaus vietos maistui apsisto
ti ir tas maistas burnoje 
pūsta ir labai sunku švariai 
užlaikyti dantis. Blogas kva
pas irgi paeina nuo 'pūvan
čių dantų.

krapštyti.

Seniaus, žmonės buvo pri

kus ant stalo, jeigu asm

vadinamassukas,
Kuomet reišilk f oss.”

Baltre America Linijos laivui populiarumas lie

Šiomisjuos vartodavo.

ranka pa

Seiminm-M

mnsų specialybė ir ilgų metų prak

M. A. NORKŪNAS

8 BR1DGE STREET,

būti iškraipytas, įvairios no

Tinkamas

Pinigai

ir ne skersai.

“ESTONIA
‘LITUANIA
‘ESTONIA” _
‘LITUANIA”

* V

t

REIKIA MOKINTIS
Baltrušiūnu Jonukas sėdėjo prie lango ir mokėsi iš knygos skaity-|tiktai menkniekis pergalėti, 

tt Lauke gatvėje bėgiojo "jo draugai. Nors Jonukui buvo sunku 
mokintis ir žiūrėti Į savo žaidžiančius draugus, vienok drūčiai užlai
kė savo motutės žodžius: “Mokinkis, Jonuk, kol esi jaunas. Šiandie
na kas daug moka, yra visit gerbiamas.”

Per visą žiemą Jonukas mokėsi lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Kuomet atėjo vasara ir atsidarė parapijos vasarinė mokykla, Jonu-* 
kui puikiai sekėsi. Kada kiti vaikai parėję namo turėjo mokintis, 
Jonukas bėgiojo ir žaidė lauke. •

Vera Akstiniutė (Los.)

vo gyvenimo nusistatymą. Niekados jie nenori atskirti gero nuo blo
go. Pas tokius blogumas ir gerumas tai tas pats dalykas. Ištikro 
begalo sunku su tbkiais žmonėmis susitaikinti. Draugiškumas atšala. 
Meilė nyksta. Pasišventimas susilpnėja. - ■

Nebūkime papūgomis. Visuomet ir visur pasirodykime, kad ir 
mes turime taip vadinamą “nusistatymą.” Jeigu šį pastatysime ant
tvirtų ir dorų pamatą, tuomet pasaulis ir visos kvailystės bus mums

ONUTE, ONUTE
Mamai Onutėz
Bet netikėjo
Kaip įsidūrė
Skaudžiai sopėjo.” 

____ -- • Nevėžis.

DU TROŠKIMU
Pasaulyje rasime labai daug mergaičių turinčių du troškimu:
a) kuogreičiausia tapti suaugusia;
b) kuomažiausiai suteikti kitiems ką gero mes apturėjome.
Kaip tai gaila, kad randasi tiek daug tokių mergaičių. Kasdiena 

ją sutiksi.- Klausyk kaip jos kalba: “Kad tik greičiau užaugčiau. 
Kad tik greit būčiau didelė.” Iš gamtamokslininkų mes žinome, kad 

” tas medis ar gėlė, kuris greitai užauga, tai greitai ir miršta. Nau
dos negali atnešti, kadangi augimas reikalauja susistovėjimo. Taip 
ir mergaitės, kurios nori per tris ar keturis metus apturėti tą ką 
kitiems ėmė keliasdešimtis metų, nieko gero savo ateičiai nesusilauks. 
Rodos kiekvienas žmogus,s kuris pilnai mąsto, trokšta kuodaugiausiai 
apturėti per kelis matelius savo gyvenimo dienų. Žiūrėk Į gilų moks
lininką kaip jis sąžiningai imasi knygą skaityti. Berods kiekviena 
valanda jam begalo brangi. Iš kiekvienos minutės, jis kaipo bitelė 
semia kaodaugiausia mokslo, žinodamas pilnai, kad kada nors atei
tyje tie visi surinkti mokslo medaus lašeliai spindės kaipo brangiau
sieji žemės žemčiūgai.

Tolinus, n-'būkime saumeilūs. Jeigu mes ką nors naudingo apturė
jome tai būkime ant tiek meilingi perduoti nors dalelę savo įgytojo 
mokslo ir kitiems. Nebūkime širdies šykštuoliai. Būkime gyvenimo 
saulutė. Mūsų akyse, veide turi pasirodyti šypsena meilės ir platin- 
gumo.

AR DARAI ŠITAIP?
Kodėl šiandiena visą mintys atkreiptos įaugančiąja kartą. Ko

dėl tiek daug rasime visokių Įvairių Įvairiausių knygų parašytą apie 
jaunimo klausimą, jų auklėjftną. jtj ateities pasisekimą? Kodėl? 
Atsakymas lebai lengvas. Visi nori, kad ši augančioji karta būtų 
laiminga netik kūne bet ir sieloje. Kiekvienas sutvertas Dievo daik
telis turi prisi'aikyr kokių nors taisyklių. Laikydamiesi jų išdygsta 
taip vadinama tvarka.

> Ar ir tu laikaisi kokių nors gyveninio taisyklių. Aš tau paduosiu 
keletą.

a) Ar tavo mamytė tavo geriausias prietelis? "
b) Ar esi meilus ir teisingas savo draugams?
e) pabaigęs žais’i, ar paslepi savo žaislus, kad kas kitas ant jų 

' neparkluptų?
d) Kambarybe būdamas, gal užimi minkščiausią kėdę, kuomet yra 

senesnių už tarę?
e V Ar atsisakai patarnauti, gal išsirenki tik vienas patarnauti, 

' kitiems nt?
f) Gal mehioji*

Gal erzini kitus?

s

VAIKŲ DANTŲ PRIŽIŪRĖ
JIMAS

Kaip dažnai girdime mo
tiną sakant “Kam prižiūrė
ti vaikų pirmus dantis, jei
gu už poros metų turės eiles 
gražių, naujų dantų'?” Klai
dingas ir pavojingas nusi
statymas, ir todėl galime kal
tinti tokias motinas už savo 
vaikų nesveikatą. Kuomet 
vaikai nekurtoms ligoms ap- 
serga, jos nežino kad yra 
priežastimi pūvančių arba 
taip blogų dantų.

Jeigu pirmieji dantys pūs
ta -ir juos reikia ištraukti, 
bet atydos į tai nekreipta, 
arba jeigu dantyse randasi 
skylelės ir vaikams suriku 
maistą sukramtyti, žandkau- 
liai negali tinkamai augti 
ir burnos gali visaip būti iš
kraipytos. Kramtymas pa
stiprina žandą muskulus, ir 
daugiaus kraujo teka pastip
rinti žandkaulius ir dantis. 
Kuomet apie dantis randasi 
mažai kraujo jię negali būti 
drūtais, nes kraujas dantims 
priduoda kalkių. Neužtekii- 
nai kraujo* susilpnina ant
ruosius dantis kurie formuo
jąs po pirmąją.

Pirmas nuolatinis dantis 
pasirodyti yra šešių metų 
krūminis dantis, kuris už
ima vietą laikinų krūminių 
dantų. Daugelis tėvų mano, 
kad tas dantis priguli prie 
pirmųjų dantų, ir per nepri- 
žiūrėjimą jis pūsta kaip ir 
puvo pirmieji dantys.

Jeigu pirmas krūminis 
dantis žūsta, antrieji dantys

ant jie užima, arba palieka, noims net ir tie krapštukai

Katą savaitę daugiaus pasikalbėsime. Sudiev!

w-
60-
ffr______________________ _ ________ _

ma<lieniusr'10:00 vai. ryte.
<o TRIKERTĖ KELIONĖ

Ant Gražiausios Massachusetts 
40 Bay (įlankos).
«o Boston—Salėm WiHows

Nantasket Beach ir Atgal
•O" Laivas išplaukia iž Boston’o 
<O 10:30 ryte.

KAINOS NUPIGINTOS 
<* I ABI PUSI $1.50

Salėm Willows į Nantasket 
Beach ir Atgal

M laivas išplaukia iš Salėm 
\Villows 1:45 po pietų, sugrĮž- 

** Ui O valandą vakare.
I ARI PUSI $1.00 

Didelis Laivus “Old Colony” 
Pndaro šias Keliones Kiekvle- 

** ną Trečiadieni, Ketvirtadieni -m 

ir Sekmadieni ’
** Vi»i Laivai Nuo Rowc» Wharf, 

Boston w

Ftti 11 i t i 11111tt

DVASIŲ SKUNDAS
(Kad prisiminus moteriškę ir juodvarnius—skiriu Marytei)

Per tylų paslaptingą ka
pinyną ėjo Angelas: jo vei- 
das liūdėjo 1 iūdesiu tu, ku- 
rie laukia mirties. Naktis 
ir pavaasris buvo pasauly; o 
jasmynai ir alyvos skleidė 
be galo gardu kvapsnį.

Ir pradėjo raudoti karstai
— ir matyt buvo, kad dva
sios juose nesilsi, bet sap
nuoja. Ir angelas taria:
‘Sapnuokite gera jums kar-Į . .

stuose: tylu ramiu—ko skun- ms. bučiavau, 
džiatės? Argi netarėjote gy-i™aPlau: Pamat?slu »• 
venime erskieeių ir liūdesio karste esu vienas
— argi tatai dar nepraėjo? 
Štai žmonės dūsauja, saky
dami: “Norėdami užmigti.” 
Miegokite ir neatminkite, 
nesigailėkite to, kas jau bū
ro, kas jau senai praėjo!”
Ir atsiliepė iš karstu verk-

g)

h) 
šeimininkę ir išreikšk jiems dėkingumą už priėmimą, nežiūrint ar tau 
priėmimas ph-iko ar ne?

i) Gal neparodei pagarbą šventiems daiktams?
j) Gal pasijuoki iš senu arba ligotu žmonių?
k) Gal pasijuoki iš kitu tikėjimu?
D Gal prižadi ką nors atlikti, nueiti, paskui neatlieki, nenueini? 
Kaip laimingas būsi, jeigu visuomet prisilaikysi tvarkos.

Bijūnėlis

KAIP VADINASI TAS... TAS... TAS?
Daugelis vaikeliu skundžiami kaip jiems begalo sunku lietuviškai 

kalbėti ir rašyti. Sako mes nežinome kaip daugelis dalyki} vadinasi 
lietuviškai. Tiesa, jeigu niekas aiškiai neišdėstė dalykų vardus, tai 
sunku ir kalbėti, čionai rasite keletą paaiškinimų. Manau, kad per
skaitę žinosite daugiau.

trunk—liemuo
limbs—sąnariai
škuli—kaukuolė 
b ra i n—sm e genys 
cheks—-skruostai 
chin—smakras 
throat—gerklė 
paims—plaštakos 
wrist—riešelis 
shank—blauzda 
knee-cap—kelio 
calf—kiška 
solo—padas

neek—sprandas 
abdomen—pilvas 
stomach—skilvjs 
liver—jakuos

— gale—tulžis 
spleen—blužnis 
kidney—-inkstas 
elboiv—alkūnė 
thigh—šlaunis

. under knee—pakinkė 
shin—blaųzdakaulis 
beel—kulnis

' instep—letenos.
•

$$$$$$$$ $$$$$$$$

Tai Didžiausios Vaišės 
Visą Metą!

DOLLAR DAY
KIEKVIENĄ PIRMADIENI 

IR PENKTADIENĮ

Nantasket Beach
Here’s What You Get For

ONE DOLLAR
Kelionė į abi pusi ant karališ

ko laivo Nantasket Beach
Garlaivių Kompanjos

Dykai Įžanga į Paragon 
Parką

A Ride on the Giant Coaster 
—Red Mill—Hilarity Hali— 
Girele S w i n g—Merry-Go- 
Round — The Whip — Custer 
Ride—Scooter — Caterpillar— 
and the Hey Day.

Outdoor Concert and 
Vaudeville Aets

See WILN0 Free
Shot from a German Howitzer 

4%-Ton Cannon
Ten Real Joy Makers 

ir kelionė į abi pust ant vieno 
iš didžiausių Bostono laivų t 
Amerikos puikiausi vasarinį 

resortą 
ALL FOR ONE DOLLAR 
Dolerio Dienos Tikietai Geri 

Tik Ant Tos Dienos Kada 
Pirkti.

Atvažiuokite Dolerio 
Dienoje į

PARAGON PARK — 
NANTASKET BEACH 

Kompinacijos tikietai pardavi
nėjami tiktai Roweą Wharf. 
Bostono ofisuose Nantasket 
Beach Steamboat Kompanijos.

[
dykai tikietai kasdien j 1 
Paragon Parką su kiek- I 
vienu Boat Ride Tfkietu g 
pirktu į Nantasket Beach J

KAINOS NUPIGINTOS I 

PLYMOUTH 
ANT JURIU <1 H A 
VISĄ DIENĄ
Laivas išplaukia nuo Rovės 
Wharf kasdiena išskiriant ptr-

smingi balsai: “Štai pava
saris, mes miegoti negali- 
me! ”

Ir vienas taria angelui: 
“Gėlių kvapas atsklvdo pas 
mane ir pažadino, priminda
mas tą, kurią mylėjau. Leisk 
aš atsikelsiu ir paieškosiu 
jos.

“Ir jasmynri krūmo, po 
kuriuo buvau ‘laimingas.

Ir jos akių, ir lūpų, ku- 
Mirdamas

Ir 
il

gu ir bloga man be Jos. 
Leisk man atsikelti!”

Angelas taria r “ Ta, kurią 
mylėjai jau mirė, o krūmas, 
po kuriuo buvai laimingas— 
jau sudžiūvo.

Mačiau jo paskutini suvy
tusį, krintantį žiedą.

Miegok!
— Tai tardamas, Angelas 

atsistojo ant karsto ir jo 
balsas nutilo.

Ir ėmė verkti antras kars
tas: “Ošia medžiai, ramiai 
šlama upelis; miegoti nega
liu ! Gyvendamas pradėjau 
dainą ir neužbaigęs jos — 
numiriau.

