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Įvyks puota, puota dvasinė, 
Linksmai alsuos laisva krūtinė 
Miškai skambės dainų aidu. 
Net mums čia daros pavydu.

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS •’->

Kunigą V. K Taškūną
Atsisveikinant

GENEVA, geg. 15. — Ha- 
goj atidaryta specialė pasau
lio teisino sesija. Pirmu kar
tu teisėju dalvvauja buvusi s 
J. Valstybių sekretorius 
Hughes.

Jis kituomet išrinktas tei
sėju, nors J. Valstybės šiam 
teismui nepriguli.

Keliauk Į šventą. Žemaitiją, 
Kurioj širdis laisvai atgyja. 
Skelbk ten vienybės, meilės žodi 
Kuri Amerikoj parodei.

• au laivas laukia. Sėstis laikas,
1 ažiuojam!—Kapiton’s suriks.— 
Draugai nuliūdę čia paliks:
Su Diev! Su Diev! Keliaukie sveikas!

patys, vienas po kitam, pa
lieka mus tirpti amerikonė- 
jimo katile.
, Kun. V. K. Taškūnas 
Norvvoode darbavosi 10 me
tu. Nemaža senu skolų at- < <• *■ 
mokėjo ir pastatė naują mo
demišką kleboniją vertės a- 
pie $15,000.

Sustiprinęs parūpi ją dva
siniai ir medžiaginiai atsi
sveikino su visais ir vyksta 
i tėvynę, kurios naudai irgi 
daug darbo ir jos reikaalis 
tiek daug rūpinosi.

Laimingos kelionės gar
bingas vade!

Atskrisk minčia čionai, broluži, 
Kur siunta milžinai įtūžę, 
Kur auksą kraun’ i vieną krūvą 
.Jluo prislėgti čia vargšai žūva. 
iietuviško jiems pūstelk kvapo, 

oi kryžiaus dar nėra ant kapo.

Statistikos žiniomis, ben
dra užsienių kapitalų suma, 
Įdėta Į Lenkijos ūki, siekia 
100 milijonų dolerių. 50% 
to kapitalo yra prancūzų 
rankose. Toliau eina belgų, 
Amerikos, Vokietijos ir An
glijos kapitalai.

“Baily Telegraph” Peki
no korespondento praneši
mu. Kinijoj badauja dau
giau kaip 50.000,000 žmo
nių. Kiniečiu vvriausvbė* * • • 
badaujančių pagalbai pa
skyrė 3.000 svarų sterlingų. 
Aukų surinkta daugiau, bet.

civilinėms kovoms pr 
jus, Kinijos prezic 
Cankaišekas sunaudoj 
pašalpas kariuomenės 
lams. Badaujančių p 
kasdien sunkėja. Jų 
Jais dalia r pradėjo rii 
tarptautinis badautai 
šelpti biuras.

Skubėk, skubėk, trimitas šaukia 
Rankas ištiesę broliai laukia, 
Apsikabins, paims i glėbi, 
Ragučio taurę pasigriebę. X

siauskas, Vincas Kudirka, 
K. Klimavičius, K. Aksti
nas, K. Spiridavičius, B. Cu- 
beta, J. Šmilgis, A. Kava
liauskas, A. Stašaięiūtė, J. 
Kavaliauskas, J. Verseckas. 
O.Jankienė, P. Bičiūnas, P. 
Kuras, K. A. Viesulą, G. 
Kakanauskas, A. Saulėnas, 
J. Sestavickas, J. Jaroša, V. 
Narbutą, P. Kudirka, G. 
Pazniokas, I. Tvaskienė, B. 
Adomaitienė, J. Smilgis iš 
Cambridge, A. F. Kneižvs ir 
V. Stase virius.

Dovanas Įteikė ir prakal- 
bėles pasakė šie: M. Versec- 
kienė — Šv. Panelės Pagal
bos Dr-ja, J. Balutis — Šv. 
Kazimiero Dr-jos, V. Kudir- ( 
ka — LDS. 3-čios kuopos, A. 
Jąsionis — L. Vyčių 27-tos 
kuopos, K. Navikas, — Šv. 
Cecilijos choro, E. Paznio- 
kiutė—Marijos Vaikelių, E. 
Arbučiutė — Sodalicijos, O. 
Smilgienė — Gyvojo Rožan
čiaus, V, Paulauskas—L. D. 
S. Naujos Anglijos Apskri
čio, M. Dusevičiutė —^‘Dar
bininko’' štabo, K. J. Viešu- ( 
la—Federacijos 10 skyriaus, 
E. Keršiutė — asmeninė, A. 
Abdallah — asmeninė, John 
Curran nuo kitataučių.

Po visų kalbų kun. V. K. 
Taškūnas kalbėjo anglų ir 
lietuvių kalba ir dėkojo vi- 

Į sietus už užuojautą, linkėji- 
Imus ir dovanėles.- Jo kalba 
buvo nuoširdi, jausminga ir 
turininga.

Vakaro programą paįvai
rino choras dainelėmis, p. 
Stasevičiui vadovaujant.

Gerb. toastmasteris ir kal
bėtojai bandė sukelti gyves
ni ūpą publikoje, bet vel- 

Itui. Visi nusiminę apgailes
tavo savo gerb. ir mylimo 
klebono kun. V. K. Taškū- 
no.

Negaliu praleisti nepaste
bėjęs vietos darbuotojų pa
reiškimų apie savo klebono 
darbuotę ir labdaringumą. 
Jie atkartotinai pažymėjo, 
kad kim. Taškūnas buvo la

ibai artimas biednų, našlių ir 
našlaičių. Savo uždarbi da
linosi su jais. Jis buvo vi
sų vadas, tėvas ir draugas. 
Ir nestebėtina, kad jo visi 
apgailestavo ir verkė. Ver
kė ir apgailestavo savo kle
bono jauni ir seni. Susijau
dinau’ pamatęs kaip viena 

[sodalietė iššaukta kalbėti 
atėjo atsistojo prieš publiką 
ir nepasakius nė žodžio pra
dėjo verkti ir nuleidus gal
vą nuėjo i savo vietą. Buvo 
ir daugiau panašių vaizdų, 
kurie turėjo nutraukti kal

ikas pusiau iš gailesčio. Ir 
kaip neverksi. Mūsų išeivija 

Itaip mažai turi vadų, ir tie

PILSUDSKIO BANDYMAI
Varšuva. — Lenki] politi

niuos sluoksniuos kalbama, 
kad vadovaujančios vyriau
sybes sferos nusistačiusios 
gegužės pabaigoj sušaukti 
nepaprastą seimo sesiją, ku
rioj turėtų būti apsvarstyti 
keli vyriausybės finansiniai 
pasiūlymui ir, kas svarbiau
sia, konstitucijos- pakeitimo 
klausimas. Vyriausybė norį 
Įsitikinti, ar seimas nusista
tęs konstitucijos reformą 
priimti.

MAIŠTAS KAUKAZE
PRIEŠ SSSR^^ ^

Ženeva. — Gruzinų spau
dos biuras Ženevoj gavo 
pranešimą iš Batumo, kad 
Adžarijoj (Kaukaze) kilo 
maištas prieš Sovietus. 
Maišto priežastis — padary- 

i gyventojų tarpe suėmimai 
ir draudimas musulmonų 
moterims nešioti ant veido 
šydus. Sukilėliai renkasi 
prie Turkijos pasienio. Grei
tu laiku tarp jų ir nišų ka
riuomenės dalių turės įvyk
ti lemiama kova. Tuo tarpu 
dar bandoma susitarti.

RYGA, geg. 14 — Anot ži
nių iš Kauno, Šiauliuose' au
toritetai sušaudė keturis re
voliucionierius, kaltinamus 
bombų ir ginklų šmugeliavi- 
me į Lietuvą.

Be to, dar pažymima, kad 
Kaune sąryšy su pasikėsini
mu prieš premierą Voldema
rą skaitlingi Įtariamų areš
tavimai seka.

SENATAS PRIĖtfE
FARMĮJ BILIŲ -L

WASHINGTON, D. C. 
Senatas 54 balsais prieš I 
priėmė taip vadinamą fa 
merių šelpimo bilių su d 
benture planu prieš ką pri 
šinosi prezidentas Hoover 
keletą jo šalininkų. L

Keletą republikonųKals 
vo už bilių ir tuo pasmerl 
Hooverį, kad nesilaiko paž 
du. 1

Atsisveikinimo Vakariene
• 11

KAINA 5 CEN*
i

KAUNAS. — Geg. 15 
Tautininkų organas “L 
Aidas” paskelbė, kad už. 
si kosi n imą prieš VoTdem 
kalti yra lenkai.

Sako, kad Lenkijoj b! 
padarvti planai nuversti Į 
bartinę valdžią ir okupr 
Lietuvą.

Dat dti studentu Bul 
ir Bueedis areštuoti ir I 
t i narni suokalby. - ; •***»

į. KUN. V. K. TAŠKŪNAS, 
buvęs dajrbininko” redaktorius ir Literatinės Ko- » 
- misijos wfcys ir_šv. Jurgio parapijos klebonas, Nor- . j 
wood, Mass. Gegužės 16 d. apleido Nonvood’ą ir iš J 
Boston'o laivu vvksta i Ne\v York’a. šeštadienv, I 
gegužės 18 d. laivu “Lituania” iš New York o vyks- • 
ra Lietuvon. Laimingos kelionės! •

NORWOOD, Mass. — Ge
gužės 12 d. šv. Jurgio para
pijos parapijonvs Katalikų 
Vienybės vardu surengė vi
sų gerbiamam ir mylimam 
klebonui ir vadui kun. V- K. 
Taškūnui atsisveikinimo va
karienę.

Dalyvavo apie 600 žmonių, 
tarp tų daug įžymių svečių 
lietuvių ir kitataučių.

Atidarymo maldą atkalbė
jo' kun. K. Urbonavičius, 
buvęs šv. Petro parapijos 
klebonas So. Bostone, dabar
tinis šv. Jurgio parapijos 
klebonas.

Vėliau įžanginę kalbą pa
sakė Kazys J. Viesulą, buvęs 
L. Vyčių Centro pirm, ir da
bartinis Federacijos sky
riaus pirm, ir perstatė kun. 
K. Urbonavičių kaipo toast- 
masteriu.

Iš kitataučių kalbėjo kun. 
James Doherty, šv. Kotri- 
nos parapijos klebonas. Jis 
gyrė kun. Taškūną už jo dar
bus ir iškėlė jį aukštai ir pa
reiškę kad Norwoode jam 
vieta buvo, yra ir bus.

Thbmas B. MulvehillJ 
miesto selektmonų pirminin
kas. Jis sveikino kleboną 
kun. V. K. Taškūną už dar
bą. kurį jis padarė dėl lietu
vių ir dėl visų Norwoodo gy
ventojų.

John P. Curran, Knights 
of Columbus Didysis Vytis, 
kuris pasakė prakalbėlę ir 
įteikė dovanėlę auksu nuo 
kitataučių lietuvių parapijos 
rėmėjų.

Kalbėjo Thomas Mahonev, 
Mrs. Costello, Mrs. Curran. 
Alex Abdallah ir James Sla
vių.

Iš lietuvių kalbėjo šie: 
kun. J. J. Jakaitis, kun. J. 
Švagždvs, kun. F. Norbutas, 
kun. S. P. Kneižis, A. Vai-

r
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I G A R E T A I
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

• * >

UŽ UOŠVIO UŽMUŠIMĄ—4 
METAI SUNKAUS

KALĖJIMO----------------------

fe 1029, R. L RcynoMs ToHacep 
Cor.ipany. \Virston Salcra. N.

ginioslš
fe KĄIMIEŪLAI PRADEDA 

----- NUODYTUS ———
Balandžio 17 d. I Gudelių 

valsčiuj, Miškinių kaime nu
sinuodijo kaimietė Olga 
Griškaičiūtė. Nuodiiimosi 
pnežastis—nelaiminga mei
lė.

I

"..•S/7

KALĖJIME MIRĖ
GIKNIUSųno kalėjime mirė Lie- vos banko bylos dalyvis p.

us. Jis sirgo hernia ir 
po operacijos.

• 'į. GRABĄ SU PUSBONKIU

Balkanai, Miroslavo vai. g@[aų. kelinti metai pil. Taniu- mį jo žmona kas turgus iš us girtą parsiveždavo, 
dienomis irgi parsi- bet jau nebegyvą. Ap- ęejus, numirėli kišenėse du pusbonkiai.

*

SMARKIAI BRANGSTA 
KIAULĖS

tunas. Pastaromis die- 
kiaulių gyvo svorio 
iui jau mokama ikitii. Mat atvažiavę Lat- 

s pirkliai labai smarkiai 
ilės superka ir veža Į Ry- 
■Bavaitę pirmiau už tokių 
* • kiaulių centnerį gyvo 

temokėjo tik nuo 100

&įt..* ____________________,/ę - •

- 'TERORISTŲ DARBAI
g? balandžio mėn. 12 d. Re- Įetijos k. apie 100 mtr. nuo Administracijos linijos i po- 

sargybos butą nežino- :mi piktadariai Įmetė 2 gra-Granatos sprogusios suardė liūtą ir sunkiai sužeidė sargybos v-ką ŽilionĮ. Kitas 
policininkas buvęs tuo metu kitame kambary išliko sveikas. Jis išgirdęs sprogimus išbėgo į orą ir ėmė šaudyti. Tačiau piktadariai suskubo'

..Sužeistasis Žilionis nuvež- į Mariampolės ligoninę balandžio mėn. 13 d. 21 vai. pasimirė.- Spėjama, kad granatas metė pleČkaitininkų agentai.
i s .»

Pernai Rumšiškės valse, 
ūkininkas B. užmušė 62 me
tų senį savo uošvį. Tiesa, tai 
pūdarė būdamas girtas. Išsi
gėręs grįžo iš miestelio ir ap
mušė savo žmoną. Užsistojęs 
savo dukterį uošvis paleido 
žentui klumpe į koją. Šisai 
gi, paleidęs į senį kelis stam
bius pagalius, padarė jam 
penkias žaizdas — galvoj, 
rankoj ir kairiajam šone. Po 
to išstūmė senį pro duris lau
kan. Ryto metą buvo jau rū
syje rastas tik senio lavonas. 
Lavoną skrodęs gydytojas 
parodė, kad senis bus miręs 
nuo perdidelio kraujo nute
kėjimo. Mat, per sakytus 
smūgius įlaužus du šonkau
lius, jųjų gabalai sužeidė 
plaučius, o dėl to ir kraujo 
per daug nutekėjo.

Byla buvo svarstyta balan
džio 16 d. Kauno apygardos 
teisme, pirmininkaujant p. 
Žilinskui ir dalyvaujant, kai
po teismo nariams, p. p. Še
iniui ir Kazlauskui ir vals
tybės gynėjui p. Mikailai. 
Teisiamąjį gynė p. Zymonas.

Liudininkų parodymai bu
vo ne visai aiškūs. Kaltina
masis, 37 metų vyras, visą 
laiką apsikniaubęs v^rkė. 
Gavęs paskutinį žodį, pradė
jo tiesiog pusiau balsu rau
doti iri klausimą, ką turi pa
sakyti. vos žodi “nieko” te- 
prakukčiojo.

Teismas, gan ilgai pasita
ręs. paskelbė savo sprendimą 
tP 3 metai sunkaus kalėjimo, 
atskaičius gi dalį atsėdėto 
laiko, lieka 2 metai 8 mėne
siai.

DU SENI IR ĮDOMŪS 
PAVEIKSLAI

Teko patirti, kad Alytaus 
apskrityje rasta du seni pa
veikslai. Vienas jų Jadvy
gos lenkų karalienės (Jogai
los žmonos) portreto origi
nalas ir Vladislovo Varnen- 
čiko, kuris 1444 metais žuvo 
prie Varnos. Abu paveiks
lai dažais piešti. Antrosio
se pusėse yra prilipdyti per
gamentai, kuliuose įrašyki 
lenkiškai svarbiausi tų as
menų žygiai.

MANO NUGRIAUTI 
SOBORĄ

Kaunas. — iš patikiinjų. 
šaltinių sužinota, kad Sobo
ro—dabartinės Įgulos, liki
mas nuspręstas. Tam tikros 
įstaigos, apsvarsčiusios tą 
klausimą, priėjo teisingos iš
vados, kad būtinai reikią 
tą seną rusų valdymo lieka
ną nugriauti. Sugriauto So
boro medžiagą galima bus 
sunaudoti Prisikėlimo baž
nyčiai ai- kitam kultūriniam 
trobesiui.

VISI TUOS ŪKININKUS 
NIEKINA

Z a piški s. — Mūšų valsčius 
per savo gyvavimą pergyve
no keletą sekretorių. Dabar, 
antri įlietai atėjęs koks tai J. 
B. žmogus mažaraštis, neiš
auklėtas, rusų raugo prisigė
ręs. Elgiasi su žmonėmis ne
mandagiai, ypač su ūkinin
kais.

