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Administracinę Liniją
<

KOKIŲ NĖRA DIKTA- 
TORIŲ

Musolinį įsakymu žinomas 
italų tenisininkas baronas 
Uarpurgo paskirtas Italijos 

.teniso diktatorium. Jis savo 
nuožiūrą. tvarkys fenisistų 
reikalus.

Reikia laukti, kad atsiras 
futbolo, bokso ir fokstroto 
diktatoriai.

PRAPLEČIAMAS KLAIPĖDOS 
UOSTAS

Teko patirti, kad šią va
sarą manoma pradėti Klai
pėdos uosto praplėtimo ir 
patobulinimo darbus.

Be kitų darbų pirmoj ei
lėj būsią pastatytas naujas 
baseinas ir kt.

Dėl uosto praplėtimo iš
vyko i Klaipėdą susisiekimo 
m-jos inspektorius inž. Viz
baras ir gen. Daukantas.

“E.” praneša, kad nuo 
gegužės m. 1 d. pradėjo 
veikti sutartis su Lenkija 
dėl susisiekimo per adminis
tracinę liniją. Ryšy su tuo 
Druskininkuose, Varėnoje, 
Nemenčinėje ir Slabadoje į- 
vyko Lietuvos ir Lenkijos 
pasienio sargybų pasitari
mas dėl teknikinės perėjimo 
liūdymų išdavimo pusės.

Perėjimo liūdvmai jau 
duodami vietos gyvento
jams. Perėjimai jau prasi
dėjo. Iš Lenkijos pusės į 
Lietuvą gegužės 1 d. atėjo 
70 žemvaldžių.

z

SOV. RUSIJOJ SUIRUTĖ 
DIDĖJA

KOLUMBUI PASTATYTAS 
PAMINKLAS

Balandžio 21 d. mažam is
panų pajūrio miestely Palos, 
iš kur Christofas Kolumbas 
pirmą sykį išplaukė į Ameri
ką. buvo atidengtas milžiniš
kas Kolumbo paminklas. Di
džiulę, 6 metrų aukščio sta
tulą šiam paminklui padova
nojo Jungtinės Amerikos 
Valstybės.

Paminklo atidarymo iškil
mėse dalyvavo ispanų minis
teris pirmininkas Primo de 
Rivera, in fantas Carlos, J. 
Valstybių ambasadorius Ma
dride ir Jungt. Amerikos 
Valstybių jūrininkų dalis. 
Per atidarymo iškilmes J. A. 
Valstybių ambasadorius pa
skaitė prezidento Hooverio 
raštą, kuriam jis nurodo Į 
santykių tarp Jungt. Ameri
kos Valstybių ir Ispanijoj 
širdingumą.

KALAMOS VATIKANO 
MONETOS

Pasak “Tribūna,” Popie
žius išleido pinigų kalimo į- 
sakymą. Einant tuo įsaky
mu, pirmiausia bus nukaltos 
20 lirų aukso ir 5 lirų sidab
ro monetos, kurios bus var
tojamos pašto ženklams 

\ pirkti Vatikano teritorijoj, 
stipendijoms mokėti ir ki
tiems reikalams. Jos bus 
vartojamos ir Popiežiaus 
eksteritorialinėse vietose už 
Vatikano ribų. Bet Vatika
no tarnautojai gaus atlygi
nimą italų valiuta. Dabar 
Vatikane ruošiamasi statyti 
paštas.

Rusijoje vis dažniau pasi
taiko nesusipratimai tarp 
komunistų ir sodiečių dėl 
grūdų duonai. Miestų dar
bininkų ir komunistų būriai 
ima iš sodiečių grūdus. Vien 
Charkovo apylinkėje kovo 
mėnesy buvo sumobilizuota 
25,000 darbininkų, kurie į 
12 būrių pasiskirstę su vy
riausybės atstovu priešaky 
darė sodžiuose masines re
vizijas. Tai sodiečiams at
rodė kaip totorių jungas. 
Vietomis pavienius komu
nistus. kur sugaudami, so
diečiai nudėdavo, kad ir pė
dų niekas nesusektų.

Charkovo laikraštis “Rau
donoji Armija” skundžiasi, 
kad 9-toje artilerijos briga
doje tarp kareivių įsigalėju
si žydų neapykanta. Vis 
dažniau pasigirsta net karei
vių tarpe “biej žydov, spa- 
saj Rosiju” (“mušk žydus, 
gelbėk Rusiją”).Visoje Ru
sijoje komunistai labai per
sekioja visus tuos, kas eina 
prieš .žydus.

Anglų laikraštis “Daily 
Chronicle” plačiai rašo a- 
pie Rusijos komunistų ka
riuomenę ir tvirtina, kad ji 
visiškai negali kariauti. A- 
municijos dabartinė rusų ar
mija turinti ne daugiau, 
kaip dviem mėnesiam.

NEPAVYKO ATLIKTI 
Į AMERIKĄ

PARYŽIUS. — Vokiečių 
Zepelinas, kuriuo vežė pasa- 
žierius iš Europos į Jungti
nes Valstijas, buvo privers
tas nusileisti ne toli Toulon 
miesto, Prancijoj.

Pereito penktadienio ryte 
jau prisiėjo kovoti su dide
liu vėju. Norėjo nusileisti 
Valencijoj, bet nepavyko 
dėl smarkaus vėjo.

Vėjas blaškė Zepeliną į 
visas puses. Taip blaškomo 
dirižablio sugedo keturi iš 
penkių motorai. Vėliau ir 
tas sustojo. Apie 3:35 vai. 
po pietų, penktadieny, Zepe
linas šiaip taip nusileido 
Cuers. Nusileido laimingai. 
Nieko nesužeidė. Visi ati
duoda kreditą dr. Eckener 
už gabumus ir sumanumą 
valdyti Zepeliną.

Pasažieriai nė kiek neiš
sigandę, ir pasirengę bite 
diena lėkti į New Yorką už 
10 ar 15 dienų.

Mekanikai bandė sugedu
sius motorus ant vietos pa
taisyti, bet negalėjo.

TRANZITAS PER LIETUVĄ
Paskutiniu laiku'per Lie

tuvą kasdien, geležinkeliais 
oereina apie 100 krautų 
prekėmis tranzitinių vago
nų.
Į

Jų dauguma iš Rusijos 
Vokietiją ir atgal. *

LENKAI PAĖMĖ'LIETUVOS 
PIRKLIŲ MEDŽIUS

Gegužės 2 d. Alytaus aps. 
ties Maskaukos kaimu, len
kai išgrėbė iš upes Merkis, 
mūsų pirklių plukdomus 
medžius ir jpergąbenę savo 
pusėn, sukrovė ant kranto. 
Medžiai buvo pririšti mūsų 
pusėje.

MAISTO KRIZIS LENIN
GRADE

“Rul” praneša, kad pas
kutinėmis dienomis Lenin
grade užsidarė 500 privačių 
maisto krautuvių. Uždary
mą iššaukė uždraudimas iš
duoti privatiems pirkliams 
maisto produktų iš valdžios 
sandėlių.
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650 žmonių. Pavieniai darbinin
kai ir su somomis. Nematyti 
Klaipėdos gatvSsevaitdal Klai
pėdos lietuvis Kauno lietuvius 
vadina rusais. Klaipėda ginasi 
nuo didlietuv IJ.

K

LATVIAI DOVANOJA 
ORDENAIS LENKUS

i Krašte g
- • • -Į. ■••g

UGNIS SUNAIKINO BEVEIK 
VISĄ VIEVIO MIESTĄ ’

VOKIETIJOS KONFLIKTAS 
SU SSSR.

Berlynas — Vokiečių am
basadoriui Maskvoj pavesta 
ištirti ar žinios apie tai, kad 
Maskvoj per gegužės mėn. 
1 d. šventę buvo iškabinti 
plakatai su įžeidžiančiais 
Vokietiją obalsiais ir kad 
Sovietų Rusijos karo komi
saras savo kalboj išsireiškė 
nedraugingai Vokietijos at
žvilgiu, atatinka tikrenybę, base-ball žaislą.

• X ~

DU UŽMUŠTA, 50 SU
ŽEISTA YANKEE 

STADIUME
NEW YORK, geg. 19 — 

Viena mergaitė ir Vienas vy
ras mirtinai sumindžioti ir 
tarp 50 ir 60 asmenų sužeis
ta kumet minia žmonių už
ėjus smarkiam lietui pradė
jo grūstis ir bėgti iš Yankee 
Stadium, kur Yankees ir 
Boston Red Sox lošė pirma

\

Didėlį sušiiĮ^pinimą sukė
lė lietuvių (didlietuvių) 
darbininkų plūdimas į Klai
pėdą. Patys darbininkai ma
to liūdnas perspektyvas, nes 
Lietuvoj šiemet dėl neder
liaus ir blogo! pavasario di
delis nedarbas. Vieši darbai 
neorganizuojami, privatiš- 
kų, dėl kapitalo trūkumo, 
nėr. Patyrę apie Klaipėdos 
darbininkų žmonišką padėtį, 
jie dabar šįmjtais plaukia 
čionai, nes nei vizų, nei di
delių išlaidų, nei kitų kurių 
formalumų nereikia. Dabar 
matytis gatvėse būriai mū
sų ateivių, kurie eina nuo 
vieno kiemo, prie kito, sifi
ly damies darbiu. Vietinių 
darbininkų jie yra neken
čiami. <' z- 'Darbininkį kurie stovėtų 
gatvėse su piūklu ir kirviu,* 
kaipo malkų skaldytojai, iki 
šiol Klaipėdoj nebuvo ma
tyt. Dabar tokie poromis 
susitarę, medinėmis klumpė
mis nudriskę, traukia per 
miestą. Koks lietuvis, pa
matęs savo tautiečius tokioj 
padėtyj, tuoj griebiasi kal
bėti rusiškai, nes jam gėda 
pasidaro lietuviškai kalbėti.

Dėlto, taip daug tų “ru
sų” Klaipėdoj, kaip stebisi 
vokiečiai.

Keliauja čia dažniausiai 
jauni vyrai. Bet daug yra 
su šeimynomis, mažais vai
kais. ^Atkeliavę čia, be pini
gų, be darbo, jie atsiduria 
labai liūdnoj padėty.

Daug atkeliauja ir jaunų 
kaimiečių mergaičių, kas la
bai pavojinga moralės at
žvilgiu. Per pirmus šių me
tų tris mėnesius atkeliavo į 
Klaipėdą 650 žmonių. Pas
taruoju laiku tas plūdimas 
dar didėja.

Krašto seimelis, matyda
mas kad jis niekados nega
lės visiems Lietuvos bedar
biams darbo suteikti, išleido 
įstatymą prieš darbininkų 
plūdimą. Bet gubernatorius 
uždėjo jam veto ir grąžino 
atgal.

Jaučiamas butų trūkumas. 
Visi pašaliai pilni žmonių. 
Sanitarįnė padėtis blogėja.* Labai gerai dar, kad čia yra įstatymas, kuris neleidžia butų savininkams plėšti nuomininkus. Nuomininkas matydamas, kad nuoma perdidelė, pakviečia1 specia- lę butų konisiją, arba polL ei ją, kuri ir nustato nuomos dydį. Klaipėdiečiai kalba,

VISO 124.
CLEVELAND, Ohio, 

gūžės 19.—Dar yra keliolika 
užsinuodijusių . gasu klini
koj.-bet yra viltis, kad jie 
pasveiks. Šiandie dar du 
mirė. Viso žuvo 124 žmo
nės. 40 žmonių tebegydomi 
ligoninėje.

36 iš žuvusių palaidota 
Clevelande. Kiti išvežti i 
naynus. Tarp palaidotų 
Clevelande buvo dr. Locke, 
smegenų specialistas, dr. 
Barrello, akių specialistas ir 
dr. Phillips, vienas iš klini
kos įsteigėjų.

Vis dar nesurado nuo ko 
X-rai filmos užsidegė. Spė
ja kad nuo cigareto, bet spėliojimų yrą ir kitokių.

ge-

VARŠUVA. — Gegužės 2 
d. 10 vai. rytą į Varšuvą at
vyko latvių delegacija len
kų konstitucijos iškilmėms. 
Stoty delegaciją sutiko už
sienių reikalų vice-ministe- 
ris Wysockis, seimo vice
pirmininkas Dąbskis, užsie
nių reikalų mšnisterijos val
dininkai su Holuvko prieša
kyje ir kit.

Tą pat dieną latvių dele
gacija padjfrė vizitą Zales
kiui, po to uždėjo vainiką 
ant nežinomojo kareivio ka
po. Po piet delegaciją pri
ėmė prezidentas Moscickis, 
kuriam buvo įteiktas latvių 
trijų žvaigždžių ordenas. 
Vakare Zaleskis suruošė 
priėmimą, kuriam dalyvavo 
žemės refomos ministeris 
Stanevįčius dr užsienių rei
kalų ministerijos valdinin
kai.

LONDONAS. — Praneša-] 
iš Varšuvos, kad ? Vievio- < 
miestely, Vilniaus krašte ki^J 
lo gaisras.

Ugnis sunaikino 250 ria-ri; 
mų; šimtas žmonių žuvo 
liepsnose.

Sako, kad gaisras kilo dėl 
padegimo.

Apie keturi tūkstančiai-] 
žmonių liko be pastogės.

AMERIKA SUTINKA AR 
KAPOTI REPARACIJŲ 

MOKĖJIMĄ ~

LENKAI DEMONSRUOJA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

Berlynas. Laikraščių pra
nešimu, paskutiniuoju laiku 
daugely Lenkijos miestų bu
vo suruoštos nedraugingos 
Vokietijai demonstracijos. 
Poznanėj lenkai puolė vo
kiečių konsulatą ir vokiečių 
krautuves. Trukšmingos de
monstracijos prieš vokiečius 
buvo suruoštos ir Varšuvoj.

SVAIGALAI IR KOVA SU 
MAŽUMOMS LEN-

KIJOJE

PILGRIMUS SVEIKINO 
MINIA

Šeštadieny, geg. 18 d. gri
žo iš Romos Bostono dioce- 
zijos J. E. Kardinolas 
O’ConnelI ir kiti 96 pilgri- 
mai. Romoje gavę audien
ciją lankėsi pas Šv. Tėvą ir 
gavo palaiminimą.

J. E. Kardinolas
kad Šv. Tėvas gerai žinąs 
Jung. Valst. katalikų veiki
mą ir kad per jį siuntęs tė
višką palaiminimą.

sako,

BĖGA LENKŲ KAREIVIAI
Šiomis dienomis į Lietuvą 

atbėgo lenkų 23 ulonų pul
ko kareivis Kalmukas Sta
nislovas. Kaip jis parodo, 
jo pabėgimo priežastis yra 
blogas maistas, blogas ap- 
mundiravimas ir žiaurus 
viršininkų pasielgimas.

Mažumų klausimas Lenki
joj rišamas visai naujais pa
grindais. Lenkijoj yra įsta
tymas, kuriuo einant atskirų 
kaimų gyventojų daugumai 
nutarus kaimas gali būt “nu
sausintas.*’ Šia teise pasi
naudojo paskutinių menesių 
laikotarpy 78 kaimai viena
me Galicijos apskrity. Uk
rainiečiai balsavo už prohi- 
biciją; gi daugumoj lenkiški 
ir žydiški svaigalų parda
vyklų navininkai užprotesta
vo prieš tokį nutarimą. Aps
krities viršininkas sušaukė 
kaimų atstovų susirinkimą 
ir pareiškė, kad jis kovos 
prieš kaimų “nusausinimą.” 
Tuomet ukrainiečių nationa- 
listų demokratų frakcija 
Seime įteikė paklausimą.Vi- 
daus reikalų ministeris atsa
kė, kad į pastangas įvesti 
ukrainietiškuose kaimuose 
reikią žiūrėti kaipo į prieš
valstybinį darbą, nes ji vals
tybei monopolio pajamas 
mažins ir daugumoj neukrai- 
niečiams svaigalų pardavė
jams atimąs pragyvenimo 
šaltinį.

♦kad lietuviai patys nenorį savo krašte būvio gerinti, o bėga į Klaipėdą, kur nei jiems patiems, nei Čionykščiams gyventojams .gerumo nebesą.
ATSISTATYDINO LIETUVOS 

BANKO VALDYTOJAS
K hunas. — “L. Ž.” 

neša, kad Lietuvos Banko
valdytojas prof. V. Jurgutis 
yra įteikęs atsistatydinimo 
prašymą.

p ra-

i SI

WASTTINGTON, D. C.-ll 
Geg. 19 d. Prez. Hoover ir i j 
jo kabinetas turėjo susirin-^ 
kimų ir svarstė apie susida-.'l 
riusį krizį Paryžiuje repe* j 
racijų komisijos posėdžiuos se. . 5'

Rezultatas šio suširiftkpį? 
ino buvo toks, kad pasiuntė | 
notą Norman A. Armour, 
reikalų vedėjui Paryžiuj^ 
kad perduotų Amerikos de- 'J 
legaci jai j^utarimą, kad 
rherika sutinka pratęsti ter- | 
miną reperaci jų mokėjimą -J 
Vokietijai nesumažinant vi- 
sos sumos. ■••^3

Reperacijų komisija ant» 'i 
padieny susitars dėl Vokie
tijos skolų arba išsiskirstiMyJ 
nesusitarę.

Jung. Valst. reikalauja iŠ J Vokietijos $350,759,069.76.
___ ___ -

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ, 
SUIRIMAS

Neikelno komunistų orga*^ 
nizacijos generalinis sekre-^ 
torius Borgsdorf padavė pa- 3 
reiškimą socialdemokratas 
partijai, prašydamas priiBff*^ 
ti .ii i partiją. BorgsdcąĮLa 
nurodo, kad išėjęs iš komilslž 
nistų partijos dėl to, kad ji | 
valdoma savo centro korni-^ J 
teto is-akvmais. Komunistė j partijoje viešpataujanti rupcija. Dori darbini] 
bėga iš partijos. - Cį

TOLIMIAUSIA JUNGTINI
VALSTIJŲ MOKYKLAI

■ - ... i * '*
Suv. Valstijų Apšvietei 

Biuras praneša, kad jau piw 
dėta, statyti tolimiausia 
šiaurius Suv. Valstijų mo 
kykla — Barrow, Alaskoj..Mokyklos pastatymas at sieis $16.000 ir ji statom eskimų vaikams. Visą reiks liūgą medžiagą valdžios ląį vas “Beser” atvežė S Sttil Valstijų į Barroxv. - v-Į9
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Vilniui vaduo-

Jonas Zanavykas

kad

M

NUSIKALTĖLIAI SIAUČIA

»•

v • kidujingos peštynės. 2 sužei- skaitymu dainelių, deklemaci-

Kaunas. Balandžio 22 d. 
miškų departamente par
duota iš varžytinių apie 12,- 
000 kietm. miško medžiagos 
už 922,412 litų. ?