Ir girdžiu lapų ošime pra
dėtą, bet neužbaigtą ir su
maišytą dainą. Leisk, atsi
kelsiu ir užbaigsiu ją.”

Nusiųsiu tarp žmonių, 
niūniuos ją motyna prie kū
dikio lopšio ir Angelas ta- 

“ Akordai jau nuskam
bėjo ir žrrtonės juos užmir
šo. . . Tik medžiai jųjų ne
pamiršo, jie dainuoja tau 
prie karsto, kad ramiau mie
gotum.”

Ir' vėl Angelas atsistojo
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ant karsto ir jo balsas nuti- 
lo. Ir štai pradėjo verkti 
trečias karstas: “Mėnulis 
šviečia — miegoti negaliu, 
gyvendamas mačiau šviesą, 
vijausi ją — nes buvo gra
ži.” Visaip žmonės ją vadi-

-6»

■e»

-Ee
-6»

■«*> no, bet aš ją mylėjau ir ne
siklausiau jos vardo. Būda-

reikia vartoti krapštuką,

krapštuką ir bandyti mai
paliuosuoti, bet su kita
ka reikia apdengti bi
Nemandagu paimti krapštu
ką ir jį kramtyti arba taip

Žandas gali truputi įpulti|burno.ie laikyti.

sies, gerklės ir ausų ligos už
puola vaiką ir prisieina la
bai nukentėti dėl keno nors
neapsižiūrėjimo.
prižiurę j imas laikinų dantų 
išvengs daug kentėjimo ir 
didelių išlaidų vėliaus.
gu vaikai pamokinti tinka
mai prižiūrėti pirmus dan
tis, kuomet sulaukia nuola
tinius dantis jau pripratę
atsargiai juos prižiūrėti.

Nuo trijų metų amžiaus
reikia vesti vaikus pas dan
tistą kas šešius mėnesius.
Dantistai peržiūrės dantis,
juos apvalys ir kur reikia,
pripildys skylėtos.
tam tikslui praleisti yra pui
kus apsaugojimas ir vaikai
patys pripras įvertinti savo
sveikatą. Pamokink vaikus
valyti dantis prieš einant
gulti ir po kiekvieno valgio.
Dantis reikia valvti varto
jant šepetuką nuo viršaus,
nuo dantų smegenų zemvn

Krapštukas dantims

pratę dantis krapštyti su

reikalauja, gali paprašyti
Šiomis dienomis vartoja

ina, ir dantistų patanan
vartoti, tam tikslui

^pagamintas, paląid

ji vartoti galima po keu^ 
colius ant syk vartoti, dan 
tvs visuomet bus švariai i
laikyti.

Tikslinga dorinė pažanga nud--
sckliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės.

PAPŪGOS PASAKA
“Laba (liana, laba diena.” šaukia papūga raudonplunksne 

namelio. Saulutė, karšiai kaitino langą, berods, sutirps stiklas. Pa
pūgai nedarė skirtumo kokia diena, kas per oras. Papūgai vistiek 
“laba diena.
pirago. ”

šalta diena, lyja lauko. Sniegas krinta. Papūga nori

mas vaiku — sakė man mo
lyną, kad po mirčiai regėsiu 
tą šviesą — ir aš tikėjau. O 
dabar, štai guliu juodam, 
tamsiam karste.”

Taip sakė karstas, bet An
gelas tylėjo. Ir vėl klausia 
karstas.

“Pasakyk ar toji šviesa 
jau užgeso? — aš miego
siu!?”

Ir ši kart Angelas tylėjo. 
Gaila jam buvo dvasios, ku
ri jau karste, o kurios An
gelas neturėjo jėgą pakelti.

Dar labiau nuliūdo .Ange
lo veidas — jis 
baltus sparnus 
erdvėse.

Laisvai

tam tinkamais krapštukais
(toothpicks). Kad nors ne
buvo mandagu dantis viešai
krapštyti krapštuku žmonės

tlka. Darbas artlstiskaa. Kainos žemos.

KELIAUK I LIETUVA PER

išskietė savo 
ir pranyko

vertė
R. Suvalkiete

(“V. A.”)

DIENAS ANT OKEANO
Į arba iš

------ LIETUVOS--------------  
per Cherbourg ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais 

CKEMES ir EUROPA 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi pusei 
Parankūs ir tiesąs susisiekimai su visa Europa. 
Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 

Lloyd Laivais
Sugrįžimui certifikatą ir kitą informaciją 

klauskite vietos agentą arba 

NCKTti GERMAN
LLCyi

BOSTON, MA88

KLAIPĖDA IR ATGAL
PATARTAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI,

NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

Liepos-July 3
Liepos-July 20

........ Rugpjūčio-Angnrt 10
Rugpiūčio-Augast 31

viii tarpe priklauso ne vien nuo te. kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą liet ir nuo to, kad pasažieriams
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą

BALTIC AMERICA LINE
NEW YORK, N. T.



ruošusi viską nukasti ir likti ištverminga iki ga-
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,v$l buvau gatvėje. Stebiuosi, kad po tokio pasi
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DAUGIAU ATVIRUMO

LIEPOS KETVIRTA

K u n igaik.št y te A nastazija

Į TIKRĄJĮ KELIĄ

U'"

jo jūroje ir tolimu svetimų 
valstybių uostai dar nematė 
mūsų gražaus plevėsuojan
čio vyčio. Ten tuo tarpu ma
tomos vien kitų valstybių

Vario garsai
Vania brangiausi rods suminės.. . 
O, veltui tikės.

T'

I .

Žiaurus vąrpai,
Jie amžinybei,
Meldžias tiktai!..
Ne, nesupranta širdies...

(“Rytas”) ,
**•*.-. A *

H?-nuosavą valstybę. Ji susi- 
ES ‘darė iš Romos miesto su di- 

doku žemės plotu apylinkė- E'&e. Tą jam padovanojo se- gr--novės karaliai (9-tamc šimt- g? metyjė) tuo tikslu, kad Baž- 
£ nyčios galva turėtų pakan- 
r karnai laisvės eiti savo pa- ■£ reigas, niekam nesikišant i 
p dvasinius popiežiaus reika- F lųs. Būdamas viso katali- 
g,kų pasaulio dvasios tėvu, 
^popiežius buvo reikalingas 
bf nepriklausomybės, kad galė- 
I? tų visų tautų dvasinius rei-j L kalus teisingai spręsti. Tą: 

nepriklausomybę popiežiai 'išlaikė iki Birželio 30, 1871 
K m., kuomet Italijos karalius r paskelbė, kad Roma palieka i; politinės Italijos sostinė, -duoini panaikindamas popie- ? žiaus valstvbę ir palikdamas jam tik Vatikaną. Šv. Tū- 
įjas protestavo, bet jo pro- 
R testo nieks nepklausū, o pa- į„jėgii jis neturėjo savo* vals- tybei apginti. Nuo 1871 iki 
t 1929 n. popiežius buvo kai- 
fc-4 tt*- . ' .F po belaisvis, užsidaręs Vati- 

L jkane. Bet šiais metais su- į kitarta su Italijos preiuieru 
b Mussolini ir popiežiui su- £ grąžinta labai maža dalis 
j Romos miesto, su Vatikanu, fėvas sutiko paimti kad j s Jr tokią
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r*. A SUBSCRIPTION RATKS: - PRENUMERATOS KAINA:
Domertlc yearly............................$4.50 Amerikoje metams....... . .$4J5O
Foreign yearly............................$5.50 Užsieny metams........... $5-50

, Dpmestlc oncę per week yearly. .$2.50 Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
įvybrelgn once per week yearly... .$3.00 Užsieny vieną kart savaitėje met. $3.00

“DARBININKAS”
B66 West Broadway South Boston, Mass.

\ Telephone South Boston 0620
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VARPAI

mažytę valstyk’lę. 
rodos vargiai beturi 

120,000 gyventojų, mat. jam Tiztenka ir tos mažos dale- | lės, by tik jaustųsi nepri- 
r Klausomu pasaulio dvasios l 'Vadu.

įA- Rodos viskas gražu ir jau ■ Įlieks neprivalėtų pavydėti ,Geneliui Įopiežiui to mažo 
M^ęmės gabalėlio, bet štai at- 
ŽšiTanda žmonių ir no kur ki- 
lįkjr, kaip tik toj “laisvoj” ^Amerikoj, kuriems labai ^-'pradėjo rūĮiūti toji jKipie- 

&<žiaus nepriklausomybe. Ne- 
HJkuris protestantas (žiū r.

JuIy. ^2

Šv. Tėvas kadaise turėjo skirtas 3,000 mylių okeano, 
taip nusigando tos šv. Tė
vo nepriklausomybės, kad 
dėl jos jis mato pavojaus pa
čioj Amerikoj. Na, tai jau 
tikras žioplys, — pamanysi
te, — juk popiežius neturi 
ne 20,(XX) gyventojų, tai ką 
jis gali padalyti Amerikai? 
Žioplys, tai žioplys, bet žiū
rėkite. kai Į) jis kipšiškai ar
gumentuoja.

Pirmiau, girdi, Amerikie
tis katalikas skaitė popiežių 
savo tikėjimo galva ir buvo 
jam priklausomas dvasios 
reikaluose. 'Pas dar buvo pa
kenčiama. Bet dabar, kuo
met popiežius jau yra savo
sios valstybės galva, nelygi
nant kaip koks imperatorius, 
tai Amerikos katalikas bus 
jam priklausomas kaipo jo 
pilietis. Tuo būdu. taĮięs |>o- 
piežiaus piliečiu. Amerikos 
katalikas negali būt ištiki
mu Amerikos piliečiu.

Pertoli jau čia kipšuko 
nueita, — ar ne ? Tik tiek 
jis neapsižiūrėjo, kad jo ar
gumentas galima nukreipti i 
ji patį kitu g.alu. ir dalykas 
išeis šitokis: Amerikos pro-i
testantai išpažįsta tą pati ti
kėjimą ką ir Anglijos pro
testantai. Protestantų tikė
jimas yra Aliuli jos valstybi
nis tikėjimas. Tuo būdu A- 
merikos protestantas, išpa- 
žįdamas Anglijos valstybini 
tikėjimą, virsta Anglijos pi
liečiu ir negali būti Ameri
kos piliečiu. Taigi Amerikos 
protestanto argumentas nu
sistatė prieš ji patį, tik su 
tuom skirtumu, kad Angli
ja. kaipo galinga valstybe. 
•Veša Amerikai nesuskaito
mai daugiau pavojaus už po
piežiaus valstybę, neturinčią 
nė 20.000 gyventojų.

Tai matote, kiek proto tu
ri tie Amerikos “kultūrin
gi” protestantai.

ne streikieriųs, bet bolševikų agitatorius, kapitalistu agentus. Jie įsibrukę į strei- kierių. eiles statosi ištikimais vadais ir prieteliais, bet tikrenybėje yra pikčiausi išnaudotojai. Suskaldę darbininkų jėgas, jie gražiais o- balsiais atsišaukia į darbininkus prašydami aukų. Kad sudarius didesnę visuomenės simpatiją prie komu
nistų suklaidintų darbininkų, jie juos išprovokuoja jėga kovoti su ginkluota policija. Tokios kovos pasekmės visumet būna liūdnos. Kompanijos gauna indžionkšinus sų tėvynės vyriausybė išsiža- prieš darbininkus, nes turi dėtų naujos Europos madosĮ— diktatūros ir partijinės kovos ir imtųsi gaivinti patriotizmo dvasią,Kuo yra Jung. Valst. Jėf- 

fersonas, tuo yra Lietuvai 
a. dr. J. Basanavičius.

Lietuviai bolševikai labai uoliai darbuojasi rinkdami aukas įvairiems reikalams. Vėliausia jie rinko aukas Lietuvos badaujančių darbininkų šelpimui. Gal sakysite, netiesa, bolševikai Lietuvos badaujančių nešetos, nes jų tikslas darbininkus jialaikyti didžiausiame skurde. Taip,—bet jie aukas rinko ir teberenka. Bolševikų spaudos pranešimu, tam tikslui surinko apie tris tūkstančius dolerių, bet dar nė vieno cento į Lietuvą nepasiuntė šelpimui nuo nederliaus nukentėjusių darbininkų.
Dabar jau viešai kalba a- 

pie likvidavimą “Komiteto 
Šelpimui Lietuvos baddo- 
lių.” Dėl ko Y Nagi dėlto, 
kad aukotojai negalėtų su
sekti kur eina bolševikų su
rinktos aukos. Likvidavus 
komitetą ir fondą nebus kas 
atsako už surinktas aukas. 
Nebus nuo ko reikalauti iš
duoti apyskaitas arba grą
žinti aukas. Ligšiol nepa
skelbė, kad į Lietuvą šelpi
mui nuo nederliaus nuken
tėjusių būtu pasiuntę nors 
vieną centą. Nepaskelbė, nes 
nepasiuntė. Jeigu būtų pa
siuntę, tai Lictpvos spauda 
būti] paskelbus.

Dabar jie neva atsiklau
sia aukotojų ir rinkėjų kur 
tuos pinigus padėti: jie pra
šo sutikimo, kad surinktą su
mą galėtų sunaudoti “Gas- 
tonijos streikieriahis” arba 
“Priešfašistiniain Komite
tui.”' Kaip nematė Lietuvos 
baduoliai jų šelpimui su
rinktų auką, taip nema
tys Gastonijos streikieriai. 
Priešfašistinis Komitetas y- 
ra ne kas kitas kaip komu
nistų organo “Laisvės” šta
bas su visais pakalikais.