' t* U
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Cameis sudaryti iš parinkčiausio auginamo tabako 
. . . žinovų sumaišyto į neprilygstamą skanumą ir 
kvepėjimą. •

Jie turi malonų pilnumą ir minkštumą, kurio 
nerasite jokiam kitam cigarete.

Rūkykite tiek dažnai, kiek norite, Cameis niekad 
henuvargins jūsų skonio.

Cameis gerumui niekad neleidžiama atsimainyti. 

Tik ddug geresnis cigaretas įstengtų užkariauti ir 
pasilaikyti pasaulinę pirmenybę per tiek metų, 
kaip Cameis kad darė. •

Galite pasitikėti 
erūriiuto 

cigareto, 
dabar tebėra 
didžiausias nusis- 
ekimas rūkymo 
istorijoj

Fš.-

Še Suvirs 22 Metu 
f JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

•’ VOSE & S0NS PIANO 
KOMPANIJA

PARDAVĖ MIŠKO UŽ PUSĘ 
MILIJONO LITŲ

Kovo 9 d. miškų departa
mente Įvyko varžytinės pa
gamintai miško medžiagai. 
Parduota 9.816 kietmeterių 
už 530.091 litų.

specialine 
pimiinin- 

krašto ko- 
leit. Lior-

PASITIKO NELAUKTA 
MIRTIS

Kavarskas. Didžiojo šeš
tadienio naktį, Ona Mikė- 
nienė 40 m. iš Zagajų kai
mo Kavarsko parapijos, iš
ėjo i bažnyčią. Nesulaukda
mi sugrįžtant namo, gimi
nės pradėjo jos ieškoti. Tik 
Įlenktą dieną surado ją pri- 
gėrusią pelkėje, kurios gilu
mas buvo apie metrą.

Okupuotoje Lietuvoje ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

r k./ Buk tikras mane matyt pirm pi į k
alant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
.Aš parduodu tiesiai.
^Pasaulio garsus V O S E grand. 

Ir upright pianai. Nauji ir 
Oti Orthontc VICTROLA ir pui- 
JfAJESTIC radio.

'Reikalauk Kutalitgo
Jįjį,E NOVOS IŠLYGOS

& Sens Piano Co.
BOYLSTON ST. BOSTON

SAVANORIAI IŠ KLAIPĖDOS 
KRAŠTO

Šiomis dienomis Klaipė
dos kareivinėse 
komisija, kuriai 
kavo Klaipėdos 
mendantas pulk.
manas, priminėjo Klaipėdos 
kratšo savanorius i kariuo
menę. Iš 46 vyrų priimta 
35. iš jų 2 iš paties miesto, 
15—iš Klaipėdos. 10 iš Šilu
tės ir 8 Pagėgių apskričių.

SUSTREIKAVO ROKIŠKY 
DARBININKAI

Rokišky sustreikavo gele
žies dirbtuvės darbininkai. 
Streikas yra grynai ekono
miško pobūdžio. Streikuo
toju vra apie 30 žmonių.

LAVONAS IŠ TOLI...
Kaunas. — Nery j rastas 

ledu išstumtas i krantą ne
žinomos moteriškes lavonas. 
Lavono drabužiai kaimiški 
ir juose rasta lenkišku pi
nigai.

Lavonas atrodo 20 mt. am
žiaus. Spėjamu, kad jis van
dens srovės atneštas net iš 
lenku pusės.

Šio lavono drabužiai ir 
daiktai yra pas I-os nuov. 
teismo tardytoją.

MOCIŠKE, Švenčionių ap., 
Adutiškio vai.—Gal niekur 
taip rūpestingai ir gabiai 
nevaromas nutautinimo dar
bas, kaip pas mus. Jau ant
ri metai, kaip čia visu smar
kumu sukasi nutautinimo 
fabriko ratai ir rateliai, o 
kad tie ratai smarkiau suk
tųsi, priduodama gerokai 
garo — pabaudos, o jeigu 
ir tai negelbsti, tai tuomet 
ieškoma kitokių priemonių. 
Pavyzdžiui, įtaisė prie mo
kyklos vaikų valgyklą, ku
rioje lankomieji 
vaikai kasdien 
“smaezny obiad.”

ll

sakymo pasklido kalbos, kad 
netrukus būsiančios Įvestos 
ir duonos kortelės kaip Mas
kvoje.

VILNIEČIAI Į ROMĄ
“Vilniaus Rytojus” pra

neša, kad Vilniaus lietuviai 
šią vasarą, yra sumanę su
ruošti kelionę iš Vilniaus i 
Romą. Kelionė tęsis apie 
dvi savaites. Be Romosdar 
manoma aplankyti Milanas, 
Venecija ir kiti žymesni 
miestai. Iš Vilniaus ekskur
sija išvažiuos apie liepos 
mėn. 1 d.

Pirmininkas — .T. Grnbinskas,
24 Prescott St., Iteadvilie, Mass. 

Vice-Pirmininkas — J. Markellonl*
140 Bovven St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVinfield St, So. Boston. Mnsa 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St., parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. P AŠ ALPINĖ S DR-JOS 

VALDYBA
z

į / KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA 
■fy , VARDU

l«IX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
KONGRESAS

£
b- •

V* '> f
Labai įdomi knVga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo
#rof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš- 

virSdiais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- 
sekančiu adresu:

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

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
JU-
Verta kiekvienam turėti 
muose tų gražių knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimų prisiųskit
3c. pašto ženkleli.

“DARBININKAS”

na-

mokyklą 
gauna 

Kai lai
ke valsčiaus tarybos posė
džio vienas iš tarybos barių 
Įteikė valsčiaus tarybai pa
siūlymą, kad “Ryto” mo
kykloms duoti kokią nors 
pašalpą, tai mūsų valsčiaus 
tarybos “ponai” pradėjo 
lieti krokodilio ašaras, de
juoti, kad jokiu būdu nega
li duoti jokios pašalpos, o 
kaip lenkiškoms mokykloms, 
tai ir valgykloms įtaisyti y- 
ra lėšų.

Tai bent teisybė pas mus, 
tai bent lygybėjį

-— A.

ĮVES DU0N0S/K0RTELES?
Vilniaus mietto starosta į- 

 

sakė miesto pikliams pri- 
žio IU d. ži- 

įų turi kvie- 
teHsftkymav 
rkiai kylan- 
onos kainų 

e dėl šito į-

MIŠKŲ PRAMONĖS 
KRIZIS

Nors pasirašyta Lenkijos 
sutartis su Vokietija miškui 
eksportuoti, bet miškų pra
monė Vilniaus krašte nesi- 
taiso. Vokiečiai teperka ne
apdirbtą mišką, dėl to 80% 
lentpjūvių sustojo. T kitus 
kraštus miško išvežimas vi
sai sustojo. Vilniuje ir kraš
te statybos beveik nėra. Tuo 
būdu miško pramonės būklė 
sunkėja.

į

statyti ikj, ha 
nias, 
linių 
išleistas dėl š 
čios miltų ir 
‘‘rlniuje.

Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS
A ‘ ' ' U z

Lietuvis Advokatas
’ * **** ** • *Vedu visokias bylas ir padir

bu visokius dokumeniuM Viso
kioms reiktlaikih '

688 NOBTH MAUT STREET
Brockton, Mass.

OFISO VALANDOS
nuo 9 Iki 8 kasdien

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 

l’rot Raštininkas — Albinas Neviera,
948 E. Broadvvay, So. Boston, Mastu 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičios,
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St., So. Boston, Mum. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. įk> pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mas3.

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 Broadū’ay, So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — V. Tamolinnas, 
40 Marine Rd., So. Boston, Masa.

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

Kasierius — P. Kleponfs,
266 Bolton St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. I.eščlnskas,
141 Bowen St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų panedėiį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

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

%

336 B’way, So. Boston, Mass. Vr

už

Pirmininkas — Mot. VcrslackM, 
694 E. Fifth St^ So. Roeton, Mas< 

Vice-Pirmininkas — Povilas Raka.
125 Bouvn St.. Sohth Boston, Masu 

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkla
109 Bowon St. Sonth Boston, Mass 

Iždininkas — Andrius Znlieckns,
150 H Street, South Boston. Mns» 

Tvarkdaris -- Katys Mikalinai*,
906 E. Broadwny, So. Boston, Masa 

DranjrtJn laiko savo susirinkimus kai 
antrą nedPldlenJ kiekvieno m?ne*k 
Lietuviu Salėj, kertė E Ir Silver jt 
So. Boston'ė, 1:30 vnl. po pietą 
Ateidami suslrtnkiman prašome af 
atvesti naują nnriių prirašyti prk 
musą draugijos.

.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,'
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadtvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno m6» 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventl 
St., So. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVA 

VALDYBA

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Bot,ton, Mana 

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

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th SL, S. Boston, Mass 
Telephone South Boaton 3422-R 

Fin. Rašt. — Bronislava Qflnicn|
29 Gould St, W. Roibury, Masa 

Iždininkė -- Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Masa 

Frarkdarė — Ona Mirgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laika
kas antrų utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pfe 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raitininkj 
laižku ar telefono.

-
' / ■ ž ’ * >-

raitininku



Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Birželio 9 dieną, 8 vai. vak 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 
mėnesinis susirinkimas. Gerbi 
nariai prašomi susirinkti. B

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
111.

NASHUA, N. H. >
LDS. 65 kp. susirinkimas įv 

birželio 4 dienų tuoj po antrų 
mišių, bažnytinėje svetainėje, 
giname kiekvieną narį ateiti { 
sirinkimą, o ypač tie, kurie u 
likę su mokesčiais.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, gegužės 24-d.,~ 
Kazimiero Staniūno namuose, poj 
num. 12 Water St. Mieli drau- 
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime. 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimok5-’ 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga. 
nizaeijos.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
birž. 7 ,7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 2G Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopoj susirinki 

vyks birželio 4 d., tuoj po 
šv. Mykolo parapijos sv< 
Malonėkit visi nariai atsil 
ir mėnesines mokestis ufeii 
ir mėnesines mokestis užsin

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

susirinkimas įvyks sekjnadieny? 
gegužės 21 d., tuoj poo sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šianje susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

WATERBURY, CONN
Gegužės 26 d., 1 vai. po pietų į- 

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

Šoninės durys prasivėrė ir 
Įėjo du popiežiaus gvardijos 
karininkai. Jų tamsiai mė
lyni rūbai žibėjo aukso sai
gomis ir įvairiais ženklais. 
Prie šono kardas, ant gal- 
vos juoda su popiežiaus 
auksiniu herbu kaskė. Pas
kui juos ėjo du kardinolai 
—. raudoni rūbai... Į juos 
gerai neįsižiūrėjau, nes pas
kui ėjo popiežius. Jis žen-

žaizdų ir įsitikinęs, kad 
Viešpats buvo ne kokia dva
sia, bet turėjo kūną, sušuko: 
‘‘Mano Viešpats ir mano

SAINT CLAIR, PA < 
- L. D. S. 107 kuopos mėnesi 
susirinkimas įvyks sekmadici 
birželio 4-tą dieną, šv. Kazimi 
parapijos salėj, tuoj po sumai.' 
si kuopos nariai yra kviečiami 
silankyti į šį susirinkimą užsm 
keti mokesčius ir naujų narių 
sivesti prirašyti. Valdj

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

kimas įvyks gegužės. 24 d., J :30 v. 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

^PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Dievas.” Taigi apaštalai tu
rėjo tikrą tikėjimą, bet 
jiems dar kaž ko trūko. Jie 
buvo nedrąsūs ir bijojo žydų 
persekiojimo, dėlto ir duris 
buvo užsirakinę. Bet štai pa
sigirdo ore ošimas ir pasiro
dė keliolika .ugnies liežuvių, 
kurie nusileido ant Apašta
lų galvų. Ir štai pasidarė 
juose stebėtina atmaina. /Vi
sti pirma jie gavo didelį pro
to apšvietimą ir įstabius ga
bumus. Galėjo kalbėti viso
kiomis kalbomis, taip kad iš
girdę juos žnibnės stebėjosi, 
sakydami: “Ar gi šie visi ne 
yra Galilieėiai? Dabar gi 
girdime juos kalbant visų 
tautų kallxnnis.” Paskui pa
juto savyje nepaprastos drą
sos ir atsirakinę duris, išėjo 
aikštėn ir ten be jokios bai
mės pradėjo skelbti naują 
mokslą, vadinasi. Evangeli
ją. Ir apturėję Šv. Dvasios 
septynias dovanas, ėjo į visą 
pasaulį ir mokino žmones, 
nepaisydami, kad jiems tai 
buvo draudžiama, ir kuomet 
buvo nubausti, ėjo džiaugda
miesi, kad dėl Kristaus var
do nukentėjo paniekinimų, 
štai kokie buvo vaisiai Šv. 
Dvasios atsiuntimo.

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

sekmadieny, gegužės 19 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizaeijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

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

kimas įvyks birželio 2-rą dienąįg 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa- j 
rapijos salėj. Kviečiami visi na-į 
riai dalyvauti ir užsimokėti mene-y 
sines mokestis ir naujų narių at- ’ 
sivesti prirašyti. Valdyba

.________  įži

C. BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 26 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

Tokioj dvasioj mes priva
lome švęsti Sekmines. — o 
tuomet būsime tikri, kad ir į 
mūsų širdies namelius šv. 
Dvasia atsilankė.

“ESTONIA" 
“POLONIA”

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas . j 

įvyks birželio 2 d., Aušros Vartų-rJ 
parapijos salėj, tuojaū»po aa~.u 
mos. Visi nariai meldžiami pri- 
būti, nes turime svarbių reikalų^

Kviečia Valdyte- J

mins. Krautuvėse, nors- už 
šventus daiktus, po pusę 
kainos nuderėjome — mat, 
italai jaučią sąžinės grauži
mo, jei neužsiprašo...

gė lėtai, rimtai. Jo gražus 
stuomuo reiškė labiau 50 ne 
71 metų žmogų. Visas bal
tais rūbais, persijuosęs pla
čia balta juosta, baltais san- 
daliais, ant kurių išsiūti 
aukso kryžiai. Ant kaklo di
dele aukso grandine užsika
binęs kryžių, ant galvos bal
ta piuska... Jo visas pa
statas atrodė nepaprastas.

Jis ramiai ėjo aplink visą 
ratą ir kiekvienam padavė 
savo ranką. Visi dreban
čiomis lūpomis bučiavo Žve
jo žiedą. Paduodamas ran
ką, jis ramiai tėviškai žvel
gė į akis, tur būt. norėda-' 
mas atspėti, ar sveikina 
šiaurės sūnų, ar pietų vai-' 
ką.

Pasveikinęs visus palai
mino, peržegnojo ir išnyko, 
o klūpantięji dar kuri mo
mentą nesijudino, tarsi bi
jodami pabusti iš užburto 
sapno. Ką pergyvena šituo 
momentu žmogus, ypač ti
kintieji, mano plunksna ne
gali išreikšti. Nuvažiuokite, 
patirkite...

Popiežius ne visus taip 
priiminėja. Atskiros au
diencijos turi daug ypatin
gų ceremonijų. Atąkiras au
diencijas gauna vyskupai, 
diplomatai, pasiuntiniai ar
ba šiaip įžymūs kurios tau
tos asmenys. Bet apie tai 
aš žinau tik iš pasakojimų, 
todėl nerašysiu. “Afetha”

LITVANTA" ....Birželio 18
ESTONIA”................Liepos 3

Parodėme savo leidimą ir 1 
tuoj mandagiai nurodė į ko- 1 
ri dorių, sakydamas — pili 
lontano (toliau). Perėjom 
Tūmus, išėjome į akmenimis 
grįstą kiemą. Jis buvo iš vi
sų pusių rūmais apsuptas. 
Toki-pat sargybiniai nuro
dinėjo kelią mums ir toliau. 
Jų nurodomi įėjome į kitus 
rūmus ir ėmėm plačiais 
laiptais kilti aukštyn. Sie
nos išmargintos dailiais pa
veikslais. Viršuje tuoj mus 
pasitiko kitoki patarnauto
jai. Tai du labai rimtos ir 
gražios išvaizdos senukai, 
aukštoki, storoki. Jie apsi
vilkę rausvai fioletinės spal
vos (kaip vyskupų) frakais, 
tokiais pat bruslotais ir kel
nėmis. Kelnės eina iki ke
lių, siauros. Toliau apsia
vę tokios pat spalvos koji
nėmis ir batais. Krūtinė, 
apikaklė ir kaklaraištis — 
balti. Jie nurodė, kur ga
lima pasidėti nereikalingus 
daiktus, ir paskui nuvedė į 
didelę gražią salę, pasieniais 
minkštais raudonais suolais 
nustatytą. Vienam salės ga
le buvo didelis kryžius, ki
tame — sostas. Salės sie
nos išmuštos raudono šilko 
tapetais. Dideli langai už
skleisti baltomis ir raudono
mis užlaidomis. Susėdom 
pavesianti. Čia ne taip šil
ta, kaip gatvės pavėsiuose, 
kuriuose siekia iki 40 laips. 
Celsijaus. Renkasi į salę ir 
daugiau: vyrų, moterų, se
nų, jaunų, kunigų, vienuo
lių. Taip paeiliui nusėdo 
beveik visus pasienius. Vi
si dairosi ir laukia, kad* čia 
pasirodys popiežius. Mote
rys, apsitaisę daugiausia 
juodais rūbais, gaubstosi 
galvas juodais “šalikais”— 

. kitaip jų pas popiežių ne
leidžia. Pas pačias duris sė- 

‘ dėjo labai neramus jaunas
• kunigas ir vis pro duris no- 
; si kišo (pietų temperamento

atstovas). Jis vienu tarpu 
: labai subruzdo, ir visi manė,
• kad ateina popiežius. Sto- 
■ jo tyla. Nė musė jos no- 
i drumstė. Salėn įėjo tuodu

senukai ir prašė visus tyliai
- eiti paskui juos. .