VABALNINKAS, 
kraščiai praneša, kad

tyros žurnalas “Vėpla” su- šiaudus gyvulių pašanti.
Bado šmėkla, darosi. tuo 

baisesnė, kad didžiuma gy
ventojų neix*turi visai sėklų.

Žodis” išleidžia “Vapsvas, 
irgi jumoro laikrašti.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rinitų ir juokingų pasi

žinomą, surašė protokolą ir tuo reikalu veda kvotą,..

. SUSTOJO “VĖPLA”
->

Kaunas. — Iki šiol ėjęs sa-

Ų EMBLEMOMIS
Kaunąs.

ungos valdyba, susita- 
SU"pašto valdyba, išleis 

liūs' etiketes su Vil
ius emblemo'mis. Ženkle- 
kaštuos 5 centus.

: Tie ženkleliai derės neuž- 
j$kHjuojamiems vokams už- 

^įlijūoti. Tuo būdu bus pa- 
togu ir laiškų rašytojams, il

čių bus padėta kil- 
Vilniaus vadavimo

Kitose šalyse tokių ženk- 
serųai esama.
7 ----------------------- '
--

^ZAPYŠKIS. — Valsčiuje 
ėdi treti metai naujas sek- 
ežorius J. Bendikis, kuris 

« lietuviu vadina ir yra 
ulys. Bet viskas da- 
tik visuomenės akyse, 
io 16 d. — mūsų karų 

Nepriklausomybės šven
tėje, kada kiekvienas lietu
vis ii* Lietuvos pilietis iškil
mingai švenčia, o mūsų val- 
sčiaus sekretorių? J. Bendi- 
-kas, tą brangiąją — šventa- 
ją dieną pavertė darbo die
na. Ir vėliavą padėjėjui

- .^privertus iškėlė. Matote ko- 
■ W yra valdininkų išgamų. 
Kur mes gyvename, ir kas 

e esame, ar ilgai po mū- 
valsčių savivaldybes so- 

«££ dins tokius išgamas. Juk 
7- tautininkai valdo, taip, nuo 

koto jie nuvaldys.
J..

L-' nukentėjusioms šiaurės Lie- 
|v Įuvai šelpti komitetas, kurį 
f!sudaro: pirm. — valsčiaus 

viršaitis Ignas Kunickas, 
£ ^sekretorium žurnal istas. Jo- 

Susitvėrė vasario 13 d.

t

c

GIMINES IR PAŽYSTAMI

s

ileikale Kreipkitės Pas

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

$2.50
$3.00

DARBININKO" SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

’ PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams......................................

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

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

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

"DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Vežta 7.597,g<^
386 veršių, oę

naš Vandelys ir ižd. pašto Hamburgą.

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 

- Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie

kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

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

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.
r “'MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar

timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

r. “MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai,

ū studentai, moksleiviai ir visi kiti.
’Ų “MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra

darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gtažiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 

įb^iustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

Už vieną doleri gausite dar ir daug priedų 
s knygelėmis Vilniaus klausimu.
v “MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 

p ves Al. 61 Lithuanią.

viršininkas Jonas Aleknavi
čius. Komitetas, apart pir
mininko, kuris tik žydų ber
nu beesąs, gana veiklus. Tik 
gaila, kad apskrities.-koma 
tetas neapgalvotą planą vyk
do.

BIRŽAI. — Jau bus ge
gužės mėnuo, o Šiaurės Lie
tuvoj vis dar nesibaigia šal
čiai. Žmonės nebeturi paša
rų. Tuo tarpu žemė tebėra 
sušalusi ir apie gyvulių ga
nymą ar lauko darbus nėra 
nė ko svajoti. Ūkininkai ir 
lauki] darbininkai yra keb
lioj padėty*., Kiekvieną die
ną prie bankų, valsčių savi
valdybių bei javų sandėlių 
laukia paramos didžiausi 
pulkai žmonių. Bado ir ne
laimių ištiktuosius šelpia sa-Į bankrutavo. Jo vieton “N. 
vi valdybės, pati vyriausybė 
ir įvairūs susitvėrę komite
tai. Bet visa tai vra tik 
lašas jūroje. Daug žmonių, 
vargo ir skurdo prispaustų, 
šaukiasi pagalbos, deja, jų 
balso niekas negirdi. Teko 
girdėti, kad Biržų miesto 
valdyba atsisakysianti nuo 
15 gegužės visai šelpti vargo 
ištiktuosius. Tada kur dė
tis?

ĮSTRIGO GARLAIVIS
Balandžio 17 d. Bremeno 

laivas “Ulm” išplaukdamas 
iš Klaipėdos uosto Įstrigo i 
seklumą. Rytojaus dieną 
laivas buvo ištrauktas nu
ėmus dali krovinių ir buksy
rui padėjus ištraukti. Iš
trauktas beregint išplaukė i

Sąryšy su spaudos 25 me
tų atgavimo sukaktuvėmis 
yra gauta pasiūlymų pasta
tyti kad ir nedidelį pamink
lą Lietuvos knygnešiui ir la
biausiai . pasidarbavusiam 
spaudai atgauti Pettui Vi- 
leišiui. Nurodoma ir vieta, 
kur tuodu paminklai butų 
tinkamiausiai pastatyti' bū
tent sodelyje prie Laisvės 
alėjos ir Tolstojaus gatvės. 
Pati Tolstojaus g. norima 
pratęsti per tą sodelį iki 
Laisvės alėjos, ir sudaryti 
du mažu sk vertikus, kur'ir 
būtų geriausiai pastatyti 
šiedu paminklai. Susitveręs 
sumanytojų būrelis jau yra 
pradėjęs šiam tikslui rinkti 
lėšas.

SVOGŪNAIS APAKINO 
ZUIKĮ

AVflu.šos vien., Užpalių vai. 
Vieno ūkininko sodan -nakti
mis ateidavo zuikis, obelai
čių graužti. Ūkininko sūnus 
12 m. berniukas, jh> obelimis 
padėjo kelias galvas svogū
nų. Zuikis atėjęs svogūnus 
suėdė ir ėmė ašaroti. Kai zui
kio akys užėjo ašaromis, vai
kinas lengvai ji pagavo. Bet 
vargšas nelaimėjo. Nuėmęs 
kailiuką, nuvežė turgun ir 
norėjo parduoti. Tik polici
ninkas pamatęs areštavo vai
kiną kartu su kailiuku. Mat, 
nemedžiojamas laikas buvo.

PROTOKOLAS UŽ VIŠTA
Kaunas. Kur buvus, kur 

nebuvus ant kelio pasitaikė 
višta, kuri trupučiuką vėliau 
pasidarė diktoko triukšmo' 
objektas. Tai buvo VII for
te. Prisitaikius viena pilie
tė kapt už vištos ir nešasi. 
Tačiau čia pat atsirado ir 
vištos šeimininkas. Jis viena

i Tel. Brockton 4757

Į STEP. C. VIŠINSKAS Į
Į Lietuvis Advokatas
| Vedu visokias bylas ir padir- | 
Į bu visokius dokumentus viso- | 
i kiems reikalams. =
| 683 NORTH MAIN STREET | 
i Brockton, Mass. i
1 OFISO VALANDOS Į 
Ė nuo 9 iki 8 kasdien Į

KAUNAS MODERNĖJA _•
Kauno miesto telefono ka- 

nalizaėijai pravesti projektą 
sustatė Kauno telefono sto- 
ties viršininkas inž. V. Biru- 
tavičius. Balandžio x 8 d. tą 
projektą ištyrė ir apsvarstė 
tam tikra komisija, kuri nu
tarė dar šiemet atlikti visus 
kanalizacijos žemės darbus. 
Pirmiausia bus pravesta ka
nalizacija Maironio ir Dau
kanto gatvėse Duonelaičio 
gatvės link. Visa Kauno 
miesto telefonų kanalizacija 
atsiseis apie 200,000 litų.

Susisiekimo ministeris, iš
klausęs komisijos nuomonę, 
balandžio 17 d. tą projektą 
patvirtino. Tuo būdu Kauno 
telefonų stulpai po kiek Įp,i- 
ko visai sulįs į žemę, ir mes 
naudosimės'požeminio tele
fono kabeliu. Vadinas, pa
mažu moderne j am. Reiktų 
tik daugiau dėmesio į namų 
statymo ir dažymo niarina- 
lienę — nei sistemos, nei de
rančių spalvų, nei skonio: 
kas kokius nori, tokius na
melius ir drębiasi.

UŽDARYS 14 VIDURINIŲ 
MOKYKLŲ

Dėl pęrmažo.mokinių skai
čiaus ministerių kabinetas 
nusistatęs uždaryti nuo atei
nančių mokslo metų trylika 
ar keturioliką vidurinių mo
kyki;}. Numatytos uždaryti 
šios: Ylakių, Žeimelio, Žiež
mari;}, Veisėjų, Šilalės, Ska
piškio, Raguvos, Razalimo, 
Naumiesčio (Taur.), Kre
tingos, Joniškėlio jy Sfiįv.o- 
nių. ■ — - ?

Į jų yidtątrianonaa pama
žu steigti amatų ir kitų sį>c- 
cialinių mokyklų.

KLAIPĖDA. — Per kovo 
mėn. iš Klaipėdos krašto iš- 

rjai; išt jų 2,- 
jautis,' 4,781 

kiaulė ir 97 avys. Vasario 
mėn. išvežta 7,336 galvijai.

------------------■----------------------

SUGRĄŽINT BAŽNYČIĄ
Vilniaus lenkų laikraščiai 

pranešė, kad Baginiuose 
Braslavo apskrity stačiati
kių dvasininkai perdavė ka
talikų kunigams, dalyvau
jant policijai, bažnyčią, ku
ri kadaise buvusi atimta ru
sų valdžios iš katalikų.

---------PADEG1TŪKININKĄ----- --
Iš 46 į 17 balandžio Va

rėnos valsčiuj, Podžių kai
me sudegė V. Paleckio tvar
tai .ir gyvenamoji troba. 
Nuostolių padaryta 3,640 li
tų sumai. Namai buvo ne
apdrausti. Manoma, 
juos padegė iš keršto.

Lai- 
ne- 

derliaus ištiktose Šiaurės 
Lietuvos vietose pasirodžiu
si baisi liga — dėmėtoji šil
tinė. Dabar toji liga jau 
platinasi ir kitur. Nesenai 
buvo pastebėta keletas susir
gimų Vabalninko apylinkėj. 
Yra ir mirimų. Kunigas 
per pamokslą įspėjo žmones 
saugotis tos baisios Dievo 
rykštės. Reikia manyti, kad 
toji liga pareikalaus nema
ža aukų, jei tik išsiplės pla
čiau. Be abejo, tai skurdo 
metų baisūs vaisiai.

Šikšnosparnis 
/

PAGĖGIAI. Lietuvos 
{Vokietijos pasieny, netoli 
’ Pagėgių, prie jungiančio 
Klaipėdos kraštą su Rytprū
siais tilto bus pastatyti nau
ji rūmai pasų ir kontrolės 
reikalams atlikti. Naujų rū
mų statyba prasidės gegužės 
mėnesio pabaigoj. Namai, 
be vidaus įrengimo, kainos 
95,000 litų.
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UŽSIENIO LENKŲ PRIĖMIMO 
KOMITETAS

Vilniaus vaivadijoj suda
lytas komitetas priimti len- 
kams iš užsienio, “Dzien
VVilenski” atvirai pasisako, 
kad to komiteto uždavinys. . ■ v

būsiąs visiems atsilankant- 
iiems iš užsienio lenkams į- 
rodyti, kad Vilnius yra tik
rai lenkiškas miestas ir tuo 
būdu išsklaidyti lietuviškos 
iV vokiškos propagandos su
daryt;} priešingą Įsitikini
mą. Komitetas mano, kad 
šiais metais Vilnių aplanky
sią apie 34,000 ekskursantų 
iš Amerikos, jų tarpe dides
nės ekskursijos iš Cleve- 
lando, Oliio ir Montrealio 
Kanadoj. Lš viso iš Ameri
kos, atvyksta 22 ekskursijos, ■

J?------------------------------------

BADAS JAU PRASIDĖJO
Vilnius. — Atvykę iš pro

vincijos asmens pasakoja, 
kad daugumoj vietų prasi
dėjęs tikras badas. Taip pav. 
Kaniavos ir Varėnos vals
čiuose žmonės jau nuo ru
dens nebeturi duonos, o da- 
bar nėra ir pašaro. Gyven
tojai vaikšto beveik sutinę, 
alpsta. Kaitų krinta iš bado 
ir gyvuliai. Daugumas ūki- 

iš Vokietijos 24, iš Prancū-; ninku jau nuplėšė nuo stogų 
zijos 4 ir po vieną iš Latvi
jos ir Skandinavijos kraštų.

Vilniaus lenkų laikraščiui 
žiniomis per I ir II Velykų 
dienas Vilniuje Įvyko 30 va
gysčių, 4 pasikėsinimai nusi
žudyti ir 50 visuomenės ra
mybės ir tvarkos ardymo at
sitikimų. Provincijoj jiertas 
dvi dienas Įvyko 8 didelės

dimai ir 10 sumušimų.

Nesiginčyk — vistiek nie
ko neįtikinsi. Nuomonės— 
kaip vinys: juo smarkiau 
jas kali, juo giliau jos len
da.—Juvenalis.

t t
DIDELĖ AFERA VILNIAU8; J 

MIŠKŲ VALDYBOJ ’
Berlynas. — Žiniomis iŠ 

Varšuvos, Vilniaus miškų 
valdyboj susekta didelė afa-_ 
ra. Lenkų valdininkai pa
daro valstybei 50,000,000 
zlotų nuostolių.

v •

Už
3c.

jų-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiųskit už 
pašto ženklelį.

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

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50&* “MOTERĮ! DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos. . •

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais motenj klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1} Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
’ “MOTERŲ DIRVA”

2322 W. 24 StreetChicago, IU.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina:

Amerikoje metams..................................................
Lietuvoje metams ..................................................

I

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovani].
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKAS”
366 West Brokdvvay South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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JAUNIMO DARŽELIS
šį skyrių veda DĖDĖ ANUPRAS

ROŽIŲ VAINIKAS

“Dėde, pasakyk mums apysaką!”
“Apysaką? Gerai. Aš jums pasakysiu apysaką apie rožančių.”
“Gyveno kartą šventa Vienuolė. Vieną dieną ji pamažu vaikščio

jo po vienuolyno darželį. O kaip tenai buvo tyku, malonu, gražu*. 
Kiek daug įvairių gėlių. Kaip jos gražiai žydi. Bitelės skrenda nuo 
vienų žiedi| prie kitų. Paukštytės čiulba medžiuose-------------------------

Bet vienuolė poterius kalba. Ką ji kalba? “Sveika Marija,” vie
nas paskui kitą eina lš jos lūpų. Staiga. Švenčiausioji Panelė pasirodė 
vienuolei. Ir ką jūs manote—kas atsitiko? Kiekvienas “Sveika Ma
rija,” kuris išėjo iš vienuolės lūpų pasidarė gražiausi rožė. Tos ro
žės krito ant Marijos širdis. Ji jas ėmė ir pine iš jų vainiką. Kuomet 
vainikas buvo nupintas pasirodė du angeliukai, paėmė vainiką ir už
dėjo ant Panelės Švenčiausios galvos.

Ar jūs žinote, ką ta vienuolė kalbėjo? Rožančių. Iš tokių rožių 
nupintą vainiką Marija labiausiai myli. Žodis, “Rožančius,” kaip 
jūs žinote, paeina iš lotynų žodžio “jrosarium,” reiškia vieta prisodin
ta rožių, rožių darželis.

Sakykim, anos vienuolės vardas buvo Rožė. Dabar sakykim savo 
brangiai dangiškai Motinai Marijai: “Marija, mes tankiai tau nupin- 
sime rožių vainiką, kaip ana vienuolė, Rožė darė.”

“Karalienė Švento Rožančiaus, melskis už mus.”
J. T.

PASAKA APIE KALVĮ

EINA
VAGIS (į gatvekario konduktorių): “Konduktoriau, pasakyk 

man ar tavo laikrodėlis eina?”
KONDUKTORIUS: “Žinoma, kad eina.”
VAGIS: “Tai pasiimk, ir prisirišk kad neitų į mano kišenių.”

Surinko Palmira Antanėliutė (S. B.)

. PO VAKARIENĖS

“Ma! mamyte, o! o! iš kurtas skausmas. 0! o! mano galva! Tur 
būt jau plyšo. Tai vis kaltas tas kalakutas ir ta spanguolių košė. Ne
noriu daugiau pamanyti apie kalakutą. Norėčiau, kad visi kalakutai 
išnyktų.

O! o! mamyte, tur būt turėsiu mirti. Neužmiršk savo mažo sūnelio. 
O! o! Mamyte labai gailiuosi, kad sumušiau cukraus puodelį. Taip,
tai aš tą padariau, ne katinėlis. Ir kaip numirsiu, tai mamyte padubk 
mano “foot balk” Ji buvo visados mano geru draugu. Ir pasakyk 
jai, kad labai apgailestauju negalėdamas dalyvauti lošime su “Tig
rais,” gal ji suras kitą berniuką į mano vietą.

O! o! o! mamyte. Jau negyvensiu, jau tik klausimas minučių .... 
Ištikrųjų miamyt, nieko gero nepadarys man tas “castor oil.” A! 
mamyte leisk; man numirti ramybėje, O-o-o-o-o-o!.... Tai gerai, aš pa
imsiu tą “aliejų.”

(Viena valanda vėliau.)
Ma, mamyte, mamyte, Jonukas mane šaukia. Aš jau sveikas, eisiu 

lošti-“foot balk” Jonukas nelauks. Ką?.. Aš dabar jau sveikas... 
Mamvt ar yra šalto kalakuto, aš noriu... padaryk keletą užkandžių. 
Taip, taip, mamyte padaryk. Ar bus galima gauti ir spanguolių ko
šelės? Ne! A! Mamyte.

