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J. E. KARDINOLAS 
V PASMERKĖ MADAS
' “ * i

i

XBOSTON, Mass., gegužės 
26 d. — J. E. Kardinolas 
O’Connell, suteikęs Sutvir
tinimo Sakramentą 1,100 
moterims, kurios atsivertė į 
katalikes, Šv. Kržiaus Ka
tedroje, pasakė pamokslą a- 
-pie moterų madas. Jis pa
reiškė, kad Šių dienų mados, 
kurias vaiko mūsų moterys, 
yra biauresnės negu, kad 
buvo pagonų laikais. Karak- 
1 erizuodamas moterų madas 
ir atsišaukdamas grįžti prie 
padonuno pareiškė, kad mo
terys, kurios vaiko madas 
ir Raudoja tepalus yra išdi
džios ir nelaimingos peteliš
kės.” i

Jis sako: “Nedrįskite eiti 
į bažnyčią išteptais veidais 
ir nepadoriais drabužiais. 
Tai yra įžeidimas Auk
ščiausiojo Dievo.”

J. E. Kardinolas už ma
das daugiausia kaltino tė- 
YĮis, kad leidžia savo dukre
lėms biaurotis tepalais ir 
nepadoriais* drabužiais.Jis 
sako, kad negalįs suprasti 
kaip moterys Dievo duota] 
grožę paslepia po dirbtina 
maska iš tepalų ir pudros. 
Atsišaukė i nvoteris atsiver- _  _ _ _ / ^ *■__ ateles Būti pavyzdžiu kitoms. 

Ar maža vra lietuvaičiu,V 4 7

kliriAF'Vertos pasmerkimo?

RUSUOS KOMUNISTŲ 
VALDŽIA SUŠAUDĖ 

TRIS

ITALIJOS VYRIAUSYBĖS 
VIZITAS LIETUVOS ’ 

VYRIAUSYBEI
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RYGA.—Laikraščiai pra
neša, kad Rusijos komunis
tų diktatoriai sušaudė tris 
aukštuosius savo valdžios 
valdininkus, kurie buvo opo
zicijoje prieš komunistų 
diktatorių Staliną.

Sušaudė be jokio teismo.

PROF. JURGUTIS NEATSI
STATYDINO

SUSTABDĖ SOCIALDE
MOKRATU VEIKIMĄ

KAUNAS. — Miesto ir 
apskrities viršininko nutari
mu Lietuvos socialdemokra
tų partijos su skyriais vei
kimas sustabdytas. Taipgi 
uždarytas ir jų centras ir 
uždraustas leisti “Socialde
mokratas.”

Tas padaryta po kratos jų 
redakcijoje kur rado daug 
plečkaitinjnkų literatūros.

KAUNAS. — Laikraščiai 
praneša, kad šią vasarą Ita
lijos vyriausybė padarys re
vizitą Lietuvos vyriausybei. 
Kaip žinome, 1927 m. vasa
ros gale Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir Užsienių rei
kalų ministeris pro f. Volde
maras viešėjo Romoje, pa
darė vizitus Italijos diktato
riui Duče Mussolini ir ki
tiems Italijos vyriausybės 
nariams. Be to, jis buvo pri
imtas ir Italjjos karaliaus.

Šiemet Italijos yvriausv- 
bės vardu revizituoti Lietu
vos vyriausybę atvyks Ita
lijos užsienių reikalų minis
terijos vedėjas p. Graudi. 
Apie jo atvykimo laiką pra
nešime vėliau.

^REVOLIUCIJA 
NEPASIBAIGĖ

MEXlcįciTY.—Prane
ša, kad JąliĮeų valstijoj įvy
ko fede 
jonieriais 
šimtas 
pat sužeii 
lotai no ___ r______
savo nertmižkus žygius kiek
vieną prieš raidišką sukili
mą bando irimesti katali
kams. Toki^F metodą naudo
ja visi Bažnyčios priešai. 
Bolševikai i|gi sako, kad tik 
katalikai priešinusi bolše
vizmui. Bet faktai ką kitą 
parodo.

Yr*.-

r su revoliuci- 
imas. Xpie 

tą ir apie tiek 
Meksikos deš
ini pateisinti

f
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Dėl pasklidusiu gandu a- 
pie Lietuvos banko valdyto
jo pro f. Jurgučio atsistaty
dinimą “Elta’’ Įgaliota pra
nešti, kad jokio atsistatydi
nimo prašymo nėra gauta.

DIKTATŪRA ISPANIJOJ PASI
BAIGSIANTI 1931 M.

Primro de Rivera išleido 
atsišaukimą į ispanų tautą, 
kuriam pareiškia, kad par
lamentariniais pagrindais 
paremta vyriausybė galės 
būti sudaryta Ispanijoj ne 
anksčiau, kaip 1931 metais.