Jie vedė per vieną salė, 
kurios sienos buvo reneesan- 

s sininkų dideliais paveikslais 
1 iš.tapytos; per kitą, kurios 
' sienos buvo gobelinais iš- 
1 klotos (audekle austi pa

veikslai) ir nuvedė į trečią 
labai šviesią baltą salę. Sa
lėje buvo tik kryžius. Su- 

= stojome visi ratu pasieniais. 
Dabar niekas nenorėjo kal
bėtis nė dairytis. Tuoj pa-

• prašė visus suklaupti. Se
nukai ėjo peržiūrėti, ar visi 
gerai atrodo. Moterims tai
sė šalikus, kad nebūtų plau
ki] matyti. Mūsų buvo apie 
80 žmonių. Buvo keliaunin
ku iš įvairiu kraštu.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvy 

birželio 4 d. šv. Roko svetan 
je. Visi nariai prašomi ateiti į 
susirinkimą ir užsimokėti ser 
užtrauktas mėnesines duokl<

Valdy

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis vice konsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Dėl informaciji; Ir kitko, kreipkitės i Buitie Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelias paruošti kelionės dokumentus.

‘ x BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street New York, N. Y.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK
Gegužės 29
Birželio 12

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 26 d:, 1 vai. po pietų, baž- 
nytinėj svetainėj, 389 Green SVj 
Šviečiame narius (es) ateiti. Gera 
jroga užsimokėti duokles.

Valdybai- 
---------------

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, gegužės -23 d./ 

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

Vtfldyte

vuku. Ryškios spalvos, nepaprastas margumas primi- 
ic viduramžių ricierius, ku
riuos dabar operų scenose 
matome, [domu.

Į arba iš 1
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais r 

IMIS ir EU KOPA 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

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

Lloyd Laivais 
Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 

klauskite vietos agentų arba

NCKTU OERMAN 
k LLCYD<
^^65 STATĖ ST., BOSTON, MASS

DIENAS ANT OKEANO

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

mas įvyks birželio 2 d., tuoj po'7 
antri] mišių pobažnytinėj> svetai- 
nėj. Kviečiame narius ateiti, nea ? 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus* 
prirašyti prie šios organizacijos,

» K • 25
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/ SEKMINĖS
Šv. Dvasios atsiuntimo 

šventė turbūt todėl vadinasi 
Sekminėmis, kad yra šven- 
čiama septintame sekmadie- 
ny po Velykų. Lietuvoj Sek
minių šventė labai linksma. 
Jaunimas daro gegužines, 
susirinkimus. Piemenukai 
aprėdo karves vainikais, ir 
visa gamta tartum tyčia pa
sipuošia. Nestebėtina. Sek
minės ateina geriausiu metu, 
gegužės pabaigoje, pačiame 
pavasario įsisiūbavime.

Bet Sekminių šventė reiš
kia nevien tik gamtos grožį. 
Ji turi didesnę reikšmę — 
dvasios grožį, nes ji kaip tik 
yra Šv. Dvasios dtsiuntimo 
paminėjimu.

To įvykio istorija visiems 
žinoma. Penkiasdešimtoje 
dienoje Kristui prisikėlus, 
Apaštalai buvo susirinkę 
vienuose namuose ir užsirak 
kinę dūris. Jau dabar įie ne
abejojo apie Kristaus dievy
bę, kuri pasireiškė Jo iš nu
mirusių prisikėlimu. Visi 
jie matė Jį prisikėlusį. To
mas net buvo prisilytėjęs .To

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės £1, tuoj po pamaldų, šv. 
< urgio parapijos mokykloje. Visi 
tuopos nariai yra kviečiami atsi-. 
ankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei- 
"salo. -----------------Viddybr

I
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ly Sakomų, kad kuo didesnės visur buvo žvmios šios jo | Vertės yra koki nors bran- | genybė, tuo labjaus ir sau- 
į-t-glaus ji yra slepiama. Tas 
t pats su žmogumi: kuo ver- tesnis žmogus tuo labjaus
15 jo paties kuklumas jį slepia 
į. huo viešumos ir kuo men- 
L kesnės vertės yra asmuo, K * •* * 
k."tuo garsinus jis save garsi- 
e’ na, kaip tuščia bačka barš- L kėdama, kur tik ji rieda, p Kiek tai aukso ir kitokių L brangių naugių dar tebelai- firko “žemelė savo prieglobsty I f Kiek tai didžios vertės žino- f-| mų yra paslėpta po kuklu- | tno užvožalu.
gc’--* 2___

į Kuklumas paprasta laiky- ti didžios vertės dora, nors atsiranda žmonių, kaip žy- mus anglų literatinis kriti-■ kas Ha^Litt, kurie laikosi
.7gos nuomonės. Kai 
taip ir norisi tapti 

Hazlitt ?o nuomonės pritarė- F K Juk kiek tai demagogų, 
VĮ®?ristų, egoistų, egotistų ir kitokių bjaurių- istų įsiper- 

visuomenės vadus, pri- S-Baro nesąmonių ir skriaudų, į tuo tarpu žmonės sąžiningi, I gabūs, dori, šviesūs, metų 
metais sėdi sau kuklumo už
grūsti kur užkampy.

Ne be pamato įtariama, / kad kuklumas, per keliolika smetu hermetiškai uždaręs tįsavo saugiame iždyne, išlai- 
||b šiandien mums visiems žinomą, brangų, prakilnų ir gabų publicistą ir visuome- ■pininką kun. V. K. Taškūną. Trys metai atgal kada 
^Darbininko” reikalai buvo 
f

būdo pažibos:
Kun. Taškūnas buvo ir y- 

ra griežtas žmogus. Bet į jį 
net jo priešai atsiliepdavo 
panašiai pąriziejams: Mo
kytojau, žinome jog esi tie- 
sakalbis ir mokini Dievo ke£ 
lio tiesoje ir nei vienu ne
sirūpini, nes nežiūri žmonių 
asmens.” Taip jis nieko ne
bijodavo, droždavo tiesą į 
akis drąsiai. Bet jo griežtu
mas visad būdavo labai aiš
kiai tiesos meile pagražin
tas. Net asmenys jam ne
prielankūs, gaudami nuo 
kun. Taškūno apyskaudį bo^ 
tagėlį, jautė, kad jis tai da
rė juos mylėdamas, todėl ne
naujiem! buvo nuolat girdė
ti privačiai, o kun. Taškūno 
išleistuvių pokily net viešai 
panašius pasakymus: “Ga
vau nuo kun. Taškūno gerai 
botagu, bet ypač dabar aiš
kiai matau, kad man reikė
jo, todėl dabar viešai dėko
ju už viską ką jis man gero 
padaręs.” Taip atsiliepda
vo kur nors klaidą padariu
sieji, bet geros valios žmo
nės. Pasitaikvdavo kun. 
Taškūnui ir širšių lizdą pa
liesti. Visiems suprantama 
širšės “natūra,” bet jis į tai 
domės nekreipė ir ramiai 
dirbo savo darbą.

Prie malonaus griežtumo, 
dar kun. Taškūnas impona
vo visiems savo didžiu nuo
širdumu, taktu, ir erudicija.

Argi nuostabu tat, kad vi
si žmonės bitės ir skruzdės 
tipo taip stipriai pamylėjo 
kun. Taškūną, liet už tai ke
letas žmogysčių vapsvos ar 
vabalio tipo demoniškai jo 
nekenčia.

Skaudžiausiai apgailestau
ja jo išvažiavimą tai “Dar
bininko” štabas. Jis “Dar
bininke” buvo redaktorius, 
draugas, tėvas, “Darbinin
ko” siela.

Plauk, brangus kunige. 
Tėvynės link, te Viešpats 
sergsti Tavo takus visur. 
Mes gi čia palikę viską da
lysime, kad “Darbininkas” 
iš Tavo nustatytų vėžių ne
iškryptų. Netikime, kad 
platus okeanas užtektinai 
platus, kad per jį susisiekti

labai pakrypę, kun. Taškū- has, matydamas, kad nėra 
tam gelbėti “Darbininko” 
s neišvengiamo jo žlugimo, įaemė “Darbininko” vairą flavo švelnias bet stiprias 

Ir eilinis skaitomas tuojaus pajuto, kad 
Darbininkas” jau ne lie kad jo vairas gabiose ir 

rankose, kad jis stip- iai laikosi aiškiai nustatv- pakraipos. “Darbi n in-?’ ne tik turinis į trumpą nebtektumemc vilties. Žino- pagerėjo, bet pagerėjo j me. kad mūsų jausmų nuo
širdumu neabejoji, žinome, 
kad “Darbininkas” palieka 
ir dar ilgai bus brangus 
Tamstos širdžiai, todėl pil
nai pasitikime, kad “Darbi
ninke” būsite labai tankiai, 
kad ne asmeniu tai raštais.

Laimingos kelionės, bran
gus vade!

sis Vilniaus geųeral-gųber- natorius Švįatoį>olk Mirs- kis, jo asmeniškai pažįstamas, dabar gavęs aukštą bfi- skyrimą.Sužinojęs tai, Petras Vileišis nuvažiavęs Petrapiliu ir įteikęs jam savo, spaudos no reikalu, prašymą.“Aš įėjęs į jo kabinetą— rašo P. Vileišis, savo atsiminimuose—pamačiau, kaip Sviatopolk Mirskis ištiesęs rankas eina pi-ie manęs ir jau buvo mano prašymą peržiūrėjęs tarė man: “Gaila, labai man gaila, dabar Tamstai aš nieko negaliu padėti. Aš per šį laiką, kaip čia esu, atidariau jau tiek langelių, kad daugiau nebegaliu įleisti jokios šviesos ir laisvės taigi ir jūsų prašymui atsakau.
KUN. K. URBONAVIČIUS,

LDS. Dvasios Vadas ir Literatinės Komisijos narys, per 
H metų buvo šv. Petro parapijos klebonu So. Boston’e. 
Kun. V. K. Taškūnui išvažiuojant į Lietuvą, kun. Urbo
navičius pasiprašė dvasiškos vyresnybės perkelti ir tapo 
perkeltas į šv. Jurgio parapiją, Nonvood, Mass. Kun. K. 
Urbonavičius per tuos 11 metų klebonavimo So. Bostone, 
išmokėjo visą parapijng'RkglijĘ išpirko nuo airių a. a. kun. 
Griciaus buvusią bažnyčią ir kleboniją, o jam mirus per
taisyta į svetainę ant Septintos gatvės. Išeidamas paliko 
parapiją gražiausioje tvarkoje ir geriausiame stovy. Jis 
buvo ir yra visų mylimas ir gerbiamas, nes dirbo ne tik 
pa ra pijuje,’bet ir visuomeninėse organizacijose, daugiau
sia L. I). S. organizacijoje ir su visais gražiai sugyveno. 
Sunkiose mūsų organizacijos dienose jis buvo vienas iš 
stambiausiu rėmėju. Nonvood'as vra kaimyninė Boston’o 
kolonija. Gerb. dvasios vadas pažadėjo be “Tikybos Kam
pelio” tankiau puošti raštais mūsų organą, “Darbinin
ką.”

Linkime mūsų vadui ilgiausių metų naujoje vietoje.

J. Mažeika

DVIDEŠIMT PENKI
METAI

“Iš ministerijos išėjau — 
sako Petras Vileišis. — At
simindamas ką sakė minis- 
teris, aš sakiau sau: “Ma
tau. kad mano reikalas at
gaivinimui lietuviams spau- 

......  ....... ‘‘ "Uįdos yra visiškai žuvęs.” Ne
apsakiau, kaip aš bežinojau ką toliau turiu da- 

priimtas Vyriausios J reti, 
viršininko. Buvome

“Gavęs tokį atsakymą grį
žau namo. Aš maniau, jei 
Sviatopolk Mirski mano 
prašymą atsake, tai kasgi 
dabar man gali padėti.”

Sviatopolk Mirski vietoje 
buvo vidaus reikalų minis- 
teriu paskirtas Plėvė. Vilei
šis vėl sustato prašymą ir 
eina pas ji, kaip jis patsai 
prisipažįsta -galvočiams:

navę Petrui Vileišiui spaudoj atgavimas. Vileišis syki esą išsitaręs: “Spaudos pavelijimų, mes esame nusipirkę, ne išsikovoję.” Paskutinė suma__hu vusi; 35,000-
mb.

“Štai ir sugrąžinta lietu
viams spauda; tiesa varžo
ma, nelaisva, visgi spauda, 
---- rašo doc. Tumas — kas 
gi pirmasis pasinaudoja ją? 
Žinoma tas, kurs ir kovoto
jas dėl jos buvo pirmasis, 
inžinierius Petras Vileišis. 
Jis tuojau įniko greituoju 
spaustuvę ruošti, kuri galė
tų mušti pirmąjį lietuvių 
dienraštį.

“Per pusę metų suskubta 
viskas paruošti ir pirmas, 
pirmojo lietuvių dienraščio 
numeris išėjo tų pat spau
dos grąžininio 1904 m. gruo
džio 10 d. Tai buvo tiesiog 
šventė. Pasipylė prenume
rata, ji pasiekė nematyto iki 
tol skaičiaus 6,000. Žymieji 
inteligentai ėmės jį redaguo
ti faktinai, atsakomuoju re
daktorium paliekant pačiam 
steigėjui. Bendradarbių bu
vo pilna salė, kartaus po ke
liolika ; žmonių, kurie daž
nai nieko bendra neturėjo 
nei su mokslu, nei su litera
tūra nei su publicistika._

“Neprityrę jauni žmonės 
nepataikė sugriebti maža
raščių Lietuvos piliečių pul
są; nenutvėrė gyvųjų lietu
vių sodžiaus reikalų ir jų 
dvasios. Laikraštis susyk 
pavirto buržuaziniu — mies
telėnų laikraščiu, o tų mies
telėnų lietuvių dar buvo 
daug. Ir prenumerata 
smuko iki 2,000.”

Prie “Vilniaus Žinių” 
smukimo prisidėjo digstan- 
tieji savaitiniai laikraščiai, 
aiškesnių pakraipų ir ten
dencijų. Mažai pasilavinę 
kaimiečiai labiau griebės už 
savaitraščio, nes jis jam bu
vo patogesnis, suprantames
ne jam, paprastesne kalba 
rašomas. Kultūros reikšmė, 
kurią galėjo plėsti geras

“Vyriausybės Žinių” 66 
nr. įvairių skelbimų skyriu
je skaitome tokį skelbimą: 
“Kariuomesės teismo tvar-• 
komojo posėdžio 1929 m. va
sario 2<Fd. nutarimu atsar
gos kapitonui Majui Anta
nui, Izidoriaus sūnui, kalti
nimas B. St. 51 str., B. St. 
pa p. ir pak 1, 3, 6 ir 7 B. 
St. 589 str. ir Y. V. A. jst. t 
14 § 1 ir 6 p. p. yra nih 
trauktas, jam kardomoji 
priemonė — areštas — pa
niekta, ir tvarkomojo posė
džio 1929 m. kovo 27 d. nu
tarimu < atšaukiamas atsar
gos kapitono Majaus Anta
no publikacijos keliu paieš
kojimas, patalpintas 1928 m. 
“Vyriausybės Žinių” II da
ly 2 nr.”

dienraštis, daugeliui buvo 
nesuprantama, svetima. Ki
tiems rodėsi gal net tų laikų 
prabanga, nepratusiam kai-6 
mo skaitytojui.

Kaip mini patsai “Vil
niaus Žinią” steigėjas, dien
raštis tetesėjo eiti iki pusės 
1908 iū.