Palauk, Joųuk, aš ateisiu!

nygų Lietuvoje atsiran- 
ad norint jas visas įsi

gyti, ne bet kas turės pakankamai 
pinigų. Aš turiu galvoje tuos ma
žesnius tarnautojus ir darbinin
kui, kurie bene daugiausiai skaito, 
bet jų uždarbiai nekokie. Čia su
minėsiu kelias iš knygų, kurios — 
Štai — prieš mane guli ir yra ver
tos paminėti.

_ “Vairo” bendrovėyKaune (Lais-

♦

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

kimas įvyks gegužės 24 d., 7:30 v. 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
Ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutinižn penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 

Nepamirškite Ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos. 

Kviečia Valdyba

2. “A- 
” 4.

J J

7. “Ką smuikas
8. “Kalėdos.” 9.

” 10. “Naš-

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

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis ? 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki- 4 
tas susirinkimas įvyks penktadie-. ' 
ny, birželio 7 d., 7 ;30 vai. vakare, _ 
mokyklos kambąry. Ateikite gan-. .3 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo-. r 
dės. Valdyta

-------------------  -
•- M

NEW HAVEN, CONN.
—L. D. S. 28 kūopos mėnesinis— 
susirinkimas įvyks sekmadieny, > 
gegužės 26 d., 1 vai. po pietų, baž?*.J| 
nytinėj svetainėj, 339 Green St. J 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gers - .j 
proga užsimokėti duokles. -4,

x - Valdyba i

Kartą karalius, eidamas keliu, priėjo kalvę. Joje pamatė sunkiai 
kalanti kūju, visą suprakaituotą ir paišiną kalvį. “Taip sunkiai dirbi. 
Turbūt nemažai ir pelnai?.” paklausė karalius. Kalvis atsakė, pelnąs 
tik po tris skatikus per dieną, o pragyvenąs gerai. Vieną skatiką die
nos pelno jis dedąs į banką, kad pasenęs galėtų iš jų pragyventi, ant
ruoju skatiku mokąs padarytą skolą ; o trečiuoju pats su žmona prasi
maitinęs. Karalius, nors ilgai galvojo, bet niekaip negalėjo sugalvoti, 
kaip čia yra, kad jis valdydamas karalystę, negali nei skolos grąžinti, 
nei bankan padėti, o kalvis viską padaro pelnydamas per dieną tik 
tris skatikus. Negalėdamas sugalvoti, jis paprašė išaiškinti, kaip yra. 
Tada kalvis tarė: “Pirmą skatiką dedu bankan. vadinas, auklėju ir 

-TTUtttttttt-va+kuH. ku-rie-, ■l^i-xulauksiu.siuiatv£>^rnanę maitins ; antruoju 
moku padarytą skolą, t. y. savo tėvus maitinu, nes jie auklėdami mane 
išleido daug pinigų ir daug vargo matė: o trečiuoju pats pragyvenu.

Karaliui kalvis labai patiko ir jį apdovanojo brangiomis dovano
mis. O parėjęs sušaukė visus valstybės ministrius ir mokslininkus, lie
pė atspėti, kaip kalvis, tik tris skatikus pelnydamas per dieną, gali gy
venti, padarytą skolą mokėti ir dar į banką padėti senatvei. Nė vienas 
negalėjo atspėti, nors ir didelės dovanos buvo paskirtos.

Iš “Mūsų Laikraštis.”

Ona Zuloniutė

KO LIETUVOJE DAUGIAU, VYRŲ AR MOTERŲ
♦

Daug kas spėlioja, bet, gal 
būt, nė vienas tikrai nežino, 
ko Lietuvoje yra daugiau, 
vyru ar moterų?_____

MOTUTĖ

I.
Motute, motute, ilgu be tavęs...
Nebėr kas suprastų skausmus širdies.
Motute, kaip 'iūdna be tavęs gyvent,
Ir sunku, o sunku vargelius kentėt.

II.
Motute, sapnuose aš tave regiu,
Ir tavo malonų, balselį girdžiu.
Motute, man dangus buvo prie tavęs...

Dabar... Kas supras gi skausmus širdies’
Jonas Tarvydas

GEROJE VIETOJE TIK NE TAME SUOLE

Sykį nuėjau į judamųjų paveikslų teatrą. Paveikslą rodė “Ben 
Hur.” Orchestra majestotiškai grojo tinkamas muzikos arijas prie 
įvairių reginių kurie rodės scenoje. Netoli manęs sėdėjo vienas vyras 
kuris nuolatos skaitė kiekvieną parašą ar paveikslo užvardinimą gar
siai. taip kad įspūdis paveikslo pradėjo aplink sėdinčiųjų tarpe ma
žėt i.

Viena moteriškė kelius sykius parodė savo neramumą išgirdus jo 
garsius skaitymus. Nelaukdama, žmogeliui sudavė į petį ir tarė: “At
siprašau tamstos, bet atsimįk kad čia ne kalbantieji paveikslai.”

Jeronimas Karčiauskas (Hart.)

NE, AŠ TENAI EISIU

Syki girtuoklis eina gatve pilnas linksmumo. Per savo namo langą 
žiūri Juozas Vyšniauskas. Pamatęs Stapšinską kelis sykius einant pro 
jo langą neiškentęs jo klausia:

“Ko tu Stapšinske vis girtas grįžti iš miesto?’.’
Girtuoklėlis atsako: “Aš ne Vizgirdas bet Stapšinskas.”

v-

PATARIMAS

ONUTE: “Mamyte, kada žmonės miršta?”
MOTINA: “Tada vaikeli, kada Dievas šaukia pas savę.” 
ONUTĖ: “Tai gerai mamyte. Kai tave šauks, tai nusiduok, kad ne-

1929 m. sausio 1 dieną 
Lietuvoje buvo 2,316,615 gy
ventojų, iš kurių 1,103,544 
vyrai ir 1,208,701 moteris. 
Taigi, iš viso Lietuvoje mo
terį] yra 99,527 daugiau, ne
gu vyrų.

Jei palyginti atskiras aps
kritis ir miestus, tai pama
tysime,didelį įvairumą: vie
nur yra daugiau vyrų, kitur 
moterų.

Turtingiausia moterimis 
yra Šiaulių apskritis. Joje 
gyvena iš viso 91,749 vyrai 
ir 102,829 moterys. Taigi, 
šioje apskrityje moterų yra 
11,080 daugiau negu vyri].

Iš eilės antra apskritis, 
galinti didžiuotis moterį], 
gausumu, tai Panevėžio, Pa
nevėžio apskrity gyvena 66,- 
538 vyrai ir 75,162 moterys. 
Taigi, išeina, kad šioje aps
krityje moterį] yra daugiau 
8,621

Klaipėdos krašte taip pat 
moterų yra daugiau, negu 
vyri]. Tik Kauno, Panevė
žio ir Ukmergės miestai vra 
neturtingi moterimis. Kau
no mieste gyvena vyrų 3,499 
daugiau, negu moterų. Pa
nevėžio m. — 784 daugiau ir 
Ukmergės m. 409 daugiau.

1928 m. sausio 1 d. Lietu
voje buvo 2,286,368 gyvento-
—__________________ > -- -------- ------ .2.. ---------------- -

jai, iš kurių 1,093,026 vyrai 
ir 1,193,342 moterys. Taigi, 
praėjusių metų sausio mėn. 
1 d. moterų Lietuvoje buvo 
daugiau 100,316. Palyginus 
su šių metų daviniais, pasi
rodo, kad šiais metais vyrų 
yra daugiau negu moterį].

Per tuos vienerius metus 
vyri] priaugo 15,518 ir mo
terų 14,729. Visų metų prie
auglis buvo 30,247. “J/. L.”

vės Al. 48), išleidusi jau nemažai”'Šate skolingi, 
knygų, jų tarpe 6 tomus populia
raus vertimo, anksčiau — Švaisto 
“Šilkinę suknelę” ir kt„ išleido 
— štai — Juozo Paukštelio “Vi
durnakčių baladę,” novelės. Juo
zas Paukštelis rašinėdavo “Ryte” 
ir “Ateityje,” ir čia — 382 pus- 
lakščių knygoje — ir yra surink
tos įo ten spausdintos apysakos:
1. “Vidurnakčių baladė.”
lyvos.” 3. “Dėdė Vilkelis. 
“Domelis.” 5. “Raudona rožė.
6. “Belaisvis.” 
jam kalbėjo.”
“Pilkosios moterys, 
laitis.” Ši knyga, su P. T. pieštu 
viršeliu, kainuoja 5 litai (pusę do
lerio).

Ta pati b-vė, štai, išleido “Cy- 
rano de Beržerako nuotykius,” 
kurių bus viso trys knygos. Au
torius — L. Gallet’as. Romaną 
vertė K. P. 176 puslakšeių ši kny
ga, su V. Bičiūno pieštu vyllojan
čiu viršeliu, kainoja 2 lt.

Prižadu toliau rašyti apie nau
jas Lietuvoje išeinančias knygas.

Leonas Vitkauskas

Paprastai tik tokie klau
simai girdimi, i kuriuos pa- 
j ėgi a ra a a t šaky t i.—N i et seh e.

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

A z

yj

Įvyks

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

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

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

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

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

mas įvyks trečiadienį, birželio 6 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es)
prirašyti?

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

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

Valdybė:
__________ __

■

HUDSON, MASS.------
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas į 

įvyks penktadieny, gegužės 24 d.,".,^ 
Kazimiero Staniūno namuose, po ; 
num. 12 Water St. Mieli drau- > 
gai ir draugės, malonėkite visi įj 
ateiti į šį .susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokJ 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivęstų_ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizacijos.

'"■' Valdyba ~

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, birželio 12-tą dieną, 

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

Valdyba

c

Valdybė
_____________  7/ ‘3

S AINT~CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin* . J 

kimas įvyks birželio 2-rą dieną/ 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa-, 7^ 
lapijos salėj. Kviečiami visi na-r/* 
riai dalyvauti ir užsimokėti mene- 7’ 
sines mokestis ir naujų narių at- į-’r 
sivesti prirašyti. Valdyba. / 3

WORCESTER, MASS.
LDS. ■ 108 kuopos susirinkimas ' 

įvyks birželio 2 d., Aušros Vartoji 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri- - 7 
būti, nes turime svarbių reikalų. / H 

Kviečia Valdyba--i 
____________ *"*— R

NASHUA, N. H. . J.|

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- * 3 
mas įvyks birželio 2 d.,, tuoj pojf- 
antrų mišių pobažnytinėj svetai-7' 3 
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes L ’■ 
yra keletą svarbių sumanymų.-' 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus#- - 
prirašyti prie šios organizacijos. ; i

Valdybaįįj

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks:.Jį 

birželio 4 d. šv. Roko svetąinfi-j 
je.’ Visi nariai prašomi ateiti į šį j 
susirinkimą ir užsimokėti senai J 
užtrauktas mėnesines duokleA71

Valdyba j
V

Gegužes-May 30 d
1929 m.

CLEVELAND, OHIO
Birželio 9 dieną, 8 vai. vakare,*?

Lietuvių Salėj įvyks LDS.Jirkp^ 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami.;-' 
nariai prašomi susirinkti. Rašt..į r?

SAINT CLAIR, PA.
L. D.sS. 107 kuopos mėnesiniu L, 

susirinkimas įvyks sekmadieny,.*, 
birželio 4-tą dieną, šv. Kazimiero - . 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi-f. 
si kuopos nariai yra kviečiami at—-» 
silankyti į šį susirinkimą užsimo-jj; 
keti mokesčius ir naujų narių a t-7 
sivesti prirašyti. Valdybai

ROMUVOS PARKEJeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

✓

....$1.75

._.. $1.25

.... $1.75

..... $1.00

viršeliais 
viršeliais 
viršeliais 
viršeliais

Įžanga maža, o įvairumo bus iki sočiai.

MONTELLO, MASSKĄ TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais . ................ ................... ....... _... ........... 750

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

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

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Parkas bus atidarytas 10 vai. ryto: Programas prasidės 2 vai. po pietą.
-----  -------—---------------- ---------------------------------------- - ■ ----------------------------------------------------------------------Bus daug įvairumo. Pakviesti mūsų įžymiausi chorai, solistai ir solistės. Žada dalyvauti art S. Pilka ir šimtametis senelis Skinderis, kuris labai vikriai šoka suktinį. Be to, gabiausi ir smarkiausi sportininkai loš base-balL Bus ir kitokių sporto mėgėjų.Darbininkai, jauni ir seni, visi kaip vienas, orlaiviais, automobiliais, bus’ais, trekais važiuokite į pirmų ir gražiausių šių metų darbininkų gegužinę. Rengia L. D. S. Naujos Anglijos Apskritis.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas įt 

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

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirin 

vyks birželio 4 d., tuoj po 
šv. Mykolo parapijos av« 
Malonėkit visi nariai a' 
ir mėnesines mokestis ui 
ir mėnesines mokestis ui

M



pažinę

Julės Lemaitre

Verte A. Vaičiulaitis

Ąiiąpus laiko, anapus erdvės, anapus formų. .. Kur gi ? Aš nežinau, i r niekas nežino. Tųrįri vėlė s|ųjo prieš Onnuzo teismą.
Ormuzas paklausė:

Tarp iųįĮĮmų vandenio, šaltojo ledo 
jį$i g£d^pprięgląųdą:dąugęUsra,do 
Bedalių šips žemės sūnų.
Sudie, tėviškėle, vargais dirvonuota!
Kur džiaugtasi mano, kur griaudžiai dejuota,
Kur liko tiek .daug aimanų.

Iriuosi aš jūra... Tapsiu auka josios... 
Ant mano krūtinės bedąįės šaltosios...
O, nieks nepravirks gal tyliai!..
Bet kas tai?.. Dejonės ir vilnys prapuola 
Matau Kristaus kryžių,bežibant pas uol<ą, 
Nuo jo krinta man spinduliai.

“DARBININKAS”
Bro&dway Scųrth Boston, Mass.

■ Tdephone South Boston 0620

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

SKURDAS MOKYKLOSE
Per sanitarinį patikrini

mų konstatuota, kad Vil
niaus pradžios niokyklose 
1,232 vaikai nešvarūs, 1,359 
turi gyvio, 23 niežų, 41 ser
ga džiova ir 15 trachoma. 
“Vilniaus Rytojus” pastebi, 
kad vis tai skurdo pasėkos.

Prasidėjo politiški pasi
kėsinimai — šaudymai. Ka
da bus galas?

Nagi tada, kada-diktato
riai supras, kad Lietuvos 
nepriklausomybė nėra jų as
meninis reikalas, bet visos 
tautos; kad šalies įstatymus 
turi leisti tautos rinkti va
dai — seimas. Lietuvos ne
priklausomybei nebus pavo
jaus nuo vidujinių ir išori
nių priešų tik tada, kada 
diktatorius išsižadės savo 
“aš” ir sudarys demokratiš
kai visos tautos rinktą val
džia.

,v* Ilgėliau buvo apsistota 
prie pirmojo lietuvių dien- 
ląsčio ir jo įsteįgėjo. Petro 
Vileišio. Reikėjo tatai pla
čiau pažiūrėti, kiek kainavo 
mūsų spaudos atgavimas. 
Kokį perversmą padarė tau
tos sąmonėje.

' ^ors Petro Vileišio buvo j 
fiidžiausias noras, suburti a- 
pie pirmąjį dienraštį, visą 
Įįetuvių neskaitlingųjų inte- 
ligentiją, tačiau, nuomonių 
[Įf' idėjų diferenciacija jau 
^būvo be prasidėjusi. Jie ne- 
begalėjo prie vieno laikra- 
feįo sutilpti, nes jau ir taip 

Vilniaus Žiniose” pasitai
kydavo viena kitai priešin
ga minčių. . '
ū 1006 metais išvydo pasau- 
& Jceli savaitraščiaį, jų žy- 
Snįiųgi; perkeltas Tilžės “Ū- 
Jfrrinfo* tęsinys, kurs Vil- 
,Miqje pradėta leisti kiek pa
keistu vardu: “Lietuvos

Tada pagalvojęs pasišaukė užvaizdą ir tari 
“Eik į Didžiųjų Gatvę. Tu sutiksi ten šėpų ei# 
tą ir duosi jam auksinį; toliau sutiksi nuskurdę 

1 * • • . X » l

lomi- Pne redakcijos dir
bo ir jame bendradarbiavo 
šie žymesni asmenys, su 
kun. Vailokaičiu it Laukai
čiu — dar kun. A. Civins- 
kaš, kun. Narijauskas, kun. 
J. Staugaitis (dabart. Tel
šių vyskupas), Pranas Do
vydaitis, Gabrielius Taųčiūs 
—Kun. Krupavičius , ir visą 
eilę kitų.

Patys kairieji socialistai 
—komunistai taip pat būre 
savo pozicijas. Tuo pat me
tu ėmė leisti Vilniuje “Nau
joji Gadynę” sayaitrąštį. 
Šis laikraštis vedė kovų 
prieš to meto rusų vyriausy
bę, katalikių dvasiškiją atvi
rai ir prieš tikybų, pusiau 
atvirai. Šiame laikrašty va
dovavo V. Kapsukas-Aficke- 
vičiuš, Aleksa-Angarietis ir 
kiti kairieji socialistai-ko- 
munistai.

Vyriausybei uždarius “N. 
Gadynę,” kuri laiką jos vie
toje ėjo “Skardas” ir “Ža
rija.”

Kaune ėjęs 1906 m. “Ne- 
dėldienio Skaitymas.” 1907 
metais jį pakeitė pradėjusi 
eiti “Vienybė.” Tai buvo 
pigus, .vos du rub. metams 
kainuojąs, savaitinukas. La
bai išsiplatinęs Aukštaitijo
je ir Žemaičiuose. Jį leido 
“Šv. 'Kazimiero Draugija” 
po artimiausiai vadovystei 
kunigų. Al. Dambrausko ir 
Ant. Aleknos.

Po pirmojo dienraščio lei
dimo, žymesniu periodinės 
spaudos žygiu buvo “Vil
ties” pasirodymas. 1907 m. 
spalių m. pradėjo eiti Vil
niuje A. Smetonos, kaipo re- 
daktoriaus-leidėjo pasirašy
tas visuomenės, literatūros

liuko rudais šlakais nusėtas, akys negiedrios, 
kaip sudrumstas vanduo. Jis laikė ištiestą ranką 
ir rėžiančiu balsu, lyg pamoką atsakydamas ir 
visai apie ką kitų galvodamas, pasakojo, jog jo 
motina lovoj liegstanti, jog turįs septynis brolius 
jau trečia diena nemitusius. Turiri sutraukė an
takius ir davė jam vienų auksinį.