IR VĖL EKSKURSIJA 
LIETUVON

Daug kas klausia kam ir 
kaip siųsti aukas nukentėju^ 
siems nuo nederliaus Šiau
rės Lietuvoje. Amerikoje 
priima aukas ir persiunčia 
LietuvorTA. L. R. K. Fede
racija.

Jeigu kas nori siųsti au- 
ikas tiesiog Lietuvon patar
tina siųsti Lietuvos Katali
kų Veikimo Centrui. Kata
liku Veikimo Centras aukas • r
išdalins ten kur reikalinga.

Siųsdamii aukas nukentė- 
jusiems Šiaurės Lietuvoje 
per A. L. R. K. Federaciją 
išrašykite monev orderį ar
ba čekį kun. J. Švagždžio, 
Federacijos iždininko vardu’ 
ir pasiųskite Federacijos 
Sekretoriui, 180 Hale Avė., 
Brooklyn, N., Y.

Siųsdami aukas tiesiog 
Lietuvon išpirkite pašto, A- 
merican Express arba ban
ko draftą vardu Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centras, 
Laisvės Alėja, No. 30, Kau
nas, Lithuania. •

Aukas priima persiunti
mui ir “Darbininko” redak
cija.

Šelpkime badaujančius bro
lius Lietuvoje!

101 METŲ SENUTĖS 
.. JumĮL--.
KLAIPĖDA.—Laikraščių 

žiniomis, Atė Bruvlaitienė, 
lietuvė, gyvenanti Įsrutėje, 
šiomis dienomis šventė 101 
metų nukaktu ves. Įsrūtės

FORT W0RTH, Tex., ge
gužės 26 d. — Lakūnai Rob- 
bins ir KeŲy pereitą šešta
dienį išlėkūįuonoplanu Fort 
Worth ir lekiojo ore 172 
vąL Phda*re pasaulinį rekordą. Abu 
lakūnu buvo labai nuvargę. 
Minia sukėlė jiem dideles o- 
vacijas.

burmistras ir įvairios miesto ATIDEDA FRAKCIJOS
MOKĖJIMĄ SKOLŲorganizacijos ta proga įtei

kė. senutei gražiu dovanu. 
Be to, Karaliaučiaus ober- 
prezidentas yra jai pasiun
tęs pasveikinimo telegramą.

Atsilankę pas senutę sve
čiai pasakoja, kad ji visai 
neatrodo tokia sena, tebetu
ri gerą atmintį, gan stipri ir 
nevengia darbo.

MEXICO CITY. — Strei
kuojantieji studentai buvo 
padarę suokalbi sukelti nau
ją revoliuciją.

• Prez. Gil sužinojęs apie 
studentų suokalbi uždraudė 
policijai maišytis į studentu 
reikalus. Studentams jis pa
reiškė, kad jie savo reikala
vimus jam paduotų.

Baltic Amerikos Linija vėl 
rengia lietuvių ekskursiją 
Lietuvon, birželio 18 d. Šiai 
ekskursijai vadovaus art. St. 
Pilka ir šimtametis Jurgis 
Skinderis.

Kas nori turėti linksmą 
kelionę į Lietuvą, gražiausia
me metų mėnesy, patartina 
važiuoti kartu su šia ekskur
sija, laivu “Lituania.”

Skaityk skelbimą šiame no—Klaipėdos plento tiesi- 
numery. ' • mo.

BELGŲ PASKOLA 
LIETUVAI

Laikraščiai‘rašo, kad Bel
gų firmos, per savo atstovus 
Kaune, pasiūlę Lietuvos vy
riausybei paskolą dėl Kan-

>

u,

DEGINA DARBININKŲ 
NAMUS

—i

ELIZABETHTON, Tenn., 
geg. 26.. — Happy Valley 
streiko vietose padaryta ke
liolika padegimų, taip pra
neša valdžios autoritetai.

Sudeginta keliolika darbi
ninkų namų. ! '

Tuo pačiu metu teisme bu
vo teisiami 52 streikieriai už 
nepaklusnybę.

Mat, kompanijos išgavo 
draudimą prieš streikierius, 
ir tie 52 streikieriai buvo 
areštuoti už pikietavimą.

Pasirodo, kad kompani
jos ir indžionkšinais negali 
sulaužyti streiką.

Darbininkų priešai Išban
dę vogti darbininkų vadus, 
areštuoti piketuojančius, da
bar griebėsi dar žemesnių 
priemonių prieš darbinin
kus degindami 
Tai nedoras ir 
darbas.

Kada teismas 
roristus,?4 '•

700 LtKO BE DARBO DĖL1 " -
GAISRO

jų namus, 
smerktinas

nubaus te-
4 t.

Washington, D. C., gegu
žės 26. — Praneša, kad įneš
ta rezoliucija i kongresą, 
kad Amerikos valdžia nu
keltų Franci jos mokėjimą 
$400,000,000 už karo reik
menis Amerikai nuo rugp. 1 
d. š. m. iki geg. 1 d. 1930, 
jeigu Prancijos parlamen
tas ratifikuos Mellon-Beren- 
ger skobi sutartį.