“Paskutiniuoju laiku aš 
turėjau dienraštį sustabdyti 
— mini P. Vileišis savo at
siminimuose — nes mano 
bugalteris p. Siabas atėjo ir 
man pranešė, kad mūsų per 
visą laiką yra prakišta dien
raščiui ne mažiau 50,000 
rubliu arba kaip šiandien 
250,000 litu.”

“Vilniaus Žinios 
1,000 su viršum 
Jos atliko savo i 
Sujudino 
sąmonę, 
troškimą, 
sukvietė

būdamas pas Svietopolk 
Mirski neprapuoliau, tai 

į nueidamas pas Plėvė tur būt 
irgi neprapulsiu.”

Toliau prisimena P. Vi
leišis: “Plėvė sekretorius į- 
leido mane didelėn salėn, 
kur jau daug buvo žmonių, 
laukiančių Plėvė. Netrukus 
Plėvė pasirodė su savo sek
retoriumi. Peržiūrėjęs veik 
pusė prašytojų prašymų, 
priėjo prie manęs ir paėmęs 
iš sekretoriaus mano prašy
mą, jis ėmė jį skaityti. Per
skaitęs uždavė man du klau
simu. Aš atsakiau. Tada 
jis man pasakė: “Tamstos 
prašymas bus pilnai visas 
išpildytas, t. y. Tamstos at
gausite jūsų raides, kurios 
bus lotyniškomis su tomis 
prietaisomis, kurios lietuvių 
kalbai reikalingos.” Tai pa
sakęs jis nuėjo toliau. Aš 
padėkojau ir išėjau.

“Praėjus astuonioms die
noms, man esant viešbutyje, 
gavau pranešimą, kad cieso
riaus Aleksandro II įsaky
mas drausti lietuvių spaudą 
— yra panaikintas ir lietu
viams leidžiamos lotyniškos 
raidės pridedant tam tikrus 
ženklus, tinkančius lietuvių 
kalbai. “Tas atsitiko 1904 
m. gegužės mėn. 7 d.” (ma
no pabraukta. J. M.).

“Tokiu būdu mano ieško
jimas raidžių nuo 1875 metų 
iki 1904 m. gegužės 7 d. ta
po patenkintas. Ir mano tas 
ieškojimas ilgus metus pa
galiau surado tikslo: sugrą
žino mums atgal mūsų rai
des”—baigia šį savo atsimi
nimų pluoštą, spaudos atga
vimo veteranas a. a. Petras 
Vileišis.

Pirmojo dienraščio 
likimas. •

" Matome, kokius kryžiaus 
kelius yra praėjus Petras 
Vileišis, koliai jo nepapras
tas žygis susi laukė vainiko.

Docento Tumo paskaitose 
(“Lietuvių literatūros pa
skaitos: Petras Vileišis”) 
yra minima, kad ne tik daug

ne-
nu-

su- ;” išleido 
numerių, 
uždavinį, 

lietuvių prislėgtą 
sužadino laisvės 
“Vilniaus Žinios” 
Didžiąjį Vilniaus 

Seimą 1905 m. rudenį, kur 
buvo mesta pirma, laisvos 
Lietuvos, atgimimo sėkla.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

Kaip Petras Vileišis atgavo
Vilnią

“Sugrįžau namon — guo
džiasi Petras Vileišis. — ka
me buvo mano žmona ir du 
sūnūs, 
buvau 
Rėdos 
nuliūdo, bet žmona pasakė: 
“Ką darysi, varyk savo dar- 
)ą kaip tu išmanai.”

Toliau Petras Vileišis sa
vo atsiminimuose sako: 
“Man atsimenant, aš nuo 
; 889 iki 1897 m. buvau pas 
du vidaus reikalų ministe- 
riu. Jie manęs nepriėmė il
su manimi nekalbėjo.”

1897 m. P. Vileišis sakosi 
lankęsis pas vidaus reikalų 
ministerį, kurio vardo nepri
simenąs. Jis liejies ateiti 
už savaitės, paskui už dvie
jų. Galiau P. Vileišį pri
ėmęs ir tarp kitko pasakęs: 
“Tamsta manai, kad aš ma
tydamas tamstą doru žmo
gumi, tuojau nueisiu pas 
ciesorių ir išprašysiu panai- 
iinimo ciesoriaus Aleksan
dro II įsakymą? Dėl kokių

z 

priežasčių aš tatai padary
siu?. . ” Ant galo nunisteris 
pasakęs — “taigi aš sakau 
Tamstai, prašau su tokiais 
prašymais į vidaus 
ministeri ją nebeeiti, tamstai griežtai užginu.

AČIŪ IR SUDIEV!
X

Aš net bijojau eiti pro 
ministerio rūmus.”

Tačiau P. Vileišis nenu
leido rankų. Jisai kreipėsi 
į finansų ministeri Vitę. Ne
trukus Vitos jis buvo priim
tas į savo būtą. Jis kalbė
josi su Vileišiu-apie valandą 
ir pagaliau tarė: “Tamstos 
reikalas yra svarbus, aš no
riu jį pilnai palaikyti. Ryt 
aš važiuoju su raštais į cie
sorių Nikalojų II ir aš pa
sistengsiu jam apie tą rei
kalą papasakoti ir prašyti, 
kad jis atmainytų ciesoriaus 
Aleksandro II įsakymą ir 
sugrąžintų lietuviams 
pirm buvusias' raides, 
padarysiu tam dalykui 
ką, kas bus galima.”

“Praleidus dieną nuo mi-. 
nisterio pas ciesorių buvimo 
aš nuvažiavau pas Vitę į jo 
namus. lis sutiko mane ir 
pasirodė visiškai nelinks
mas. Tarė man: “Nieko ne
gavau. Aš gi esu ministe- 
ris, o jis ciesorius. Aš pra
šiau, jis nedavė. Jis sako, 
kad nenorįs apmainyti savo 
protėvio įsakymo.”

Ką-gi turėjo veikti Petras 
Vileišis. Jis nenustojo vii--bet vislaukėpatogių]žygių, bet ir pinigų yra kai-

Ne visiems tegalėjau asmeniškai atsidėkoti. Lai bus 
man leista tai padaryti per “Darbininką.”

Ačiū jums, Draugai, už jūsų gerą širdį. Ne svarbu, 
kaip man parodėte: linkėjimais, dovanomis, ašara, mums 
besiskiriant, ar kaip kitai p. Brangi man bus visuomet 
ta kibirkštis, kuri degė jūsų širdyse, kuri subūrė mus i 
vienminčių-bendradarbių kuopelę—meilė. Ir mano širdy 
ji degs visuomet.

Ačiū ir jums, mano Priešai. Nuoširdų, neveidmainin
gą ačiū jums tariu. Pykote ant manęs. Kritikavote ma
nę. Ne sykį esu nuo jūsų gavęs barti. Bet jūsų kritikos 
buvo man naudingos, jūsų pyktis dar labiau. Jei ne jūs, 
būčiau perdaug įsimylėjęs į save, gal būč kvailai bema
nąs, jog be manęs “nebus išganytas” nė Norvvood’as nė , 
“Darbininkas.” Jūs vertėte manę kritingai pasižiūrėti 
į mano žodžius ir darbus. Jūsų dėka ne svkį esu pastebė
jęs ir mano žodžiuose ir darbuose daug klaidų, išsišoki
mų, netakto ir pasirvždavau jų vengti. Bet būdavo ir to
kių valandų, kad, nežiūrint mano geriausių norų, nežiū-. 
rint visu mano pastangų, nepajėgdavau pastebėti už ko
kias mano klaidas jūs ant manęs pykstate. Esu pastebė
jęs, kad jūs ant manęs pvkdavote už vis labiausiai tuo
met. kuomet mano sąžinė mažiausiai arba nieko man ne
prikaišiodavo. Klausdavau savęs tuomet: už ką jie da
bar mane taip nekenčia ? Kokį dabar netaktą padariau ? 
Ir mano sąžinė man tuomet šnibždėjo: šį sykį padarini 
netaktą panašų į netaktą To, Kurs nemokėjo “užglostvti” 
parisiejų. kurs nepadarė stebuklo Herodui, apie, Kurį sa
kė, jog Jis turįs Savy Belzebubą. Kurį prikalė prie kry
žiaus.

Jūs, mano Priešai, taisėte mano klaidas ir varėte' manę 
pas kryžių. Didis ir nuoširdus ačiū jums už tai, nes kry
žiaus šviesoje galėjau kurkus geriau viską matyti ir bu
vau tikras, kad ačiū tai šviesai mažiau padarysiu klaidų. Ir dirbdavau drąsiau.

Ačiū jums dar sykį. Draugai ir Priešių, irSu Dievu!reikaluAš tą

I

F. K. TaŠkitnas,

^finansiniai jo reikalai. Be ininko” redagavimo 'Taškūnui noroms-ne- ni8 prisiėjo atsidurti ieky visuomeninio veik i- Naujoj Anglijoj.Visur kur tik kun. Taš- dirbo, ar tai parapini prie “Darbininko”

juAš vis-



Skaisti buvo mūs Birute! 
Gelsvi buvo jos plaukai.. . 
Tartum saulė jos veidelis... 
Buvo gražūs jos vaikai!

— Pasakyk tu mums, močiute, 
Kas Įkūrė šiuos Trakus?
Ar seni šitie griuvėsiai 
Ir šis ežeras gilus?. .

už 
ka

tų vardais, tarpe kurių Jur- [miestelio lietuviai eina baž- 
gis suprato ir jo vardą pami- (iiyčion. Šeimininke atsilie- 

h>ė. kad nežinanti, bet ios ed- 
hninaitiš, sako, buvęs keletą

Ir Kęstutis čia gyveno
Ir Birutė jo graži;
•Ti taip džiaugės, kai čia augo 
Kūdikėliai jos maži.

— (). vaikeliai mano mieli! 
Visi žinom juk gerai, 
Kad tai mūsų kunigaikščiai 
Viešpatavo čia ilgai.

___  ,_ ___ _ _ šneka daug, o kas iš jo bus, 
pę Jurgis pa te mi jo lietuviais

Gražus ežeras aplinkui; 
Vidury gi jo sala...
O griuvėsiai šie brangieji— 
Tai senovė mūs žila!

Sūnus Vytautas Didysis 
Gerbė Lietuvą šventai, 
Narsiai gynė savo kraštą, 
Viešpatavo jis ilgai.

šeši šimtai metų skiria 
Mus visus nuo tų laikų, 
Kai galingas Gediminas 
Statė mūrus šių Trakų...

Bet ilgainiui, nesu—

Kuomet praskleidi praei
ties gyvenimo lapus, pamatęs 
mūsų kultūrinj bei materialj

f 3?* #
v. -a ***3 niais daviniais mes sužlikOr 

me, kad kas metas ne vįen-^^1 
lietuvių tautinis judėjimai*' Į 
mažta, bet ir finansinė pa- _r$

gali gauti už labai prieinamą kainą. .
Kreipkitės pas:

UTHUANIAN SALES OORRORATION
366 We«t Broadmy South Boftotų

* ■ A

A. LR. K. P. BLAIVININkŲ CENTRO VALD

Švieži Birutės Saldainiai 
PIKNIKAMS IR VISOKIOMS PRAMOGOMS

Gavome siuntinį Birutės saldainių apie dvidešimts Į 
rūšių ir parduodame supakuotas į vieno svaro dė-*^ 
žutes po 75c. Pašto išlaidas mtes padengiame.

Taipgi krautuvės gali gauti saldainius supakUo- j 
tus Į10 arba ll svarų dėžes.

Draugijos arba parapijos rengdamos piknikus 3

ĮĮĮĮ
< J

p Švento Jurgio Bažnyčia 
ir naujoji kleboMjarAiorwood, Maus.

Gegužės 12 d. š. m. Loįvell, Mass. • ' 
Įvj’ko Blaivininkų Apskričio suva-; .̂ 
žiavimas. Apie penkiasdešimts d&- yV 
lyviij posėdžiavo. Tame skaitliu- /*, j 
pe dalyvavo dvasiškiai, profesijom, 
natai ir svietiškiai Blaivybės apaš- 
falai. -

Iš dvasiškių dalyvavo šie: 
bonas kun. J. Jakaitis iš Worcesk5^J 
ler, Mass.; klebonas kun. P. Vir- 
mauskas iš Laivrence, Mass.; kle- 
bonas kun. Pr. Juras iš Lovrell/'  ̂
Mass ‘

Malonus buvo reginys. L'pasbd-<J S 
vo geras. Vietos klebonas kult P»'^| 
Juras buvo patenkintas, kad jo 4a 
parapijoje susiorganizavo dideW| 
blaivininkų kuopa. Tiuriu 
kad pralenks kitas senesnes kuor 
pas. Ne tik vietiniams džiaugi-š 
mas. bet ir kiekvieno kataliko §ir- v 
dis džiaugiasi.

Nauja valdyba išrinkta: Dvasios ‘ ; 
Vadas Kun. Pr. Juras, Pirm. 
Svirskas, I Vice-Pinn. M. Zablae- 
kas. II V ee- Pirm. M. Kilmonilrt^ < * 
Rast. B. Jakutis. Ižd. F. Zaletskie- 
nė, Iždo globėjai J. Tatulis ir 
Adomaitienė. . •.U'SR

Varde Blaivininkų ApskrioioU 
tariu širdingą ačiū Lowellk> klebft- - rį 
rui kun. P. Jurui ir Lovvellio Vei- J 
kėjams, veikėjoms ir šeimininkSajnl 
už gražų ir maloni) priėmimą fc 
pavaišinimą. Taipgi varde Blrive^J 
apskr. ačiuoju Bostono vikai^^ 
kun. P. Strakauskui už sveikink 
mą.

B. Jakutis, Rast.

■ j

> >.

-5J• •...

raina Lietuvai kas metas ma
žėja vienu milijonu litų. •

Kaip ilgai Lietuvoje tęsis 
beteisė, kaip ilgai nebus su- 
grąžintas kraštui teisėtumas X 
ir tikrasai tautos šeiminiu- « 
kas — Seimas, taip ilgai 
merikos lietuvių išeivija ne- .. 
urės noro ir nebus jokio en- 

tuzijazmo ką nors veikti vi-."4^ 
sos tautos labui. 5

* A •i-

Fed. Sekretonjatas ,
-M
f ■

stovį tuomet ir dabar ir pa
lygini mūsų išeivijos viešą- , 
jį judėjimą, tuomet su da
bartimi, tai pamatai, kad 
mūsų viešame gyvenime, 
kas tai tokio įvyko kas su- 
paralįžavo visą mūsų išeivi
jos entUzijaziną bei norą ką- 
nors dirbti visos tautos la
bui.

Palyginus mūsų išeiviją 
skaitmenimis, pamatysime, 
kad mūsų skaitlius daug 
kartų pasidaugino, negu kad 
buvo 25 metai tam atgal, bet 
viešosios darbuotės išskyrus 
vieną-kitą koloniją rodos 
nieko nepakitėjo. Prieš 25 
metus teturėjome vos 30-40 
lietuviškų parapijų Ameri
koje visi buvo pilni energijos 
ir noro dirbti, nors žmonių 
galinčių ir sugebančių buvo 
labai maža. Šiandien nors 
žmonių turime kur kas dau
giau bet užtad kuomažiausia 
randame kolonijose pritari
mo viešajai tautinei darbuo
tei.

Svarbiausia priežastis ko
dėl taip žmonių ūpas nupuo
lė, tai rodos bus tame, kad 
mes išeivija apsivylėme Lie
tuva. Mes ją idealizavome, 
ją sapnuose sapnavome, jos 
gyvenimu gyvenome, neku- 
rie viską pašventėme Lietu
vai, bet tai •mūsų numylėtai 
Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, toje mūsų taip 
aukštai idealizuotoje tėvynė
je visa politinė atmosfera 
nei kiek nepakitėjo nuo bu
vusios prieš karą rusų derži 
mordų formos. Kaip prieš 
karą visoki susirinkimai, 
laisvė žodžio, spaudos, buvo 
griežtai persekiojami ir bau
džiami, tas ir dabar nepri
klausomoje Lietuvoje, gal 
tik su tuo skirtumu, kad 
prieš karą spaudė ir perse
kiojo rusų žandaras vardan 
visagalio caro, šiandien var
dan tautininkų diktatūros.