Nė dvidešimt žingsnių nenuėjęs pamatė seną, 
skarmaluotų ir suvargusį, sulaužytu nugarkau
liu, panašų į ujamą šunį. Jo barzda buvo gelto
na, kaip blogai augusi kanapė, o raudonos ir ne
tekusios blakstienų akys atrodė kaip du plyšiai, 
atsiradę ant pernokusios figos, šiurkščiu kaip 
dumtuvai šniokščiančiu balsu iš lėto be paliovos 
kario j o tuos pačius žodžius: “Pasigailėkit nelai
mingo, negalinčio dirbti žmogaus. Viešpats Or- 
muzas jums atlygins.” Turiri jam atkišo sidab
rinį pinigą, bet iš taip toli, kad pinigas nupuolė 
ant žemės; senis su dideliu vargu atsiklaupė jo 
paimti.

Kiek paėjėjęs Turiri susitiko moteriškę, kuri 
rankose laikė neseniai gimusį kūdikį. Sunku bū
tų pasakyti, ar ji jauna, ar pasenusi. Nusižemi
nus kaip vieškelio dulkė, susilenkus, kad net akių 
nematyti, sekė jį silpnu balsu murmėdama at
kaklų prašymą. Ne iš širdies kietumo, bet iš nuo
bodulio Turiri ėmė skubėti. Jis įkišo ranką į 
piniginę, tik ten nerado, ko ieškojo. Tada supy
kęs numetė moteriškei keletą variokų.

Tada už trisdešimt žingsnių nuo savęs paste
bėjo jis be kojų ir be rankų žmogų, atsirėmusį į 
mūrą. Tas vyras stipriu, sugadintu ir liūdnu, 
mediniu balsu daįnavo Firdusio dainų, apsakan
čią gėlių, šviesos ir paukščių gražumą. Šiurpu 
darėsi jo klausant. Turiri sustojo ir kadangi 
dainininkas visiškai negalėjo paskui jį sekti, ap
simetė jo nematąs ir pasuko į antrą gatvės pusę. 
Dar kiek laiko vaikštinėjo, bet jau nejautė gy
venimo džiaugsmo. Jis prabilo balsiai: “Nepa
kenčiama saulė!” ir įžengė į savo rūmus.

pmcipų.

Kairieji liaudininkai ir 
socialdemokratai prašalinti 
į| .valdžios visą laiką dirbo 
iš pasalų išdavikišką darbą. 
’ Prasidėjo pučai: Pajau- 
-jo, Plečkaičio ir kitų. Jų 
/tikslas buvo atstatyti socia- 
Jistišką valdžią ir Lietuvą 
tempti į Maskvą ar į Varia
vai ’

<»/.
L ___________________________________________

Prie kryžiaus, prie Jy^žįaus!—krūtinė vien pla- 
Baisieji net vandens paguosdami šneka: [ka
“Laimingą ten uostą rasi!..
Tau kryžius nutildys sunkiąsias dejones!” 
Tai jis idealas manosios kelionės;
Ten plaukime, broliai, vįsi!..

(“Pavasaris”)

Senasis Turiri, Bagdado kunigaikštis, buvo 
labai turtingas, mokytas, ir visi jį laikė tikru iš
minčium. Rūmuose, kur marmuras ir brangieji 
akmens savo išdarbiu buvo neprastesni už me
džius ir gėles, kur gėlės ir medžiai savo puikumu 
neatsiliko nuo metalų ir brangiųjų akmenų, jis 
laikė poetui, jiems duodamas valią sudėstinėti ei
les ir dainas, kada tik jie panorės, ir nieko jiems 
neužsimindavo, jei eilės netikusios būdavo; jis 
laike filosofų, su jais kalbėdavo apie pasaulio 
pradžią ir nieko nesakydavo, jei tie niekus nu- 
plepėdavo. /

Ūkininkas.” Jo priešaky 
stovėjo Felicija Bortkevi- 
čienė, Antanas Purenąs, Po
vilas Višinskis, D-ras Kazys 
Grinius ir kt. Tai buvo ski
riamas sodžiaus žmonėms, 
“Lietuvos demokratų parti
jos,” vėliau, “valstiečių są
jungos” organas. Jis save 
skaitė pažangiųjų ūkininkų 
ir valstiečių savaitraščiu.

Tais pat 1906 metais Sei
nuose pradėjo eiti kitas sa
vaitraštis vardu “Šaltinis.” 
Jį įkūrė, rodos beveik vieni 
kunigai, su Laukaičiu kun. 
priešaky. Šaltinis buvo tuo 
metu tiesiog liuksusinis lai
kraštis: ant balto, gražaus 
popierio, labai gražiai ilius
truotas. Iškarto kainavo 
metams 4 rub., vėliau 3 rub., 
bet atpigdamas popierų, 
kiek suprastino. Netrukus, 
jis savo ant^aš^je jau atvi
rai žymėdavo:’ “Lietuvių 
Krikščionių Demokratų sa
vaitraštis. “Šaltinis” buvo 
visa

Krikščioniškos partijos 
griebėsi smarkiau kultūrinti 
Lietuvą ir kelti demokrati
jos ©balsį.

Tautininkų diktatorius 
matydamas, kad jo obal- 
siams plačioji visuomenė 
nepritaria griebėsi aštresnių 
priemonių smaugti demo
kratijos- šalininkus.

Prasidėjo opozicijos vadų 
areštavimai ir jų išsiunti
mai į Varnius.

Plačioji visuomenė dar 
griežčiau nusistatė prieš 
diktatūrą, o ypač kada dik
tatorius pradėjo persekioti 
katalikus ir jų organizaci
jas. Kairieji socialistai to 
tik ir laukė.

Susidarė meksikiška būk

lę, žindančią kūdikį, ir duosi jai du auksinius, 
paskui sutiksi be kojų ir be rankų žmogų ir duo
si jam tris auksinius.” Nuo tos dienos kiekvie
ną sykį, kai tik Turiri keliaudavo į miestą, prieš 
jį eidavo tarnas, dalydavo elgetoms pinigus ir 
įsakydavo pasitraukti, kad jo ponas jų nema
tytų.

Išmintingasis Turiri nuolatos darėsi dosnes
nis ir gailestingesnis. Galėjai sakyti, jog jis pri
siekė, kad Bagdade pavargėlių nebus. Kasdien 
apatinėse jo rūmų salėse visiems, kurie tik atei
davo, duodavo maisto irpinigų. Jis įsteigė prie
glaudą vaikams, kitą seneliams, trečią motinoms, 
ketvirtą paliegėliams ir ligoniams. O kai jam 
pranešdavo, kad kai kas, prisidengęs ligonio ar 
beturčio vardu, visomis malonėmis naudojasi, jis 
atsakydavo: “Palikit mane ramybėje. Aš visai 
nenusiteikęs ieškoti tiesos ir ją nuo melo skirti.”

Tuo būdu žmonių būčiai pagerinti jis išleido 
devyrfias dešimtąsias savo begalinių turtų. Jis 
net sumažino savo namų išlaidas ir pasiliko tik 
pačius didžiuosius tinginius poetus ir skeptiš- 
kiausius filosofus.

Bet ir toliau jis tebegyveno puikiai tarp 
prašmatniausių meno, pramonės ir žmogaus 
dvasios kūrinių. Ir niekados nelankė įsteigtųjų 
prieglaudų, nenusileido į sales, kur skurdžiai mi
to.

Vieną dienų, kai jis vaikštinėjo mieste, jį ap
supo pavargėliai. Jie visi vienū balsu šaukė dė
kodami už gyvybę. Ne vienas atsiklaupęs bučia
vo jo drabužių kraštus. Bet jis supyko, lyg kad 
tie žmonės jį būtų išnaudoję ar kankinę.

Tauta žiūrėjo į jį kaip į garbingiausią ir dau
giausia šventumu iškilusį vyrą, kada nors Persi
joj gyvenusį.

Jis mirė, Bagdado pavargėliai—buvę }>ąvar
geliai—sekė paskui grabą ir gailiai raudojo.

“LIETUVOS SESUO”
Tokiu vardu greitai bū

siąs išleistas mėn. žurnalas 
Lietuvos gail. seserų orga
nas.

■ ^Viltis ros&j&juįhgti vi
sas lietuvių inteligentines 
pajėgas. Ji manė suburti 
vienan, tautos kultūros, ba- 

kaip kunigus, lygiai iy 
pasauliečius, kgrie atvirai 
neina prieš tikėjimą, ku
riems pirmiausią rūpi He- 
taviški tautiški reikalai.

Tąją kryptį ^Viltis*’ iš
laikė ilgesnį laiką. Būta, 
matyt ir nepasitenkinimų. 
1010 metais dirba prie “Vil
ties” antruoju redaktoi-iu 
kun. J". Tumas, kurį 1911 m. 
pradžioje pakeičia kun. F. 
Kemėšis, nors po laikraščiu, 
ateakominguojii redakto
rium tębepasirašinėjo Ant. 
Smetona.

Katalikų veikėjai, “Vilti
mi” vis buvo nepatenkinti. 
Ji, rodėsi dar perdaug libe
rališka, per maža katalikiš
ka.

Tur būt prisimindamas 
“V. Žinių” liūdną likimą A. 
Smetona paveda laikraštį 
redaguoti, žinomam katali
kų veikėjui Pranui Dovy
daičiui.

Nuo to laiko “Viltis” 
virsta katalikų laikraščiu. 
Apie tautiškumo kriptį ne
tenka kalbėti: visi to meto 
laikraščiai buvo patriotiški, 
išskyrus, kairiųjų socialistų- 
komunistų leidinius. Prie 
“Vilties” dirbo, netik pir
mi jo įkūrėjai A. Smetona, 
kun. Tumas, L. Noreika, bet 
ir kiti žymūs katal. publicis
tai: A. Jakštas, kun. Ma
li auskis, kuri. Bikinas, Liu
das Gira ir daugelis kitų.

1914 m. “Viltis” virsta 
dienraščiu 
spaudos gyvavimo dešimt 
mėtį, lietuviij kultūrinis gy

venimas tiek jau buvo pa- Žiniose” paskutiniais josios 
žengęs pirmyn, kad apseiti 
be dienraščio būtų nebeįma
noma. Dienraštis to paties 
redaktoriaus Pr. Dovydai
čio vedamas, buvo tikras lie
tuvių katalikų minties reiš
kėjas.

1909 metų birželio m. pra
dėjo eiti “Lietuvos Žinios” 
einąs du syk per savaitę. 
Pasirašė redaktorium leidė
ju Jonas Vileišis. “L. Ži
nios.” buvo tarytum mirusių 
“Vilniaus Žinių” įpėdinės, 
nes buvo ketinamos siunti
nėti, vietoje sustojusių “V.

Per pirmąjį’Žinių.” Redakcijoje jau bu
vo irgi tie patys, publicis
tai, kurie dirbo ir “Vilniaus

metais.
“Lietuvos Žiniose” spie

tėsi tuo metu pasivadinusi 
pažangiąja, arba pirmeiviš
ka lietuvių visuomenė. Ji 
buvo nepatenkinta “klerika
lų” veikimJu, tautiškuoju 
“Vilties” ramumu. “L. Ži
niose” norėta pareikšti 
griežtesnė opozicija to meto 
rusų vyriausybės reakcijai 
ir užkirsti kelią kįlančiai 
katalikų įtakai, tariamam 
klerikalizmui. Prie “L. Ži
nių” darbavosi K. Grinius, 
P. Leonas, Gabrielė Petke
vičaitė, Žymontienė-Žemaitė 
ir kiti.

(Bus daugiau)

Tųojjjo perversmo Liętu- 
į ’ A^ję, išrodė, kad tautiškai 
įįį- JĮlįąitęįkusių partijų vadai 

susitars ir sudarys stiprią 
koalicijinę valdžią, paleis 
šeimą ir paskelbs naujus 

įįv jĮųįįmųs. Bet ne. Tauti-
< lipikai, išsivystę iš pažangie-
< Čių, užsigeidė karaliauti - ir 
i- kitus pasikinkyti į savo par- 
rį. tįjos vežimėlį.
/ / Krikščioniškų partijų va- 
rš dai, tuoj po perversmo, sa- 

vo reikalavimų nestatė ir 
matyt, perdaug pasitikėjo 

’■* tautininkų lyderių žo
džiams. Bendradarbiavo. 
Dešinieji liaudininkai irgi 

; pasiliko prie valdžios vairo. 
' Tautininkai susistiprinę pa- 
:rodė savo planus ir pradėjo 

yykinti gyvenimam Leido 
M įstatymus dekreto būdu, 
iri * . ,

-'Krikščionis demokratai iš 
pozicijos išėjo opozicijom 
Tai buvo taip sakant švel- 

.-••• pus protestas prieš tautinin-

E. Ventys

JUROJE

BIJO VYTIES KAIP ŽYDAS 
KRYŽIAUS

“Vilniaus Rytojus” rašo 
apie savo skaitytojų nusi
skundimus, kad daugumoj 
atsitikimų lenkų policija 
draudžia privatiniuos na
muos laikyt vytį ir, radus jį, 
reikalauja tuojau nuimti ir 
graso protokolais.

. ' . /D— ••
*’ ' į Z' ' - T ;Gyvenimo jfUoje plaukiu, irkluoju, Apglpbtaš tolybe, dangum mėlynuoju, O vilnys, taip šėlsta piktai!.. '

Vieną pavasario rytą Turiri vaikštinėjo di
džiąja Bagdado gatve. Krūvos apelsinų ir rožių, 
sukrautų pardavėjų vežimėliuose, maišatis tri
nyčių ir melsvų, raudonų ir žalių drabužių atsi
švietė baltose gatvėse; magnolijos karojo persi- 
svėrusios per dvaro mūrus, o fontanų vanduo iš 
tyko sroveno. Ir nuo šitų visų kvapsnių, spal
vų, visur prasiveržiančio džiūgavimo senojo Tu
riri sąnariai tapo lankstesni ,su pasigėrėjimu at
siminė jis praėjusias dienas ir nieko negalėjo pri
kišti dabartinei pasaulio tvarkai. Ir jau buvo 
bemanąs, kad gyvenimas esąs geras. Taigi jis 
pusbalsiu prasitarė: “Kokia švelni šilima ir gra
ži saulė!”

Jis susitiko mažutę, penkerių metų mergytė
lę, šviesplaukę ir rausvų veidukų, dailią, marški
nukais apvilktą. Labai rimtai, įsikišusi į burną 
pirštą, žiūrėjo kūdikis pro lino spalvos plaukus 
ir atrodė labai nustebusi ilga Turiri barzda ir 
ant jo apsiausto išsiuvinėtais paslaptingais žvė
rimis. Turiri pasileilke, pabučiavo ją ir į ma; 
žutę ranką įspaudė du auksinu.

Netrukus jis susitiko mažą, dešimties metų 
berniuką. Vaikiščias buvo šlykštus, skarmalais 

laiką vedamas šunta- apsikarstęs, veidas ligi paties Smailos nosies ga-

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskritis kasmet, gegužės 
30 d. rengia taip vadinamą 
GEGUŽINĘ. Gražus tai 
darbas duoti žmonįėms tyra- 
m c ore pasilinksminti. Bet, 
ar tik tiek ? Ne. $is apskri- // 
tis nuo išvažiavimų pe|ną -■ 
vįsųmęt skirią savo orga^~~' 
“Dąrbininko” palaikyrriui.

Nėra grąžesnio ir svarbes
nio darbo kaip platinimas įr 
palaikymas katalikiškos 
spaudos. i

Tad raginame visus gegu
žės 30-d. važiuoti į GEGU
ŽINĘ, kuri įvyks Romuvos 
parke, Montello, Mass.

e pi
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Ant. Padunietis

nuo istorinių laikų guji plą- tūs seklumos plotai, per kuriuos jūros bangos ‘plūsta. Lamanšu tarp Calais Pran- Žinoma, kad ir Elbe, įtekėdama šiaurės vakarų kryptimi, turi šiai jūrai reikšmės.
Senosios jūros kranto ri

bos einą beveik lygiagreta 
šiandieniam krantui nuo 
Hullo, Anglijos anglių pra
monės uosto ligi Limpf jordo 
šiaurinėj Jutlandijoj. Nuo
vadoj šitos senojo kranto 
žymės jūra banguoja retai 
kur giliau kaip 35 metrai. 
Užtvara šia linija ir per La
manšą toj pat vietoj, kur 
tunelis prakasti projektuo
jamas pastatyti, turėtų 500 
kilometrų ilgio, o atkirstasis 
plotas 120,000 kvadr. kilo- 
jnetrų.

Kas pažįsta jūrą, tam 
sunku įsivaizduoti, kaip ši 
problema galima išspręsti, 
kad šėlstančių bangi] platus 
vaizdas techniškai šarvuota 
ranka ir išlavintu protu bū
tų užkariautas. Stovi vis 
dėlto žmogus ant kranto 
prieš ‘amžiais nenugalėtas 
bangas su mintimi matyti 
vietoj ūžiančio vandens žy
dinčią vaisiais tą žemę, ir ta 
mintis jokiu būdu nėra fan
tastiška.. .

Šiai idėjai realizuoti yra 
du techniški keliai. Vienas 
jų naudoja galingą gelžbeto
nio sieną, kuri prie 36 met
rų jūros gylio turės vienu 
kvadrametru 200 tonų van
dens siūbavimo jėgą laikyti 
ir stora, gigantiška grandi
ne skersai peT jūrą nuo že-

cūzijoj ir Dover Anglijoj jūrų dugnu tunelį; Tiesa, sumanymas nebe naujas: Napoleonas turėjo šią mintį, tačiau klausimas dėl karo padėjimo su Anglija negalėjo būti svarstomas.
Žmonija visais laikais ka

ro sumetimų dėliai stengiasi 
turėti patikrintą saugumą 
tarp savo kaimynų, nors tai 
bendram pasaulio žmonišku
mui labai kenkia. Šiandien 
tas pats — anglai bijo nu
stoti jūrų valstybės vardo. 
Jie sako, kad, prakasus po 
Lamanšu tunelį, tuojau pa
silieka be vertės per 1000 
garlaivių, ir 100.000 jūrų į- 
gulos lieka be darbo. O tai 
pakenktų garsiajam anglų 
karo laivynui, nes šie garlai
viai ir jūrininkai, kai]) pa
rodė didysis karas, yra gyva 
atsarga.