Mes daug karti] rašėme 
neduokite aukų komunis- 
tams-bolševikams, nes jie jas 
renka l>olševizmp proj>ogan- 
dai ir bolševikų propogan- 
distu užlaikvmui. Bolševikai i 
šelĮiia ne Lietuvos baduolius, riausybės*. Jau ir vasario.16

pagrindą teisėją įtikrinti, kad streikuojanti darbininkai yra tik riaušininkai.
Komunistai pasipinigavę 

palieka sukiršintus darbi
ninkus kompanijų malonėje. 
Tik tada darbininkai pama
to, kad “broliai” komunis
tai juos baisai apvylė ir iš
naudojo; kad dėjosi jų ge
riausiais prieteliais tik dėl
to, kad daugiausia dolerių 
prisiž ve jojus savo naudai.

Todėl mes dar kartą sako
me, neduokite ne cento bol
ševikams.

Thomas Jefferson, 153 me
tai atgal, parašė, kongresas 
priėmė ir paskelbė nepri
klausomybes deklaraciją. 
Liepos 4 d. 1776 m. Jung. 
Valst. liko nepriklausomos 
nuo Anglijos.

Pirmieji nepriklausomy
bės metai buvo sunkiausi, nes 
reikėjo kovoti su naminiais 
ir išoriniais priešais. Bet de
mokratijos principais vaduo- 
damasi priėjo prie to, kad 
šiandien yra turtingiausia 
valstybė pasauly.

Liepos 4 d. primena ir 
mums vasario 16 d. reikšmę. 
Ir mūsų tėvvnė Lietuva.*. f

nors dar ne visa, nepriklau
soma. Tik deja, kad Lietu- 
va neturi žmonių rinktos vv-

(Tęsinys)

“Tai aš. atsakė; ko Tamsta nori ?” Aš sumi
šau, užėmė kvapą ir, negalėdama ištarti nevieno 
žodžio, apsipyliau graudžiomis ašaromis. Kle
bonas stovėjo, nesuprasdamas, kame dalykas. 
“Kodėl Tamsta verki? Nebijok. Aš ką tik su
grįžau atlankęs mirštantį ligonį t Anoj paimu 
Švenčiausiąjį, aliejų ir galime eiti. O ne. ne — 
sušukau nesustodama verkti — aš nesu katali
kė: aš tiktai noriu tokia būti.. O prašau, Kle
bone. padėkit man!

Kunigas nustebo ir paklausė, kas aš, iš kur. 
Kada jis išgirdo apie Rusiją, Vilnių, apie guber
natoriaus dukterį, labai užsimąstė, bet nieko ne
sakė. Priėjęs prie staliuko paėmė Breslavo Vys
kupijos katekizmą ir, įteikdamas man, liepė dar 
nuodugniai viską apsvarstyti, daug melstis ir mo
kytis katekizmo. Jei po trijų mėnesių, tęsė kle
bonas, mano nusistatymas nepakitėsiąs, būsią 
galima pasirūpinti, kas toliau daryti.Maloniai išleista ir turėdama rankoje minėtą kateekizmą, Mešlerio “šv. Aloyzo gyvenimą”

kalbėjimo nė kiek nenupuoliau dvasia. Priešin
gai, džiaugiausi, kad mane nemasino, nesaldžia- 
žodžiavo, bet rimtai pasielgdamas, lyg sakyte sa
kė, kad didelė malonė bjiti katalike.

Sugrjžus Vilniun, vėl mokiaus, meldžiausi ir 
rudeni, visiems važiuojant užsienin prisipirkti 
tualetinių smulkmenų žiemos sezonui, kartu nu
vykau Dresdenan. Ištrūkusi iš saviškių akių, 
lengva širdimi skubinau pas Kun. F. Fischer’į. 
Priėmė maloniai. Buvo penktadienis. Pirmadie- 
nį Vyskupo koplyčioje turėjo įvykti mano Kata-likų Bažnyčion priėmimo ajieigos. Trecią valandą-apleidau pensijoną ir bėgau klebonijom Klebonas išėjo mane sutikti ir, kol viską priruošė, reikėjo palaukti, oratorijoje. Buvau rami, ne-, jaučiau -jokios baimės. Didžiausius sunkumus jau buvau praleidusi. Netrukus įėjome chrysan- temais išpuošton koplyčiom Atkalbėjau tikėjimo išpažinimą (Tridentinum) ir gavau pirmą absoliuciją “ab omui vinculo exconununicationis et inderdieti.” /•Kun. klebonas, sveikindamas mhne pasiekusią savo tikslą, pasakė prakalbę!?. Trumpais žodžiais, atkreipęs dėmesį mano vąrdo etimologinę reikšmę (Anastazija — prisikėlimas), pabrėžė, kad, kaip mano globėja Šv. Anastazija, taip ir 
aš dėl dvasinio atgimimo malonės, bučiau prisi-
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Ątsišąujdinas į Visuomenę
\ ' ------------------------Gerbiamoji Redakcija:Lietuvos Pasiuntiuvbė A- menkoj yra gavusi iš Lietuvos Moterų Tautiniam Lai- yynui Ręmti Sąjungos atsišaukimą, kuris prašoma paskelbti Amerikos lietuvių laikraščiuose.Pasiuntinybė, siųsdama šį atsišaukimą laikraščių redakcijoms, nuo savęs gali
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d., diktatūrai įsigyvenus, pa
sidarė nebetaip reikšminga. 
Kgletą tautinių šveplių, pri
menančių žmonių riųktų vy
riausybę, panaikinta.Kitaip yra pas mus Jung. Valst. Pirmųjų nepriklausomybės tėvų deklaracija ir jos paskelbimo šventė kasmet iškilmingiau švenčiama. Taip pat švenčiamos ir kitos tautinės šventės. Vyriausybė jų nenaikina, bet rūpinasi ir gelbsti, kad jos būtų ko- iškilmingiausia paminėtos.Tautines šventes švęsdami sužadina patrijotizmo jausmus. ' -Reikalaukime, kad ir mū-

pažynleti, kad ši Moterų Są
junga jau yra, sulyg savo iš
galės, nemaža pasidarbavusi 
Šiai naudingai laivyno idė
jai. Šios organizacijos noru 
yra sueiti į artimesnę pažin
tį ir ryšius su Amerikos lie
tuvių moterų organizacijo
mis. ■;

Lt' et a i ’os I *asi u n i i h ybe
Ame rili a i f

Lietuvos tautininkų (pa
žangiečių ) partijos organas 
“L. A.” dažnai rašo apie ki
tų šalių diktatūrą ir dikta
torius, ir dedasi ne,va denio- 
kratijos šalininku. Pas ki
tus mato labai daug blogo, 
bet_ savo blogumų nepastebi 
ir apie savo šalies diktatūrą 
ir diktatorius iš tautininkų 
partijos dar nė kartą nepa
rašė. Daugiau atvirumo ir 
drąsos.

UŽ NEPAKLAUSYMA
-------- ■ I

Vadinamose šv. Ksavero 
misijose Paragvajuje buvo 
toks atsitikimas. Vienas už
sispyrėlis jaunikaitis sekma
dieni vietoj eiti klausyti ka
tekizmo išjojo medžioklėn. 
Motina sakė: “Neik, vaikeli, 
nes gali Dievas nubausti.” 
“O kas man, kad ir nubaus, 
tai nesvarbu,” atrėžė užsi
spyrėlis. .w T

Žiūri, apie 4 v. po pietų 
jau parneša to jaunuolio la
voną. Skausmo suspausta 
motina tik galėjo pasakyti: 
“Matai, ar aš nesakiau, kad 
taip bus!”—“Ž-dė.”

LIETUVOS TAUTA 
g TROŠTA SAVO 

LAIVYNO!!!
Lietuva jau turi savo j ri

ją.' Jura ji gali dabar išeiti 
į platų pasauli. Jūra ji gali 
laisvai išvežti visa, ko šaly
je per daug gaminama ir į- 
sivežti visa, kas vietoje ne
gaminama ir kas reikalinga 
kraštui. Lietuva dabar gali 
išplūsti savo prekybą jūra 
ir vežiodama prekes, gali 
daug pelnyti.

Be to visiems mums yra 
žinoma, kad mūsų krašte gy
venantieji žmones su lietu
viais išeiviais Amerikoje ir 
kituose kraštuose gyvenan
čiais palaiko ir ateityje pa
laikys glaudžius tarp savęs 
santykius. Tam reikalui 
daug padeda laisvas -jūro
mis kelias, o kas gi nežino, 
kiek daug Lietuvai naudos 
Lietuvos valstybei, visiems 
mūsų krašte gyvenantiems 
atneša šie santykiai su iš
vykusiais kitur mūsų tautie- 
eiais.

Nauda čia didelė visiems 
žmonėms. Juk mes per savo 
krašto išeivius, lyg kad per 
kokius tarpininkus, semiame 
iš svetur ne tik aukštos kul
tūros, dvasios pažangos, me-, 
no, dailūs, technikos ir kitų 
sričių progreso vaisių ir jais 
didiname, plečiame savo tau
tos kultūros žinyną, bet gau
tieji iš užjūrio doleriai daug 
padėjo ir materialiniam mū 
sų yalstybūs kūrimuisi ir jos 
tautinio ūkio atstatymui.

Bet visų tų uždaviniui da-į 
kartiniu laiku Lietuva ne
gali atlikti. Jos tautinė vė
liava dar nepasirodė tolimo-

veliavos ir ženklai. Lietuvos 
vėliavos ten dar nėra.

Svetimiems tarpininkau
jant, mes nustojame ne tik 
uždarbio bet ir daug turto 
visuose reikaluose su sveti
momis valstybėmis.

Imkime pavyzdi iš mažes
niu šalių už mūsų Lietuva; 
daug mažesni kraštai kaip 
Danija ir Olandija turi savo 
prekybos ir karo apsaugos 
laivus.

Be abejonės mūsų mažus 
t

nesenai iš naujo pradėjus 
nepriklausomai gyventi kra
štas negalės Įsteigti didelio 
laivyno, nes tam reikalui 
įeikalingi dideli pinigai.

Su laiku mūsų krašto pra
monė ir prekyba kils, kraš
tas bus turtingesnis ir rei
kalingi pinigai atsiras. Bet 
dar svarbiau, kad lietuvių 
sielose atsirastų pasiryžimas 
nugalėti visas kliūtis ir. tu
rint jūrą — platų kelią i pa
saulį krašto gerovę pakelti, 
ir Lietuvai senovės didybę 
grąžinti. '

Pamylėkime jūrą, bran
ginkime ją. remkime jūrų 
skautus, ruoškimės rimtai 
toms pareigoms, kurios su
rištos su .jūros laivynu ir 
rinkime tam tikslui pinigus.

Geniai taps kapitalu, o 
mūsų-geri jaunuomenes no
rai taps galingu veiksmu, 
kuriuo pasieksime savo lai
vyno.

Lietuvos tania trokšta sa
vo laivvno!!!

lo. Tuo užsibaigė visos apeigos, nes išanksto bu
vau pasakiusi, kad atlikti išpažintį ir priimi i Šv. 
Komuniją noriu Vilniuje.

Po dviejų dūmų išvažiavau namo. Pasiekusi 
Vilnim skubinau pas vienuoliu kapelioną Kum. 
M... Vilniaus papročiu pabučiavusi jam ranką. ■»- 
trumpai papasakojau, kaip viskas pasisekė Dres- 
dene. “Taigi sveikinu, labai puiku.” — atsakė 
kapelionas, bet labai nustebo sužinojęs, kad Dres- 
dene padarytas tiktai pirmas mano atsivertimo 
žingsnis, o užbaigti reikės čia — Vilniuje.

Tačiau šiuo atveju Vyskupas jokių kliūčių—— 
nedarė. Tiktai atsargumo dūliai, liejic išpažin
ties eiti ne bažnyčioj, 1x1 benediktinių koplyčioj. 
Besirengdama išpažinties, buvau prisirašiusi net 
pilną sąsiuvini. Galop J 901 metais, spalių 16 
diena nuvvkau paskirton vieton—vienuoliu vitš- 
kambarin. Netrukus atėjo Kapelionas Kun. M... 
Buvo užsivilkęs kaniža, ant pečių stula ir. tur 
būt. nenorėdamas Įžeisti tos šventos valandos, ne
tarė man ne vieno žodžio.

Bu vai t labai susi jaudinusi. l>e indo bijojau iš
pažinties ir išgąstingomis akimis žiūrėjau Į atei
nantį kapelioną. Bet iš kitos pusės troškau vis
ką tuoj užbaigti ir pilnai susijungti su Kristumi.

Prie grotelių Buvo }>astatyta kėdė ir. lyg že
myn galva krisdama bedugnėn, atsiklaupiau ša
lia jos. Tačiau širdies sunkumas kaskart vis leng-
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VAIKŲ GIRDYMAS
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(-►•itiuir)

turelisu mo-
>ienu, kad 
Paaugusį 
namiškiai

Kai žydrąjį. melsvąjį skliautą 
Jau gaubė juodoji naktis 
Kai žemėje viesulas siautė. 
Ir slankiojo kančios, mirtis^

Kur ašarų jūra bangavo — 
Ten žydo margieji žiedai...
Kur tamsūs šešėliai juodavo— 
Ten krito aušros spinduliai.

rodyti ir mūsų inteligeni 
daugiau - susidomėjimo 
kraštu.

skirtumą pagavo ir patys berniukai.
Džiaugsmo saulės šviesi dulke. 
Liaukis žaidus aukštumoje. 
Juodon žemėn, graži, pulki — 
Lai jos rankos saulūn moja!

Džiaugsmo saulės dulkužėle, 
Amžiais žmonės tave prašo: 
‘‘Neški žemėn Dievo gėlę. 
Neški širdžiai laimės laša!*’

lentingai ir maloningai pažvelgė į mano aptemu
sią, neturtingą širdį ir ją patraukė į save.

“Misericordias Domini in actemum canfabo” 
(Ps. 88,2).

/š vokiečių kalbos suliet. kun. A. Gorainius 
(“Ateitis”)

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

lojo mane lūpos maldos žodžius. Pasibaigus pa7-1 
maldoms, sugrįžau namo.