Žmonės susirašinėdami su 
savaisiais Lietuvoje ir gau
dami jų pasiskundimus, kaip 
jiems draudžiama daryti 
nors ir prakilniausiais tiks
lais susirinkimai, valdžios 
leistų ir registruotoms drau
gijoms, kaip spaudoje gali
ma rašyti tiktai tas kas val
dininkams patinka, kad nėra 
namo, asmens neliečiamybės, 
kad geriausieji tautos vaikai 
kalėjimuose kankinami, vien 
užtai, kad jie nepritaria dik
tatūrai. kad jų laiškai gau
nami iš Amerikos daugumo
je “Netvarkoje” arba visai 
negauną, tas viskas nejučio
mis veikia Į išeivio sielą ir jis 
vis labjaus ir labjaus pasi
duoda apatijai ir nustoja no-

tusirDabarg 
--------
ro ka-nors dirbti tautos la- 
bui. Nes žmogus mano sau, 
kam jam eiti susirinkiman ir 
laikas gaišinti, kad Lietuvę- 
j e užtai baudžiama, kam 
skaityti Lietuvoje leidžia- 
mus spauzdįnius, nes 
apart valdžios pagyrimo M* 
Kinijos peštynių apie LįetUr ? 
vą nieko nerasi. '

Pačios Lietuvos. statini
• • 1 • • , •
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H
-Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm.; j 
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė-^2 vicerpirm.; | 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Worcester, Mass. |
O. Sidabrienė—iždui; Kun._ A. Daugis, Blaivybės skyriaus g

• Redaktorius, 41 Providence Strect, Wdreeeter, Mass,-------------B
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Vilniškis

KALVIO SŪNUS
Negaudamas tinkamo vi

sos “procesijos” išaiškini
mo, Jurgis nurimo ir dairėsi 
aplinkuj po platų gražų 
kambarį. Labiausia jo atydą 
atkreipė trys didelės šėpos 
knygų — knygų, kurios buvo 
keturis sykius didesnės 
Šventųjų Gyvenimus, 
J urgis skaitė Lietuvoje.

Kambarin rinkosi patyliai 
įeidami įvairaus plauko (ti
po) žmonės. Daugelį jų tar-

na iš drąsiųjų Jurgio už
klausė: “Ar tai tamsta 
šliuptamis esi, ar sergi, kad 
negeri?” Ką reiškia žodis 
“šliuptamis,” Jurgis dar 
nežinojo ir todėl į tai nieko 
negalėjo atsakyti. Atsakė 
tik, kad “nesergu, bet alaus 
negeriu.” Tai jau iš to vy
ruko gero nelaukime, mergi
nos, jis jau dabar tikras 
“šliuptamis” nei geria, nei

esant. Neilgai laukus, ant 
aukščiau parengtos kėdės at
sisėdo senas, baltais plau
kais, senelis ir’ antras kiek 
jaunesnis, šalyj ant kitos 
kėdės sėdėjo atsivertęs dide
lę knygą,pašaukė keletą ypa-

čia pagyvens, kada 
pradės gazietas skaityti. 

(Taip tai plepėjo Rožė Gel
svakasė, kuri jau baigė tuš
tinti penktąjį stiklelį.

Atsikėlus nedėldienio rytą 
Jurgis klausia, kur čia šio

Šeimininke atsilie- 
nint. Baltasis senelis išklau-jP^, kad nežinanti, bet jos gi- 
sęs pasakojimų guzikuoto 1 
pOTTnHcttris vis -ak+HH^-rodė-į-^ 
Jurgio būryje esančius vy-j1 
ins, lėtu balsu ištarė. Per- . 
skaitęs visų Jurgio “drau- 1 
gų” vardus: “each ten - 
dollars and costs.” Ką reiš
kia tie žodžiai. Jurgis grei- : 
tai dasiprotėjo pamatęs savo 
giminaitį padedant dvide- 1 
šimtinę ir kiek tai mažesnių 1 
ant stalo prieš baltąjį senelį 
bei pirštu parodant į save ir : 
šalyje esanti Jurgį — reiš
kiant moku už du. Išėjęs iš 
dailaus kambario, Jurgis jau 
nebeklausė daugiau savo gi
minaičio, ką tas visa ženkli
na, bet išaiškino patsai sau. 
Einant namo, jo draugai ir 
giminės buvo prastame ūpe. 
Vienas skimdžiasi galvos 
skaudėjimu, kitas dejuoja, 
jog sprandas sustingęs, tre
čiam pakaušis kiauras, ket
virtam akis mėlyna ir tt. Pa
rėję visi namo, apžiūrėjo 
tuščias bačkutes ar neras 
nors kiek dėl “magaryčių,” 
bet visose vėjas pūtė. Užkei
kė ir išsiskirstė.

Taip tai Jurgis praleido 
pirmąją naktį laisvės šalyje. 
Jau iš pirmos dienos šeimi
ninkė, pas kurią Jurgis ap
sistojo, į jį pradėjo skersai 
žiūrėti ir ironiškai pajuok
ti, kada jis pasisakė nege
riąs alaus nei degtinės. Sa
vaitei praėjus, subatos va
kare vėl susirinko būrelis 
pažįstamų ir vėl “baliukas.” 
Buvo tame skaitliuje ir mer
ginų. Visos linksmos, visos 
ragauja po stikliuką. Kada 
Jurgis atsisakė drauge su 
jomis stiklelius tuštinti, vie-

rodyti. Prižadina aną ir 1 
įprašo Jurgis, kad eitų drau- < 
ge į bažnyčią, nes vienas dar 
kelio nežinąs. Tai kad gal
vą skauda, skimdžiasi ana- 
sis. Bet pradėjus gražiai 
prašyti, visgi jos giminaitis 
sutiko eiti drauge. Priėjo 
didelį mūrą aukštais bokš
tais ir eina į vidų. Jurgis 
stebisi, kad Amerikos lietu
viai, nors ir geria ir pinigus 
vėjais leidžia, bet turi tokią 
puikią bažnyčią. Tačiaus į- 
ėjęs į vidų, greit pasijuto ne 
tarp savųjų esąs. Pradėjo 
kunigas pamokslą sakyti, 
Jurgis klauso ir kreipia vie
ną ausį ir kitą, bet nieko 
negali suprasti. “Tai jau 
ne lietuvių esama šios baž
nyčios,” tarė jis sau ir iš
eidamas iš bažnyčios išsine
šė labai liūdną įspūdį, kad 
čia žmogus nei Sutvertojaus 
negali garbinti savo kalboje, 
nei Dievo žodžio supi*asti. 
Eidamas iš bažnyčios. Jur
gis sustinka ir netyčiomis 
išsišneka su nepažįstamu 
jaunu vyruku. Jurgis su 
juo plačiai Įsikalbėjo. Jame 
atrado Jurgis vieną geriau
sių draugi). Tasai vyrukas 
nupiešė Jurgiui daugumos 
lietuvių gyvenimą, nurodė, 
kad mūsų vientaučiai nesi
naudoja progomis įgyti 
mokslą ir pagerinti savo bū
vi. Praleidžia brangų laiką 
prie “bačkutės” namie arba 
smuklėse. Iš tos kalbos Jur
gis daug pasinaudojo. Vei- 

. kiai surado vakarinę mo
kyklą ir pradėjo mokintis

susirado porą gerti draugt), 
kurie buvo blaivūs ir sie
kianti prie idealo jąjįnikai- 
čiai. Jurgis visai atsiduo- 

■ da - mokslui.—Dienomis dir- 
ba, vakarais eina į mokyklą 
arba sėdasi prie stalo ir 
skaito knygas. Namų šei- 
nŲninkei tas nelabai tiko. Ji 
norėjo kad Jurgis, kaip ir 
kiti “burdingieriai,” gertų 
ir jai “užfliudytų.” Todėl 
iš Jurgio pradėjo visaip ty
čiotis, nutarė Jurgis pasi
ieškoti vietos kitur. Ieško
damas “burdo” pereina be
veik visą lietuvių koloniją ir 
negali atsakančios vietos 
t-^rp lietuvių gauti. Užma
no pabandyti pas svetimtau
čius. Pas svetimtaučius Jur
giui labai patiko. Žmonės 
inteligentiški, švariai užsi
laiko ir dailiai su Jurgiu ap- 
seina.
prantant Jurgiui angliškai, 
toksai gyvenimas labai įgri
so. Taigi Jurgiui galų gale 
nieko nelieka kaip tik grįž
ti vėl pas lietuvius. Taip 
ir padaro. Apsiklausė vie
tą pas vieną visoj kolonijoj 
žinomų mamyčių ir nusi- 
krausto. Ten randa vieną 
vidutiniškos rūšies vvruka, 
su kuriuo Jurgiui priseina 

^"-įgulėti. — Apart jųdviejų ten

- k -

Sr- fj*

“burdavojo” keturios mer
ginos, kurių visas gyvenimo 
tikslas buvo gauti vaikiną ir 
apsivesti, nepaisant kas iš to 
neišeitų. Šeimininkė buvo 
pagarsėjusi piršlio amate, 
todėl, kuri mergina norėda
vo gauti vyrą, stengdavosi 
nueiti pas mamytę, kad at
siekus savo tikslą...

Geroji mamytė atvirai ir 
visokiais slaptingais suokal
biais giria ir perša Jurgiui 
vieną iš savo “burdingier- 
kų.” Giriamoji Julytė iš 
pažiūrėjimo buvo daili mer
gelė, lipšni ir meili, bet Jur
gis visgi svajoja apie ką ki
tą ir apie vedimą nemano. 
Laiks nuo laiko Jurgis, lyg 
juokaudamas, nusiveda Ju
lytę i “nickle show,” ant 
šaltakošės ir tam panašias 
vietas. Palengva Jurgis i- 
sivelia į paprastą lietuvių 
gyvenimą ir dėl mokinimosi 
bei skaitymo knygų jau ne
beranda laiko... Eina Jur- 

’ gis į lietuviškus balius, šo
kius, kur susipažįsta su M.

’ Elziute ir A. Juzyte. Gra
žiosios lyties žaidrios aku
tės ima viršų ant Jurgio i- 
dealų ir jis, kaip ir daugu
ma jo draugų, kartu su Ju- 
lvtėms ir Juzytėms “betan- 
cavodamas” lieka paprastu 
“sportu,” kuriam apart šo
kių ir linksmų susiėjimų, 
daugiau niekas nerūpi. Gy
venimas bėga savo keliu, 
Jurgis iš idealisto tampa e- 
goistu ir jau mano kad vis
kas niekai prieš jį. Kas jį 
labiausiai į kvailą puikybę 
įvarė tai tas, kad jį pamylė
jo beveik visos miestelio 
merginos—sportės ir jis ta
po jų lyderiu” arba genero
lu.. .

Redakcijos pastaba. Pe
reito penktadienio numery, 
laužytojas laužydamas 5 
puslapy vaizdelį “Kalvio 
Sūnus” sumaišė antroje 
špaltoje pradedant 'nuo 39 
eilutės. Tad šiame numery 
jierspausdiname nuo tos ei
lutės ir tąsą. Gerb. auto
riaus atsiprašome už pada
lytus nemalonumus.—» ■ 4- -- |

KUN. F. VIRMAUSKIS, 
buvęs šv. Pranciškaus parapijos klebonas, Lawrence, Mass. 
gegužės 15 d. perkeltas i šv. Petro parapiją, So. Boston, 
Mass., klebonu.

Tuoj po įšventinimui Į kunigus F. Virmauskis buvo pa
skirtas vikaru So. Bostone. Padirbėjęs apie metus laiko, 
1917 m. J. E. Kardonolo buvo paaukštintas i klebonus ir 
perkeltas i Lavrence, Alass.

Kun. F. Virmauskis nenoromis ėjo į Lawrence’ą, nes 
parapija buvo suirus ir bedievių-nezaliežninkų užkariauta. 
Dirbo sunkiai pakol šiai p taip aptvarkė parapijos reikalus. 
Keletą kartų bedieviai-nezaliežninkai buvo pasikėsinę ant 
jo gyvybės. Bet jis kantriai nešė kryžių ir vedė sielas, prie 
Aukščiausiojo.

Kum K.,Urbonavičiui pasijudinus iš Boston’o dvasiš
koji vyresnybė perkėlė kun. Virmauskį į didžiausią Bos
tone diocezijoje parapiją. Tiesa, So. Boston’e parapija 
tvarkoje ir skolų nėra, bet darbo, o ypač dvasinio daug 
daugiau nė Laivrence. Kun. F. Virmauskis pajėgs, o ypač 
turėdamas pagelbininku jafnią ir energingą vikarą kun. 
F. Norbutą. Linkime sveikatos ir ištvermės vedant sielas • * V* »
į Amžinybe.

DAUG NAUJŲ NAMŲ
Pernai Kaune pastatyti 

429 gyvenami namai. Šie
met statybos sezonui prasi
dėjus namų manoma dar 
daugiau pastatyti. Tokiu, 
jūdu butų kainos smarkiai, 
pinga. i

Ks. Vanagėlis

TRAKŲ GRIUVĖSIAI

Šventos vietos!., jos mums brangios!.. 
*Atsiduskime giliai...
Ir paminkim, kad galingi
Kitkart buvo lietuviai.

Šiandien žinom, kas mes esam.. .
Savo mylime tėvus,
Vis šviesybėje keliausim,
0 tauta mūs bus ir bus!..

(Vilniaus “Kelias”)



Dzundzi-Dmndzi

KUN. F. JURAS,

o

«c

LOWELL, MASS.

KOLONIJOSE

k !

Klebonas ir parapijonys džiau- 
k giasi pasekmingomis Misijomis, 
‘ kurias davė Tėvas Vaitkevičius.z: Nedėlioj, paskutinių Misijų dieną, 

išrodė, kad visi žmonės, kurie bu- 
vo bažnyčioje, ėjo prie Komunijos.

į' Mūsų bažnytėlė maža, bet jos 
P vidus ir apylinkės labai gražina

mos. Prie bažnyčios nupirktas di
delis sklypas žemės. Tai buvo bai
sus mėšlynas. Dabar tas pats plo- 
tas žemės jau a psodytas medeliais: 

.5 aplink tveriama geležinė tvora. 
; Kaip žolė sužeis, atrodys lig ma- 
J žas parkutis. Gerieji parapijonys 
1 kas subata eina ten padirbėti.
g Pasimirė a. a. Lovvell’io lietuvis 
į turtuolis Antanas Uždanavičius. 
L Nors per ilgus metus nieko ben- 
' dro neturėjo su bažnyčia, bet prieš 
7' mirtį klebonas jį lankė ir mirė ap- 
f rūpintas šventais Sakramentais.

Tokių didelių laidotuvių Lovvellio 
lietuviai nėra matę. Tik mūsų kle- 

| bonas atsisakė daryti bažnytines 
. iškilmes. Re ekzekvijų atgiedojo 
y Mišias ir po jų giesmę ir viskas, 
ų Klebonas tvirtina, kad tie,
- niekad
i- klauso 

kilmių
J- versti

Nashua, N. II. Tėvelis Abromaitis 
ten užkvietė dar kitus du kunigu 

; ir padarė laidotuves knoiškilmin- 
'-y giausias. Giedojo keli vargoninin- 
^kai, kurių tarpe buvo mūsų vargo- 
■ nininkas p. Jonas Aučius ir buvęs 

vargonininkas p. Ainoris. Taipgi 
į, buvo nuvažiavusių daugybė low- 
į čiliečių, nes automobiliais uždyką 

vežė kas tik norėjo.

Nabašninko turtai ir laidotuvės 
sukėlė labai daug kalbų; Užtai 
daugiausiai tenka mūsų klehnnni. 
Vieni nepatenkinti piktai šneku, o 
tikrieji katalikai sako kad kitaip 
ir būti negalėjo. Kur tu čia žmo
gus tiesą surasi.

Reporteris

kurie 
neina j bažnyčią ir nepri- 
prie parapijos, didelių iš- 
nereikia. Cžtat buvo pri- 
visas iškilmes surengti

šv. Jurgio parapijos narys pa- 
simirdamas paliko $500.00 auką 
bažnyčiai. Tas geradarys tai a. a. 
Ant. Auktšikalnis. Velionis mirė 
gegužės 7 d., 12:05 ryto, 40 metii 
amžiaus. Kilęs iš Tauragės apsk., 
Šilalės par., Leviškių kaimo. Pa
liko 4 brolius Amerikoje. 2 Lietu
voje ir 2 seseris.

Aukų paliko ir šv. Pranciškaus 
vienuolynui ir Bernaičių Kolegi
jai. Chicagoje. Neteko sužinot po 
kiek. Taip pat liko ir broliams pi
nigu. Palaidotas 10 d. gegužės 
gedulingomis pamaldomis, iškil
mingai. Kunigai dalyvavo trys. 
Bažnyčia buvo papuošta gedulin
gai. Kun. J. eižauskas pasakė pa
mokslą.

Velionies broliai dalyvavo lai
dotuvėse. Žmonių buvo bažnyčio
je daug. Palaidotas katalikų ka
pinėse.

Graborius buvo Juozas Balčiū
nas, LDS. 72-ros kuopos narys.

Je-kus

buvęs LDS. Dvasios Vadas ir šv. Juozapo parapijos kle
bonas, Lowell, Mass. geg. 15 d. perkeltas*!-šv. Pranciš
kaus jiarąpiją Lawrence, Mass., kur jis keletą metų buvo 
vikaru, šv. Juoztfpo parapijoj, Loyvell, Mass., klebonu 
buvo tik apie porą metų. J tą trumpą laiką sutvarkė pa
rapiją dvasiniai ir medžiaginiai. Nupirko prie bažny
čios “lotą” žemės, aptaisė bažnvčią, svetainę ir klebo
niją. Suorganizavo keletą draugijėlių ir jose energingai 
darbavosi.