Paskutiniai technikos lai
mėjimai vos spėjo sumušti 
tunelio priešų argumentus, 
kai]) vėl kyla nauja techniš
ka problema. Jos autorius 
dar tuo tarpu pasirašęs 
“von.. ..” tačiau, reikia pa
sakyti, kad jis savo kuklu
mą paslėps, nes jam tenka 
garbingas sumanytojo var
das.

Anglijos “nekaltybės” sulaužymo problema dabar 
jau surišta su aukščiausiu 
ūkio pajėgumu.—tai nusau
sinimas šiaurės jūros. Šiau
rės jūra yra sekli jūra. Jau
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šv. Roko parapijos choras, p. Šokui vadovaujant dalyvaus LDS. Naujos Anglijos-Apskričio Geg užinės programoje, gegužės 30 d.,.
Romuvos parke, Montello, Mass. P-nas Šokas yra jaunas, bet ga bus muzikos mokytojas. Jis p. Burke vargonininkaujant buvo jo ■ 
pagelbininku.

Šis paveikslas buvo Nutraukt as dar p. Burke vargonininkauja nt, ir ji matome pirmoje eilėj sė dint greta klebono kun. J. Švagž- 
džio. Choro nariai beveik Visi tie patys, bet jau naujo ir jauno mu ziko išmokinti, šis choras turi ke lėtą geru solisčių ir solistų. Ge
gužinėje turėsite progą juos išgirsti.

Patartina gegužės 30 d. praleisti Romuvos Parke, Montello, Mass. Ten išgirsite daug gTažių dainų, pamatysite Įvairių žaislų 
ir turėsite progą, prie geros “Al-Kanes” orkestros linksmai pašokti. ;

mvno ligi žemvno trauktis. 
Antrasis kelias tai milžiniš^ 
kas dvieilis pilimas. Viens 
jų 300 metrų pločio, iš jūros 
kyla nuožulnia 1:30 plokštu
ma aukštokai vandens pa
viršiu. Jo viršutinė dalis 
baigiasi horizontaline plokš
tuma taip, kad normalus jū
ros vandens siūbavimai jo 
neužlieja. Antra pusė šio 
pylimo visai statoka. Viršui 
pilimas baigiasi panašiai su
piltomis dviem užtvaromis. 
Didesniam saugumui tokios 
daugiau 45 metrui aukštumo 
užtvaros jos užpakaly stovi 
antra užtvara daug states
niu šlaitu jūros pusėn, siau
resne, bet lygaus aukštumo, 
viršūne. Šioji užtvara už
tikrina, kad per 300 metrų

paviršių Įsiūbuotos vilnys šį sapną realizuoti ? Aišku, 
kiaurai perbėgusios tarp šių 
dviejų užtvarų ras sau ra
mybės baseiną.

Tokį pylimą pastačius ir 
technišku būdu vandenį nu
sausinus, šiapus pylimo bu
vęs jūros dugnas, Įdėjus ū- 
kiško darbo, atrodys .žydin
čia, derlinga lyguma didu
mo kaip Bavarija, Wųer- 
tembergas, Badenas drauge, 
triskart didesnė už Olandi
ją. Ant pačių užtvarų bus 
pastatyta visa eilė vėjo jė
ga sukamų mašinų, kurios 
nusausintą šalį nuo vandens 
apsaugos.

/ *
Tikrai graži jūros ateitis! 

O gal tik sapnas?! Ar gali 
žmonijos ūkio reikalavimai

kad gali.
Svarsomi ir techniški 

klausmai, statybos galimu
mai. Statybos medžiaga pro
jektuojama laivais pristaty
ti drauge su išvedimo dar
bu, nors tai atrodyti] neįma
noma. Kadangi jūros dug
nas 'lygus, pakankamai at
sparus, tai be abejojimo šiuo 
keliu galima eiti, juo labiau, 
kad jūros gilumoj, kur van
dens spaudimas dar jokių 
nenugalimų kliūčių nestato. 
Statomosios mašinos pro
jektuojamos ant eilės milži
niškų geležinių laivų pasta
tyti ir taip, esant ramiems 
vandenims, darbuotis. Šiam 
reikalui statybinės medžia-

gos išeitų: 100,000,000 tonų 
betono, 6,(XM),O(X),(MX) kūbik- 
metrų žemės, akmenų. Dėl 
statomųjų ir nusausinamų 
mašinų tiek galima pasaky
ti: viens milžiniškas laivas, 
kuris šitą pilimą per 10 met
rų supiltų, vartotų vamz
džius per 8 metrų diametru 
ir mašinas 30,000 arklio jė
gų. Apie mašinas šiandie 
galima drąsiai kalbėti, nes 
klestint šiandieninei techni
kai, šis klausimas lengvai 
išsprendžiamas.

Kapitalinis apskaičiavimas 
pasirodo visai paprastas. I- 
mant 1,8 et. 
kūbikmetrui, 
be dvigubos 
šlaitus sroves

Lenkijos seimas potgegth žės perversmo virto pašiepimo objektu; visi iš jojo tyčiojosi, ir ne vienas darė išvadas, kąd parlamentarizmas atgyveno Lenkijojeja- vo amžių.Senasis seimas pabaigę ga* vo gyvenimą, ir išrinko nau- < ją. Šis pradėjo kovoti už savo ,• teises, ir vieną jų jąu atgal atkari vo. Jis įrodė finansų mžūlteriui Čechavičiui neteisėtą^ pinigų aikvojimą ir nutarė atiduoti jį teismui.
Bet smarkiausia kovaTl 

būt prasidės, kai bus pri(
prie konstitucijos keitiipo 
svarstvmo. Valdžios šalinin- 
kai bebekai įMieše seiinan sa
vo sumanymą; jie norėtų^ 
prezidento ir vyriausybĮ&J 
valdžią žymiai sustiprinti ir 
kartu palikti seimą tos yy- .J 
riausybės tik paklusniu tar- 
nu. Bet kitos partijos SU, > 
tuo nenori sutikti.. Jos įųe- ■] šė savo sumanymą: praplės- 3 
Ii seimo galią, panaikinti se- 
natą, įvesti teismo nepri-jį 
klausomybę, ne lenkajnsS 
duoti autonomiją, bažnyčią, g 
atskirti nuo valstybes, tam | 
tikram piliečių skaičiui dilo- J 
t i teisę įnešti į seimą savo 1 
įstatymų sumanymus ir ‘tt- ’ 
Šis sumanymas yra aiški de-; j 
monstracija, nes kai prieisi 
prie ' sumanymo įkūnijimo, į 
tai tos pačios partijos išsi- | 
gąs ir gal jį atsiims. Bet 
pabaidyti vyriausybę mėgi- | 
narna... ’

O vyriausybė tyli. Kai 1 
kas iš to sprendžia apie jos 3 
bejėgiškumą ir pasirengimą J 
nusileisti seimui. Bet kas J 
bus,, kai vyriausybės vadžias ’ 
viešai paims į savo rankas : 
maršalas Pilsudskis... Ar Jį 
ir tuomet seimas taip drą- J 
šiai gins savo teises—pagy- 3 
venę pamatysime.' “V. ĖS? -J

Bet kitos partijos SU
— . • *" V* * vi

darbo kainos 
skaičiuokime 

užtvaros šešis 
ramintojus ir 

išsiliejusio vandens baseinus 
ant pi limo viršaus, skaičiuo
kime toliau išrtaukiiną 0,3 
metro drėgmės, kuri susida
rytų šaly, gulinčioje per 30 
metrų žemiau jūros pavir
šiaus, taip kad metras už
tvaros atsieis 8,520 dol. Už 
šito metro eis užkariautos 
puikiausios žemės juosta 
skersai 250 kilometrų ilgio. 
Vieno metro pastatymo iš
laidos atlyginamos pelnu 25 
ha. žemės. Ar tai ne valsty
bės ūkio turtas? Hektaro 
sudarymas atsieis $340.80, 
tuo tarpu kai jis pas, jau 
apdirbtas, yra vertas tarp 
480 ir 9.G(X) dol.

Reikia, laukti, kad pasta
rasis projektas turės geres
nio pasisekimo, jeigu 
jame neįžiūrės savo galyb<‘i 
naujo pavojaus. “Ryta*”

dė graži, bet akys taip meiliai spindėjo, kad sma
gu darės ją susitikus. Pats nesuvokdamas kodėl. 
Tiriru kas rytas iš savo migio tykodavo, kada at
sikėlusi Kirka pasirodys lange.

*

* *
Vieną dieną, kai Tiriru iš seno papratimo el

getavo, kažkoks turtuolis su panieka numetė jam 
auksinį. Tą akimirką Ormuzas leido Tiriru sie
lai atsiminti, jog seniau buvo Turiri siela. Ir 
Tiriru. regėdamas neapykantą turtuolio žvilgy, 
suprato, kodėl Ormuzas pasmerkė Turi n". Jis su
prato. kad ir pats sieloj nekentė nuskurdėlių, 
nors juos gelbėjo, dėl jų žemumo ir šlykštumo, 
taip sakant, dėl tų dalykų, už kuriuos jie nebuvo 
atsakingi.

Ryto metą, kai Kirka atėjo žaizdų perrišti, 
jis pažvelgė į ją. Matė, kad mergaitė atlieka visa 
be paniekos, kad jos akys nenustojo švelnumo ir 
ramumo. Tada pastebėjo, jog jaunuolė, kuri juo 
rūpinosi ir jo neapleido, nors tarp paniekintųjų 
ir sunku gyventi, buvo tikrai gera ir. tikrai šven
ta . Kai ji baigė perri.šinėjus, jis pabučiavo tyliai 
jos ranką ir apsiverkė. Ir davė jam Ormuzas 
malonę labai švelniai .numirti tą pačią naktį.

*
♦ *

— Ko išmokai ?—paklausė Ormuzas Turiri- 
Tiriru vėlės.

— Štai. Viešpatie. Neturtėliams reikia netur
tėliu tarnauti. Reikia Įeiti i vargingųjų sielą, 
negalima nekošti jų dėl mažumo ir sielos žemu
mo, ko kiekvienas gali pasiekti, jei panašios ne
laimės prislėgs. Mažiau mylėti juos dėl jų nu
silenkimo. o žiūrėti, ar nėra juose kokių prakil
numo ir vertingumo likučių. Jiems reikia kuk
liai tarnauti. Reikia, kaip kad nusilenkiant sa
vo nelaimei, nusilenkti ir jų nelaimei tiek, kad 
jai neįžeistų jų švelnumo. Jiems padedant ne
reikia kelti maišto prieš nelaimes, liet priimti jas. 
kaip priimami paslaptingi tikslai To,, kurs vię- 
jfas'toŽTiYn dniktij prrėži&tį.' DasaulioVtikslas nėra 
plastinio grožio gaminimas, liet gėrio.

— Visa tai netoli tiesos—prabilo Ormuzas. 
—Geras tame, įžengk į pasilsiu namus. “R-tas”

vaisintų tiesą ir dorybę. Kai Žemė, kur bandy
mas eina, pranyks, kai visų teisingųjų vėlės bus 
mano prieglobsty, tai atrodys, lyg pikto nieka
dos nebuvo.

— Visa tai tikra ir teisinga—atsakė Turiri. 
Bet kuo čia man gal padėti ? Kokių jausmų ga
lėjo man sukeitimu vargę ir nemalonūs padarai? 
Ir ką daugiauas galėjau veikti, jei ne palengvfn- 
ti jų gyvenimą?

— Viso to pasimokyti tave Į žemo siunčiu.
— Bet, Viešpatie.. .
Turiri nebaigė. Nė Onnuzo... nė Turiri...

— Ką veikei žemėje ? Koki tavo darbai?
Turiri. visai ramus dėl Onnuzo nusprendimo, 

kurį greit išgirs, tarė kukliai ir rimtai:
— Iš tikrųjų, kai]) žmogus buvau silpnas. Aš 

be galo mėgau gražias linijas, gražias spalvas, 
muzika, kvepalus ir tuščias kalbas. Bet savo pi
nigais Įsteigiau keturias prieglaudas, atidaviau 
vargšams devynias dalis turtų, o sau tik dešimtą
ją pasilikau.

— Teisybė—prabilo Ormuzas. Pats blogas 
.žmogus nebuvai ir dažnai švelniai elgeisi. Ne
paisant to. tu neįeisi šiuo tarpu i mano rojų. 
Tavo vėlė nusileis Į naują kūną irtu gyvensi I bedugnė... 
naują žemės gyvenimą, kad išlygintum savo klai
das ir pasimokytum.

Turiri be galo nustebęs paklausė:
— Kokias gi klaidas. Viešpatie, turiu taisyti?
— Įsigilink į save—tarė Ormuzas—ir pažink 

geriau save. Kokios buvo tavo mintys, kai davei 
pavargėliams savo lobius ? O tą dieną, kar susi
tikai seną elgetą, išblyškusią moteriškę su kūdi
kiu. vyrą be įtinku ir kojų, ką jautei širdyje ?

— Begalinį žmonių skausmo pasigailėjimą— 
atsakė Turiri.

— Meluoji—tarė Ormuzas.—Jų gyvenimas 
pirmiausia tau buvo nemalonaus nusistebėjimo 
dalykas. Jie per daug smarkiai priminė tau 
skausmą ir vargą. Paskui tu buvai nusistatęs 
prieš juos, nes jie tave žeidė nešvarumu ir šlykš
tumu. Nepakentei jų įkyrumo, nusižeminimo, su 
kuriuo maldavo, jų nepaliaujamų prašymų at
kaklumo. Išmaldą metei jiems >su nemaloniu 
jausmu. Tai{> nekentei vargšų, kad vieną dieną 
Bepakėlei padėkos žodžių, nes tave pykino jų žo
džių Šiurkštumas. Tavo geras skonis neleido 
tiems žmonėms Įrodyti, jog jie tavo malonės ver
ti. Stengeisi panaikinti vargą mąstydamas, kad 
jis teršia pasaulį ir atima gyvenimui garbę. Bet 
aš, kurs prasiskverbiu ligi sąžinės gelmių, sa
kau. kad tavo gailestingume glūdi maištas ir ne
apykanta.

— Bet—prabilo Turiri—aš nekenčiu ne tų 
vargsi], bet kančių. pikto, Ari mano, tavo amži
no priešo.— Praeis kas pikta. Jis duotas tam, kad ap-

*

, * *

Nieko paprastesnio ir liūdnesnio už Tiriru 
gyvenimą. Gimė jis Eschube iš labai vargingų 
tėvu. Kūdikystėj ji blogai maitino ir mušė, 
moko amato, iš kurio su vargu laikėsi. Jis 
rėjo vargingo žmogaus dorybes: buvo gana 
ras. gana geras ir nusižeminęs, liet nežinojo 
išdidumo nei meilumo, tu sielos prabangi).

Vedė, kad taip nebūtų vienam nuobodu. Dar
bo dažnai stokoja. Vaikai ir žmona mirė iš skur
do. Vieną dieną statydamas namus nupuolė nuo 
lentų ir. blogai prižiūrimas, ėmė nevaldyti kojos, 
suparaližavo jam vieną ranką, o i antrą Įsimetė 
nepagydoma žaizda. Turėjo elgetauti. Iš pra
džių jautėsi nekaip, gėdinosi, nedrįso ir beveik 
nieko nelaimėdavo.

Pamaži Įprato su Įkyriai atkišta, lyg žuvauti 
ranka, su nusižeminimu, su mialda sekti praeivį 
ir tikėtis ji nualsinti. Nuo tada gaudavo tiek, 
kad šiaip taip nuo bado atsigindavo. Ir, neturė
damas žemėj jokio džiaugsmo, kai susidėdavo 
keletą skatikų, nusigerdavo degtine, daryta iš 
maišo.

s;
Iš- 
tu- 
do- 
nei anglai

LIETUVA v)|
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose
Savaitiniai išplaukimai 

$203 
Iš New Yorko Į Kaunąir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksą) 3-čia klesa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

I)el sugrįžimo leidimų ir kitų . 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

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

■
--

*?

.V-

i

Jaudama. .Tos vardi

o

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

- VARDU

< L. ’

Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

KONGRESAS
’ ' ’■ Jt. 50

* *

Jauna, labai varginga mergaitė, kuri gyveno 
šalia jo lūšnos, vieną kitą sykį jį susitiko, ir jai 
pagailo jo. Kas’'rytas 'atėjus apiplaudavo Tifa- 
ru žaizdas, pataisydavo lovą, paruošdavo valgio 
ir sutvarkydavo drabužius, nieko už tai nereika- 

s buvo Kirka ir visai neatro-

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausią nuotikią Kunigo
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minki* 
tais viršeliais $^50.? Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siijs* 

» kitę'sekančiu ?adrąwM

“DARfelNINKO” ADMINISTRACIJA
i 366 We8t Broadway, • South Boston, Man;



CLEVELAND, OHIO

KOLONIJOSE
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NASHUA, N. H.

DIDŽIAUSIA DOVANA
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WESTFIELD, MASS.

Art. Stasio Pilkos vakaras šv. 
Andriejaus parapijos salėje

r I

Šis vaizdas yra šv. Kazimiero parapijos, Westfjeld, Mass. mėgėjų-vaidintojų, kurios gegužės 24 
ir 25 dd. bažnytinėje salėje vaidins operetę “Tekančioji Marijona.” Skaityk korespondenciją.

♦

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo-. 
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių paci- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

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

Gegužės 12 d. vakare šv. Kazi
miero parapijos svetainėj įvyko 
gražus programas, kuri surengė 

imas parapijos abu korai, pa
gerbimui motinų ir paminėjimui 

, Somėtų spaudos atgavimo sukak
tuvių. Prisirinko nemažai publi
kos.

-Programų! prasidėjus pirmiau-
■ sia mažųjų vaikučių koras, vado
vaujant varg. A. Štapeliui padai- 

inavo keletą gražių dainelių, ku
rios išėjo labai gražiai. Po tam 
vietinis klebonas kun. I. Abromai- 

s tis kalbėjo apie motinas išaiškin
damas kiek gero motinos nuveikia 
pasauly ir kaip mes turime jas 
mylėti.