Kitą dieną, pavakare nubėgau pas .seseris. 
Stebėjausi. radusi gėlėmis papuoštą stalą, Įvai
riu užkandžiu, saldainiu. Džiaugėsi mano mo
kytojos. bet nemažiau ir aš sulaukusi galutinos 
pergalės. Einant namo, sesuo viršininkė pasakė: 
“Žinai ką. Panele! Jei dabar mirtumei, kokia 
laimė tavęs laukia amžinyliėje?!”

Taip pasiekiau ramybės tvirtovę — Dievo 
Bažnyčią. Jos šviesoje dabar turiu vaįkščioti ir 
ją visam jos grožyje pažinti, kad iš nedisciplinuo- 
los atsivertelės sielos išsivystytų kita siela, kuri 
katalikiškai jaustų, mąstytų įr stengtųsi dora! gyventi padedama Tų, Kuriu Dieviška Širdis g^i-

vargų, nelaimių, kurias savo 
darbais ir žodžiais iššaukė
me kituose; girdėjimas jų 
keiksmų ir aimanavimų mū
sų adresu ? Jautresnių akiu 
ir ausų žmogui tai tikrai bū
tų slegiantis vaizdai, 
daugiau atsargumo ir 
mąstymo!

Su ugnimi pavojinga žais
ti, piktžolės ir nesėjamos pa
sisėjo, vaikas daugiau, ne
gu namas, o degtinė nema
žiau jam pavojinga, kaip ug
nis namui ar piktžolė dirvai, 
tad nebūkime kaip anas e- 
vangelijos piktasis žmogus, 
kurs, tarnams miegant, į sa
vo kaimyno lauką prisėjo 
kūkaliu ir visa kviečiu sėja 
sugadino. -

Degtinė, pratindama vai
ką gerti, podraūg silpnina jį 
— mažina jam sveikatos, 
proto, vikrumo.

Šveicarijos gydytojas prof. 
R. Demme padarė susitaręs 
su dviejų šeimynų tėvais to
kį bandymą. Kasdien kurį 
laiką per pietus ir*vakarie
nę tėvai davė sayo vaikams 
po pusę — du trečdaliu stik
lelio vyno su Vandeniu. Ta

lpiu vyne alkoholio buvo vos 
7—10 gramu. Keliems mė
nesiams praėjus, vaikams 
gėrimas buvo duodamas be

1

alkoholio. Tėvai pastebėjo, 
kad berniukai gerdami vy
ną, buvo silpnesni, mieguisti 
ir tingesni proto darbui. Tą

Žemės kelias vingiais lekia 
Per daubas—gilias, miglotas, 
Kažkąs sako: “Neprasmeki!
Tavęs laukia saulės plotas...’

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto^ 
nu. eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARTO” nr. yra linksmas skyrius 
rinės pabiros.” ' ikį

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jokai- 
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris BOjimerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuaaia, Kaunas, Nepriklauafr* 
mybto aikžtė “KARYS.”

Daug bloga degtinė pasaulyje daro 
Be skaičiaus nelaimiu žmonėms ji Įvaro.

is tėvų vengti ir ją kenksminga ir 
ltis ir negarbinga'laikyti, o ne at- 
vaikas žagariui. Kaip gi dabar y- 
aug ir ra?
s pasi- Dabar daugelis tėvų ir.su- 
dangų augusių taip elgiasi lyg no

rėtų iš vaikų susilaukti gir-

Mokyklų ir mokytojų pa
tyrimas fae dviprasmiškai 
rodo, kad girdomi namie, 
nors ir po truputį, vaikai 
blogiau mokosi, negu blaivi
ninkai. Tai ir suprantama. 
Jei suaugęs vyras išgėręs i- 
ma niekus malti iF nesąmo
nes pliaukšti, tai ar gi ki
taip gali darytis su jautres
niu vaiko organizmu? Jei 
gėrimas kartą, kitą, trečią 
buvo trumpam kad ir biskį 
turi jame atsiliepti, kaip at
siliepia medelyje, kai jį jau- 
vaikutį apsvaiginęs, tai tas 
ną žmonės kasdien lanksto.

Mylime vaikus, jiems lai
mės įr sėkmės iš širdies ge- 
džiame,' jie mūsų viltis ir 
ateitis — negadinkime jų ir 
nesilpninkime.

Girtuoklystė tautos ir šei
mynos baisiausis priešas, 
šimtai tūkstančių lietinių 
nuo jos kenčia įvairių įvai- 

I riausiit nelaimiu — i kova

IS IR I >■

LIETUVA
I’ER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas vjsose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai 

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

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis rūtomis.

1 >el sugrįžimo leidimų ir kitų 7 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamtarg-American Line 
209 Tremont St., Boston, Mass.

1 PetrasVaičiūįias

Neški Širdžiai Laimes Lašą-

• Nežiūrint to, kad Klaipė- arba yra patys lietų 
do§ ^raštas jau septinti me- klaipėdiečiai.
tai gyvena po Lietuvos Res- Daugelis vokiečių in 
publikos suverenitetu, ta- gėntų čia'atostogauja, pi 
čiau mes ji dar labai mažai so sveikatą.’ Čia juos t 
tepažįstame. Čia turiu gal- nepaprastai graži g 

• j. • v ta, pigumas, giminystesyoje nepaprastai gražius ’ * v. . .
. , ' , , šiai ir etų. Kuršiai SIKlaipėdos krašto kurortus. ... . .. ....v (lztasi negalį pažibti m

Valdant prancūzams šį kraš- „ wačini jl)3
ą, mūsų susidomėjimas juo ])(>i moksleivių, į,

buvo daug didesnis. Tada užklysta kartais koks df 
šimtai ekskursantų, nugalė-minkąs, ieškodamas da 
darni daugybę kliūčių, sten-jjau, rodos, laikas būtų 
gėsi šį kraštą aplankyti. O 
šiandien matosi daug ap
snūdimo, maža akt ingiu no. 
O Klaipėdos krašte yra ko 
pamatyti!

Be pačios Klaipėdos su 
gražiu pajūriu- ■— Smelte, 
Kuršių kuopose yra keli 
gražūs kurortai. — Vasaro
tojų virtos: Juodkrantė ir 
Nida.



Lietu
Svarba žinoti

Tel. Market 0609

įepos
Gražiausiame Amerikos Lietuvių Parke

PRADŽIA 10 VAL. RYTO IKI VĖLOS NAKTIES

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
iektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir įvedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

S. Vietas kelionei užsisakykite pas vietinės Vyčių kuopos narius bei veikėjus. Lis snigs, išvažiavimas vistiek įvyks, nes yra užtektinai pastogės.

Valo “kempę” 

policija pradėjo

Ruošia Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos 
Apskritys

Lietuviu l)ie- 
pasitikiu kad 

Ži-

* ‘ DARBININKO ’ ’ ADMINISTRACIJA
366 West Broadw&y, South Boeton» Mass.

JUZfi RAUKTYTB
Dienom Vakarais ir Sventad. 

i Front St. 50 Sterline St.
WORCESTER. MASS.

Tel. ParJ: 1916.

tuvių atsirado dvasiškių ir svie- 
tiškių, kurie pakėlė savo balsą ir 
pasakė tiesos žodį: “Laikas atsi
skirti Lietuvaitėms nuo Lenkių.”

Tuojaus atsirado ir Jurgis 
AVashingtonas — tai yra liuosy- 
bės vadas, J. M. Didi. Gerb. Pra
lotas Krušas. Kaip Washingto- 
nas drąsiai ėmėsi už darbo, teisin
gais keliais pradėjo stumti liuosy- 
bės darbą >pirmyn.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcestęr, Massachusetts 

Phone Park 5065

Didžiai Gerb. Pralotas regis 
1922 m. leidosi i rytus ieškoti vie
tos ir su ta mintimi kad Lietu
vaitės Sesutės neatsiskirtų nuo 
Lenkių, bet kad persikeltų tiktai 
iš vieno vienuolyno j kitą. t. y. 
iš Nazariečių j Praneiškietes.

Atvažiavus Didž. Gerb. Pralo
tu! Pittšburghan, atsiranda ir ki
ti prakilnios dvasios, kurie di
džiausiu. uolumu stojo petys j pe
ty su Gerb. Pralota Kruša j’Irao- 
sybės darbą. Nes jau ir Pitts- 
burghe kvepėjo liuosybės kvapas. 
O trokštanti karžygiai tos liuosv- 
bės buvo: Gerb. 
r.as ir a. a. Kun.

DETROIT, MICH.
Birželio 21 d. rado pakartą ar 

pasikorusį ant medžio Anicetą 
Pudžiūną arti Livernois ir Eighth 
Mile Road. Jo kišeniuose' rado 
banko čekius ir savings banko 
knygutę. Jis įgyveno 180—95 
Riopelle St. Paliko moterį ir sū
nų.

Darbininke*’ birželio 18 d.,
1929 m. 47 nr., radau žinutę, kad 
Buenos Aires, Argentinoje, tapo 
užmuštas lietuvis darbininkas J. 
Jakutis, kilęs iš Dargužiu kaimo, 
Žeimių vai, Kėdainių apskr. Tai 
buvo liūdna žinia, nes man bevie
šint Lietuvoje 1927 m. teko pa,- 
žinti a. a. Jurgį Jakutį.

Jisai buvo idealingas. malonaus, 
linksmo būdo jaunikaitis. Lietu
voje aktyviai dalyvavo su pava
sarininkais. buvo Žeimių kuopos 
narys. Taip-gi buvo atsitarnavęs 
Lietuvos kariuomenėj, pasiekęs 
viršilos laipsnį. Pasiturinčiai gy 
veno. su savo sena motinėle, sesu
te ir broliais. Bet svetimos šalies 
auksinės iliuzijos traukte traukė 
Jurgį j Argentiną, ir jis tenai iš
vyko gale 1927 m.

Neilgai jam teko Argentinoje 
darbuotis, kaip štai a. a. Jurgį Ja
kutį netikėtai mirtis paguldė. Pa
simirė Jurgis kada buvo pasiren-

Gaivos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui
Greitai Pagydomi 

Pepsinic Seltzer 
Pašyk Ptysink StltzrrCa 

Marctster.Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

Šaukimas, A. Dzedulio 
Pečiukonis.

if bus vienas iŠ puikiausių ir linksmiausių Tšvnžinvimii _Bnr. įvnirinmiii Įpilki j; niij; 
kly, dainų, kalbų. Programą ruošia tam tikslui specialiai išrinkta komisija. Yra 
skirta $50 vien dovanoms laimėjusiems įvairias lenktynes. Baseball rungtynės į- 
ks tarp South Bostono ir South Worcesterio Vyčių baseball komandų.
Šiame Išvažiavime pasižadėjo ir tikrai dalyvaus geriausia pasaulyje plaukikė, 

iri pasaulinėje Olimpijadoj Hblandijoj laimėjo du aukso medaliu kaipo geriausia iš 
iriausių visame pasaulyje plaukikė, lietuvaitė Albina. Osipavičiutė. Taipgi yra 
iečiamas geriausias Naujos Anglijos nardytojas (fancy diver) p. Jasionis iš Nor- 
jod’o, Mass.

ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS BUS VELTUIai Žinote Palangos gražumą, jos plačias pievas, kvepiantį pušyną, sidabrinį ežerą, to- llai nei vienas nelieka surūkusiame mieste bei užsikimšusiame byčiuje, bet visi va- ioj a į Palanga I , Kviečia HENGuJ Al

~■/---------- =
gęs gyventi, savo idealus vykdyti. 
Nelabai jam patiko svetima ša
lis, kaip man savo ląišk^pse ra
šė. Manė vėl grįžti į tėvynę ir 
“vasaros žolynuose pasislėpus nuo 
saulės.spindulių praleidinėti savo 
liuesas valandas.” Bet 
veltui, tėvynėje liko vien 
dę artimi ir draugai.

Gaila, kad tokie kilnūs 
vos sūnūs žūsta be laiko svetimoj 
šaly. Lai Visagalis suteikia a. 
a. Jurgio Jakučio sielai ramybę, 
“toli nuo tėvynės už jūrių ban
guotų ir kalnų akmenuotų,” kaip 
pats tai neseniai rašė.

Stella Maris

Vietos 
lietuvių kempę. Birželių 23 d. pa-, 
darė kratą ir rado mūnšaiiyo ir 
areštavo J. Dulkę. Gėda lietu
viams ! Lietuvių katalikiškos drau
gijos gerai ir daro, kad nerengia 
piknikų toje vietoje,*nes kristi} ir 
ant katalikų toji juoda dėmė ir 
terštų jųjų gerą vardą. Kempi- 
ninkai dabar laukia teismo. Spė
ja, kad gaus nemažą bausmę.

Korespondentas

Kaip tarpe Amerikos kolonistų ,sakč kad jau laikas Liettivaitėms 
radosi prakilnių vyrų trokštančiu’pačioms vadovautis ir tuo pačiu 
liuosybės, taip ir tarpemūsų Lie- laiku atsiskiria nuo tų gerų Vo- 

kietkų ir tampa naujas Lietuvių 
Šv. Pranciškaus Vienuolynas už
tvirtintas. - —------

Prie to švento ir prakilnaus 
darbo prisidėjo visi geraširdžiai 
kunigai kaip rytų taip ir vakarų, 
net ir šiandiena visi rūpinasi ir 
gelbsti, netik medžiagiškai bet ir 
dvasišaki Šv. Praneiškaus Vienuo
lyną.

Pitsburghe kaip gailestingi ku
nigai taip ir geraširdžiai žmonės 
griebėsi už darbo pagelbėti tas ne
turtingas Sesutes, kurios ką tik 
kaip mažas kūdikėlis atsistojo ant 
savo kojų ir pradėjo tą šventą 
darbą, auklėti mūsų Lietuvių vai
kučius.