Gerb. klebonui linkime sveikatos ir ištvermės naujoje 
vietoje.

SO. WORCESTER, MASS. UTICA, N. Y.
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DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS
192^m.

7

£* Gegužės 19 d—Lotvcll, Mass. (po 
?■-. piet)

^•Gegužės 19 d.—Laivrenee, Mass. 
(vakare)

t Gegužės 20 d.—Nashua, N. IT.

.Gegužės 23 d.—AVorcester, Mass.
Gegužės 25 d.—AVoreester, Mass.

Gegužės 26 d.—Gardner, Mass.
. (po piet) 
E*
E Gegužės 26 d.—Athol. Mass.
į? (vakare)

^Gegužės 29 d.—AVestfiold, Mass. 
^Birželio 1 d.—Hartford. Conn. 
^Birželio 2 d.—New Haven, Conn. 
^Birželio 4 d.—Ansonia. Conn.
^ Birželio 5 d.—Kearney. N. J. 
^'Birželio 7 d.—Netvark, N. J.

Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa. 
^Birželio 9 d.—Plymouth, Pa. 
| Birželio 12 d.—Pittston, Pa. 
P .Birželio 14 d.—Kingston. Pa. 
į Birželio J 5 d.—Vilkes Barre, 
Į Birželio 16 d.—Scranton, Pa. 
Į Birželio 18 d. Baltimore, Md.

12 d. gegužės Įvyko LDS. kuo
pos susirinkimas. Buvo įnešta, kad 
kuopa aukotų iš savo iždo nuken
tėjusiai Lietuvai nuo nederliaus ir 
aukoti iš to pat iždo bažnyčios nu- 
inaliavojimui ir tani tikslui šau
kiamas ekstra kuopos narių susi
rinkimas Sekminių dienoje tuojau 
jįo ajumai. Yra narių apie 18, ku
rie skolingi už laikraštį “Darbi
ninką.“ Neužsimokėjimas padaro 
organizacijai nuostolių. Malonėki
te ateiti ir užsimokėti iki birželio 
mėnesio, o tik tą syk galėsite bal
suot skirt ar ne aukų iš kuopos iž
do. Jeigu nebus du trečdaliu na
rių susirinkime, negalės Įvykti 
balsavimas.

LDS. 30-tos kuopos pirmininkas
J. Karalius

Aušros Vartų parapijoje daug 
veikimo, bet mažai kas apie jį pa
rašo i laikraščius. Bal. mėn. Auš
ros Vartų Dr-jos moterys buvo su
rengę puikų vakarą. Vaidinta 
“Šv. Germaną“ ir “Kerštinga 
Meilė.’,’ Artistai pagirtinai prisi
rengė. P-lė Mitrikaitė savo rolę 
tikrai artistiškai vaidino. P-lė Bar- 
baravičiutė Šv. Germanos rolę la
bai gerai atliko. P-nia Džiaugienė 
labai gerai atliko močekos rolę. 
Abelnai visas vakaras buvo geras.

40 vai. atlaidai.

Pa.

P* .
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE ' * “

H

•**- * r-*1; f ./

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

Lietuvių Prekybos Bendroves 
šėrininkams

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas Įvyks šeštadieni, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavesda
mi kitam.

Geg. 5. LDS. vietinė kuopa su
rengė koncertą ir prakalbas. Pra
kalbos buvo interesingos ir dainos 
gražios, bet publikos mažai atsi
lankė. Prieš vakarą pradedant, 
smarkus lietus lijo, tai turbūt 
žmones sulaikė nuo atsilankymo.

69 kuopa A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos rengia Įvairų muzikališ- 
ką programą, geg. 19. 6:30 vai. va
kare. Tikictai labai gerai parsi
duoda. nes kaina maža: 25e.. vai
kams 10 centu. Vaidins “Tautos 
Vaistai” ir “Misionoriai.” Gra
žūs veikalėliai. Artistai rinktiniai. 
Jie parodys ką gali.

Draugijos jau rengiasi prie pik
nikų. Vieni vyksta j Maironio 
Parką maudytis ir šviežiu oru pa
kvėpuoti, o kiti ant Gedimino kal
no, tarp augštų ąžuolų pasilsėti ir 
pasilinksminti.

40 vai. atlaidai šv. Jurgio R. K. 
bažnyčioje prasidėjo bal. 21 ir 23 
užsibaigė. Per atlaidus prisiarti
no prie Dievo Stalo apie penki 
šimtai asmenų. Gerb. kunigai Į 
dvasišką talką pribuvo šie: J. Ži- 
danavičius ir Mežvinis iš Amster- 
dam ; J. Kasakaitis ir Al. Orvydas 
iš Rochester; K. Šatkus iš Albany; 
K. Zaikauskas iš Binghamton; B. 
Dudkevičius, M. Dziolok, M. Šuze- 
vičius iš Syracuse; J. Jankauskas.

Įspūdingus pamokslus /pasakė 
kleb. Židanavieius, kun. Orvidas, 
kun. Šatkus, kun. Zaikauskas ir 
kleb. J. Kasakaitis

Altorius buvo gėlėse paskendęs. 
Užbaigiant, didis būrys mergaičių 
pasipuošusios baltomis drapanomis 
bėrė gėles po Tšganytojaus kojų.

Pasibaigus atlaidams, klebonas 
padėkojo visiems kunigams už tal
ką ir parapijonams kurie susivie
nijo su Tšganytojum.

Visi parapijonys taria širdin
giausią ačiū gerb. klebonui už rū- 

ir visiems svečiams už dva- 
pagalbą.

Senas parapijonas

r.esti 
siška

W. FITCHBURG, MASS.

K

XI METAI

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

XI METAI

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

D

Plunksna

Direktoriai

S

ilė

L. VYČIU NAUJ. ANGLIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

“KARY’’ yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nu, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO’’ nr. yra linksmas skyrius “Kup
rine* pabiros.”

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
M alsi o Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

L. Vyčių Naujos Anglijos Aps
kričio metinis suvažiavimas Įvyks 
nedėlioj, gegužės 26 d.. 2 vai. po 
pietų. Šv. Petro parapijos svetai
nėj, 492 E. Seventh St., So. Bos
ton, Mass.

Kuopos malonėsite prisiųsti de
legatus Į ši svarbų suvažiavimą.

Jaunimui referatą skaitys Ka
zys J. Viesulą. L. Vyčių Naujos 
Anglijos Apskričio Pirmininkas.

Ona Viesulaitė,
L. Vyčių N. A. Apskr. Rast.

Popiero išdirbystėse dirba pil
ną laiką laiką. Yra ir tokių, ku
riose darbas šlithuoja. Nesant lie
tuvių parapijos ir lietuvių veiki
mas apmiręs. Daug lietuvių yra 
atšalusių nuo tikėjimo ir tarnau
ja kipšui. Yra ir tokiu, kurie va
dinasi katalikais bet Į bažnyčią 
neina. Laikraščių mažai kas skai
to. Skaito tik šviesesni ir susipra
tę katalikai

Darbininkas

BRANGŪS TAUTIEČIAI

i

i

v

WM. J. GHISHOLM |
Vienintelis Lietuviams $

Graborius $ 
Patarnavimas dieną ir naktį. X

331 Smith Street
PROVIDENCE, R. I. $ I

Tel. De. 1952

Kas ucdyti] Jumyse Broliai-Užjurie- 
fiai meile ir prisirisimą prie gimto
sios Salelės Lietuvos? Kas nnolat pa
laikyti) patriotizmą ir kurstyti) kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieš Didijj Kara pin 
čiai žinomas ir vist) mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

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

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

Su pagarba,
“Šaltinio" Adminintracija

Šiais metais turėti daug įvairių 
pramogų, buvo organizacijų pla
nuota nuo seniai... Bet... Anot 
patarlės, iš didelio debesio mažas 
lietus. Kas žin kur dingo čia pra- 
dėtas mokintis didelis svarbus vei
kalas “Aušros Sūnūs?” šie me
tai tai spaudos laisvės jubiliejiniai 
metai. O veikale “Aušras Sūnūs”, 
kaip tik ir-vaizduoja anų laikų 
lietuviu kovą už spaudą. Būtiy 
gaila jei sunyktų kaip kamparas 

Į be pipirų... Rengėjai sukruskite 
nors rudeniui pradėtą darbą už
baigti! Vyčių kuopos “Nastutė” 
tai gal jau numirė..

Na, ir štai laukiame vienos re
tos progos pamatyti ir išgirsti ge
gužės 19 d.-vakare Šv. Marijos 
(airių) salėje ant Haverhill St., 
Dzimdzi-Drimdzi. Toje grupėje y- 
ra: Art. A. Vanagaitis, art. J. Ol
šauskas ir poetas-literatas Akiras- 
Biržvs. Yra žmonių, kurie neži
no ką reiškia žodis poetas. Tai 
turės progą pamatyti gyvą p. Bir- 
žio asmeny, kuris pėsčias eina a- 
pie visą pasaulį. (Neturėkite klai
dingo supratimo, kad poetai visi 
eina pėsti apie pasaulį, ne!). Po
etai stato namus ore, jiems ir gėlės 
ir žvaigždės kalba... Tai ir pama-1 • , . N v _ . ,y.. k . Iir birželio menesi atvažiuos
t į ar verta ką sakyti? Kas tik|Stase ir Marijona Gnmalai- 
kartą jį matė, ir paskui po metų JČS pas Petrą Veselį po num. 
tik prisimins Vanagaičio akis ir j63 Blendall St., Petras Over- 
vanagišką nosį tai ir turės juoktis, ka pas Joną Miškinį, Petras 
Ką ir besakyti jį gyvą matant. Na, 
o art. J. Olšauskas tai bene pirmą 
kartą čia. Jo Lietuvos vaidilioto 
aukso kanklės, ir švelnus artistiš
kas balsas prie jų, taip sužavėja 
žmogaus dvasią, kad pasijauti lig 
ir poetas sėdįs savo ore sukurtoje 
pilyje.^Tokios retos progos gal ne
beturėsime, nes jie visi užbaigę sa
vo maršrutą skirstysis: art. Ol
šauskas važiuoja Lietuvon, poetas 
Akinas iškeliaus pėsčias į Aziją, 
o Vanagaičio likimas, tai žinote...
“ vanagiškas.”

Pelnas yra skiriamas neturtėlių 
šelpimui Lavrenee.

Nepamirškite dienos, tai gegu
žės 19, Šv. Marijos (airių) salėje. 
Prasidės 7 :30 vai. vakare.

B. Ronė

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA- i 
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS. ’ 

* 1

“Mūsų Laikraštyje“ rašo ge- J 
riausi rašytojai ir labiausiai paty- ' 
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe- 1 
cialistai.
TOdėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug.

“Mūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
e visur kitur užsienyj (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

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

DAUG SVEČIU
Mūsų miestas Montello, 

Mass. Šiemet sulauks daug 
svečių iš Lietuvos. Gegužės

DIDŽIAUSIA DOVANA/
Neužmirškite užsakyti savo my

limam sūnui, dukteriai hr 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 pari- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTI 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbatke.

ap
juokai. 

Žinutės iš

Valentukevičius pas brolį M. 
Valentukevičių po num. 4^: 
Arthur St., Boleslavas Ku- 
kauskas pas brolį Petrą Ku- 
kauska, Liudvisė Ambrosiu- 
t ė pas dėdę Mikolą Ambrosą, 
Antanas Jordanas pas pus
broli Miką Gross, p-lė Elena 
Dambrauskaitė pas tetą Vla- 
dislavą Baronienę, p-lė Ago
ta Skeiviutė pas tėveli Pet
rą Skeivį. Kiti svečiai pri
bus kiek vėliau, bet yra spė
jama kad daugiausiai pasa- 
žierių atvažiuos liepos mėne
sį. Tiesa, yra daug važiuo
jančių ir i Lietuvą aplankyti 
tėvynę ir gimines. Gegužės 
12 dieną išvažiuoja į Lietuvą 
laivu Republic ponia Ona 
Jakubavičienė, p. Pranas Jo- 
cas ir ponia Elena Jakuba- 
viičenė. 0 p. Jonas Valen
tukevičius su savo motere E- 
lena iš Stoughton, Mass. iš
važiuoja gegužės 22 dieną.

Kas norite.į Europą nuva
žiuoti greitai per 6 dienas, 
tai tą išleisiu ant laivo Le- 
viathan. Šiandiena jau visi 
žino kad UUITED STATĖS 
TANES turi didelius laivus 
ir teikia geriausį patarnavi
mą keleiviams.

Visiems parūpinsiu doku
mentus išvažiuoti ir atva
žiuoti. Taipogi siunčiam pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Mūsų drabužių 
krautuvė ir agentūra atdara 
iki 9 valandos vakare.

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
678 No. Main St., Mostelio, Mass.

PAIEšKAU Stanislovo TCajciekovsky, 
.kuris gyvenęs South Bostone, Lynne, 
Holyoke ir Worcestery. IS Lietuvos pa
eina f S Dusmenį). Kas apie j| žino arba 
jis pats malonėkite atsiiauktl, nes tu
riu svarbu reikalu. VIKTORIJA WAJ- 
CIEKOVSKIENF,, 4B E11sworth Street, 
H’orcster, Mass.

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza 

Cro. M. Diron, Somerville, Mass 

Pepsinic Scltzer 
VAISTINĖSE 254, 504. IK?

SAMPELIS DYKAI 
rašyk Pepsinic Stltitr Co. 

fYorcester, Mass.

į

LAIVAKORTES
WORCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES I IR
LIETUVOS ,

Pagelbėsiu išgant pasus, ritas, 
sugr|žimul leidimus ir kitokios do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
sutelksiu gerlius) psttrtitrlmą ir 
sąžiningą patarimą.

JUZĖRAUKTYT1
Dienom VakaraU ir Šventad. 

88 Front Bt. 50 8t«rlinc 8t. 
WORCESTER, MASS.

L Tel. Park 1911

LM1»>. I. I ■ ■ I. I ■ un y r1

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 
savaite pirmiau, tai yra į birželio ? 
9 dieną, Linden Park Union Citjr, . 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa- ~ 
skubint prisirengti su programų ~ 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai- - 
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16J)ir- 
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,

Rengimo Komisijos Narys.

LABAI SVARBI NAUJIENA 
AUTOMOBILISTAMS

Jeigu norite kad jūsų automobi
lius ilgai ir gražiai blizgėtų kaipo 
veidrodis, duokit man nupentyt. 
Kaina prieinama. A. KASPAR, 66 
Victoria St., Somerville, Mass. Tel. 
Somerset 6520-J.

H

JOS. G. ZUROMSKIS1
Vienintelis lietuvis lalsniuotas e-j 
lektriglnas. Turiu 8 metus prity-H 
rimo. Taisome Ir Švedam motorus g 
Ir vandenio pompas. Taipgi taiso-B 
me ir parduodame radios.

STOCK ROOM

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

JUDZAS J. DIRSAt
LIETUVIS GRABORIUS i

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir i 
Urendavo jam automobilius, vęstn-j 
vėms ii* kitokiems pasivažinėji-1 
mama.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.Į 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 49531
Ofisas: 212 Millbury St, Worces-| 

ter, Mass. Tel. Park 2795. t

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTESKORIUS 
ISplkteu. gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERN0N DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOŪR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL PARK 5873

- ■ «■ . ............... ... • 1 r ------- --- -------------

(Ofiso telefonas Park 3491 

ADVOKATAS

IGNAS J. BARIUS
726 SLATER BUILDING

Worcester, Mass.
N a m a i — 101 Sterllog Street 

Maple 4964

Ofiso tel: Park 2939

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS) 

638—440 SUter Bnilding 
Worcerter, Masa. 

Namų tel: Cedar 1T88-M

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING 
Woroerter, Mamchntetta 

Phone Park 5065
S



Nesvečias
Sekr.

i

PARSIDUODA
žinios.

PARSIDUODA
VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

i

Misijos.

CAMBRIDGE, MASS.

LYNN, MASS.