—- Dainavo pp. II. ir O. Verkaus- 
kaitės solo ir duetų. -Jom akom- 
pahavo varg. A. šlapelis. Pp. II. 
ir O. Verkauskaitės yra Nashuės 

? lakštingalėlės. Patarčiau jom la- 
yytis daugiau muzikoje. Paskiau 
skambino pianu p. II. Grausliūtė, 
p. T. Tamulioniutė, p. G. Utkiutė 
ir jų mokytojas varg. A. šlapelis. 
Visi atliko labai gerai, I’ramato- 
iąa, kad neužilgo turėsime Nashua 
iš lietuvių gerų pianisčių. Po tani 
porą eilučių pasakė p. -T. Tanuilio- 

U uis ir p. II. Česnulevičiūtė. Atli
ko gerai.

"Paskiau vietinis varg. A. šlape
lis kalbėjo apie spaudos atgavimą. 
Atpasakojo kiek lietuvių tauta 
nukentėjo nuo maskolių neturėda
ma spaudos per 40 metų ir kiek 
dabar per tuos 25 metus padarė 

.pažangos. Ragino čia gimusį jau
nimą nesigėdinti visados kalbėti 
lietuviškai.

Pabaigus kalbėti pasirodė sce
noj didysis koras, vadovaujant 
varg. A. šlapeliui. Padainavo ke
letą dainų, kurios skambėjo labai 
gražiai. A’arg. A. Šlapelis publi
kai paaiškino, apgailestaudamas, 
kad nevisi koristai atsilankė, ir 
keletą žodžių tarė jaunimui. Pri
minė apie vyčius, kurie jau beveik 
sugriuvę, nes per paskutinius tris 
susirinkimus kviečiami neatsilan
kė. Priežastis, tai čia susitvėrė 
kliubas, kur priklauso visokių 
minčių jaunimas, net ir lenkų. Pa- 
sirendavojo rūmus vidurmiesty, 
už kuriuos moka po 50 dol. į mė
nesį. o nariai turi mokėti po $1.00 
į mėnesį. Prie vyčių buvo per- 
brangu $3.00 i metus ir dar gau
davo laikrašti “A’ytį,” antra, tai 
prie bažnyčios buvo maišoma ti
kėjimas ir lietuvių kalba, o dabar 
jie “liuosi.” Bet, jaunime, apsi
žiūrėkite kokiu keliu einate. Taip
gi tėvai apsvarstykite, kur jūsų 
vaikai žengia?

l’risimina man a. a. kun. P. Da- 
į-iūnas, kiek jis darbo ir laiko pa
šventė organizuodamas vyčius. Jis 
ragino jaunimą prigulėti prie Aky
čių. Už moksleivius ir neturtin
gus narius pats užmokėdavo. Ta
da buvo vyčių apie 100 narių. Kal
bėjo su jaunimu lietuviškai ir ra
gino mylėti lietuvių kalbą. Todėl, 
jaunime, jei jūs jį mylėjote ir ger
bėte. tai turėtumėte ir dabar gerb
ti visus jo darbus. Bet padarėte 
priešingai. “Base-liall” tymą, ku
ris turėjo ča m pi jono vardą per du 
metu Bostono apylinkėj tarp A’v- 
čių, <> praeitais motais Nashua'ės 
miesto ir visos valstijos, dabar su- 
ardėte išsidalindami pinigus ir Vy
čius apleidote. Sutverėte klūbą 
ir brendate į purvus, kur nėra 
naudos nū Tautai nė Bažnyčiai. 
-Jei a. a. kun. P. Daniūnas atsikel
tų dabar ir paižūrėtų į jaunimą, 
buvusius pirmiau Vyčius, tai verk
tų dabar ir pažiūrėtų i jaunimą, 
grįžkite prie Vyčių katalikiškos 
organizacijos ir dirbkite Bažny
čios ir Tėvynes laimi.

Krūmelis
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Tariam padėkos žodį rengėjams, 
kurie mums surengė tokį didėlį 
“suprise party” 13 d. balandžio 
mėn. Taipgi dėkojame visiems pri- 
sidėjųsįęms, kurie buvo atsilankę į 
“party” ir kurie nebuvo. Visiems 
tariam širdingai ačiū. Mes visai 
nesitikėjom savo gyvenime tokios 
didelės dovanos gauti, tai yra’ 
front room setą, nuo savo draugų 
ir draugių.

. Dar tariam širdingai ačiū pp. B. 
E. Leskiams, pp. J. U. Šukiams, 
pp. Raulinaičiams ir pp. B. V. Sa
dauskams.

Su pagarba,
J. M. Murauskai

Nedėlioję, gegužės 26 d. Šy. An
driejaus parapijos svetainėje į- 
vyksta nepaprastas vakaras, ku
riuo mūsų žmonės jau iš anksto 
baisiai susidomėjo. Tik pamany
kit. visi Philadelphijos amerikonų 
laikraščiai gražiai aprašė apie tuos 
artistus, kurie pildys tą programą. 
Šimtamečio Jurgio Skinderio net 
kelius paveikslus buvo įdėję, o re
porterių iš amerikoniškų redakci
jų net keli desėtkai buvo suvažia
vę, kad tą stebūklingą senuką pa
matyti ir jo paveikslus nutraukti. 
Artistas Stasys Pilka žymiausias 
lietuvis artistas, kurį iki šiol tik iš 
rekordų pažįstame, arba apie kurį 
tik laikraščiuose skaitėme, žada 
mus taip pralinksmint, kad iki ru
denio neužmiršime! Šimtametis 
Skinderis papasakos apie senovės 
lietuvių gyvenimą, apie tai, kas 
dabar Lietuvoj dedasi, jis padai
nuos juokingų senobinių dainelių, 
pašoks džigą, polką ir rusišką ka
zoką. Kiti artistai, apie kuriuos 

į daug vietos užimtų prirašyti, žada
• T• 1 1 • 1*1 1 • t •
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lyvaus vaidinimo vakaruose. Ope
retė “Tekančioji Marjona” bus 
atvaidinta du kartu vakarais, ge
gužės 24 ir 25 šiais metais, šv. 
Kazimiero Bažnyčios salėje.

Balandžio 14 d. šv. Onos Dr. ir 
Marijos Vaikelm Dr. surengė mū
sų klebonui kun. K. A. Vasiui var
do dienos iškilmes. Bažnyčia bu
vo gražiai papuošta. Iškilmingos 
šv. Mišios. Per mišias draugijų 
narės ėjo “in corpore” prie šv. 
Komunijos.

Į Visu kitų įvykių sunku net su
minėti! buvo keletas krutamųjų 
paveikslų vakarų parengimų, ne 
tik iš Lietuvos, bet ir šiaip pamo
kinančių, basket-ball ratelis judė
jo per žiemą gana smarkiai. Jeigu 
tik taip Wostfieldo jaunimas kra
tės tolinus, darbuosis, o senieji 
rems, tai žengs nepaprastu žings
niu pirmyn. Mūsų mažoji koloni
ja paliks užpakalyje net didžiąsias 
kolonijas, o tai vis pasidėkojant 
mūsų darbščiam, visų gerbiamam 
klebonui kun. K. A. Vasiui.

Pipiras

LAWRENCE, MASS.
— \

Federacijos skyrius savo mėne
siniam susirinkime, geg. 8,-1929, 
nutarė šelpti šiaurės Lietuvos ba
daujančius. Išrinkta komisija at->su savim didelių Hnksmybių atsi. 
sišaukti į draugijas ir visuomenę, l vp*įj p0 pjrmo vakaro Philadel- 
rengti vakarą jų labui. [phijoj šv. Kazimiero svetainėje

Geg. 26 d. 7:30 vai. vakare kon-išmonės sakė, šad “Pilka ir patį 
certas ruošiamas šiaurės Lietuvos 'Vanagaitį su programa subytino,” 
badaujantiems. Programą išpil-j tad visi skaitlingai. Susirinkime į 
dys prof. Antanas Židanavičius su I parapijos svetainę garbingus sve- 
savo mokiniais iš Lavvrenco, Bos-’čius pasitikti ir jų programa pasi- 
tono ir Norwoodo. Badaujantiems perėti, 
auka bus renkama prie durų nuo 
mažų 10c.. nuo suaugusių 35c.

Dvylika vaikų statosi Palango
je vasarnamį. Alano apeisią Law- 
rcnco sodalietes. Vaikinų komisi- 
jon įeina : P-etras Amšiejus, Pily
pas Bingelis, Antanas Dovainis.

Daug bažnyčion lankosi žmonių. 
Per misijas, kurios baigėsi balan
džio 28 d. kas vakaras bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Lankosi jų 
daug ir į gegužines pamaldas se- 
redomis ir pčtnyčiomis. Daug žmo
nių buvo bažnyčioj per Šeštines.

R.

t

Lietuvių gyvenime judėjimas 
šioje kolonijoje eina visu smarku
mu. ypatingai šiais metais; tik ne- 
sigarsinama, mat mūsų rašytojai 
pailso, nespėja rašyti, vis turi da
lyvauti tai viename tai kitame pa
rengime.

šiais metais prie bažnyčios pil
nai įrengta salė. Pastatyta nauja 
estrada, naujai ištėpliota salė, pui
kios seenerijos, dekoracijos, kokių 
nelabai kur galima matyti Esant 
geresnėms apystovoms teatrali- 
niems veikalams ir jų vaidinimas 
pasidaugino.

Pirmutinis žymus veikalas at
naujintoje salėje buvo vaidintas 
“Piloto duktė.” Areikalas didelis 
ir gražus. Vaidino Marijos Vai
kei ių Dr-jos narės. Prisirengė pui
kiai, drapanos rinktinės, imant 
domėn seenerijas ir .šviesas, visas 
vaidinimas išėjo žavėjančiai pui
kiai. Matėsi, kad mūsų merginų 
esama tikrai gabių vaidintojų. 
Veikalas buvo vaidintas du kartu, 
žmonių buvo perpilnai, visi paten
kinti ir net ilgai kalbėjo, kad jei
gu dar kartą tą patį vaidintų, vėl 
eitų visi pažiūrėti ir pasigėrėti. 
A'aidinimą surengė, išmokino ir 
vadovavo patsai klebonas kun. K. 
A. A’asys.

Nusisekus pirmamjam veikalui 
taip gerai, dabąr yra rengiamas 
kitas, muzikalinis veikalas. čia 
tai dabar intraukiama paskutinės 
jėgos. Riekiama taip augštai, ko 
nestengia pasiekti net didelės ko
lonijos. Statoma operetė “Tekan
čioji Marjona,” tai linksma, žymi 
muzikalinė komedija. Dalyvauja 
aštuoni solistai vaidintojai ir 40 
chorisčių, šokėju. Rengiama išpil
dyti su visais net mažmožiais, ge
riausiu parodymu ir išpildymu, 
taip kaip dainavime, vaidinime ir 
scenos šokiuose. Drapanos yra 
samdomos rinktinės ir vaidinimui 
tinkamiausios, žodžiu rengiamasi 
veikalą išpildyti taip, kaip jis v- 
ra pildomas didelių miestų teat
ruose. A’aidinimą rengia klebonas 
kun. K. A. A'asys. A'aidintojus 
muzikoje ir vaidinitiie lavina tam 
tikslui samdytas specialistas, pro- 
fe.sionalas, vaidinime dalyvauja 
tiktai vietos jaunimas. To veikalo 
pastatymas labai brangiai atseis. 
bet daroma tai tikslu išlavinti mū
sų jaunimą, parodyti ką jie gali 
padaryti, jeigu tik nori ir parody
ti lietuviams ko jie niekad dar ne
matė. Tikimasi kad ne tik vietos 
lietuviai, bet ir apylinkės lietuviai, 
parems šį darbą ir skaitlingai da-
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Balsas Iš Lietuvos

M. A. B.

PRANEŠIMAS

Direktoriai

i

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte 
SKAITYKITE • v STOCK RŲOM

j 10 Ellesworth St., Worcester|
i Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336Į

BRANGUS TAUTIEČIAI

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas Įvyks Rugpiū- 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
III.

MARŠRUTAS

cidetuvių Prekybos Bendrovės 
Šėrininkams

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIŪS i

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir i 
išrendavojam automobilius vestu-, 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
mama. 1
Gyvenimą Vieta: 194 Millbury St) 

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

ter, Mass. Tel. Park 2795.

MOSy LAIKRAŠTĮ”

BRIDGEPORT, CONN.

Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau- 

įsias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!

JOS. G. ZUROMSKIS!
ž

Vienintelis lietuvis laisninotas e-I 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity-f 
rimo. Taisome ir {vedam motorus 1 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-1 
ine ir parduodame radlos. £

Reporteris

1

Gegužės 19 d.—Latvrence, Mass.
-pakarę)

Gegužės 20 d.—Nashua, N. II. 
deąužės 23 d.—AVorcester, Mass. 

Gegužės 25 d.—AVorcester, Mass.
K

Gegužės 26 d.—Gardner, Mass.
(po piet)

Gegužės 26 d.—Athol. Mass.

(vakare)

29 d.—AVestfield, 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.—Newark, N. J.
Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa.
Birželio 9 d.—Plymouth, Pa. 

' Birželio 12 d.—Pittston, Pa.
Birželio 14 d.—Kingston. Pa. 

•Birželio 15 d.—AVilkcs Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—Scranton, Pa.
Birželio 18 d. Baltimore, Md.

•k.

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjnrie- 
ai meilę ir prisirišimą prie gimto

sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš DidijĮ Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
•‘šaltinis.’’ Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu.

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

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

Su pagarba.
“šaltinio" Administracija

XI METAI XI METAI

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio pusmetinis suva
žiavimas įvyko gegužės 12 d. šv. 
Jurgio parapijinėj svetainėj, 
Bridgeport, Conn. Sesijas vedė 
apskričio pirmininkė V. Petraitie- 
nė.

Iš įvairių komisijų raportų pa
sirodė. kad išvažiavimo komisija 
sparčiai dirba ir apskričio išvažia
vimas įvyks Glastonbury. Conn., 
Lietuvių parke, liepos 7-tą dieną. 
Nekurios kuopos jau pridavė savo 
dalis programo. Daug įvairumo 
programe bus. New Britain’o kuo
pa užkvieė No. Manehester’io kuo
pą lenktynėse varyti kiaules į jo- 
marką; Ilartford’o kuopa kviečia 
Bridgeport’o kuopą’ lenktynėse 
valgyti krekes ir užbaigus pašvilp
ti. Čia paminėta tik maža dalis 
programo.

Apskritys protestuoja prieš lai
kymą šiemetinio seimo vakaruose, 
ir reikalauja, kad seimas įvyktų 
rytuose; ar Connecticut, Massha- 
ehusetts arba Pennsylvania vals
tijose, kad davus progą rytinėms 
kuopoms delegatus pasiųsti į sei
mą.

Suvažiavimą užbaigė malda, ku
rią atkalbėjo apskričio pirminin
kė.

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOSXIX-TAS 

KONGRESAS

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

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Kale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
—i

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPy DOMEIVISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR - 

KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

D L, VYČIU NAUJ. ANGLIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA- 
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

“Mūsų Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.

Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug.

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

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

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visa eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worce8ter, Mass.

“KARY" yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARTO’’ nr. yra linksmas skyrius “Kup
rines pabiros.”

Šiemet “KARYS’’ žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, 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.

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 j šį svarbų suvažiavimą.

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

Ona Viesnlaitė,
L. Vyčių N. A. Apskr. Rašf. <

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 
savaite pirmiau, tai yra į birželio 
9 dieną, Linden Park Union City, 
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 išvažjavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,

Rengimo Komisijos Naryl

.Y Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras
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Dalyvaus Choro 
Koncerte

knm- 
Ge- 
Tel. 
1822

VIETINES ŽINIOS

LIETUV. DUKTERŲ DR-J 
PO GLOBA MOTINOS 

VALDYBA

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

Art. RAPOLAS JUŠKA iš P hiladelphia, Pa. dalyvaus Šv. Pet
ro parapijos choro koncerto progTamoje, sekmadieny, gegužės 26 
d., Municipal svetainėje.

... ...

to kas dien 4:15 vai. 
iii kvotiniai. Pętnvčioj 
išpažintis/ Subatos ryte 
pirma šv. Komunija.

■ZJ

- 5

<

■
■'J

PO PERMAINŲ
Petro parapijoje netikėtos

Vaikų-niergaičiij pirmos Komu
nijos painokos laikomos šią savai- 

Ketverge 
jų pirma 
9 vai. jų

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijom................... $ 5.00
License kursas......... $10.00

Išsimokyk su musą naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston.
Kampas Union Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais.' 
Back Ray 9152

Trejybės šventėje, gegužės 26, 
2 vai. po pietų Įvyksta metinė 
procesija Panos Marijos garbei, 
.palyvaus visas parapijos 
mas: ' *”

PARSIDUODA
3-jų šeimynų namas ir 3 karų ga
radžius. Didelis lotas žemės. Gat
vė dabar baigiama taisyti. Šauki
te Parkway 2562—J. (G.-24)

PARSIDUODA
Dvi kampinės krautuvės, 2 šešių 
barių apartmentai. Visi įtaisai, 
riausia vieta Ashmont. $15,500. 
Talbot 2495. D. P. HOFFMAN.
Dorchester Avė.. Dorchester, Mass.

(G.-21)

PARSIDUODA
FARMA 107 akerių, geri budinkai, 9 
kambarių namas, 2 pečiai, rakandų, 5 
karvės. 3 arkliai, 40 vištų, 2 kiaulės, 
įtaisų ūkini, javų. Kaina $4,800,$2,200 
įnešti. Balansas $200 į metus. Rašy
kit: C. M. DOUGLAS, Ilerkimer, N. 
Y. (G.-31)

ART. R. JUŠKA ATVYKSTA 
Į BOSTONĄ

gegužės
po pietų Įvyksta

r*

jauni-

Sekmadieny, gegužės 26 dieną, 
Municipal svetainėje, 7:30 va t. 
Vakare •pįr'Ės švį Petrą parapijos; 
clibni, p. M. Karbhuskiii vfido- 
vąu j<mt,' koncertas,f ■ V UI i č Į

^Dainuos didysis ehoras-ir jo so
listės ir solistai. Be to, pasižadė
jo atvykti ir dalyvauti programo
je art. Rapolas Juška iš Phila- 
delphijos ir art. Elena Rakaus
kienė iš Chieagos. Pastaroji da
bar vieši So. Bostone.

Choro koncertai ir be pašaliniui 
pajėgti būna turiningi ir visuo
menę patenkinanti, bet.dabar ku- 
met- prisideda artistai Juška ir 
Rakauskienė bus nepaprastas.

Beje, programoje dalyvaus ir 
mūsų vietinė lakštutė p-lė M. Gri- 
baitū.

Patartina visiems atidėti visus 
reikalus ir reikalėlius j šąli ir 
gausiai ateiti Į ši choro koncertą.