Visiems gerai žinoma ta garsin
ga Amerikos draugystė, L. R. K. 
S A., ypač Pittsburgho Apskri
tys, pasitarę su kunigais, nutarė 
suteikti paramą Šv.į Pranciškaus 
Vienuolynui Liepos 4-tą dieną, 
1923 metais; organizuotomis -spė
komis, su dideliu pasišventimu, 
padaro didžiausią išvažiavimą vi
sų Lietuvių Pittsburgho ir apy
linkės ant Šv. Pranciškaus Sesu- 
čių ūkės. Ir tą išvažiavimą už
vardino Lietuvių Diena. Dėlto 
kad visi geraširdžiai Lietuviai iš
tiestų savo gailestingas rankas 
toms neturtingoms Sesutėms.

Todėl visi Pittsburgho Kunigai, 
Susivienijimo Apskritys ir visi ge
ri žmonės laiko tą dieną kaipo is
torišką Lietuvių Dieną. Kiekvie
nas Lietuvys Pitssburgho ir vist} 
apylinkių laukia tos dienos, i- 
dant atsilankytų ne į paprastą iš
važiavimą, bet Lietuvių troškimų 
atsiekimo vietą. Nes ankšto obal- 
sio idealai pradėjo tą darbą ir 
aukšto obalsio .idealai remia tą 
darbą; nes tikslas tų prakilnių ir 
nemirtingos vertės darbi! yra: 
Dievo garbė; Apšvietos platini
mas; Jaunimo auklėjimas ir už
uojauta Tėvynės.

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

LAIVAKORTES
WORCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES I IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu išgint pasus, vizas, 
sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausj patarnavimu ir 
sąžiningą patarimą.

DR. J. C, LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARfc 5873

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptui Ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DR.UG COMPANY 
360 Millbury Street 

Vorcester, Mau.

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyko 

birželio 16 d. Sužinoję, kad Nau
jos Anglijos apskričio, suvažiavi
mas įvyks liepos 28 d., mūsų šv. 
Juozapo parapijoj, nutarėme da
ryti prisirengimą, kad, tinkamai 
priėmus svečius atstovus. Išrink
ta komisija: A. Dzedulionis, J. 
Baumila ir A. Pečiukonis. Kleb. 
kun. F. Strakauskas pažadėjo 
duoti svetainę veltui. Lauksime 
delegatij iš kitų kolonijų.

Vėl išvažiavimas

Šv. Vardo draugija, birželio 16 
d., susirinkime nutarė rengti kitą 
išvažiavimą ant Kinderevičiaus ū- 
kės, liepos 21 d. Gaspadoriais ap
siėmė J. 
uis ir A

Kun. N. J. Kazė- 
JSSutkaitis, ku

riuos galime palyginti su Ame
rikos kolonistų didvyriais. 0 y- 
pae Generolas Israel Putnam, ku
ris gavo žinią paskelbimo liuosy
bės karo lauke ardamas,. paliko 
arklius lauke nei savo šeimynai 

... ,. x ... sudiev nepasakęs, skubinos ieškoti nelaimingu hetuvau-ių ±. ,. . ,
<ti liuosybes.

Dievo Apveizdąi surėdant, ran
da mielaširdingas Sesutes, Mill- 
vale, Pa., kurios su dideliu noru 
ištiesė savo gailestingas rankas ir 
priglaudžia tas nuvargintas Lie
tuvaites Sesutes. J. M. Didž. 
Gerb. H. C. Bovle Pittsburgho 
Vyskupas pasiėmė Sesutes po sa
vo tėviška ranka. Kaip anksti pa
vasarį medžiai pradeda pumpu
ruoti prieš vaisių išdavimą, taip 
štai ir turime pumpurėlį naujo 
Vienuolyno. 1928 m. J. M. H. C. 
Boyle Pittsburgho Vyskupas pa-

PLUNKSNA IR NAMAI
Būk žmogau tu ir mokytas, 

bet be geros plunksnos nera- 
1 šysi gražiai. Mokslas ir išra
dimai pagerina mūsų gyveni
mą. Su naujai išrasta auksi
ne plunksna, beveik žmogus 
ir mažai mokėdamas rašyti, 
gali dailiai rašyti. Jeigu ma
nai važiuoti į Lietuvą, pirk 
pas mus laivakortę, bet nepa
miršk ir plunksnos pasiimti. 
Tos auksines plunksnos yra 

, padarytos iš margo granito 
su 14 k. Labai paranku turė
ti kelionėj arba namuose.Tu- 
ri kiek nors liuoso laiko ir ra
šai. Tas plunksnas dabar 
parduodam po 5 dolerius. 
Ateikite į mūsų krautuvę pa
matyti tas gražias plunksnas 
arba atsiųskit laišką su savo 
adresu o mes plunksną atsių
sime į namus per paštą.

Antras svarbus dalykas, 
jeigu nemanai važiuoti į Lie
tuvą, tai pirk sau namus. Da
bar randasi keletą gražių na
mų ant pardavimo ir visai 
netoli mūsų krautuvės. Na
iniai gražūs su modemiškais 
įtaisymais ir parsiduoda už 
$5,000.00 bet Bostone arba 
Cambridge už tokius namus 
reikėtų mokėti $15,000.00. 
Tiesa pasakius, mūsų mies
tas Brocktonas randasi gra- 
žioj"vietoj ir gyventi čia ma
lonu. Čia tūkstančiai lietu
vių turi savo namus arba biz
nius ir visi gražiai gyvena.

Mūsų krautuvė ir agentū
ra atdara iki 9 valandai va
kare.

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS i

Teikia patarnavimą laidotuvėms iri 
išrendavojam automobilius vestu-Į 
rė®š Ir RTto'kiems pasi važinėj i-1 
mama. 1
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St| 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953i
Ofisas: 212 Millbury SL, IVorces-j 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

HARTFORD, CONN.
-r - ' r • ■ . . ..

Ilgiausių metų!

Birželio 26 d. įvyko vakarienė 
pagerbimui kun. J. Bakšio. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Ši va
karienė buvo surengta kunigui J. 
Bakšiui nežinant, ir jis atvykęs į 
svetainę labai nustebo, nes jam 
buvo duota»suprasti,kad tai yra 
kito asmens pągerbimui.

Įėjus į svetainę kun. Bakšiui 
vakarienės dalyviai pasveikino! jį_ 
ir šaukė valio t Jį patiko! prie 
durų dvi mažos mergaitės ir nešė 
pintines gėlių.

Programo vedėju buvo vaisti
ninkas p. Bajerčius. Koncertinę 
programo dalį vedė varg. L. Va- 
saitis.

Pirmiausia kun. J. Bakšys bu
vo pakviestas ir atkalbėjo maldą. 

Laike vakarienės kalbėjo kle
bonas kun. Jonas Ambotas. Pa
gyrė parapijonus, kad moka įver
tinti savo vadus. Kun. Bakšiui 
inkėjo ilgiausių metų. Buvo ir 

daugiau kalbėtojų ir kiekvienas 
pareiškė gražių minčių ir linkėji
mų.

Koncertinę dalį programo išpil
dė didžiojo ir mažojo choro na
riai, p. L. Valaičiui vadovaujant.

Vienas mažas berniukas pasa
kė pasveikinimo eiles ir įteikė do
vaną $200.

Baigiant programą kalbėjo kun. 
J. Bakšys. Jis pasakė keletą juo
kelių ir padėkojo rengėjams, da
lyviams ir svečiams už ažūojautą, 
inkėjimus ir dovanėlę. _________

*Malonu yra pasidalinti minti
nos šu tais kurie žingeidauja tuo 
varbiu dalyku — 
ta. Mielas svety 
ramsta esi Amerikos pilietis 
ai svarbą Liepos 4-tos dienos.ku- 
ią visi piliečiai iškilmingai ap- 
’aikščioja.
Liepos 4-ta diena yra svarbi ir 

$tta—apkaiųa vinto. nes randasi 
alėtas didvyrių, kurių vardai lie- 
as amžinoje istorijoje ir negali 
fiti pamiršti. Nes tie didvyriai už
tarnavo didelės garbės.
Kuomet suvažiavusiems Angli- 

bs ir kitų kraštų gyventojams A- 
ierikon nusibodo būti po Anglų 
lingu, stojo pirmyn T. Payne ir 
gko:*. “Padotkų mokėjimas be 
nbsybės balso yra nežmoniškas 
asieigimas.” Ir ragino žmones 
tsisakyti nuo Anglijos. Atėjus 
iikui pasirašyti Atsiskyrimo Po- 
ierį. nekurie pradėjo bijoti ir jk ♦ "Z 
rauktis atbuli. Stojos kitas did
yn?, Benjaniin Franklin pasakė 
krą tiesą: “Gentlemen, let us, 
BDg tpgether, or else we vili 
ang separately.” Reiškia burki- 
lės krūvon, nes būsime pakarti 
o viena.” 
.Tarpe tų idealistų randasi yie- 
as, kuris nesibijo nei gyvasties 
alvdėti nei pavojų. Jurgis Wash- 
igtonas susirinko būrį kareivių 
Ina, kariauja už liuosybę. Ir štai j 
epos 4-tą diena. 177t» metais at- tai

I

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

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

LINDEN, N. J.
Pirmas didelis piknikas

Rengia Lindeno lietuvių R. K. 
parapijos kūrėjai, įvyks nedėlioj, 
liepos 14 dieną, 1929, Progresą 
Club Parke,, Mitchell Avė., palei 
City Hali, Linden, N. J.

Prasidės 12:30 po pietų ir trauk
sis iki vėlai naktį.

Gerb. vietiniai ir visų apylinkių, 
N. Y. ir N. J. valstybių lietuviai 
yra kviečiami kuo skaitlingiausia 
dalyvauti —< seni, jauni, merginos 
ir vaikinai, nes tai bus nepapras
tas pasilinksminimas atvirame ore, 
tikrai kaip Lietuvoje. Upelis teka 
per parką. Svetainė dėl šokių. Sta
lai dėl valgymo ir gėrimo. Bus vis
ko pilnai, ko tik kas norės.

Taipgi turime priminti, kad tu
rėsime ir įžymios inteligentijos — 
vyrų kalbėtojų. Bus įvairaus tu- 
rinkį programa. Žodžiu sakant, tu
rėsite linksminusį laiką.

Dalyvaus Birutės bažnytinis 
choras iš Harrišono. Muzika po 
vadovyste F. Sorokos.

Tikietai visai pigūs, tik po 50 
centų, vaikams veltui.

Nuoširdžiai kviečia L. L. R. K. 
parapijos kūrėjų Komitetas

Pastaba. Į pikniką parankiausia 
yra atvažiuoti traukiniu P. R. R. į 
Linden, N. J. ir nuo stoties eiti į 
dešinę pusę iki City Ęall, tuoj ir 
parkas — pikniko vieta, arba gali
ma ir busais atvažiuoti.

?-*■ 4. ‘ r.-rt-- • I ‘-‘-‘u—.u-j-.-v ■ ar—;—... .1
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iŠ girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE

sėsk iria ta nedidelė saujelė ramių 
gyventojų nuo Anglijos,- gauna 
savo liuosybę. O šiandienai mes 
visi naudojamės vaisiais tų did
vyrių drąsumu ir liuosybę. Todėl 
Liepos 4-ta diena yra labai svarbi 
ir verta paminėjimo diena.

Brangus svety! Tą patį reiškia 
ir mums Lietuviams Liepos 4-ta 
Diena, kurią teisingai Pittsburgh- 
iečiai užvadino Lietuvių Diena.

Lietuviai yra ramūs ir dori gy
ventojai. Atkeliavo Amerikon 
ieškodami ramybės ir laimės. Tar
pe tų dorų žmonių atsirado asme
nų su aukštais idealais ir prakil
niais jausmais, todėl pradėjo - 
trokšti šventesnio gyvenimo kad 
galėtų pačios auklėtis Dievo gar
bei ir žmonnt naudai. Neturėda
mos lietuviškų dvasiškų įstaigų— 
vienuolynų, kreipėsi į lenkiškus 
ir ten per nekurį laiką garbino 
.Dievą, auklėjosi save ir tarnavo 
žmonijai. Bet, laike milžiniško ka
ro, kuomet tautiškumas pradėjo 
atgyti, kuomet liuosybę pradėjo 
ore skambėti. Tuomet lenkiška 
ranka prispaudė lietuvaites sesu
tes; atėmė liuosybę ir padarė ver
gėmis bei kankinėmis.

Tiesač t
Sesučių rankos buvo surištos, nie
ko negalėjo veikti ir burnos už
darytos, nes nei žodžio negalėje 
sakyti. Kaip Amerikos Kolonis
tams įkirčjo būti po Anglijos jun
gu, taip ir Lietuvaitėms įkirėjo 
Lenkiška našta ir pradėjo regis 
ore graudus balsas šaukti: Liuo- 
svbė Lietuvaitėms! Tas liuosybės 
obalsls paėjo ne iš neapykantos 
Lenkų, bet dėl didesnės Dievo 
garbės, dėl padauginimo pašauki
mų ir kad Lietuvaitė* galėtų tar- 

: minti Dievui ir visai Lietuviu tau-
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IŠLYGOS

Už _
3c. pašto žei

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

T
JONO EI
DR-JOS VALDYBĄ '
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L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA

■
Rengimo Komisija

Buk tikrus mane matyt Dirm pirk- 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grand, 
ir upright pianai. Nauji 
Orthophoniė VICTROLA 

MAJEST1C r
Reikalauk

L E N G V O S
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BOSTON

PARSIDUODA PALANGA

VIETINES ŽINIOS
T

■ *

Pereitą ketvirtadienį birželno 9? 
d. Jonas Vebelionis palaidotas M t 
St. Bencdict kapinėse. Bažnytines 
pamaldas laikė kun. Virmauskis, 9 
vai. ryte. Velionis senai gyvenp 
Bostone. Priklausė prie parapijos. 
Jis gyveno paskučiausiai 338" Haf- 
rįson Avė. Jonas apleisdamas šį 
netobulą pasaulį paliko jume varg
stančią liguistą žmoną Ievą ir duk
terį Marijoną. Duktė nuolat dir
ba. %

Prox

TęJifcm# visokjų ląimių i&skirs- 
tA

Vedusiųjų draugija padidėjo 
viena gražią ir pavyzdinga porele, 
paimin'gos kldties naujame Tuomet 

Draugas
o—— ------- ————--

YY3UI VĖL LAIMĖJP
Birželio 30, Columbus Parke, So. 