NENORI PRISKAITYTI 
NEPILIEčiUS

l:

WASHINGTON, D. C.— 
Dabar kongrese eina karšti 
ginčai dėl prezidento perdi- 
delių teisių ir išbraukimo 
nepil iečių iš c mzo.

Prezidentu
kad po kiekv eno cenzo, jei 
gu kongresą* 
metų nenusta 
vų turi įeiti į 
statyti jų skž ičių.

Dėl nepilie iių. išbraukimo 
iš cenzo Šen. 
įnešė bilių, 
nebūtij priski itomi į gyven
tojų skaičių,
skandalo, nes jeigu šis bilius 
būtų priimta tai atstovų 

pa idau gintų iš 
ių ir Pietinių vals- 
iš Si urė8 ir Rytų

KUN. KAULAKIS VYKSTA
n •

I

suteiktateisė.
PHILADELPHIA, Pa?— 

Kun. .T. J. Kaulakis, Šv. 
Kazimiero parapijos per 30 
metų klebonas ^šiomis dieno
mis atsisveikino su parapi- 
jonais ir vyksta į Romią ir 
poilsiui į Lietuvą. Laimin
gos kelionės linki parapijo- 
nvs ir visa Amerikos lietu
vių išeivija.

PROVIDENCE, R. I., ge
gužės 25 d. — Gaisras kilo 
Phillips & Baker Rubber 
kompanijos dirbtuvėse, su
naikino namus ir padarė ža
los jaž $150,000.
Kompanijos dirbtuvėse dir

bo apie 700 darbininkų. Da
bar dėl gaisro neteko darbo.

une Sušaudytas Si 
dentas Vosylius 

——:— ------- ------ •
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LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMOJis- R“XS“ f
PROTESTAS

Šilutėj įvykęs Klaipėdos 
krašto lietuvių susivieniji-t 
mo suvažiavimas priėmė to
kią 
kalbų lygybės:

to direkcijos pirmininkai ir 
jo pavaduotojai suprato abi 
kalbi. Šitas konvencijos dės
niais paremtas ir ligšiol res
pektuotas principas dabar 
neišlaikomus. Mes, 1 krašto 
lietuviai, jaučiamės nu
skriausti, kadangi negalime 
į dabartinį pirmininko pa
vaduotoją krašto direktorių 
Vorbecką, pirmininkui Kad- 
gynui nenumatomam laikui 
susirgus, kaip krašto vy
riausią .galvą mūsų motinos 
ir. valstybės, kalbomis kteip-

Prisipažindamas išdavė ir kits 
pasikėsinimo dalyvius.

Jųjų vadas buvęs studentas 
GudelisKAUNAS.—Prapeša, kl

ą protesto rezoliuciją dėl gegužes 24 cl. prieš
. ygj’bes:

Ligi šiol Klaipėdos kraš-» ^as Vosylius už pasil
kėjimą sušaudytas studt

4 jį

mą prieš premiero ybi<| 
maro gyvybę ir nužudyni 
Įeit. Gudino ir kitu sužaidė- 
mą. 'v JtŽ

Stud. Vosvlius buvo-kai
*lauko teisme pasmerkta 

mirties bausmei: yįa
• > c' f-’ “

Jau pasmerktas, Vosyliai 
prisipažino dalyvavęs paffl 
kėsinime. Išvardino kąiku 
liuos savo draugus, jų skSį 
čiuje studentą Gudelį. P8 
starasis buvęs sąmokslo va 
das. • . : A

I

• - M

- **?,

•■v

4 - ■ t j
mui mums per konvenciją 
garantuotų teisių priešta
raujam ir prašom žygių da
ryti dėl mūsų teisių grąžini
mo.”

SOV. RUSIJOJ SUSTIP
RINTA CENZŪRA

“Rul” žiniomis SSSR už
sienių reikąlų komisariatas 
rado, kad užsienio kores
pondentai Maskvoje duoda 
tendencingas žinias apie pa
dėtį SSSR. Todėl nutarta 
sustiprinti telegramų cenzū
ra. Korespondencijų siun
timas laiškuose esąs už
draustas.

KOMUNISTAI LENKIJOS 
ŠNIPAI .

laike dviejų 
ys kiek atsto- > 
Butą, gali nu-

Sackett (R.) 
tad nepiliečiaiSukėlė daug

skaičius
Vakarinių įr 
tijų, o i 
sumažėtų.

VATIKANO SUTARTIS 
PATVIRTINTA

RYMAS, gegužės 25 d.— 
Fašistų senatas 315 -balsų 
prieš 6 ratifikavo Vatikano 
sutartį su Italija.

Diktatorius Mussolini vėl 
savo kalboje pareiškė 
džiaugsmą, kad įvyko taika 
tarp Italijos karalystės ir 
Šv. Žemės.