Rap.

LDS. 1-MOS KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

Ketvirtadieny, gegužės 23 d.. 
7:30 vai. vakare, parapijos salėje 
Įvyks LDS- 1 kuopos susirinki
mas.

Kviečiame visus narius ateiti, 
ries bus svarstoma svarbūs klau
simai. Be to, turėsime prisireng
ti. važiuoti Į apskričio gegužinę, 
gegužės .30 d., Montello, Mass.

Valdyba

š Vietiniai kunigai bažnyčioje 
'manėms pranešė kad, kadangi 
ią -savaitę baigiasi velykinė, jie 
Jansys išpažinčių kas rytas per 
be jas šv. mišias seredoj ir pėt- 
vejoj vakare.
——------ i-----------

Tą pačią dieną Įvyko prakal
bos su pamarguiimaisj parapijas 
svetainėje. Kalbėjo kun. F. Vir- 
mauskia, naujas šv’ Petro parapi-1 
jos klebonai Jis labai gražiai 
išaišldho draugi j ų reikalingumą. 
Ragino moterys prisirašyti prie 
sios draugijos. Parapijonims bu
vo gera proga susipažinti su nau
juoju klebonu.

Kitas kalbėtojas buvo šios 
draugijos gydytojas P- Jakimavi
čius; Jis patari narėms neimti 
bereikalingai pašalpos. Gydytojo 
patarimais narės turėtų pasinau
doti. Jis pažadėjo visas nares, 
kurios prisirašė prakalbose, išeg
zaminuoti veltui, Mums garbė 
turėti tokį gydytoją.

Trečias kalbėtojas buvo visų 
mylimas klebonas kun. F. Juškai- 
tis iš Cambridge, Mass. Jis irgi 
ragino moterys rašytis prie drau
gijos. Dėkojame kun. Juškaičiui 
už prielankumą ir prakalbą.

Buvo ir pamarginimų. Pasakė 
eiles “Aš myliu tėvynę,” Bronius 
Janušonis.

P-lė Marijona_Kilmoniutė, mū
sų draugijos nenuilstanti veikėja, 
pasakė eiles.

P-nia Ona Ivaškienė pasakė ei
les “Joanos Mirtis.” Gražiai ir 
gabiai atliko.

Juokingą monologą išpildė p-16 
Genovaitė Zaujutč ir Paulina 
Lenčauskienė. Pastaroji vaidino 
vyro rolėje.

Daug juokų pridarė vyniojimas 
saldainių.

Juozas Stukas, jaunas berniu
kas skambino pianu. Labai ga
biai.

Po to, trys broliukai Stukai 
sudarė trio, vienas pianu, o du 
smuiku pagrajino keletą muzikos 
šmotelių.

Mūsų draugijai garbė turėti 
gabių ir talentingi! narių, kurie 
sugeba išpildyti programą. Gar
bė tėvams pp. Stukams, kurie 
taip gražiai mokina vaikus.

Patartina visoms moterims dė
tis prie šios draugijos, o ypač 
jaunos mergaitės turėtų prisira
šyti.

Draugijos vardu tariame padė
kos žodį kalbėtojams ir mėgėjams 
už išpildymą- pro gramo ir publi
kai už atsilankymą.

Valdyba

šv.
kunigu permainos sujudino para- 
pijonus. Įvyko ir susirinkimas, 
bet buvęs klebonas kun. K. Ur
bonavičius atėjęs i susirinkimą 
pareiškė, kad jis prašęs būti per
keltu ir kad tas Įvyko sulig jo 
noro.

Parapijonys apgailestavo gerų 
vadų, kurie taip gražiai darbavo
si parapijoje, bet supratę kaip 
permainos Įvyko nusiramino ir 
džiaugiasi susilaukę naujo klebo
no ir naujo vikaro.

Sekmadieny, bažnyčioje žmonių 
buvo daug. Abu kunigu paaiš
kino žmonėms apie permainas ir 
tvarką parapijoje. Žmonės pa
tenkinti. Yra ir tokių, kurie vi
sumet zurza, bet jų nė angelas 
atėjęs iš dangaus nepatenkins.

Rap.

APVAIKŠČIOJO METINĘ 
ŠVENTĘ

Gegužės 19 d. šv. Petro bažny
čioje 8:45 vai. ryte Įvyko Lietu
vos Dukterų draugijos po globa 
Motinos Dievo mętinių sukaktu- 
vių paminėjimas. Kun. F. Nor- 
Lutas laikė šv. mišias už mirusias 
draugijos nares.

Apie 300 narių “ir. corpore” 
dalyvavo ir išklausė šv. mišių ir 
priėmė šv. komuniją.

K4 REIŠKIA SKAUS
MAS

Gal nel-a nė vieno, kuris 
nebūtų susipažinęs kokoje 
nors formoje, sų jausmu žinomu kaipo skausmas. Pa
prastai si pažintis su nema
loniu -ir dažnai pavojingu, 
apsireiškimu yra ypatingu 
kentėjimu įgyta. Gali būti 
jr tas, kad1 matant kitus 
kenčiant, sukelia supratimo 
ir branginimo jausmas to
kiam apsireiškimui.

Skausmą galime išaiškinti 
kaipo keistą, ypatingą jaus
mą, randantis kūne. Šis 
jausmas gali būti nelygus, 
kartais lengvas, o kartais be 
galo smarkus. Simptomai
laeina nuo suirimo kokios 
nors kūno dalies; nuo ligos 
arba nuo smarkaus sužeidi
mo. Trumpai sakant, skaus
mas yra ženklu kad kas 
nors jau negerai. Jis gali 
)ūti pavojingu arba ne. Yra 
ai specialis jausmas, gani
os • parūpintas, kad palai
dus ir apsergėjus žmoniją. 
Yra tai sveika proto reak
cija kokiam nors sužeidi
mui.

atrodantis, yra pervergė j i- 
mu prieš staigų arba peril- 
gą laikymą odos prieš saulę.

Skausmo laipsnis neparo
do kiek kūnas sužeistas. Y- 
ra labai pavojingų padėčių, 
kuriose, skausmo ąrba visai 
nėra, ar yra tik.$iek mažai, 
kad kartais suklaidina. Pa
vyzdžiui', staigus appendici- 
tis ligos apėmimas, be 
skausmo, suz dideliu barščiu 
ir smarkiu širdies plakimu, 
nors nevisuomet viskas apsi
reiškia. Džiovos liga papras
tai esti be skausmo. Gali net 
nebūt skausmo labai pavo
jingoj ligoj — difterijoj.

Vidaus organai, kaip pil
vas, širdis ir inkstai prastai

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOį 
VALDYBOS ANTRASAI/

——“f c. .■ 

Pirmininkas — J. Grublukai
24 Prescott St, ReadvtuUMt* */ 

Vice-Pirmininkas — J. Markellonh
140 Bowen St, So. Boston, Ma* 

Prot Raštininkas — P. Midus,.
541 E. Seventh S t. S.. Boston, Mt 

Fin. Raštininkas — M.Selklz, .
304 W. Broadvvay, So. Boston, T’ 

Iždininkas — V. Balutis . —
36 Mercer St, So. Boston, Ma* 

Maršalka — J. Zalkls,
7 Winfield St, So. Boston, | 

Draugija laiko susirinkimus kas
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
num. 492 E. Seventh St, 
sal£j, 7th 8t, South Boston,

L. R K. SALDŽIAUSIOS 
V. J. PAŠALPINĖS DEJOS 

VALDYBA
_______ , •

VASARINĖ KRAUTUVĖLĖ
Gegužės-May 12 d. atidarėmę 

vasarinę krautuvėlę ant kampo I 
ir Columbia Rd., So. Boston (City 
Point); Laikome visokių rūšių gė
rimų. lemonado, visokio šokolado, 
visokių saldainių ir Birutės sal
dainių, ką tik iš Lietuvos parga
bentų. tikrų lietuviškų 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 
kokj žydą eiti pirkti ir brangių 
mokėti, tai verčiau pas mus užei
kite ir pigiau viską gausite ir karš
tu šuniukų. Mes savo žmonėms 
visada geriau ir pigiau patarnau
sime.

Savininkės šio biznio yra Ona 
SIAURIENĖ ir Ona STANIULIU- 
TĖ.

Išėjęs pasivaikščioti nepamirš
kite užeiti nori pažiūrėti, o užtik- 
rinam kad ir kitą kartą ateisite.

(G.-24)

1

Pirmininkas — V. T. Savickas, -.
427 B. Seventh St, So. Boston, M** - 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas*
885 Broadway, So. Boston, MaMk;. 

Prot Raštininkas — V. Tamollmu*
40 Marine Rd., So. Boston, Ma* 

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

Kasierlus — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Mass. f 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant- 
rą panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30 • 
vai. vakare, pobažnytlnėj svetainė, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

miršti to, kad kur skausmas 
gydymui kenkia, kaip sąna
riuose, negalima duoti tin
kamo mankštinimo dėlto, 
kad kiekvienas judėjimas 
priduoda skausmo.

Gale, skausmas yra vienas 
iš gamtos svarbiausių įran
kių žmonių persergėjimui, 
kad jų protinė ir fizinė lyg
svara suardyta. Skausmas 
atkreipia doinę ir tūomi yra 
persergėjimo ženklu. Jei 
jis tęsiasi, šis jausmas iš
šaukia visišką ir atsakančią 
investigaciją. Nors kartais, 
yra protui žinios perdavimo 
būdas. Yra pranešimas, kad 
neviskas gerai arba kuri 
nors kūno dalis sužeista, ir

sutvarkyti skausmo ženklu jei nepalengvinama, pasek- 
perdavimai. Todėl, svar- mūs gali būti visiškai arba 
biuose šių organų suirimuo
se, skausmas neapsireiškia. 
Smarkus, bet kartais tiktai 
laikinas galvos skaudėjimas 
gali ir negali būti pavojin
gu. Inkstų liga' vadinama 
“Bright’s Disease” ir netu
rinti skausmo, gali būti pra
gaištinga.

Adenoidų plėvelė, išlcng- 
vo augdama, ir uždarydama 
vaiko per nosį kvėpavimą, 
retai kada duoda skausmo 
ženklus. Bet blėdies daug 
pridaroma. Taigi aišku, kad 
skausmas, kuomet jis apsi
reiškia, nors reikalingas kai
po ženklu, bet nepasirodo 
pavojingas ligosi*. Vienok, 
yra spėjama, kad 90% visu 
ligų prasideda su skausmu 
arba skausmas apsireiškia 
kokiame nors ligos periode.

Abelnai, yra dvi skausmo 
rūšys. Viena, žinoma kaipo 
objektyvinė, yra iš priežas
ties matomo sužeidimo, li
gos arba kito suirimo. Kita 
•yra subjektyvė priežastis, 
kurios nematome. Aiškinant 
skausmą, reikia atsižvelgti į 
protinę padėtį, sveikatos 
laipsnį ir fizinus atradimus.

Nesąžiningi žmonės visuo
met manė, kad skausmas v- 
ra pavojingos ligos ženklu. 
Taipgi, jie galėdavo parduo
ti brangius, nereikalingus ir 
kartais pavojingus vaistus 
tiems, kuriems būdavo rei
kalingas atsakantis gydy
mas. Minties padavimo ga
le yra tokia,-kad dauguma 
žmonių; perskaitę vaistii ap
garsinimus, įsivaizdina viso
kias ligas. Užsibaigia netin
kamu patarimu ir gydymu, 
taip kad tikra liga nėra su
žinoma, ir taip tęsiasi nė 
kiek nepalengvinta.

; Kartais skausmas 
kantriai kenčiamas su grei
to pasigerinimo viltingi. Vie- 

i toj paklausius pavojaus žen
klų ir ieškojus palengvini-

■ mo pas atsakantį gydrtoją, 
žmogus kenčia skausmuose. 
Tuo tarpu, liga palyginant 
su išlengvo degančia ugni
mi, žengia pirmyn ir pasi
daro nebeišgydoma. Dau
guma, dargi neatskiria 
skausmo nuo ligos, manyda
mi; kad jau sveiki?skausmui 
pranykus. Vienok tai gali 
būti pavojingas apsirikimas, 
ypač dėlto, kaip jau žinoma, 
kad svarbiausios ligos apsi
reiškia be skausmo.

Skausmo kontroliavimas 
kartais esti nejižsitikėtinas 
ir sunkus. Reikia nepa-

arba neatitaisomas nuosto
lis.

Skausmas, būdamas ženk
lu arba persergejimu, kad 
padėtis reikalauja prižiūrė
jimo, lošia labai svarbią ro
lę. Todėl, nežiūrint kokhio 
būdu bus stengiamasi sulai
kyti skausmą, bus atlikta 
svarbi priederme sužeidimo 
vengiant, kuris gali būti li
gos priežastimi.- Kartas nuo 
karto fizinis išegzaminavi- 
mas yra geriausias būdas 
tai daryti, ir nėra pat artina 
laukti, kol ’kas jau negerai 
vra. F. L. I. S.

Yra keletas svarbiu faktų 
paliečiančių skausmą, kurie 
yra gerai žinomi, bet neuž- 
;ektinai atjaučiami. Pavyz
džiui, dauguma moterų pa
kenčia skausmą geriau negu 
vyrai. Yra taip pat žinoma, 
<ad skausmas labiau jaunes
nių jaučiamas. Nors paina- 
iniai nesubrendęs ir pradi

nis, skausmo-.jausmas taip 
žmoguje išsivystęs; kad kas 
kart atsikartoja dažniau ir 
darosi svarbesniu. Prie to, 
dabartinis gyvenimas ir dar- 
30 padėtis daro žmogų la
biau prieinamu prie sužeidi
mo ir taip pat prie skaus
mo, negu seniau. .

Skausmas savai n ii nėra li
ga, bet kokios nors ligos 
proto pripažinimas. Pavyz
džiui, danties skaudėjimas 
yra pagedusio ar išpuvusio 
danties ženklu. Netik rei
kia tuoj aus ieškoti palengvi
nimo pas atsakantį dantų 
gydytoją, bet reikia steng
tis, kad išvengus panašaus 
atsikartojimo. Reguleriai 
lankant "dantų gydytoją, kol 
dar skausmo ženklo nėra, y- 
ra protingas nusistatymas.

Skilvio nemalimo skaus
mai yra persergėjimai prieš 
netinkamo valgio vartojimą 
ir greito valgymo paprotį. 
Dažnai tokie skausmai pra
našauja pavojingesnes ligas. 
Nežiūrint kaip būtų, toks 
skausmo ženklas neturi būti 
nepaisomu. Kuomet tinka
mi valgio papročiai nieko 
negelbsti, geras išegzamina- 
vimas ir gydymas yra rei
kalaujamas. Naudojant vi
sokius vaistus piktai laikinai 

svar-

DIDELIS BARGAIN’AS
akrų farma, 40 akrų puikios dir

bamos žemės, daug gero miško ir pui
ki ganykla su upeliu: pirmos klwx>s 
bmlinkai, stuba 9-nių kambarių su vi
sais moderniškais įtaisais, paukštiny- 
čios dėl 10,000: visokie ūkio padargai 
ir mašinos, malkų pjaunama magina 
ir Ford trokas; apie 50 tonų šieno, 6 
karvės. 2 arkliai, 8 kiaulės, apie 500 
xištų. Prie gero kelio apie 18 mailių 
nuo Roston’o. Prekė tik $8.500 ir par- 
siduos ant lengvų išmokesčių.

3-jų šeimynų namas 15-ka kamba
rių su elektros šviesoms ir kitais pa
togumais arti Columbia Road, City 
l’oint'e. Labai geras pirkimas, nes 
savininkas nori greitai parduoti ir 
važiuoti į farmas. Prekė $0.000. IJel 
platesnių informacijų atsiklauskite pas 
mane.

JUOZAS BALUŠAITIS
W. TilIIlD ST.. SO. BOSTON 

Telefonas S. B. 0418-R
N

Pirmininkas — Mot Versiackas,
694 E. Fifth St, So. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,
125 Bowen St, South Boston, MasM. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejnna^'
450 E. 7th S t, So. Boston, Mass. . 

Fin. Raštiųlnkas — Pranas ToleikiĄ*
109 Botven St, South Boston, Masą. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, ;
150 H Street, South Boston, Ma*

Tvarkdaris Kazys Mikailonls, _r
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. « 

Draugija laiko savo susirinkimas kas 
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt^ 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pletlJC 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prlą 
musų draugijos.

—-<——

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA/

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

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

Prot Raštininkas — Albinas Nevietą*
948 E. Broadway, So. Boston, MmL' 

Fin. Ražtininkas — Juozas Guzeviėittą
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, So. Boston, Maa$> 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedSldienJ kiekvieno mėnesio 2
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 J 
E. Seventh St, So. Boston, Mass. - -------------------------------------------------“^4 

gv. JONO EV. BL. PASALĘ
DR-JOS VALDYBA

—
Pirmininkas — M. Žioba, ' ’ '"■‘‘f 

539 E. 7thSt., So. Boston, Masfc — 
Telephone South Boston 3552-B' ri 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskai^ 'f
24 Thomas Pk., S. Boston, Maa|.g^ 
Prot. Raštininkas—J. GliueckiA - 
5 Thomas Pk., S. Boston, Ma* 

Fin. Raštininkas — M. SeiRis, */-i
366 Broadway, S. Boston, Ma*.-? 

Kasierius — A Naudžiūnas, ¥ \
885 Broadway, So. Boston, Ma*.. 

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

Draugija laiko susirinkimus ki
trečią nedėldienj kiekvieno ja 
nėšio, 2-rą valandą po - 
parapijos'salėj, 492 E. Seve
St., So. Boston, Mass.

PLUMBING IR HEATING

FURNACF. IR PEČIUS 
TAISOME.

A'fllftome ir Liefttvifkai

382 Broadway, South Boston

Tel. South Boftton 2870

r *

DANIEL J. FITZGERALD

C "

Švieži Birutės Saldainiai
PIKNIKAMS IR VISOKIOMS PRAMOGOMS : -

Gavome siuntinį Birutės saldainiu apie dvidešimts 
rūšių-ir parduodame supakuotas į vieno švaro-de- 

.. žutes po' 75c. Pašto išlaidas ints padengiame.
Taipgi krautuvės gali gauti saldainius supakuo

tus į 10 arba 11 svaru dėžes.
Draugijos arba parapijos rengdamos piknikus 

,rali gauti už Jabaį prieinamą kainą. . \ ,
Kreipkitės pas:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
366 West Broadway South Boston, Mass.