BOSTON 0FFICE:
18 Tremont St., Kimball BIdg., 
Room 205, Tel. Liberty 7865 ir 6066

Krautuvė gražioj vietoj. '.Lietuvių 
apgyventa. Netoli byčių. Parsiduo
da pigiai. Kreipkitės 541 E. 7th 
St., So. Botson. (G.-17)

VEST RONBURY—Mažas 2 šeimynų 
namas su visais moderniškais įtaisy
mais. Geriausioj padėty. Yra dviejų ka
rų garadžitis. 12,000 pėdų žemės. Kaina 
$6,400. E. .T. DURANT, Savininkas, 
349 Baker St. (G.-17)

3-jų šeimynų nąmas ir 3 karų ga- 
radžius. Didelis lotas žemės. Gat
vė dabar baigiama taisyti. Šauki- 
t e Parkvvav 2562—J. (G.-24)

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

BROCKTON OFFICE:
630 North Main Street, 
Telephone Brockton 228

N. Angį. Statistinių ^inių. Rajo
no susirinkimas įvyko sekmadienį, 
2 vai. po pietų, gegužės 5 'd., 
“Darbininko” raštinėje. Susiriiv ■ 
kime dalyvavo p. V. Kudirka iš' >

A .ftf' wtš- .A

K

J—r*
\ KUNIGU PERMAINOS

Trečiadieny, ge£ 15 d. J. H. 
Kardinolas O’Connęll, kuri. V. K. 
Taškūnui išvažiuojant į Lietuvą, 
padaru lietuvių kunigų permainas.

• Kl. kun. K. Urbonavičius, jam 
pačiam prašant; iš South Bostono 
perkeltas į> Nonvood ’ą, kl. kun. P. 
Virm^nskis iš Latfrence perkeltas 
j So; Bostoną, Al.'kun. F. Juras iš 
Lowėtt perkeltas į'Lawrence; kun. 
F. Strakauskas, vikaras pakeltas 
j klebonus ir įš-So. Bostono per
keltas į Lovvell, Mass.; kun. F. 
NorbutAs, vikaras iš Montello per
keltas į So. Bostoną vikaru.

Bofittmo-diočteijoje liko nepaju
dinti klebonai kun. J. Švagždys iš 
Monte^o į lįųa- •' P- ju§kri itįti. iš
Cambridge ir vikaras kun. Š. P. 
Kneižis.^ Mass, j į I ’'

Rap.

u £
;•» -■ “

Nor\yood,. p, K Vencius iš_,Ląwr 
rencCfiš Cambridge, V. 'Jakas ir 
iš Siouth Bostono ponia Siaurienė, 
p-lė Grybaitė ir y. Savickas. Iš 
AVorcesterid Įrįfontello nariai--nę-» 
pribuvo.

Buvo skaitytas protokolas iš- 
pracito susirinkimo ir vienbalsiai 
priimtas. . • < ■ •

Iš South Bostono komisijos pa- 
aiškėjo, kad žinios yra jau galuti-1 
r.ai surinktos iš sekančitj mieste-' 
lių: Boston, E. Boston, Dorcches-1 
ter, Newt'on Upper Falls, North 
VCeymoūah, įlydė Park, Arling
ton, Mattapan, Jamaica Plain,' 
Chelsea, Roxbury, Krankliu Park, 
Charlestown. ,

P. Kudirka pranešė, kad Nor- 
uoodo visos žinios yra sutvarky
tos, taipgi ir iš sekančių miestelių 
jau priduotos žinios: Norfolk, 
Medway, Millis, City 3Iills, ir Can- j 
tori. Iš Easton, Readville, Gardens.1 
dar nėra žinios sutvarkytos, bet Į 
yra žmonės, kurie deda pastangas i 
greitu laiku priduoti.

Latvrencds pradėjo visu smar
kumu veikti rinkime žinių ir p. K, 
Vencius deda .visas pastangas, kad 
darbas būtų greitu’.laiku užbaig
tas^

Kitą susirinkimą-nutarė laikyti 
birželio 1 d., 7 vai. vakare, parapi
jos svetainėj, 492 E. Seventh St., 
So. Boston.

s

tai musų specialybė- lr ilgų metų prak 
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Box 91) Lawrence, Mass.

Rekordai

Akiras-Biržys pas Generolą Ed
uardą L. Logan’ą ir “Boston 
Globė” redakcijoj. Gegužės 14 d. 
Akiras-Biržys atsilankė pas Ame
rikos kariuomenės generolą E. L. 
Logan’ą ir gavo jo parašą kelio
nių knygon.

»
Gegužės mėn- 15 d. Akiras-Bir

žys atsilankė “Boston Globė” re
dakcijom Tas pats laikraštis mi
nėtos dienos įdėjo Akiro-Biržio at
vaizdą. R.

KUN. FELIKSAS NORBUTAS
Kun. P. Strakauskui Bostoną apleidus, jo vietą užėmė 

kun. F. Norhutas. Kun. Feliksas Norbutasyra gilaus pro
to. nepaprastu gabumų ir malonaus būdo jaunas ir ener
gingas kunigas. Bene geriausiai galima bus apibudinti 
kun. Feliksą Norbutą palvginus jį su pirmtaku, kun. P 
Strakausku. Kun. Strakauskas lošė Bostone rolę maždaug 
panašią į tą kurią teko lošti Korinte Povilui anot jo paties 
laiško Į Korintiečius. Kun. Feliksui Norbutųi tenka Apo- 
lio rolė.

Korintieeiai buvo vieni Povilo šalininkai, kiti—Apolo. 
'Turbūt Povilas Korinte turėjo daugiau šalininku lygiai 
kaip kad dabar turi kun. Strakauskas So. Bostone. Bet 
štai ką apie tai rašo Korintiečiams šv. Povilas Apaštalas:

“... argi jūs neesate kūniški ir ar nesielgiate žmonių būdu? nes 
kuomet vienas sako: Aš esu Povilo, kitas gi: Aš Apolio, argi jūs 
ne žmonės esate?

“Tai kas gi yra Apolis? kas Povilas? Yra tarnai tojo, i kuri 
jūs įtikėjote ir kiekvienas, kaip jam Viešpats yra davęs. Aš so
dinau, Apolis laistė, bet Dievas davė augimą. Taigi ne tas, kurs 
sodina, yra šis tas, ir ne kur3 laisto, bet kursai duoda augimą, 
Dievas. Sodintojas ir laistytojas yra toks pat; bet kiekvienas 
gaus savąjį užmolęesni, koks buvo jo darbas. Mes juk esame Die
vo padėjėjai; jūs esate Dievo dirva, Dievo statymas.

“Man duotąja Dievo malone, kaip išmintingas statytojas, aš 
dėjau pamatą; kitas gi ant jo statef. Kiekvienas težiūri, kaip jis 
stato. Nės nė vienas negali dėti kito pamato, kaip'tik tą, kurs 
yra Jėzus Kristus.”

“Aš sodinau. Apolis laistė, bet Dievas davė augimą.” 
Kun. Strakauskas jaunimą “susodino į lyseles”—suorga
nizavo į draugi jas. Ketai kas moka taip “sodinti” kaip 
kun. Strakauskas. Dabar Tas. kurs duoda augimą. Dievo 
Apvuizda, matomai nusprendė, kad viskas gerai vra So.

Bublys vis tebėra po gydytojoj 
prięžiūra. Bet jau daug sveikes
nis. Gali jau ir Mišias laikyti, iš
pažintis klausyti. *' j

Sekminės.
* X 'Y

Per Sekmines bus Cambridge ?iu- 
je trejos šy. Mišios. Pirmos 7 :40 
Tretininkų intencija, Antros 9 vai. 
per kurias vaikeliai eis plrihą kar- 
tą prie šv. Komunijos. TosŠv. Mi
šios bus už tuos, vaikelius aukoja
mos. >> Suma kaip paprastai bus 
11:30 vai. .

Katekizacijos toje dienoje vai
kučiams nebus.-. t

Tretininkų Suširinkimas.
. • -A.

Sekminių dienoje tuoj po Gegu
žinių pamaldų ir šv. Teresės Nove- 
nos Tretininkai turės savo regulia- 

I rį susirinkimą. Pamoką-paskaitą 
duos gerb. Tėvelis Bublys. Visi ir 
visos ateikite pasiklausyti bei daj 
lvvaukite susirinkime.

Gegužės 15, lankėsLgeri). Tėvas 
Alfonsas. Važiuodamas iš Provi
dence namon užsuko savo Seselių 
Pasijonisčių aplankyti.

Šiomis dienomis taipgi iš Brook- 
Iyn’o atvyko Sesers Marijos, tikra 
sesuo su savo dukrele ir ponia 
Bagdonienė. Jos lankėsi W. Lynne 
ir Gardnerv, pas savo gentis bei 
pažįstamus.

I ?

r H
*

Gegužės-May 12 d. atidarėm? 
vasarinę kratituvėlę ant kampo I 
ir Columbia Rd., So. Boston (City 
Point). Laikome visokių rūšių ga
rimų, lemonado, visokio šokolado, 
visokių saldainių ir Birutės sal
dainių, ką tik iš Lietuvos parga- 
hp»tųt tikrų lietuvišku gardumy- 
nų. Taipgi ir amerikoniškų viso
kių, kokių tik tamstos pareikalau
site. Taipgi maudynių kepuraičių 
ir tinkamų vaikams daiktelių ant 
byčių. Mes pigiau viską parduo
dam kaip kiti. Tad vieton kad pas 
kokį žydą eiti pirkti jr brangių

Šios kolonijos ir apylinkės lietu-
l. * '

viams pranešame, kad mūsų baž- 
nyčioje įvyks 40 vai. atlaidai. Pra
sidės gegužės 19 d. per sumą ir 
baigsis gegužės 21 d. vakare. Tad- 
gi yra proga visiems pasinaudoti 
šiais atlaidais.
h • '

Gegužės 5 d. mūsų bažnyčioje 
per sumą giedojo artistas Petras 
Petraitis porą solų. Žmonėms la
bai patiko jo gražus balsas.

Artistas S. Pilka bus pas mus mokėti, tai verčiau pas mus užej-

B
'i#

■£

*
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gegužės 28. Turime visi jį pama-) kitę ir pigiau viską gausite ir karš- 
Mes savo žmonėms

■V;

r '

tyti.
Lauktukas

PARSIDUODA
Dvi kampinės krautuvės, 2 šešių 
l>arių apartmentui. Visi įtaisai, 
rhiusia vieta Ashmont. $15,500. 
Taibot 2495. D. P. HOFFMAN. 
Dorchester Avė., Dorchester, Mass.

(G.-21)

PARSIDUODA

kam- 
Ge- 
Tel. 
1822

tu šuniukų. ; 
visada geriau ir pigiau patarnau
sime. *

Savininkės šio biznio yra Ona 
SIAURIENĖ ir Ona STANIULIO 
TE. . ‘

Išėjęs pasivaikščioti nepamirš
kite užeiti nors pažiūrėti, o užtjk- 
rinam kad ir kitą kartą ateisite. A’ 

(G.-24) - . .

JIS TURĖJO DISPEPSIJĄ PER 
TRISDEŠIMTĮ METŲ A?

5^

X

I

Akiras-Biržys pas majorą ir gu
bernatorių. Akiras-Biržys, gegu
žės 15 d. turėjo garbės matytis ir 

ėtis.su Bostono miešto majoru
M. ,K. *Nlch’olš’u, Mašsachčusetts 
Valstijos gubernatorium Frank G. 
Allen’u ir su Amerikos laivyno 
admirolu Philph’u Andrevvs’u. Tie 
žymūs vyrai padėjo savo parašus 
Akiro kelionių knygon ir pridėjo 
„ąnjtspaudas. Be to dar Akiras kar
tu su K. Šidlausku, Feliksu Žales-j Bostone pasodinta, kad .jau laikas atėjo laistyti. Ir siun
tu ir Amerikos kapitonu E. G. čia Jis Į So. Bostoną Apolį, Laistytoją, kun. Feliksą Nor- 
Lennon’u atlankė Bostono kalėji
mą ir kitas miesto žymesnes vie-

1 tas. Report.

Columbia
16131P & GERK, GERK GIRTUOKLĖLI—I’olka Orchesra with

I! SENOS MERGOS POLKA Incidentai Singing
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 

jsji.Orkesjros Akompan.
1613M’'R MARGARITA Vanagaitis)

(iRE NOSIES _(A. Vanagaitis) 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 

\ Leader, Fr. Yotko
Singing. by A. šaukevičius.

16129F || DARIAU LySELĘS— Vaitas 
II JONELIO POLKA \ ... j

16117F || 
j!

16123F ||

161221'

16121E

1011.1F
Z.

L“•

C>rcresf ra' with 
Incidentai Singingj Jonelio polka

TRYS JAUNIKIAI
MUDU DU'BROLIUK AI—A. Vanagaitis ir K. Kraučiunas 
NETUR PLECIO.
GIEDA. GAIDELIAI Komiška Daina (Cotnic Song)
TĖVUKO POLKA—Orchestra wjth Incidentai singing 
KŪMOS POLKA (Dainuoja A. šuukevičius)
PALANGOS POLKA 
TARNATTE& POLKA

U VILNIAUS POLKA—Orchestra
ii PETRONEI.ES POLKĄ
l magdes Polka’ ■ : •16112F n
|| MhąifcĮOTO^O VALCAS 
y T»i’Tl?T TR^DVT f._ I^IL..
N-
lt POLKA

B
. 3

MES

16113F 
t 
ioil^F

fclOGF
i

l’ŪIKI PORELE—polka. 
Sesutes baigos—p^ika.

ŽUVININKUVALCAS—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą. 
ZANAVYKŲ’PRAdMĄTNYBSS—PoUra. Colnmb. Liet Ork. 
EfcCKV'DZYtfAT—Ptrtka. Columbia Lietuvių Orkestru
VUbAlKOME VIGO K It S COLlifBIA IhDLICBYSTES 

GRAHOrONVS IR REKORDL fi
lietuviški, pagaminu geriausių artistų dainininkų, muzikųRekordui lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų 

ir monOkrgtstų.' - ‘
Pas mus galite gauti’rtetik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 
kokie tik yra lietuvių knltaje ISdttbti. Turime taipgi visokių rolių 
dėl player plnnų. Dainos. Šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipkitės 
pas mw<, o' gausite visko; Reikntamląmi katalogų, prlsiųsklt 2c. štampų 
‘ • MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuogtų, lrtirie- jirid p^s mtts PUyer Pianą, Radio ar Gramo
foną, prųtfrąm Bohiifl kaiį>6 dalį mokesties. , zpri^taąm Bortttį

GEO. MASILI0NIS
377 WEBT ^BR0ADWAY ‘ " SOUTH 'BUSTON,~ MASS.

ii

butą. Kaip kun. Strakauskas kad yra turbūt gabiausias 
“Sodintojas”—Organizatorius, taip kun. Norbutas yra ne
ginčijamai gabiausias Laistvtojas—Įkvėpėjas. Jis moka 
surasti jaunikaičio sieloje' geriaitsį “grūdą.” Jaunikaitis 
ne nepasimato kaip jo pažiūros keičiasi po švelnia kun. 
Felikso įtaka, kaip jis isimvli į idealią, jam pasiaukoja ir 
idealo įkvėptas stoia darban. O tuo tarpu kun. Feliksas 
ravėjo is jo jaunos širdies nenaudingas žoles. Tr užsimez
ga gražus rvšis tarp jaunos sielos ir jauno vado, ir eina abu 

I draugu ieškoti Kristaus.
Nėra jokios abejones, kad So. Bostono jaunikaičių sie

los netruks susipažinti su savo jaunu draugu—vadu, kilni
au Feliksu ir pamylės ii visa savo jauna širdimi ir augs su 
juo Tam. kurs visiems duoda tikra augimu. To jam nuošir
džiai linki

“ Darbini nlas”

Gcegužės 12, po bažnyčia sve
tainėje altoriaus vaikai, Jėzaus 
Nukryžiuoto, Seselėms vadovau
jant, vaidino du neperilgus vei
kalus; “Juokingas fotografas” ir 
“Pašaukimas į Rytus.” Dainavo 
keletą dainelių. Viskas išėjo pui- : 
kiai. Žmonės buvo pilnai paten
kinti. Visi prisijuokė iki valiai.

Tarpais aktų gerb. vietos klebo- j 
nas kalbėjo apie “Motinų Dieną” 
— jos reikšmę, svarbą ir tt.

Nesenai iš ligoninės grįžęs, gerb. 
Tėvas A_ Bublys trumpai kalbėjo 
apie vaikelių ’ antras motinas mo
kintojas seseles, kurios jau treti 
metai kaip Cambrige’uje darbuo
jasi vaikučių lavinime. Išgyrė 
Cambridge’io žmones kad gražiai 
meilėje ir vienybėje su klebonu 
gyvena ir kad turi parapijinę mo
kyklą.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Pelno altaristams atliks nemažai.

Buvęs

Po trisdešimties metų bandymų, p. X 
B. Bostveii, Unlon, Miss., surado gy- 
duoles, kurios vienu mėnesiu prašalino 
jo visas ligas kurios jį kankino ir kenkė į 
jo sveikutai per ilgų laikų. Skaityk kfl 
jis sako: “Aš turėjau dispepsijų per 30 
metų ir bandžiau visokias gyduoles, bet 
bt pasekmių. Aš buvau jau taip nusil
pęs, kad vos galėjau dirbti tiktai pusę 
valandos be pasilsėjimo. Aš suradau' 
didelę pagelbų po vartojimo Nuga-Tone 
j 30 dienų ir dabar galiu dirbti pusę 
dienos be pasilsiu. Aš giriu Nuga-Tone 
kų jos yra dėl manęs padariusios.”