ŠEŠiy METŲ VAIKAS NU
TEISTAS UŽ ŽMOG

ŽUDYSTĘ

“Rul” praneša, kad Mas
kvoje suimta grupė komu- 
rtrettj’lentoj,'’ torrie buvo Len
kijos generalinio štabo II-jo 
skyriaus agentais.

Nieko stebėtino, komunis
tai bile kam už dolerį parsi
duoda.

TAI BENT MOTINALEBANON, Ky.
Mamie Shey Shoaf, motina 
yaikų, nužudė savo tris vai
kus ir pati nusižudė.

Tai bent motina!

Tūla

PAINTSVILLE, Ky. — 
Apskričio teisme nuteistas 
Carl Newton Mahan, 6 ir 
pusės metų amžiaus už nu
žudymą savo draugo. Nu
teistas kalėti pataisos na
muose iki 21 metų amžiaus.

Dedama pastangos jį nuo 
bausmės paliuosuoti. Gal ir 
pavyks, nes jis neturi 7 me
tų amžiaus ir sulig įstatymų 
jis neturėtų būti teisiamas.

sikesinimas būva j 
gegužės 6 d. vakarą ties VS® 
stybės teatru. Nužudytas 
Įeit. Gudinąs ir sužaloti kap. 
Virbickas, prem. Voldema
ro sūnėnas ir p-lė Juodakę 
te. Stud. Vosylius areštu^ 
tas gegužės 10 d.

Prem. Voldemaras dėl šie 
pasikėsinimo gavo daug-už2 
uojautos pareiškimų iŠ Už
sienio ir Lietuvos. Tai buvę 
pirmas toks baisus įtykĖ? 
Lietuvoje, tai pradžia anai- 
kijos. Teroras, nepaisą®! 
kas ir kaip juo naudojasi;^ 
ra smerktina ir nedora.prįęg 
monė.

Kiekvienas žmogus, 
rint partijų ir politinių pą 
žiūru skirtumo į dabaTtiffl 
Lietuvos valdžią, turi griėž 
ži ausiu būdu pasmerkti-fe 
roristus. Taip pat ir vai 
džia turėtų daugiau susitfi 
pinti ir padirbėti, kad mfl; 
sų taip mažoj tautoje poO 
tinių skirtumų būtų kopfe 
žiausia. Gal būtų gėriai 
vaistas paskelbti rink 
ir sudaryti didžiumos ] 
čių rinktą valdžią. *

-- - - - - - ---■ •
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PENKTADIENIO N
NEIŠEIS;

r '*•
r X

priežasties Vainil
Šventės, gegužės 30 
“Darbininkas” penktadiM 
neišeis. ‘

Linkime mūsų skaityk 
jams laimingai* prateii 
šventę.LDS. N. A. apskriafri “ ■ tta M

LENKIJOJ ŠALČIAI SUNAIKI
NO SODNUS

Spauda praneša, kad dėl 
šių metų žiemos šalčių sodų 
ir daržą nuostoliai. Lenki joj 
siekia 400 irtiliolrų^lotų. Su
naikintiems sodams atstatv- gūžinėje bus geriau 
ti reikia 20—30 metų. ga linksmai laiką pi _
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išimos Iš Lietuvos
ĮHfe-g ------ ■
F^KAIP EINA PAVASARIO 
gs|.. SĖJA

pietų Lietuvos praneša, 
į^kad Suvalkų ir Vilniaus že- 
H|nų pusėje pavasario sėja 
r-^ąu antra savaitė kaip pra- 
Įriądčjb. Vietomis laukų pa- 
’jįBfrošimas sėjai jau visai pa
baigtas, kitur įpusėjęs, dar 
afitur baigiamas. Yra jau 
pasėtu avižų, miežiu, vasari- 
gjtnj'kviečių ir ingių ir miši- 

Iš šiltesniu atkalnesniu EbI* ir *”Bhetų Alytaus. Marijampo- 
ir Kauno apskričių pa- 

įnemųnėmis kai kur jau vi- 
- sos avižos ir miežiai yra at- 
iSfctf. ,Paskutinė šalna čia 
HhJvo s. m. balandžio 26 d. 
fcf'iiuo to laiko, nors oras ir 
$Bėbuvo šiltas, bet naujų šal- 
IfHjs'nepąsirodė. J ei paliks 
g^^įs oras ir toliau, tai tose 
OĮetoše iki gegužės 15 d. bus 
fiafto. visai atsisėta, o bendrai 
KBoįę: pietų Lietuvoje bus 
gfeiBeta apie gegužės mėn. 
nK—22 d.- Iš vidurinės Lie- 
^ŠJVbs ruožo—^Trakn. Ukmer- 
Kįęs, ^Kėdainių. Raseiniit, 
^feur^gės apskričių ir. vakar- 
■firjŽŽėfciaičių praneša, kad ir

ten pavasario Taukų darbai 
beveik prasidėję ir kai kur 
yra jau pasėto vasarojaus.