TURĖJO PRASTĄ SVEIKATĄ, 
NERVINGUMĄ, NEGALĖJO 

MIEGOTI
Ponia T. B. Bedd. Hatfield, Ark., 

gavo tiek daug pagelbos nuo vartoji
mo Nuga-Tone, kad ji rašo išdirbinė- 
tojnms ir pasako kokias ji gavo geras 
pasekmes. “Tai yra geriausios gyduo
lės kokias kada nors aš vartojau.” ji 
pašo: “Aš turėjau prastą sveikatą ir 
negalėjau atlikti savo darbo. Aš nega
lėjau naktimis miegoti, buvau ner- 
vuota, aš negalėjau pakęsti jokio triukš
mo. Dabar mano sveikata yra daug 

.geresnė, aš naktimis gerai miegu. Man 
neužtenka žodžių užtektinai išgirti 
Nuga-Tone.”

’ J'irš miliono vyrų ir moterų surado 
didžiausią ptfgelbą vartodami šias pui
kias gyduoles. Faktiškai nei vienų gy
duolių markete nėra taip gerų nuo 
prasto apetito, menko vidurių virškini
mo, ganų viduriuose, raugėjimo, skil
vio. žarnų, kepenų trubelių. silpnų 
inkstų Ir pūslės, chroniško užkietėji
mo, svaigulio, paradinio svarunjjtp Ir 
.stlprnmo, prasto ’ miego, silpnų nervų 
ir panašių nesmagumų. Jei Jūsų svei
kata yra menka, arba jus esat silpnas, 
jus turit tuojau bandyti Nuga-Tone. 
Jos yra parduodamos pas visus gy
duolių vertelgas. Jei Jūsų vertelga ne- 

• turi Nuga-Tone stake. reikalaukit, kad 
tų Jums iš olsello vaistinės.

daž- 
prieš

pagelbsti ir uiįslopina 
bius skausmo ženklus.

Galvos skaudėjimas 
nai reiškia protestą, 
persivalgymą. ' Kartais yra
iš priežasties tkių skaudėji
mo. Nekuriuosč atsitikimuo
se galvos skaudėj i mhs yra 
labai pavojingas padėties 
^enklu—kaip ifai, smagenų 
sutinimu^ikies 'nervų page
dimo, kraujo nvkimo ir ki
tų ligų. Net saulės nudegi
mo skausmas, hors menku

v jv

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

Vice-Pirmininkė—Ona Znl
11 Monks St., S. Boston, Ml 

Prot. Ražt. — Ona Si
443 E. 7th St, S. Boston, 
Telephone South Boston 

Rašt — Bronislava CS 
29GouldSt, W.Boxbury, 

Iždininkė — Ona Stani
105 W. 6thSt, S. Boston, 

Tv&rkdarė — Ona 
1512 Columbia Rd., 

Draugija savo susirinkimus ll 
kas antrą utarninką 
mėnesio, 7:30 vai v 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos rsfludab 
tės pas protokolą 
laiiku ar telefonu.
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Išrastas naujas metalas, dėl kurio labai nudžiugo lagūnai. Tas metalas 2 kartu 

r stipresnis už plieną ir 2 kartu lengvesnis už aliumini ju. 
P jo dabar 'dirbs svarbias ęroplano mašinos dalis. Da- 
Ijartinis 400 arkliu jėgos mo- -ioras, kurs sveria 300 arba 

kilogramų, pakeitus■ 
plieną tuo nauju metalu, va- dinamu bevilijumi, svers tik 
80 kilogramu.

įįčy:'-z
Taip pat išrastos baisios 

^jos vadinamos k a k o d ii j zo e i a n i d, kurios yra stipresnės už visas lig šiol 
,buvusias dujas, nes jomis 
įgalima numarinti žmogų 
tfv i e n u a k i jn i r k s n i u. Tas dujas moka padaryt jau visose didžiose valstybėse. 
Kad žiurkėms ir pelėms išrastų kokias dujas, tai bent 
džįaugtųsi žmonės, o dabar ant vos

GERAS IR BLOGAS 
IŠRADIMAS

padėtyje. Jo.šeima panorė
jo grįžti Lietuvon. Tam. 
tikslui atsiekti tėvai Saka
lauskai pardavė savo feito- 
riui negrui 8 mėn. mergaitę. 
Už tai jiems negras prižadė
jo išpirkti į Lietuvą laiva
kortę ir dar primokėti. Bet 
gavęs mergaitę, atsisakė to
kią sumą mokėti ir tik ret
karčiais duoda po keliolika 
milereisų ir mergaitės grą
žinti nemano.

Kaune vienas grįžęs iš 
Brazilijos Lietuvos pilietis 
vaikštinėja ir giriasi parda
vęs ar užstatęs už 70,000 litų 
sayo pačią, kokiam tai muri- 
nui. Dabar jis gyvena iš ų 
pinigų be darbo ir nesigėdi- 
na pasakotis apie padarytą 
gešeftą, bet net tuo didžiuo
jasi.

'*r

to biedno žmogaus gal- 
viską išradinėja.

“.V. L.”

Begalinis švelnumas yra 
didžiausia dovana tikrai di
delių žmonių.—D. Reskinas.

STATISTINIŲ
“ RINKIMAS

• »* ’_____________________ _£

‘S

 '

; Iš priežasties įvykusių netikėtų kp.» Cambridge, Mass., Petras
permainų, “Statistinių Žinių” 
Centro raštinėje užsilikusios pir- 
miaus prisiųstos, bet iki šiol ne
paskelbtos sekančios statistinės ži
nios :

Kadaitis,

KAIP BRAZILIJOJ 
ATSITINKA 

į Brazilijoj vienas lietuvis 
Juozas Sakalauskas, turin
tis žmoną ir dvi mergaites, 
bedirbdamas Light B-vės 
darbuose prie Santo Amato 
susirgo ir atsidūrė sunkioje

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose—daro jį kilniu.— 
Bovel.

Norint elgtis protingai, 
maža protingu būti. — T. 
Dostojevskis.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 įk> piet ir 

-/nuo G iki 9 vakare, šventą dieną 
pagal susitarimą

Tel. Brockton 5112
4 DANTISTAS

| DR. A. J. GORMAN
JĮ (GUMAUSKAS)
; | 705 Main St., Montello, Mass. 
v' (Kampas Broad Street)

Ofiso valandos: Ryte nuo 10$
I 10 iki 12 vai.; dieną nuo 2\
II iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.lĮ 
L Sekmadieniais pagal surtarties. t

SLA. — 282 kp., Freemanspur, 
III. — Simas Juodsnukis; 99 kp., 
Herminis, Pa., Juozas Andriosis. 
78 kp., Taylor Springs, III., P. Ra- 
cesa; 300 kp. Aurora, UI., 350 kp. 
Moundsville, C. Šalkauskas! 179 
kp., Utica, N. Y., V. Buornst; 274 
kp., Spring Valley, III., J. Gloulc- 
kas; 86 kp., Edvrardsville, Pa., J. 
Parulis; 320 kp., Philadelphia,Pa., 
E. C. Matulis; 65 kp., Manifold, 
Pa., Antanas Urbanavičius; 317 
kp., Rivesville, W. Va., K. Žukaus
kas; 73 kp., Pettsville, Pa., Julius 
Bulota; 141 kp., So. Fork, Pa., J. 
Valukas; 187 kp., New Philadel
phia, Pa., S. Bulota.

SLRKA. — 97 kp., Westfield, 
Mass., K. V .Masaitis; 166 kp., 
Middleboro, Mass., K. Dieviukas; 
2 kp., Cicero, III., Br. Palūbras- 
kienė; 12 kp., Shamokin, Pa., A- 
domas Marcinkevičius; 296 kp., 
Somersville, Conn., Stasys But
kus; 26 kp., Lewiston, Me., Peter 
Simonoy; 182 kp., W. Fitchburg, 
Mass., A. Steponavičius; 239 kp., 

., D. Tamošiūnas;

2 kp., Leviston, Me.,

innv
87 I. ■ Pittsburgh, Pa., Emi
lija Lukoševičiūtė.

Blaivybės — 7 kp.. Cambridge, 
Mass., Antanas Zaveekas.

Darbininkų Sąjunga — 37- kp.,
Levviston, Me., Peter Simonas; 8

Juokeliai
7 NE ŽMOGELIS, BET 

SENIŪNAS

— Pasakyk, žmogeli, kur čia į- 
i it i į Banką?

— Aš nesu koks žmogelis...
— Tat tamsta ne žmogus. Labai 

atsiprašau—to nežinojau. Tai gal 
nors pasakysi, kas esi?

— Esu tikras seniūnas! Taip!
“M. L.”

PER DAUG NORI

JX — O, aš įtė vienam savo

X vadui neduodu tokios didelės al- 
gos ,kokios tamsta reikalauji, — 

! pasakė kartą Rusijos carienė Ka- 
tarina II "aršiajai dainininkei Ga- 

i brieli.

karo

— Na. tai tada Įsakykit, kad ge
nerolai dainuotu,—atsakė ji ir ga- 

>'vo reikalaujamą pinigų sumą.
''I ’ “P-ris”

BEVIELIS TELEGRAFAS
—. Sakyk man, mielas, kaip tai 

atrodo tas bevielis telegrafas?
— Labai paprastas daiktas. Pa

sakyk savo moterei paslaptį ir pa
prašyk, kad ji niekam apie tai ne
kalbėtų—visi apie tai sužinos ir 
tai vadinsis bevielis telegrafas. .

“S-va”

Vyčių
Peter Simonas; 9 kp., N. S. Pitts
burgh, Pa., Emilija Lukoševičiu- 
tė. *

A. L. Aukse. Prieglauda—1 kp., 
N. S. Pittsburgh, Pa., Jonas A. 
Katkus. . . '

Tautos, Laudova — 43 kp., N. S. 
Pittsburgh, Pa., Jonas A. Katkus.

Pavienių Draugijų

Scranton, Pa.—Draugystė Mer
ginų prie Lietuvių Tautos Katali
kų Bažnyčios, F. Žinotos; Berne
lių prie L. T. K. Bažnyčios, F. J. 
Žinotos; Mergelių prie L. T. K 
Bažnyčios, F. J. Žinotos; Adoraci
jos Švč Sakramento prie L. T. K. 
Bažnyčios, F. J. Žinotos; Mokykla 
Vaikų, F. J. Žinotos; Birutės Cho
ras prie L. T. K Bažnyčios. F. J. 
Žinotas; Apginėjai prie L. T. K. 
Bažnyčios, F. J. Žinotos; šv. Cici- 
lijos Choras prie L. T. K. Bažny
čios:

N. Pittsburgh, Pa. — Draugys
tės Broliškos Pagalbos Dangun 
Žengimo, V. J. K., J. A. Katkus; 
Lietuvos Sūnų Draugystė, Petras 
Jesukas.

Cambridge, Mass. — Šv. Teresės 
Kūd. Jėzaus, Marcelė Zaveckienė; 
Šv. Vincento a Paulio, A. K. Po- 
tembergas; Šv. Stepono Jaunuo
menės, Petras Radaitis.

Cambridge, Mass. — A. L. R. K. 
Susivenvmo 127 kp., Vladislovas 
Jakavičia.

Lewiston, Me. — Didžiojo Lie
tuvos K. Gedimino Dr., Kazimie
ras Kalvelis; Lietuvos Dukterų 
Draugija, Peter J. Simonos; Šv. 
Baltramiejaus Draugija. Peter J. 
Simonos; N. P. P. Šv. Moterų 
Draugija, Agota Brutmozer.

Cleveland, Ohio. — Šv. Juozapo, 
M. Kilinskas. j

St. Clair, Pa. — Liet. Darbinin- V*
kų Literatūros Draugija, Antanas 
Kaunas.

.
rijos reikalinga su

rašyti ant lapų ir prisegti prie 
statistinės blankos. ,

%

3. Registruojama visos ir .yisoą 
draugijos ir klubai: ~bažnytinės) 
tikybiniai nusistaėiuaių^iarių,*ien 
tautinės spalvos abejutingų tikėji
me, prieštikybinių, bolševikų ir tt 
Mums visas reikia žinot ar kurią 
istoriją talpint ar ne — išspręs Lš 
teratinė Komisija.

4. Draugijos Jįąrįų valdybos at
sisako suteikti žinias galėtumėte 
paskelbti spaudoje- draugijds'na
rių žiniai. Valdybai atsisakius su
teikti žinias jas sutvarko tas kas- 
žino. I i

5. Yra dar kolonijų kuriose ne
turime paskirtų “S. Ž. R.” kolo
nijų tvarkytojų, nes trūksta mums 
žinių apie tai, kas galėtų tą bran
gią pareigą atlikti. Užtad blan-' 
kas išsiuntėme visų tose kolonijo
se esančiij centralinių draugijų 
kuopų sekretoriams, kurie pirmi 
suteiks žinias ir gerai surašytas, 
tie bus kviesti užimti vadovauti 
savo kolonijoj “Statist. Žinių” 
rinkime ir bus įrašyti istorijoj 
kaipo tvarkytojai.

Kolonijos kuriose truks mums 
genj norų žmonitj skelbsime visuo
menės žiniai kad uolesni apie tai 
sužinoję malonėtų pareikšti savo 
sutikimą.

6. Turint omenyje pradžioje “S. 
Ž.” rinkimo darbo kalbėtus man 
ne vieno vakarinių valstijų dar
buotojų žodžius: “Sutvarkyk maj
uose ir iš jų gauk žinias — sų mu
mis bėdos neturėsi,” dabar jau no
rėtųsi prisimint: “Rytai beveik 
sutvarkyti, iš mainierių žinios be
veik visos gauta, na... o kaip bus 
su vakarais.” Jau laikas ir vaka
rams uoliau pasidarbuoti!

Širdingai dėkingas visoms “S. 
Ž.” tvarkytojams ir rinkėjams.

Kun. S. Draugelis,
“S. Ž. R.” Centro Pirmininkas

Naujas “S. Ž. R.” Centro ant
rašas: 114 Spring Garden Street, 
Easjon, Pa.

V -----—
ĮVAIRIOS KNYGOS 

Mandagumas—įvairū. pata
rimai užsilaikymo draugystė
je 'ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A Staniu-—— 

, 20c,
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

Hucklębęrry Finas—labai, į------
domi apysaka--------------- 1-------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 įdomiK ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_______ $1.50

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

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

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Maldos Galybė. Istoriškas
I piešinys IV-tO šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon „j 
išguldė P. B. __________  u,25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas—^0e

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

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė- J. Gerutis_____________ 40e.

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas___ :---------60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. 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. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) .................. 25c

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. Parašė Ka
zys Puida ____ _ ___ _____ 50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ___ _________ —_________40c.

Etiropos Istorija. Vertė J. 
kndziulaitis — ---------------50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ____________ ___ _ 4.00
. Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
o

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das .......     25c.

naauskas. Vertė P. B,
Trumpi Skaitymėliai—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

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

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskj 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________________ t---- 50c.

...75c. 
Vertė

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

Patyrimai Didžiojoj

P. J. AKUNEVIČIUSLietuviš Gt&boriu s
258 Broadway, So. Boston

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

Biznierių

1. "North Side Pittsburgh, Pa., 
Juozas Kizis, Pranas Walkauskas, 
Ignas Rumeauskas, Julius Jaku
bauskas, etc., Jonas A. Katkus, 
pristatytojas.

Kolonijų

Castle Shandes, Pa. •— Mikolas 
Drulia.

Cambridge. Mass. — Vladislo
vas -Jakanicia.

Pittsburgh, Pa. — J. K. Mazu- 
kus.

Visiems “S. Ž.” tvarkytojams ir 
rinkėjams.

1. Skubiai prašome suregistruo
ti visas iki vienai draugijas, kuo
pas ir klubus nepaisant, partijų ar 
pakraipos gyvuojančias š. m. ge
gužės mėn. Registracijai blankos 
pagamintos ir išsiuntinėtos. Regis
tracija šių draugijų būtinai reika
linga nepaisant ar jų žinos jau pri
siųstos ar dar neprisiųstos.

2. Išsiuntinėta įlankos suregis
truoti visas žuvusias likviduotas 
draugijas ir klubus. Teikitės nuo
dugniai išrasti kuomet ir kokių 
draugijų būta kolonijoj. Draugi
jos kurios trumpai gyvavo ir ma
žai kuo pasižymėjo. Reikalingos 
bendros statistikos dalys, draugi
jos ilgiau gyvavusios ir nusipel
niusios lietuvių organizavime, pa
rapijai tvėrime, svetainių statyme, 
ypač reikalingos su jų istorijomis,

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

LAIDOJIMUS
/

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
lr sutanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visar 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Thlrd SL

Telefonas: South Boston 0304-W.

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 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas .... ...... —.....--- --------- 30a

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; 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—6 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__ 15

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

MALDAKNYGĖS 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celnloidos vir
šeliais) _________________ $1.00

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O/rio valanda: 

nuo 9 ĮM 12 ryte ir nuo 2:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais lr ne- 
dgldleDiais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

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

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

“UKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

į / “ū'KININKAS” išeina kas savaite gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemes dirbimą, gyvulių au
ginimą. šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“LTKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
‘ je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvoje, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dolerio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kaunas “ŪKININKO’’ administracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvvay, South Boston 

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žem narni jos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGI-JS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nno 9 ryto iki 
9 vakaro.

Nortntlejf teisingiansio patarnavi
mo ir gerinusių pirkiniu, kreipk i tfts 

pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
' t< i'.ua i.Jiini nitu., n,m—

Nervų q LIGO^ 
Vyrai, Moteįys, ir Vaikai 

kurie kenčia nuo iSgąsčio. 
isterijoj nemleffnjimo, nuo- 
vargio /arba Šiaip silpnų 

a nesijaučia kaip 
retų kreiptis pas 

gerų allstą.

Dr.Grady,^7&^.
Valandoj-. An ______ ________
dieniais ir SeStldienlata ia^Ėž ry- 
t“ n ~ —
nlsis 10—12 ti

E. V. WARABOW
(tVrubliauskas)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass.
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFICH 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-J

nervų t 
reikia

dieniais, ketrirta-
2—5, 7—8J vakare; sekmadie- 

“ Jttai.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

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

Telephone Unirerrity 8881-W

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 ------------------------------------ :

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys_________ 30c.

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

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia —1___________ _______ 25c.

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

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

,25c.

DARBININKAS
z

1»

366 Broadway, So. Boston, Mass.