Daugiau negu milionas žmonių yra 
suradę didžlasių pagelbų nuo vartoji
mo Nuga-Tone, nuo skilvio trubėlių, 
prasto apetito, gasų arba raugėjimo, 
žarnų skaudėjimp, chroniško užkietėji
mo, svaigulio, galvos skaudėjimo, inks
tų arba pūslės trubėlių, silpnų nervų, 
silpnų svarbesnių organų ir panašių ne
smagumų. Jei jus turite bent vienų virš 
minėtų trubelį, jus turėtumėt vartoti . 
Nuga-Tone. Jos yra parduodamos pas • 
visus gyduolių pardavinėtojus. Jei jū
sų vertelga neturi jų stake, reikalau
kit, kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

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

CAMBRIDGE, MASS.
žinelės.

Senai jau besimatė iš šios kolo
nijos žinelių. Visų žinių rinkėjų 
matomai plunksnos užrūdijo.

Prieš pat Velykas vietos lietu
viams buvo skelbiama misijos per

BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Real Estate and Insnrance 
Jnstice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
, visiems ■

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

Tel. S. B. 1751

JONASS.MešLIS
(INSUBANCE)

289 Broadway, So. Boston
A|Mltau<lliu visokias nuosavybe* . 

“Ir kas tik reikalinga. Tulpei 
pnrdufxlame anglis ir birendavo 
jame kniųbartus.

dvi savaiti. Misijonierųai buvo Tė
vai Marijonai: J. Vaitkevičius ir 
Al. Bublys. Žmonių daug per Mi
sijas lankėsi. Buvo nemažai ir at
sivertimų.

Velykų šventė nepaprastai gra
žiai buvo apvaikščiota. Praside
dant nuo didžiojo ketvergo — šv. 
mišios buvo su asista ir po mišių 
buvo labai graži procesija. Mer
gaitės ir vaikeliai buvo prirengti 
Seselių mokintoji].

•Velykų ryte prisikėlimo apeigos 
taip pąt buvo su asista. Gerbia
mieji mFnjųnierjai asistavo. Pro
cesija nepaprastai įspūdinga buvo. 
Daug vaikučių bei mergaičių da
lyvavo. Visos katalikiškos drau
gijos irgi neatsiliko; jos taip pat 
ėmė dalyvumą.

Po Velykų gerb. Tėvas Vaitke
vičius buvo prie mūsų gerb. kle
bono mažne per dvi savaiti. Po 
tam išvažiavo j Montelią.

Tėvas Bublys Sveiksta

Gegužės 9, gerb. Tėvas A. Bu
blys iš ligoninės, šv. Elzbietos 
Brighton, Mass. tapo išleistas, at- 

' vyko prie mūsų gerb. klebono il
sėtis ir sveikti. Dar gerb. Tėvelis

Nuo gegužės 20 iki 26 bus West 
Lynne misijos, kurias skelbs gerb. 
Tėvas Vaitkevičius. Tokio pa
mokslininko Lynno lietuviai nėr 
girdėję. Todėl visi privalėtų atei
ti Į šias misijas.

Misijos bus duodamos Švč. -Jė
zaus Širdies Bažnyčioje Boston 
St.. W. Lvnn, Mass. Pamaldos 
prasidės gegužės 19, 7:30 vai. va
kare ir tada bus paskelbta visa mi
sijų tvarka.

Valgykla—Lunch Room
South Bostone prie Fish I’ier Valgyk
la—Lunch Room, 10 stahj, 48 krėslai. 
Biznis vien tik su darbo žmonėmis. A- 
tidaryta tik dari>o dienomis nuo 5 vai. 
iš ryto iki 6 vai. vakaro. Apyvartos 
daroma $300—$400 j savaitę. Savinin
kas apsidirba su dviem darbininkais 
kuriem išmoka £25 j savaitę. I’elno sa
vininkui atlieka apie £75 į savaitę. Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia Šią šalį. Parduos už $2,800 
cash. Matykite A. IVAŠKĄ.

City Point
2-jų šeimynų 10 kambarių atskirai bu- 
davotas namas su visais moderniškais 
Įtaisymais ir šildytuvu (heater). La- 
bai gražioj vietoj, priė pat pamario. ’ 
Taipgi arti prie karų, storų ir mokyk
lų. Turi būt greit parduotas nes savi
ninkai išvažiuoja. Parduos už $7,100 ir 
mažu įnešimu. Matykite tuoj B. B. 
STEFANĄ.

Kvieslys

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

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

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gaust. 
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston. 
Kampas Union Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
Back Bay 9152

Dorchester
Arti Columbia Rd., geroj vietoj naujas 
3-jų šeimynų Colonial style namas po 
5 kambarius ir reception bąli ant kiek
vieno flioro. Su visais moderniškiau
siai^ įtaisymais. Trys gariniai šildy
tuvą^ priekiniai ir užpakaliniai pia- 
zai. Taipgi 2-jų karų garadžfus ir daug 
žemės apie 10,OQp ket. i>ėdų ant kurios 
galima užsivesti sodų arba pastatyti 
daugiau garadžių. Rendų neša $156 į 
mėnesį arba $1,872 į metus. Parduos 
pirmfausia atsiliepusiam už $13.560 su 
$1,500 įnešimo. Matykite A. IVAŠKĄ.

Puiki Rezidencija Atsieis 
Dykai 

perkant šitų 3-jų šeimynų po 5 Ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namų, 
gražioj vietoj Dorcbestery. Daug že
mės dėl kelių garadžių ir sodno. Tu
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmerlavl- 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kad rendau* 
ninkal iųxlengs visus iškaščius palie
kant savininkui kambarius už dykų. At- ’ 
sišaukite greitai.

___________________________________
Už $1,000 Cash

galite pirkti puikų up-to-date 3-jų Šei
mynų namų Dorchestery arija Jamaica j 

ITain su garadžiais ir vieta dėl sodno 
ar daržo. Kam mokėti rendų visų gy
venimų?

T L .-,4

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviškai

382 Broadway, South Boston

Tel. South Boston 2870

p

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
City I’oint 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 1 sa
vaitę. Vasarų daugiau, nes daugiau 
aiskrymo ir toniko jiarduodąma. Turi 
būt greit parduotas, nes savininkas tu
rk išvažiuoti Europon. įnešti reikia tik 
$2,000.00. čia tikrai yra pulki proga |- 
sigyti tokį namų Ir biznį su kuriuo ga
lėsi puikinusi gyvenimų daryli. Paty
rimo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KĄ.

X

South Bostone
3-jų šeimynų namas 3-4-4 kambariai, 
randų si prie Dorchester gatvė*. Mėne
sinių rendų 52 doleriai. Parsiduoda uf 
$2.400.

Dorchester
\ ienos šeimynos namas 9 kamliarių M 
x isals įtaisymais. Ihtrskhioda už $3>30$

Firaar-®ridgew&terfr *
38 a koriai, 8 kambarių namas att VtafcfS 
įtaisymais, ant gero kelio. 7 karHK $ i 
arkliai. 25 vištos, 150 vfštukų, vlfokte 
įrankiai. l*nrslduoda už $8,50(k

Jamaica Plain
arti Franklin Park 3-jų šeimynų nau
jus narna* po jtenkfs kambarius, iš h- 
blejų galų phiziii. Atymo šilima. Randų 
neša $1.440 j»er metų. Kainu $11,500. j- 
nettt $2,000. Mntyklt TUINYLĄ.

South Bostone
3 šeimynų. 14 kambarių namaa 
dėtis yardas, galima pastatyti 
garadžių. Nori mainyti J I>>rd 
ant 3 arlm 2 Šeimynų.

NorMaml daugiau Informacijų klai 
kitę imu L A.

LITBUANIAN AGEKCY
A. Ivas ir C. P. Jvrgelu Satiniikai

%25c4%2597tis.su
PETRONEI.ES


pažinimas tikybos, jos

Visus užsakvmus siuskite sekančiu adresu

So. Boston, Mass.

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

MIrna šeimynos nartu!, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. 

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Eroadway South Boston, Mass

NELAIMINGI VYRAI
— Girdėjau, tamstos žmona la 

bai serga. Kas gi jai?
— Prarijo adatą.
— E, tai mažmožis. Manoji pra 

rijo eielą automobili ir tai neliūs 
tu.

DB. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

811-812 Old South Bldg. |
294 Washington Street |

Boston, Mass. i
Valandos: 9 Ae M. jki 5 :30 P. M. 1

GYVENIMO VIETA |
37 Gorham Avenue, Brookllne. 5* 

Telephone Beacon 5578 S

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

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

TARP TARNAIČIŲ
— Išeinu kitur tarnauti.

Kodėl?,
— Ši mano šeimininkė neturi nei 

už skatiką grožio. Kai kartą pa
ėmiau iš spintos jos nayjąją suk
nią ir nuėjau j vakarėlį, tai ten vi
si iš manęs juokėsi.

viršeliais 
viršeliais 
viršeliais 
viršeliais

. Paukščiai turėdami sparnus ir laisvas padanges veil 
niekuomet nenurimsta vie

i.’. . T klausimą kiek 
kščiu traukė šią naktį 
ku būtų atsakyti. Mūsų 
auti 1,558 paukščiai nė 
< nesumažino bendros, 
nk Išsisukančios, masės, 
ra i buvo tai mažiau kaip 
tas tūkstantinė .jų da- 

Tai nestebūklingas 
itykis, bet neretai pasi- 
t< Jautis. Žinoma, kad vi- 
paukščių apžieduoti ne

si auri kaip mūsų 
Paukščiai iš Europo; 
su krašto daug 
skrenda Į šiaurinę 
Kai kur ir paukščiai 
vo atskirus kėlius, 
džiui mūsų gandrai

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborlus, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

,tu$ ir taip galima sužinoti 
kokiais keliais ir kaip greit 
jis savo kelionę atlieka. 
Paukščių kelionėms ir gy
venimui tyrinėti yra įsteig
ta daug stočių, kurios palai
ko susirašinėjimus. Vieną 
tokią stotį turime netoli 
Lietuvos Kuršių užmary — 
Rostėj (Vokietijoj). Jose 
dirba mokslininkai, kurie 
paukščius taip gerai pažįsta, 
kad iš skridimo, garsų gali 
juos pažinti. Yra dienų, kad 
toks stebėtojas pro savo akis 
per vieną dieną praleidžia 
šimtus tūkstančių įvairių 
paukščių. O kiek jų pralei
džia per metus ir dešimtis 
metu.

•
 kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkint! 
ir sutaupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto ik!
, • 9 vakaro.
Norintieji telaingisuslo patarnavi
mo Ir geriausią pirkinlą, kreipkitės 

pas mus. 
332 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

75c.
Vertė

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

Patyrimai Didžiojoj 
Para- 

Jonaitis (Ka- 
................ ...25e

Nervų o 
ligo^ 

Vyrai, Moterys, ir Vaikai 
8kurie kenkia nuo išgąsčio, 

isterijos, nemiegojimo, nuo
vargio arba šiaip silpną 
nervą arba nesijaučia kaip 
reikia turėtų kreiptis pas 
gerą specialistą.

Dr;Grady,327M‘„.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10-12 tiktai.

Maldos Galybė. Istorikas 
(piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kaibon 
išguldė P. B.--------------------- 25c.

—Trumpa Apologetika artra------
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa_ 50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas —*.-------------------- ------------ 10c.

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

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

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

Mūsų Laikų šventoji, §v.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo-

-_____ , /

Žmona: Tik pamanyk, Adolfai: 
man burtininkė iš delno iššpėjo, 
kad aš senstu. ’. , r._ *\ . .

Vyras: Be reikalo. Delnas jau ir 
be burtininkės tą pati sako. “P.”

RAKTĄ SURŪKS•; y - .4.». ...
< Mavt' gerai įsismaginęs vyras 
kartą stovėjo prie vartų, ilgai ne
galėdamas jų atidaryti___ ..

Vienas pro Salį einąs praeivis 
nustebo: '•

— Kaipgi ponas vartus manai 
atrakinti suj>ypke?

— Po balais... tai, tur būt, rak
tą vietoj pypkės išrūkiau.

-■4V- “M. L.”

$1.50 ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan-
1 kevičius ______ __ __ ______ 35c.
Į Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas __________60c,

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

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

Nauja Skaitymui Knyga—. 
(Dalis II). Su paveikslais.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m.
šė Kun. 
pelionas)

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius...... ............... 40c.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas... ...... . ... . ...-.............. 40c.

Mūsų Dainiai. Paraše Ka
zys Puida    .................._.._50c.

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

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

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

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais  .......... 4.00

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 pav. Vertė J M. Šir
vintas ___ _ ______________ 30c

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

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

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

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

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N.__15c.

MALDAKNYGES
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 (celuloidos vir
šeliais) .......................  $1.00

|| {Ą iFC gąi' p»g»lihn ' ’ *
paukščiu skaičius susidaro 

' — ’ gana didelis. "Pavyzdžiui,
PAUKŠČIŲ KELIONĖS Ji būt sugautas-kelius kar-'Rasytes paukščių stebykla 

per 17 metų apžiedavo net 
7.884 paukščius. Tiesa, di
dele dauguma ir apžieduotų
jų paukščių žūva bė žinios, 
tačiau apie daugelį gauna
ma ir tikrų žinių, kurių vi
sai pakanka nustatyt pauk
ščių keliams.

Kuriais keliais paukščiai 
keliauja?

Ir šią sunkią mįslę moks
las ima atspėti. Pasirodo, 
kad esama bendrų kelių, ku
riais keliauja dauguma 
paukščių ir yra (kelių, ku
riais keliauja tik vieni kurie 
paukščiai. Dar reikia pažy
mėti, kad dažnai paukščiai 
išlekia vienais keliais ir 
grįžta kitais. Geriau vra ži- 
nomi rudens keliai ir ma
žiau pavasario keliai — par
lekiant.

Paukščių keliai nerti taip

- DAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
k ynas JZZZ

Apie Katalikų Tikybos Tik 
rjbę _ 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel_ 30c

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

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

Trys Keleiviai—'Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vys-/ 
niauskaš. Vertė P. B...,______ 40c.

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

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis_________ 65c.

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

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

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis . .... -... .......... ......-__ _____25c.

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

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

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

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

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj —---- ----------------------15c.

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

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ------ -—50c.

Lietuvos Ženklai — Išleido 
J. Šeškevičius, ir B-vė, Kau
nas _________________________40c.

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

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

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

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

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

Legendos ir Pasakojiniai 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
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ______________________ 25c

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15c

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S, Vasiliauskas  _________ 5c.

“DARBININKAS
366 Broadway(

vieškeliai, 
•s ir mū- 

musia iš- 
Afriką. 
iuri sa- 
Pavyz- 
keliau

ja skirtingais keliais į pieti
nę Afriką. Kada Lietuvoj 
esti žiema ar šaltas ruduo, 
ten jie randa šiltus kraštus, 
kuriuose gali linksniai pra
leisti savo gyvenimo dienas.

Paukščių kelionių ilgu
mas yra toli gražu nevieno
das. Vieni nukeliauja ke
letą šimtų kilometrų, o kiti 
net keliolika tūkstančių ki
lometrų. Yra pavyzdžiui 
žinoma, kad gandras nuke
liauja net devynis tūkstan
čius kilometru, o vienas A- 
merikos paukštis — ilgauo
degė žuvėdra, nukeliauja net 
šešiolika tūkstančių kilomet
rų. !

Tai nepaprastai ilgos ir, 
sunkios keliones. Jose daug 
paukščių žūna nuo nuovar-! 
gio, vėtrų, priešo kulkų ir 
kitų nelaimių. Pasinaudo
dami tokiomis kelionėmis 
kai kurie žmonės vien iš 
paukščių ir gyvena be pasi
gailėjimo juos žudydami. 
Tačiau daugiausia jų žūsta 
beskrendant per didelius 
vandens plotus. Juk pauk
ščiai netaip greit skrenda, 
kaip seniau buvo manyta, 
kad per dieną paukštis gali 
aplėkti visą pasaulį. Moks
lo tyrimai parodo ką kita. 
Pavyzdžiui, susekta, kad var 
na per valandą nuskrenda 
50 kilometrų, šnekutis 74, 
kuosa 61 ir panašiai. Ištisą 
dieną paukščiai netesi ke
liauti. Štai kodėl paukščiai 
savo keliones atlieka tik per 
keletą dienų, savaičių, mė
nesių. Paukščiai skrenda 
neperaukšinausiai, maždaug 
pusė fPUometro, tačiau 
skrendant per kalnus pasi
kelia net iki septynių kilo
metrų aukštumos. Taigi 
žmogus paukštį ir skrajoji- 
ine pralenkė. Nežiūrint to 
paukščių kelionės labai įdo
mus dalvkas. “3/. L.’'