Šiaurės Lietuvoje pavasa
rio darbai taip pat kur-ne- 
kur prasidėjo. Apie tai, kad 
pradėta sėti avižos, iki šiol 
yra žinių tik nuo Mūšos li
pęs pakraščių. Kitur visur 
šiaurės Lietuvoje žmonės y- 
ra taip pat pasiruošę sėjai. 
Jeigu šiomis dienomis, iki 
gegužės 15 d., kiek labiau 
atšiltų, tai šiaurės Lietuvą 
gali šiemet atsisėti anksčiau, 
negu kada nors kitais me
tais. O jeigu atšils antroj 
pusėj gegužės mėnesio, tai 
ten galės atsisėti paprastu 
laiku, nes šiaurės Lietuvoje 
paprastai sėja, yra baigiama 
apie birželio 10—15 d.

VILNIAUS ŽENKLAS i

LIETUVOS PASUOSE?

Paskutiniu metu Lietuvos 
spaudoj kilo sumanymas į-, 
vesti Lietuvos pasuose Vil
niaus ženklą. Šis sumany
mas rado visuomenėje pri
tarimo ir gyvai svarstomas.

Okupuotoje Lietuvoje DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

- x -I -- I-

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 
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etnvis Advokatas 
teokia# bylas ir padir-
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KUN. J. TUMAS—LIETUVOS 
UNIVERSITETO GARBŽS 

DAKTARAS

Kaunas. — Lietuvos Uni
versiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto lietuvių 
kalbos docentas kun. J. Tių 
mas išeina iŠ Universiteto 
ir rengiasi pasišvęsti vien li
teratūrai. Dabar Lietuvos 
spauda praneša, kad Huma
nitarinių mokslų fakultetas 
kun.

RASTA DAUG SENOVĖS 
PINIGŲ

Iš Lietuvos praneša kad' 
Šileikiii sodžiaus, Kauno I 
apskr. ūkininkas Valiukas- 
kasdamas lauką rado žemėje 
pilną puodą sidabrinių ir 
varinių XVI amžiaus pini
gų. Rastieji pinigai padėta 
Kauno miesto muziejuj.

—

ATVAŽIUOJA K. PETRAUSKAS
Kaunas. — Gegužes mėn. 

10 d. grįžta iš Paryžiaus 
Kipras Petrauskas. Jis 
Kaune dainuos keliose ope
rose ir išvažiuos į Rygą, 
da inuoti operose: ‘ ‘ Romeo 
ir Julija,” “Lohengrin” ir 
‘‘Eugenijus Onieginas.”

Po šių gastrolių p. Kip
ras Petrauskas vėl paliks 
Kauną ilgesniam’laikui. Jis 
tiirfs pakvietimąIspanijon, 
Vokietijon ir kitur. Pb Eu
ropos kelionėj Kipras žadąs 
vykti į Pietų Ameriką.

NUSISTATYMAS PRIEŠ LEN
KUS NEDERLIAUS 

VIETOSE
Nederliaus paliestose Bra- 

slavo, Dzisnos, Postavų ir 
šiaurinėj Švenčionių ap. vie
tose žmonių nepasitenkini
mas lenkų okupacija didėja.

įmentus ’giso- t, ^nią 
:alams. > •
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GEGUŽĖS 15 D. NE ŠVENTĖ
*

' Atsakydamas p. Voldema
ras į paklausimą dėl šven
čių įstatymo pakeitimo pa
reiškė, kad švenčių skaičius 
mažinamas, atsižvelgiant i 
kanonus. Gegužės 15 d. 
šventė panaikinama. Bil- 
siančios nukeltos visos tauti
nes šventės į rugpiūčio 15 d.

VĖL SUDEGĖ LIETUVIŲ 
SODŽIUS

“Dz. Wilenski” pranešė, 
kad Aižvietės kaime Tverų 
valse. Švenčioųių apskrity 
sudegė 27 kiemai vietos ūki
ninkų lietuvių, kurie paliko 
be pastogės. ,

-----------
IŠVEŽA Į LENKŪ4 MENO 

DAIKTUS
“Dz. Wil.” praneša, kad 

Salų miestelyj iškasta iš že
mės 17 ir 18-t«jo šimtmečio 
labai gražaus darbo žalvari
nių bažnytiniųjdaiktų, kurių 
tarpe yra žiratadelis, lempa 
ir keletas mapi ir didelių 
žvakidžių. genama, 
daiktai galėję 
žemęU812 m. Vapoleono ka
ro metu. Kai 
tai' atvežti į A 
duoti Varšui 
rams.