Bostone L- Vyčiij 17-tos kuopos 
4įuseball jauktas turėjo susirėmi
mą su Munsons A C. jauktu iš 
Cambridge, Mass. Mūsiškiai vy
čiai, gerai išsimiklinę “svečius” 
smarkiai supliekė padarydami 15 
apibėgimų prieš jų 5. Daug žmo
nių buvo prisirinkę žiūrėti žaidi
mo.

Girdėjau, kad mūsų bąsebolinin- 
kai kas vakaras praktikuos kad 
kuopuikiausiai prisirengus prie 
reikšmingo susirėmimo su South 
Worcesterio Vyčių jauktu Vyčių 
Gegužinėje Liepos 4 d. Palangoje. Islamo M. Karbausko gražiai pa- siu vyrų ir nevedusių; storų mote- 
Jie yra griežtai pasirįžę Naujos 
Anglijos Lietuvių čampijonus nu
galėti ir laimėti $10.00 auksu. Nu
važiavę pamatysime ar tas jiems 
pasiseks.

Rep. se organizacijose, ypatingai Vyčių, 
choro ir LDS., tai žmonių buvo 
beveik pilna bažnyčią.

Liudininkais buvo Albertas Aš- 
menskas Bostono Universiteto stm 
dentas su p-le Borisiute, p. Čapli
kas,'Mass. Institute of Technology 
studentas su p-le Jadvyga Savilio- 
niute ir Albinas Neviera, žinomas 

1 jaunas mūsų darbuotojas su p-Įe 
(Ona Razvadauskaite. Kaip jaunie
ji taip ir pajaunieji buvo elegan
tiškai pasipuošę ir pavyzdingoj 
tvarkoj viską atliko.

Jungtuvių puotą įvyko Parapi
jos salėje. Joje dalyvavo apie 150 
ypatų — daugiausia jaunimo. Visi 
gražiai, smagiai linksminosi. Da
lyvavo ir gerb. klebonas kun. P. 
Virmauskis. Tarp svečių matėsi 
gerb. prof. Pranas Galinis, p-lė M. 
Grybaite, p. S. Paura, V. Grudzins- 
kas, F. Zaleckas, pp. Zaleckai iš 
Cambridge ir daugelis kitų plates-

p 
šių tymais ir visus Įaįmęjo. 'Į’o- 
dėl nei neabejoja, kad jie ir wor- 
cesteriečiųs suplieks. Vorceste- 
ėiai matyt mano visai kitaip. Pa
matysime.

.Vffl Į
Liepos 4 d., >riąi traukite, kuomi 

kas galite automobiliu, treinu, 
ątrytkariu ar busu į garsiąją Pa
langą. Ten įvyksta milžiniškas L. 
Vyčių N. A. Ąpskričio metinis iž- 
važipėimas. Tenai bus įvairiausių 
lenlętynių, žaislų, dainų, kalbų, 
muzikos. Šokiai visiems veltui. 
Muzikantai geriausi. Salė gerai iš
vaškuota. Basebąll žaidimas tarp 
South Worcesterio ir South Bos
tono. Bus virvės traukimas dzūkų 

riui Parapijos choras vedamas ger- su žemaičiais (kalakutais), yedu-

SUSITU0KĖ
Birželio 30 d., 1 vai. pū pietų, šv. 

Petro lietuvių bažnyčioj, kleb. 
kun. P. Virmauskis surišo amžinu 
moterystės ryšiu Viktorą Medonį 
su Liudvise Čiaplikaite. Laike 
jungtuvių, kaipo per ilgus mjetuš 
buvusiam ir dar žymiam savo na- 

i
giedojo “Veni Creator”
du žmonės.” Kadangi jaunavedys « ♦
p. V. Medonis buvo labai popule- 
rus ir linksmaus būdo jaunikaitis 
ir žymus darbuotojas katalikiško-

Buvęs Massachusets Valstijos 
prokuroras ReatĮing Aukščiausia- 
jam Jeismę |>ylą prąlaĮmžjo. Jis 
vię tikėjosi, kad tęįsm^s pa$į- 
ęaiĮčs ir jam neatims, teisių prak
tikuoti teises šioje valstijoje. Bet 
buvę perdaug prasikaltimų prieš 
Readingą iškelta, kurie nesuderi
nami su juristų darbais. Aukščiau
sias Teisinąs, nuosprendį atimti 
teisę advokatauti, patvirtino.

ADRESAI

SUTINKA ŽAISTI IR

Vincas J. Vieraitis, energingas 
L. Vyčių 116 kuopos basebalninkų 
atstovas rašo Vyčių Gegužinės ren
gimo valdybai:

“Šiuomi duodu atsakymą, kad 
, mūsų tymas sutiko lošti su South 

Bostono Vyčiais 4 d. Liepos Pa
langoj, Lawrence. Mes ketinam 
išvažiuoti anksti rytą ir pribūsim 
apie 11 valandą ant tos pačios vie
tos kur pernai lošėm. Tiktai šįmet 
mes ketinam išlaimėt! tą 10 dole
rių ir atsilyginti So. Bostono Vy
čiams už pereitus metus.

Su pagarba.
Vincas Vieraitis”

Tai-gi, čia reikia tikėtis smar
kios koyos, nes abeji matyti yra 
griežtai pasirįžę būtinai laimėti. 
So. Bostoniečiai šią vasarą turėjo
10 žaidimų su įvairiais svetimtau- niai visuomenei žinomų ypatų. A-

ir “Štai rų (virš 200 svarų) lenktynės ir 
tt. ir tt. Tame išvažiavime daly
vaus garsiausi pasaulyje plaukikė 
Albina Osipavičiutė ir Naujos An
glijos nardymo eampijonas Jonas 
Jasionis. Jie mums parodys savo 
gabumus. Tai bus toks daiktas ku
rio lietuviai niekad nematė.

Todėl, 4 d. liepos, palikte dulkė
tus miestus ir visi traukite į gaivi
nančią ir jaukią Palangą. Ten yi
si turėsite didelį “Qood time.” 
Valio visi į Palangą!

Kvieslys

DR. A. L. KAPOČIUS su žmo
na išvažiavo praleisti atostogas j 
Sodas, Mich. pas Bačiūnus. Jo o- 
fisas bus uždarytas iki pradžios 
rugpiūčio mėnesio. Kartu su Ka- 
počiais išvažiavo art. A. Vanagai
tis ir Akiras-Biržys.

SENIAUSIA LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

545 East Broadvvay South. Boston, Mass. Tel. 0605—1337 
KITI SKYRIAI

BROCKTON OFFICE:
630 North Majn Street, 
Telephone Brockton 228

IŠKILMINGAI TAMINtlO 
BAŽNYČIOS PATRONĄ

Pereitą sekmįadieny birž. 30 d. į- 
vyko šv. Petro bažnyčioj, iškilmin
gos šv. Mišios pagerbimui Šv. Pet
ro, lietuvių bažnyčios patrono. Iš
kilmingas šv. mišias celebravo kun.1 
Virmauskis; tarnavo kun. Norbu* 
tas — diakonu, Jonas Skalandis— 
sub-diakonu ir Jonas P. Plevokas 
ir Antanas B, Ruseckas tarnais.

____  . * ______ Prox

KETVERGE, liepos 4, J929, Šv. 
Jono Ev. BĮ. Pašalp. Draugijos bus 
šv. mišios už mirusius narius, 8-tą 
vai. ryte, Šv. Petro lietuvių bažny
čioje. Tad malonėkite visi nariai 
pribūti j salę 7:45 vai. ryte, ant 
5-tos gatvės. Atsineškite draugijos 
ženklus ir baltas pirštines, nes visi 
eisime “in corpore” į bažnyčią. 
Visi privalo dalyvauti. Ųž nebu
vimą papulsite po bausme.

J. Glineckis, Rašt.

L. R. K. S. A. Conn. Apskritys, 
liepos 28, 1928, Charter Oak Par
ke, Statė Fair Ground, New Park: 
Avė;, Hartford, Conn. rengia išva
žiavimą. Prašome kuopą ir drau
giją nieko nerengti toje dienoje, 
bet yisi atsilankykite į mūsų išva
žiavimą. Šis išvažiavimas Conn. 
valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Parapijonui, Worcester, Mass.

— Apie lietuvių kunigų pennai- 
nas Springfield’o vyskupijoj jau 
buvo rąžyta “Darbininke.” Tams
tos raštelis netilps.

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS
eI

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th St., So. Boston, Masa. • 
Telephone South Boston 3552-ĮL ..

Vice-Pirmiuiukas — J. L. Petrauslcaaį J 
24 Thomas Pk., So. Boston," UŪbK 

ProL Raštininkas — Jonas GUnedįĮs, 
5 Thomas Park, So. Boston, Miias.

Fin. Raštininkas — Matas šeikis,"" 
364 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiunaa, 
SS5 E. Broadway, So. Boston, Mažą, 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 IVinfield SL, So. Boston, Mass. .. į 

Draugija laiko susirinkimus kaą 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pįetiL 
parapijos salėj, 492 E. SeventĮr 
St., So. Boston, Mass. ?:

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOĮ 
VALDYBOS ANT

Pirmininkas — J. Grubinskazt
24 Prescott SL, Readvllle, MaM. 

Vice-Pirminiukas -r- J. Markelioąlfc
140 Botven SL, So. Boston, Masa, 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Masa 

Iždininkas *— V. Balutis
• 36 Mercer SL, So. Boston, .Mase v 
Maršalka — J. Zaikis, ’ ’A J
- 7 VVlnfield SL, So. Boston, Masa 
Draugija laiko susirinkimus kas ant- 

rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh SL, parapijos 
salėj, 7th St., South Boston, Mass."(A

-

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

Kas norėtu pasistatyti vasarna
mį “Palangoje,” sveikai ir links
niai 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.

EKTRA! EXTRA!

PUIKUS PIKNIKAS
- ; . . • * ' • ■

Rengia D. L. K. Keistučio 
Draugija

ĮVYKS KETVIRTADIENY 
LIEPOS JULY 4 DIENĄ, 1929

NUOSAVAM PARKE
Oakland Grove, E. Dedham, Mass.

Piknikas-prasidės 11 vai. ryto ir 
trauksis iki vėlumos

Šis piknikas bus vienas iš pui
kiausių. Jame turėsime daug žais
lų, skanių valgių ir gėrimų. Bus 
>uiki orkestrą, kuri grajys lietu

viškus ir amerikoniškus šokius. To
dėl prašome visuomenę koskait- 
ingiausia atsilankyti.

Gal jau visiems yra žinoma, kad 
jardas labai dailus ir yra daug 
vietos. ■ Taip pat turime priminti, 
kad-D. L. K. Keistučio Dr-ja yra 
geriausia iš visų kitų^eįų Bolo
ne ir jo apylinkėj. "Rašaipoš ser
gantiems moka po $7.00 į savaitę 
o pasipirps draugija išmoka ■ po 
$200 pomirtinės^ šios ^Įįiugljos 
nariai yra liuosrnuo vispkių iruk- 
dyfnųi "tad buy.gerą proga -nepri- 
giilint-ifiĮmF-prisirašyti už jpusę Įsto
jimo ant parko. Tad gerbiamoji 
lietuvių visuomenė esate maloniai 
prašomi seni ir jauni koskaitlin- 
giausia atsilankyti, o įneš tikimės 
kad .atsilankę būsite pilnai užganė
dinti. Įžangos" j, pikniką nebus. .

Širdingai 'kviečiam?“ visus daly
vauti.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO3
VALDYBO SANTRAŠAI

--------------- , ------- r—i1-

Kų tik išėjo iš spaudos! 
. Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Pirmininkas — MoL Verslackaaį
694 E. Fifth SL, So. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
125 Botven SL, South Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Pranas TulelkiS
109 Bowen‘SL, South Boston, Masa. 

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

Tvarkdaris Kazys Mikalionis,
906 E. Broa<lway, So. Boston, Masa 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami spsirinkiman prašome at- 
Avestt miąJa. Aftrių prirašyti prią 
Susų draugijos.

L. M. KONSERVATORIJA, po 
vadovyste jos direk. komp. Miko 
Petrausko, duoda koncertą, liepos 
10 d., Lietuvių Svetainėje, South 
Bostone, E St.

Tegul tėvai su savo jaunais vai
kais koncertan atsilanko, atveda 
savo vaikus, prižiūri juos, kad jie 
neišdykautų, nei trukšmo nedary
tų ir sektų eiseną muzikos besila- 
vinančių jąųnuolių. r.Tęvai savų 
vaikų lai būna geri ganytojai ir 
juos pasaulin rengia ne vien pa
viršių jų gražiai vaizduodami, bet 
jų širdis. Jaunimą auginant rei
kia stengtis teikt jam moderninio 
švelnaus optimizmo ir prirengt jį 
tam, kad jis mokėtų galvot ir 
gerbt kitą žmogų, neardyt ežių kai
myno lauko ir taikesnis būtų. Ži
nija visokeriopa žmogų daro tvar
kesniu; jis gauna tikrą žmogaus 
vertę. Muzika, sielos padaras; šva
ri muzika, ramina širdį, glosto sie
lą, lepina ausį ir paskatina vai
dentuvę.

Muzika nėra tuo dalyku, kad ją 
žmogus mažai žinąs, gerai supras
tų, bet gėrėtis kiekvienas gali.

M.

Dang rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta 
muose tų gražių knygutę.

Kainą tik $c.. ’

‘ “DARBUflŠKAS"
336 B’way, So. Boston, Mass.