PRIPAŽĮSTA KAD VILNIUS 
ORGANIŠKAI SURIŠTAS 

SU LIETUVA
“Kurjer Wilenski” įdėjo 

žinomo publicisto p. Tęstis 
straipsni Vilniaus “atvada- 
viirio” proga, kuri rašo: 
“Vilnius yra širdis to kraš
to, kuris tęsiasi nuo Pinsko 
balų ligi Dauguvos, nuo Pa
langos ligi Dniepro. Kas tu
ri Vilnių, tas savo rankose 
turi raktą į politinį to kraš
to likimą... Vilnius tame 
krašte yra tas taškas, kuris 
teikia lyties ir spalvos tiek 
Panevėžio, tiek Ašmenos, 
tiek Lepelio gyventojų nuo
taikai.-Be Vilniaus visas tas 
kraštas būtų kaip be sielos, 
kaip be garso...”

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

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

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

Prot. Raštininkas — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 WTnfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečią nedSldienį kiekvieno 
nėšio, 2-rą valandą po pietį], 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston, Masa.

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas, 
885 Broadway, So. Boston, Mass.

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

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, A>rchester, ^lass. 

Kaslerlus — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė, 
Fifth St, So. Boston, Mass.
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ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

kad
)ūti užkasti į

ramieji daik
tinių ir par
os antikva-

KIEK ŽYDŲ VILNIUJE?
Vilniaus žyd j bendruome

nė per miesto 
apskaitė, kad i ių metų kovo 
mėn. Vilniuje 
531186 asmens 
bos.

adresų biurų

buvo iš viso
Mozės tiky-

—Ą-
v, .

'■ ''"'i

GEGUŽES 1 D. VILNIUJE
Gegužės 1 d., kaipo dar

bininkų šventės dieną, Vil
niuje buvo suruošta kelios 
eisenos' gatvėmis. Eisenas 
ruošė soeihTistii partijos. 
Keliose vietose įvyko 'susi
šaudymų ir kaip praneša 
spauda, tą dieną sužeista 
Vilniuje apie 60 asmenų ir 
suimta keliolika komunistų.

I

DEGA LIETUVIŠKI KAIMAI 
'V

Vilnius. — Prieš keletą 
dienų apie vidurnaktį stai
ga kilo gaisras Talačkų kai- 
fne Zabalaces valse. Lydos 
apskrity. Sudegė 29 kie
mai su visomis trobomis ir 
manta.

Pirmininkas — J. Grubinskaa, 
24 Prescott S t, Readville, Ma* 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionl* 
140 Bowen St, So. Boston, Maža. 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikls, 
364 W. Broadvay, So. Boston, Ma* 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 "VVinfleld St, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijom 

.salėj, 7th St, Sotith Boston, Mass.

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

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

Prot Raštininkas — Albinas Nevierą, 
948 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

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

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

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

Draugijos susirinkimai būna kas pir
ma nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj. 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

<

**

D. L. K. KEISTUČIO DR-JQS 
VALDYBO SANTRASAI

X

Pirmininkai — Mot Versiactaz, 
694 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 

Vice-Plrmlnfnkaa — Povilas Ruka, 
125 Botren Bt, South Boston, Ma* 

Prot. RaStintnkas Ant Marejunas
450 E. 7(h St, So. Boston, Ma* 

Fin. RaStlninkas — Pranas TnleUda
100 Bowen SU South Boston, Mass 

Mdinlnkas — Andrius ZsUeckaa,
150 H Street South Boston, ituį 

Tvarkdaris -- Kasys inkaUoate,
906 K. Rroad<aj; Sb.

Draugija lątko >avo
antrą nedčJdienl kitkvietio 
Liotuvią SaUj, kerte B Ir Šlhrer <t 
So. Boston’e, 1:80 vai. po plutą 
Ateidami suairinkiman prutoms ąt 
sivestl naują narių prirašyti ’ pti< 
musą draugijoe. t

”.. . »•

lietuv. Dukterų drjos 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA

Pirmininkė — JieVa Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Masa. 

Vlce-Pirmininkė—Ona ZulonienA
11 Monks St, S. Boston, Mase. 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Masą 
Telephone South Boston 3422-R. 

Fin. Rašt. —Bronislava CtanicnA
29 Gould St, W. Roibury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdicni, 
1512 Columbia Rd., So. Bosto*. 

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

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolą raštininką 
laišku ar telefonu.

* •
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i GELEŽIS IR AUKSAS

daiktas, pridėtas prie
X
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Kodėl, paukštužėli, 
nerenki grūdelių? 
Kam lenki galvutę, 
negiedi giesmelių?

Miške linksma buvo 
skraidyti, čiulbėti, 
dabar gi man liūdna 
narvely kalėti.

Jau mano mažučiai 
manęs pasiilgo; 
jiems šalta, jų niekas 
sparneliais nešildo.

Juo labiau tu myli save, juo di
desnis esi savęs priešininkas.

Išnešęs į orą 
atvėriau narvelį:
Skrisk linksmas, laimingas 
į mišką, paukšteli!

Cameis tokį tabaką ir tokį sumaišymą turi, kokis dar 
niekad jokiame cigarete nebuvo pasiūlomas.

VANDUO

Tarp medžitj liūdnumo 
neteko pritirti, 
o čia iš ilgumę 
teks man ir numirti.

Kitą savaitę pasakysiu daugiau. Sudiev.

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Ernest Heilo.

gerųjų gyvenimo daiktų

Geras ir naudingas daiktas Vra vandenėlis. Be jo neaugtą joks 
augalas, negyventų nei žmogus, nei joks gyvulys, nei mažiausias va
balėlis. ■ -

Vandens yra mariose, ežeruose, upėse, upeliuose, šaltiniuose... --^
Geras vanduo turi būti tyras, vaiskus; neprivalo turėti nei kva

po, nei jokio skonio, nes kitoks būtų nesveikas. '.TE
Vandenį mes geriame, juo prąusiamės, vandenyje maudomės, skal

biame; vandeniu naudojamės mazgodami grindis, namų padargus ir 
indus. Vanduo turi didelę jėgą. Jis sukinėja malūmj ir kitų dirb
tuvių ratus. Jis kilnoja laivelius, eldijas, valtis ir garlaivius.

Vandenyje gyvena žuvys, vėžiai ir daug kitų padarų.
Nuo šalčio vanduo užšąla, ir pasidaro iš jo ledas; nuo šilumos 

vanduo garuoja. Debesys—tat vandens garas.

Jonas Tarv

I

K. K. U.

DIENAS ANT OKEANO

t

ompany

-Į arba iš

ir Jonas XXII pakartojo tą 
S įsakymą, ir visos katalikiš

kos šalys pradėjo pastoviai 
švęsti Dievo Kūno Šventę. 
Kolonijoj (Cologne, Vokie
tijoj) ji buvo. Įvesta 1306 
m., AVorms’e J.315; Stras- 
burge 1316. Pąskui paskly
do po visą Europą. Suv. 
Valstijose Amerikoj Dievo 
Kūno apeigos Įvyksta Sek-

JAUNIMO
DIEVO KŪNO ŠVENTĖ 

- Pp Švč. Treybės Bažnyčia, 
apvaikščioja Dievo Kūrio 
šventę kuri įsteigta Šven
čiausiojo Sakramento pa

gerbimui. Tiesa, Šv. Sakra
mentas buvo įsteigtas di- 
džiamjam Ketverge ir tam 
tikslui’ būna laikomos iškil
mingos Mišios, bet tame lai
kė nelabai tinka iškilmingos 
ir linksmos apeigos, nes tuo
jau seka didžioji Pėtnyčia 
(Penktadienis) Viešpaties 
Kančios paminėjimas. Tai
gi atsirado uolių ir šventų 
žmonių, kurie dėjo pastan
gų, kad Kristaus Kūnui pa
gerbti reikia įkurti atskira 

- šventė. Jų pastangos buvo 
sėkmingos ir toji Dievo Kū
no šventė liko i kuria. Rug- 
sėjo 8, 1264 m., Popiežiaus 
Urbono IV.

Prie jos įsikūrimo dau
giausia prisidėjo dievobai
minga vienuolė šv. Julijona 
iš Mont Comillon. Belgijoj. 
Ji gimė 1193 metais. Takus 
našlaitė, ji buvo išauklėta 
seserų Augustiniečių. Įstojo 
Į tą vienuolyną ir tapo pri
dėtine. Iš pat mažens ji tu-j 
rėjo karštą meilę prie šven-’ 
eiausiojo Sakramento ir vis! 
troško kokiu nors ypatingu 
būdu Dievo Kūną pagerb
ti. Ta savo troškimą ji pa-; 
reiškė Liege vyskupui. Ro
bertui de Thorete. ir Jac- 
ųues’ui Pantalėonui. kurs 
paskui buvo išrinktas popie-jtas pilnai buvo įvvkįta. Pop. 
žium,
Vyskupas palankiai priėmėj.To Įpėdiniai, Klemensas V. gyvenimo dalimi.—Bacher.

Julijanos pageidavimą ir 
1246 m. sušaukęs Bažnvtinį 
Synodą bei susirinkimą ku
nigu, įsakė Dievo Kūno 
šventę švęsti. Bet jis kaipo 
vyskupas galėjo įvesti tą
šventę tik savo diecezijoj, madieny, vidury tos šventės 
Kad įsteigus ją visame pa- ~ • - ••
šauly, reikėjo platesnės val^ 
džios, kurią turi tik popie
žiai. Dievas jau taip surė
dė, kad kitas asmuo, kuriam 
seselė Julijona buvo pareiš
kusi savo norą, tapo išrink
tas j>opiežium, vardu Urbo
nas IV. Jis tuojau išleido 
pasaulin savo raštą (bullą) 
“Transiturns,” kuriuo įša