. FREDERIC L. LANE 
dabartinis gencralis manadžęris ir 
kasierius Nantasket Beach Steam- 
boat kompanijos, ant Board Direk
torių susirinkimo pereitą antradie
nį, tapo išrinktas direktoriumi ir 
užėmė vietą vėliausio direktorių 
Henry F. Ilipley iš Hingham.

i^r. Luue iussenai įvedėfkeleftf 
tradjų dalykų kaip..įai l)olerio Dię- 

Įjsiiiriažino kainas į Plyrnouth 
nno $1.75 iki -l.(X) į abi pusi, ir 
Salėm Willows kelionė nuo $1.25 
iki $1.00. ■'

t •

M r. Lane buvo sujungtas su 
Nantasket Beach" Kompanija per 
38 metus?

D ANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

Kalbame ir Lietuviškai

Tel. Šou Ui Boston 2870• >

i

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St., Kimball Bldg., 
Room 205, Tel. Liberty 7865 ir 6066

Už $1,000 Cash
pirkti puikų up-to-<late 3-jų šei- 
namą Dorchestery arba Jamaica 
su garadžiais ir vieta dėl sodno

i
41 
/!

So. Boston, Mass.

FURN'ACĖ IR PEČIUS 
TAISOME.

galite
m ynų
I’lain „--------------- ------ -------
ar daržo. Kam mokėti rendų visų gy
venimų?

Jamaica Plain
nrtl Franklin I’ark 3-jų šeimynų nau
jas namas po penkis kambarius, iš a- 
biejų galų piazal, fltymo iilirtia. Rendų 
neša $1,440 per metų. Kaina $11,500, |- 
neštl $2,000. Matykit TUINYLĄ. REIKALINGAS VAIKAS

baigės grammnr mokyklų, kuria bnrer- 
nėj t|nknmas dirbti Ir nori biit biznie
riai, t Turi būt teisingn« Įr gerų tėvų. 
Dtrbns nnt visados. Kreiptis: 123 N 
St., Šo. Boston. (L»4>)

Dorchester ’ A-
Vienos šeimynos namas 9 kambarių su 
Visais Įtaisymais. Parsiduoda už $5,300.

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

. :r4 & 
visiem:

*.....
Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
’ (INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston

Apdraudžiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis, ir-išrendavo- 
jnme kambarius. ‘

South Bostone
3-jų šeimynų namas 3-4-4 kambariai, 
randasi prie Dorcbester gatvės. Mėne
sinių rendų 52 doleriai. Parsiduoda už 
$2,400. 382 Broadway, South Boston

I • •

Fin.

4

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasitark 
su mumis, o gausi geriausi patarimą, nes mes netik parduo
dam, bet ir mainojn: biznius, farmas, namus. Be to, mūsų 
ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir kitokių nelai
mių.

Valgykla—Lunch Room
South Bostone prie Fish Pier Valgyk
la—Lunch Room, 10 stalų, 48 krėslai. 
Biznis vien tik su darbo žmonėmis. A- 
tidaryta tik darbo dienomis nuo 5 vai. 
iš ryto iki 6 vai. vakaro. Apyvartos 
daroma $300—$400 j savaite. Savinin
kas apsidirba su dviem darbininkais 
kuriem išmoka $25 į savaite. Pelno sa
vininkui atlieka apie $75 j savaite. Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia šių šalį. Parduos už $2,800 
čash. Matykite A. IVAŠKA.

City»Point
2-jų šeimynų 10 kambarių atskirai bu- 
davotas namas su visais moderniškais 
taisymais ir šildytuvu (heater). La

bai gražioj vietoj, prie pat pamario. 
Taipgi arti prię kary, Storų ir mokyk
lų. Turi būt greit parduotas nes savi; 
ninkai išvažiuoja. Parduos* už $7,100 ir 
mažu įnešimu. Matykite tuoj B. B. 
STEFANĄ.

Dorchester
Arti Columbia Rd., geroj vietoj naujas 
3-jų šeimynų Colonial style namas po 
5 kambarius ir reception hall ant kiek
vieno flioro. Su visais moderniškiau- 
siais įtaisymais. Trys gariniai šildy
tuvai ; priekiniai ir užpakaliniai pia- 
zai. Taipgi 2-jų karų garadžius ir daug 
žemės apie 10,000 ket. pėdų ant kurios 
galima užsivesti sodų arba pastatyti 
daugiau garadžių. Rendų neša $156 į 
mėnesį arba $1,872 į metus. Parduos 
pirmiausia atsiliepusiam už $13,500 su 
$1,500 įnešimo. Matykite A IVAŠKĄ.

Puiki Rezidenciją Atsieis 
Dykai

perkant šitų 3-jų šeimynų po 5 ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namų, 
gražioj vietoj Dorchestery. Daug že 
mėš del kelių garadžių ir sodno. Tu 
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmeriavi- 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kad rehdan- 
ninkai apdengs visus iškaščifls palie
kant savininkui kambarius už dykų. At
sišaukite greitai.

IŠDAVĖ INDŽIONKŠINĄ PRIEŠ 
DARBININKUS

Teisėjas Elias B. Bishop, birže- 
io 28 d., išdavė čeverykų išdirbė- 

jams indžionkšiną prieš Indepen- 
dent Lasters, Cutters and Stit- 
chers unija ir Boot and Shoe 
"VVorkers Local 229-0. Tuo in- 
džionkšinu darbininkams drau
džiama pikieiuoti ir bile kokiu 
nors būdu trukdyti skebams dirb
ti. Darbininkai tokiu patvarkymu 
pasipiktinę, nes yra šališkas kom
panijų reikalų gynimas. Ęamus 
pikietavimas neturėtų būti varžo
mas.

JIS TURĖJO SKILVIO IR 
INKSTŲ TRUBELIUS

Kol ponas Lavvrence Neice, Mt. Ųnion 
1^., nepradėjo vartoti Nuga-Tone, jis 
turėjo silpnus inkstus ir suirus j skilvį., 
širdis darė jam trubėlių ituiervai buvo 
silpni. Nuga-Tone jam .suteikė tikrų pa
laimų ir tie trubeliai pražuvo. įkmuis 
I.atvrence sako, ^tad jos suteikė jam 
sve katų ir stiprumų ir jis vėl galėjo 
dirbti. Tas patvirtina,“kad Nuga-Tone 
yra tikros sveikatos ir stiprumo buda- 
votojos.

Jei esi silpnas, sergantis, nervuotas 
arba turi neveiklius organus, tikrai tu
rį vartoti Nuga-Tone. Jos yra pagel
iausios virš milijono vyrų ir moterų ir 
grąžinusios jiems sveikatų. Nuga-Tone 
yra puikios dėl prastų organų,'gasų vi
duriuose arba žarnose, raugėjimo, silje 
nų kepenų, inkstų arba pūslės trubėlių, 
chroniško užkietėjimo, galvos skaudėji
mo. svaigulio, prasto miego, jautimo 
silpnumo ir nuovargio ir panašių trube- 
lių dėl menkos sveikatos. Visi gyduolių 
vertelgos pardavtpėja Nuga-Tone, arba 
gali jų gauti dėl jūsų iš olselio vaisti
nės.

PARSIDUODA
SO. BOSTONE—4 šeimynų namas ir 

2 krautuvės, ant kampo 36"> Second ir 
191 F Sts. Rendų jieša $1.680 į metus.

Taipgi po num. 228 E St.. 3-jų šeimy
nų namas ir 144 Seventh St. 1 šeimy- 
lios. Rendų neša $1,440 j metus. Yra 
trijų kan) garadžius ir didelis vardas.

VVOLLASTON—2 namai o i šeimy
ną: vienas ant 144 IV. Ehn Avė., kitas 
367 Billing Rd. 2 karų gandžitis ir la
ba: gražioj vietoj prie pat byčių. Ren
dų neša $1,080 | metus.

Kreipkitės (Ici informacijų pa« IV. J. 
JAKŠTAS, 308 — 4tli St.. South Bos
ton, Mass. TeL S. B. 1224AV. (L.-12)

Pikniko Rengėjai
Kelrodis: Važiuoti elevatorių iki 

A'orest Ilill, iš ten yVashington 
Grove St. karu važiuoti iki Grove 
Št. Ten bus žmogus kuris nurodys 
>ikniko> vietą—parką.

Pasarga: Jeigu lytų,-pikniko ne
jus. '

BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą

120 Marine Rd., So. Boston 
. Tel. S. B. 2483-W

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
City Point gražioj vietoj arti pamario 

—kampinis 3-jų šeimynų namas su visais 
moderniškais įtaisymais ir krautuvė su 
gerai išdirbtu groserių ir saldumynų 

. bizniu. Apyvartos daro apie $300 į sa
vaite. Vasarų daugiau, nes daugiau 
STškrymo tr tontko parduodama. Turi 
būt greit parduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon. įnešti reikia tik 
$2,00(1.00. Čia tikrai yra pulki proga Į- 
slgytl tokį namų Ir bizni su kurluo'ga- 
lėsl puikiausi gyvenimų daryti. Paty
rimo nereikia. Matykite tuoj A IVAŠ
KĄ.

South Bostone
3 šeimynų. 14 kambarių namas ir di
delis .vardas, galima pastatyti keletu 
garadžių. Nori mainyti | Dorchesterj 
nnt 3 arba 2 fieimyhų.

Norėdami daugiau informacijų klaus
kite pas L. A.

LITHUANIAR AGEMCY
A. Ivas ir C. P. Jurgeliui Saviniakai

KONCERTAS
L. Jf. KONSERVATORIJA, vadovaujant 

komp. Mikui Petrauskui, liepos 10 drS-vak-Vft- * 
kare. Lietuvių Svetainėje, E St., S. 
da KONCERTĄ ir stato žingeidžią <ų>erete

__ *■«< ‘

“Prieglauda.” Bus sextetas iš opr. “Lįjcią di 
Ląmmprmoor. ” Kaina bilieto 50c. asmeniui.

Bilietai pas Gabijiečips, mokinius L. M. Kji
• . T )

Bilietai pas Gabijieeips, mokinius!*. M;K|»n-.wų 
į sęryatopjos ir pačioj Konservatorijoj, 3l!i KSt.,f 

So. Boston. ,

Pirminjnkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh S L,

Vice-Pirmininkas — A. Naudžinnas,
8S5 Broadvvay, So. Boston, Mass.

ProL Raštininkas — V. Tamoliunas, " J; 
40 Marine Itd., So. Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Kazlauskas, 
44 Glendale SL, Dorchester, Mass.

Kasierius — I’. Kleponis, „
266 Bolton St., So. Boston, Massi » 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bovveu St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą panedėiį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė,

" Fifth SL, So. Boston, Mass.
r------------------------------------------------------------ ■— s

TURI BOTI GREITAI 
PARDUOTI

CITY POINT šeimynų šamas ir 2 
kart) garadžius, 5-6 kambariai, prieky 
ir užpakaly piazai. vėliausios mados Į- 
taisypiaf, labai parankioj vietoj. Prekė 
$13..m įnešti $2,500. . ' .

G STREET. Soutli Bostone.-2 šeimy
nų namas, 4-5 kambariai su įtaisymais, 
labai graži vieta <lel gyvenimo. Prekė 
$5.700. įnešti tik $500. Likusieji ant 
lengvų išlygų.

VIENOS ŠEIMYNOS namas ir krau
tuvė'ant Broadvvay. Soutii Boston. 7 
kambariai su intaisymais. Krautuvė 
tinka bile kokiam bizfiiui. Prekė $8,300, 
{nešti $1,500.
—ANT AfATNO norohestery C, šeimynų 
mūrinis namas su vėliausios mados Į- 
taisymais. Mainytų ant farmos arba 3 
šeimynų namo South Bostone.

MATTAPAN. naujas 2-jų šeimynų, 6-5 
kambarių, prieky ir užpakaly piazai. di
delis’ daržas ir neužbaigtas 2-jų karų 
garadžius. Geroj vietoj. Prekė $7,800. 
Įnešti tik $1,000.

TAIP-GI inšiurinu namus, automobi
lius nuo ugnies ir pavogimo ir namų 
rakandus per geriausias kompanijas.

TAIP PAT atlieku Constable darbus. 
Virš minėtais reikalais matykit mane.

BRONIS KONTRIM
120 Marine Rd., So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 2483-AV.

ŠVENTO PETRO IR PO 
DR-JOS VALDYBA"

' -'T.'r. 
Pirmininkas — .Antanas Navikas, 

702 E. Fifth SL, So. Boston, Mass. 
Vice-I’irmininkas—Juozas Jackevičius, 

92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevferų, 

948 E. Broadvvay, So. Boston, M®* 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčiua 

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

67 G Street, South/Boston, Mass. 
Tvarkdarys — Kazimieras A m b r ozas, 

492 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Draugijos susirinkimai būna kas Pi* 

mų nedėldienj kiekvieno mėnesio 1
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh SL, So. Boston, Masa.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO| 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČl 

VALDYBA

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL 

8 lekcijos .
License kursas /, f..

Išsimokyk^su musų naujais karais 

Mes užtikrlnam .Išmokyti Iki kol 
* license gausi. ’ 

LIETUVIAI MOKYTOJAI 
579 Tremont Street, Boston. 

Kampas Uaioii l*ark.
Atdara vakarais Ir sekmadieniais.

Bark Ray 0152

- <

Pirmininkė — Jicva MarksienS, 
625 E. 8th SL, S. Boston, Ma 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulo 
11 Monks St, S. Boston, M 

Prot. Rast — Ona SiaurienA 
443 E. 7th St., S. Boston, M 
Telephone South Boston 3422- 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūni 
29 Gould St, W. Rozbury, 

Iždininkė — Ona Staniulinti 
105 W. 6th St., S. Boston; 1

Tvarkdarį — Ona MizgiraienA 
1512 Columbia Rd., 

Draugija savo susirinkimus 
kas antrą utarninką' 
mėnesio, 7:30 vai. vakar«, 
bažnytinį j svetainėj.

Visais draugijos reik 
tfe pas protokoh 
laišku ar telefonu.
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gfe. SMAGENŲ VAIDMUO

Jau prieš 75 metus pran- 
; ėūzų fizioįogds Claude Ber- 
^narde atrado, kad smegenys, 

savo tiesioginių, kaipo 
dvasios būstinė, funkcijų 

! dąr kontroliuoja ir prižiūri 
^medžiagos keitimąsi kūne. 
Būtent, Clhude Bernarde 
-pastebėjo, kad įdūrusj tam 
tikrą smegenų vietą, gyvu- 

' iys neišeidavo iš proto, ne- 
jąasiusdavo, kaip kad buvo 
galima laukti, bet tik apsirg- 

;idavo cukraus liga. Moksli- 
^pinkas iš to padarė išvadą, ĮįJSį&r.' -
kad toji smegenų vieta 
tvarkanti cukraus keitimąsi 

|Įriine.
fF Paskiau kiti tyrinėtojai 
tęsė toliau Claude Bernarde 

^mėginimus ir rado dar kelis 
tokius specifinius smegenų 
centrus. Vieni iš tų centrų 

•reguliuoja kūno šilumą, kiti 
i'

zTeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

i Baigęs du Universitetu
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
^•‘Darbininko” Name
•----------- (antros tubns)
366 Broadway, So. Bostoi

’ Rezidencija
BOS Bnrvard St., Cambridge, Mass. 

j Tel. Unlversity 1463—J.

Llberty 7296. |

GEORGE H. SHIELDS j
ADVOKATAS I

| 811-812 Old South Bldg. | 
J p--294 Washington Street | 
f Boston, Mass. |
| Valandos: 9 A. M. Iki 5:30 P. M. © 
g _ GYVENIMO VIETA |
ž 37 Gorham Avenue, Brookline. X 
® Telephone Beacon 5578 ®

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9896
ADVOKATAI

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

SO. BOSTON, MASS.
VAptiekoriaus Šidlausko namrr 

Įėjimas: 316 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS

Res.: 1G62 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

__ KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas : 321 Exchange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St.. Dorchester 

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

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

“UKININkAS” nesJ

“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- o 
n tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 

tvarkomos Lietuvos sargyboje. B
| “ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 

paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir B 
| užsienio gyvenimo ; rašo visais ūkininkams rūpi- t L 
j| mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- B 
® ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug o 

gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt. j 
jt “ŪKININKO” kaina 1929 metams Lie4uvo- B 
4 je—5 litai, arba 59 amerikoniškų centų LietUvo- B 
2 je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- I j 
2 rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- u
1 nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino B| g-vė 30 Nr. į į
| Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- B
2 žiausias ir mylimiausias ūkininki; laikraštis, todėl | [
® Hidelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo !! 
• giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. -] ;

r?
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prižiūri druskos nuošimtį 
audiniuose ir skystimuose, 
dar kiti tvarko riebalų degi
mą. Ilgai tik nepavyko rasti 
centro, kurs reguliuotų bal- 
timų degimo procesą, kurį 
visai ~ neseniai pastebėjo 
prof. Grafe ir Griuntąf 
Viurcburgo universitete. Mi
nėti profesoriai padarė daug 
bandymų su gyvuliais, ir 
smegenų jie nedurdavo ir 
nežalojo, bet įleisdavo porą 
lašelių tam tikro skystimo, 
kurs veikdavo tiriamas sme
genų vietas. Bandomieji gy
vuliai dėl tokios operacijos 
arba pafiebėdavo, arba la
bai suliesėdavo. Tuo būdu- 
yra įrodoma, kad medžiagos 
keitiniosi procesas organiz
me priklauso ne tik nuo mai
tinimosi produktų sudėties 
ir vidurių virškinimo, bet 
pirmoj eilėj ir nuo atatin
kamo smegenų centYo svei
kumo. Šis naujas fiziologi
nis atradimas, manoma, tu-» 
rosiąs 'medicinoj didelės 
reikšmės gydymo atžvilgiu.

“Trimitas”

NEGRŲ PRIEŽODŽIAI
- Kaip kultūringos tautos, 

taip ir Afrikos juodukai tu
ri savo liaudies padavimus, 
pasakas ir priežodžius. .Tie 
puikiai vaizduoja tų pusiau 
laukinių žnlonių kultūrinį 
stovį ir galvojimo būdą. Štai 
kadetas tokių priežodžių, 
vartojamų Abisinijos ir vi
durinės Afrikos negrų:

— Ar karalius sako tiesą, 
ar ne. — tiesa visada jo pu
sėje.

— Tai. ką galima sakyti 
prie liūto lavono, negalima 
sakyti prie gyvo liūto.

j — Keikdamas kitą, tu pa
sakai, kuo pats esi.

— Uošvė, kuri į viską ki
šasi, turi gauti trečdalį laz
dų, skilių žmonai. (Matyt, li
pas juodukus uošvė gero 
vardo neturi).

— Jeigu melas išėjo aikš
tėn rytą, o teisybe vakare, 
tai teisybė melą pasivys.

i

i
i
» 
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Vr *— Viena beždžionė negali pataisyti visų - beždžionių vardo.
— Nelaikyk tigro už uo

degos, o jeigu laikai, tai ne
paleisk.

— Žilas plaukas šaukia: 
atėjau pasilikti.—(Šis prie
žodis reiškia, kad nėra prie
monių prieš senatvę).

— Jaunas žmogus mato 
tik dangų ir dangų, o paau
gęs tik žemę ir žemę.

— Mylėk moterį, bet neti
kėk jai.*

— Jeigu turi pinigų, duos 
tau jų visi, jeigu neturi, nie
ko neduos. f

—Baimė liūto daro žmogų 
stipri;, kaip liūtą.

— Kada beždžionė" nepa-
! siekia Ii jam; vaisiaus, ji sa

ko, kad vaisius kartus.
— Kupranugariai nesijuo

kia iš savo kuprų.
— Mirtis nuodėmės nenu- 

plauja.
— Chameleonas sako: jei

gu ir greit vaikščiosi, vis- 
vien mirsi. Dėl to jis vaik
ščioja pamažu.

— Tavo liežuvis yra ta*vo 
liūtas; jeigu jį išleisi, jis ta
ve suės.

— Maža ądata didelius au
dinius siuva.

Kaip matome, kai kurie 
šių juodukų vartojamų prie
žodžių reiškia tiek gilios iš
minties, kad juos sunku spė
ti esant nekultūringos, atsi- 

Z 

likusios tautos padariniu.
“M. R.”

BE SMAGENŲ VAIKAS

Čekoslovakijoj šiomis die
nomis gydytojai tyrinėjo as
tuonių savaičių mirusį vaiką. 
Labai jie nustebo, kai piaus- 
tvdami galvą visai nerado 
smagenų. Panašaus gamtos 
prajovo, rodosi, dar ndbuvo. 

“M. L”

KIEK PASAULYJE IŠKASAMA
AUKSO

Per metus visam pasauly 
iškasa aukso už keturis mili
jardus 116 milijonų litų. An
glijai priklausančiose kasyk
lose randama aukso dvieju h 
milijardų 703 milijonų litų 
vertės. Antrą vietą užima A- 
merika su 490 milijonų auk
so. Po jos eina Rusija (343 
milijonai).

Aukso dar randama belgt; 
Kongo krašte, Meksikoj ir 
Pietų Amerikoj. '“Jf. L/'

Tel. Talbot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(Višnianskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

J. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nno 9 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji telslngiansio patarnavi
mo ir geriausią pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
982 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

18 METŲ LETARGO MIEGO
Pietį; Afrikoje Joganes- 

burgo sanatorijoje guli mo- 
ierisj kuri 18 meti; miega le
targo miegu. Ji užmigo 1910 
m. apalpusi. Moters gyvybė 
laikoma dirbtinu maitinimu, 
tačiau iš jos liko tik kaulai 
ir oda. .. Nesenai ji pabudo, 
bet dviems valandoms pra
slinkus vėl užmigo. Gydyto
jai mano, kad letargas bai
giasi ir moteris atbusianti.

Juokeliai
t

NEBUVO TEISIAMAS
___  5

Teisėjas; — Kaltinamasis, Tams
ta, rodos, jau nepirmą kartą teisA 
me? Kiek laiko jau nebuvai tei- 

' štamas ?'
, Kaltinamasis — Septynis metus, 
pone teisėjau. t

Teisėjas:— O ką veikei per tuos 
septynerius metus?

Kaltinamasis: — Sėdėjau kalė
jime, pone teisėjau. “31. L.”

SKELBIMAS.
Vienam laikrašty tilpo toks skel

bimas: Parduodamas didelis vilkų 
veislės šuo. Ėda viską. Ypatingai 
mėgsta vaikus. “M. R.”

— Kada gi užmokėsite už paim
tas pernai skolon iš mūsų kopera- 
tyvo mašinas?

— Ką? Užmokėti? Gi sakėte, 
kad jos greitu laiku pačios apsi
mokės. • '' “M. L.”

I
Tel. Brockton 5112

DANTISTAS |

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

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 v 
10 iki 12 ayal.; dieną nuo 2 g 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.S 
Sekmadieniais pagal surtarties. N

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL A B A N
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
O f šio valandas:

nuo 9 Iki 12 ryte ir nno 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldleniais. taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Rav

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 

71' dieną padaryti vizitą, rei
kia ^>fise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr.Grady,327&^.
dieninis ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

GRINDYS IŠ DOLERIŲ
Paskutiniuoju laiku buvo 

aptikta, kad Chąranoj vieno 
namo grindys padarytos iš 
sidabrinių Amerikos dolerių. 
Tokios nepaprastos grindys 
pritraukdavo begales žiūrė
tojų. To namo savininkas 
bijodamas, kad taip gausus 
skaičius lankytoji; nesudil- 
dytų brangiųjų grindžių, ap
liejo jas storu stiklo sluoks
niu. “ U-tas”

— Ko tik žmonės šiais laikais 
neišgalvoją! Telegrafas be vielų, 
garvežis be dūmų, lėktuvas be mo
toro... Trūksta tik, kad dar išgal
votųpasogą be žmonos. “31. L7’

— Ar manydavai Tamsta kada 
nors apie šeimyninį gyvenimą?

— O, ir labai dažnai.
i — Tai kodėl nevedi?

— Taigi dėl to, kad manyda
vau. “M. L.”

SKRYBĖLIŲ PARDUOTU
VĖJE

— Norėčiau pirkti skrybėlę, bet 
paskutinės mados.

— Prašau, ponią, prisėsti' ir pa
laukti keletą minučių. Dabar kaip 
tik mada keičiasi. “M. L.” 

— Ponas, už ką gi mane atleidi 
nieko neda-iŠ tarnybos? Juk aš 

į-iau.
— Taigi, už tai ir 

kad nieko nedarei.
ir ai leidžiu,

' “M. L.”

— Ar ne gana čia jums elgetau
ti! Kasdien keletas pereina. Štai 
20 centų, tik nepasigerk.

— Atsiprašau. Aš galiu daryti 
su savo pinigais, kas man patinka.

“M. L.”

GERAI MAITINA
— Leisčiau už tavęs dukterį, 

bet ar galėsi ją gerai užlaikyti?
— Prašau ponas truputį lukte

rėti: nubėgsiu į namus atnešti gy
dytojo liudijimą, kad mano pir
moji žmona numirė širdies nutu
kimu. “M. L.”

VIS TIEK PAT
— Tamsta apvogei laikrodinin

ką?—klausia teisėjas vagies.
— Pone teisėjau, man vienodai 

rūpi tiek laikrodininkas, tiek ūki
ninkas, tiek ir kiti,—teisinasi va
gis. “3f. ”

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE

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

“3Iūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

“31 ūsų 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. «■ __

“3Iūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
i < 1 * KC A a

pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsienyj (taigi ir A- 
menkoj)— trigubai brangiau.

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nno 10 Iki 12 vaL 
ryto, nno 1:3O iki 5:30 po piet it 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą " A

T—

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

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

r--------------------- - . .

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

| P Tel. S. B. 2805—R. |

'Lietuvis

; OPTOMETRISTAS

( Begzamlnuoju skis, priskiriu aki- 
!j alus, kreivas akis atltieslnu Ir 
(į ambli joniškose (aklose) akyse su-

B J. L. Pašakarnis, O. D. | 
c 447 Broadway, So. Boston. Į

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo Įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi <>- 
»los ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8. nedėliomis 9 iki 2. 32
(’hainltCrs St., Boston. Tel. Hay- 
market 1430.

Vėliausi, geriausiai veikianti niodi- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvir.š 25 inetius specialistas nervų 
ir kroniškų ligų.— Vaistai specialiai 
s pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMI’IA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos :

Dienomis nuo 9 iš ryto iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 iki 1 dienų.

Lietuvis Graborius

P. J, AKUNEVIČIUS
258 Broadway, 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.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

£L

LAIDOJIMUS
kūrinos paveda 
mano prižiurėji- 
mnI’ visuomet 
būna patenkinti 
ir sutanpina ge- 
rokai pinigų.

Mano kaina 
šiem s ir visur 
vienoda.

TONĄS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(W rubli aus kas ) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAI^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass.
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFICH 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamnoto jas 
877 fr 448 Cambridge Street 

Cambridge, Man. 
Telephone Unfrerrfty 8831-W

WORCESTER, MASS. —
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

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

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbhj reikalų.

Kviečia Valdyba

SAINT CLA1R, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

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

- \

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

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

n

/

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki- 
r.s įvyks trečiadienį, liepos 4-tąr

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. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

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

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

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

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

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

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

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

Valdyba

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

mas įvyks liepos 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

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

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

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
l:cpos 9, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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 vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pa»i- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tcwaštuoja tik 
3 Jit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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