ukė švęsti Dievo Kūno šven
tę, ketvirtadieny (ketverge) 
po Švenčiausiajai Treybęi ir 
pavedė garsiam filozofui-ra- 
švtojui šv. Tarnui Akvinie- 
čiui pagaminti atatinkamas 
tą iškilmę pamaldas. Šv. Ta
rnas taip gabiai tą atliko, 
kad jo giesmės bei himnai 
prie Švenč. Sakramento yra 
skaitomi kaipo židiniai Baž
nyčios liturgijos. Net neka- 
ialikai tais šv. Tarno kuri
niais gėrisi Jie rašyti loty- 

pni kalboje ir jų dalis “Tan- 
ihtm ergo Sacramentum” 
! vartojama Bažnyčios cere
monijose prie kiekvieno į- 
statymo šv. Sakramento.

i Pasaulis paklausė šv. Tė
vo Urbono IV Įsakymo ir 
pradėjo įvesdinėti tą šventę. 
Bet praslinko kiek laiko, kol 

1 J *1 • 1 • I • A TX

Turtas
i f. Ausų Niežėjimas^ 
V- -----

Ausis tai net nagas.
Krapštyti niežtančias au-, 

sis yra pavojinga. Gan daug 
.lietuvių kenčia nuo ausii 
niežėjimo, o vienok, ar tai 
iš apsileidimo, ar tai iš ne
rangumo, ar iš nenusimany- 
mo lūkuriuoja ir nesigydo. 
Eina pas daktarą tik tada, 

i kada jau pūliai iš ausų pra- 
Į deda varvėti, arba kada jau 

■ - . ; *T baisia apkursti O žmogui
uv.uju. U,. Jo parodytąja apįureti tai yfe didi nelai. 
žmonijai meilę. Tūkstančiai *._ 7
pamaldūnų renkasi į tas ’ -

11) Pataisyti dantis, nes 
prasti dantys yra dažnai au-

Sį skyrių veda DfiDfi ANUPRAS

Oktavos, kad žmonės, liuosi 
nuo darbo, galėtų skaitlin- 
giau daly vauti. 1111?«j

: „ r t , D ' ‘ *
Dievo Kūrio šventės ce

remonijos'susidaro iš iškil-. 
mingii Šv. Mišių, Mišparų 
ir procesijos. Tomis iškilmė
mis Bažnyčia pareiškia vie
šą pagarbą ir padėką Išga
nytojui už i

procesijas,—altoriai išpuo- 
šiami gėlėmis; giedamos ke
turios Evangelijos šv. Mato, 
šv. Luko, šv. Morkaus ir šv. 
Jono; paskui viskas užbai
giama palaiminimu su Švč. 
Sakramentu.

Suprantama, kad mes ne
galime tinkamai atsilyginti 
V. Jėzui už tokią dovaną 
kaip Šv. Sakramentas, bet 
Jam yra malonūs kad ir 
silpnučiai mūsų jausmai, jei 
tik plaukia iš tyros širdies.

r

V. ‘ 4

šykštuolis yra didžiausias sau neprietelis. Vienas šykštuolis kar
tą sunkiai susirgo. Diena po dienos ėjo blogyn. Pašauktas gydyto
jas, apžiūrėjo ligoni ir tarė:

“Daugiausia tris dienas.” Visi-suprato gydytojo žodžius. Ligo- 
nio draugai norėjo pašaukti kunigų, bet ligonis priešinosi, sak$Ur 
mas; “Dar paspėsiu.” Kuomet visi išsiskirstė, šykštuolis atsikėlė, 
svyruodamas išlipo iš loyos, ir paČmęs visus popierinius pinigus dre
bančiomis rankomis, uždegė. Ir žiūrėdamas j degančius pinigus tart: 
“Nenoriu, kad kitas paveldėtų mano turtą.” .

PraėjoVelios savaitės laiko, šykštuolis pasveiko, bet, kaip jis gai
lėjosi sudeginęs pinigus. Buvo turtingas šykštuolis, dabar liko, 
ta, didžiausias sau priešas.

sų niežėjimo priežastimi.
2) Kad laikinai sumaži

nus ausų niežėjimą, reikia 
vartpti'sekaiįjių vaistų:

Aeidi carbolici 3j.
Glycerini' fg i x.
M. & Sig.—Įvarvinti į au

sį tų vaistų po keletą lašų, 
b^at du sykiu į dieną.

.3) O jei ausyse atsiranda 
gabalėliai “brudo” lyg į 
sierą panašūs, tai reikia 
vartoti sekančių vaistų mi- 
smį: - *r

Natrii thiosulphatis gr. v. 
’Aųuae dest>q. s. ad. Oz j.

M. & Sig.: Įvarvink į au
sį keletą lašų tris sykius į 
dieną.

Kaip iš mažos kibirkštė
lės gali kilti didis gaisras, 
taip iš ausų niežėjimo gali 
kilti daug pavojų žmogaus 
sveikatai ir net gvvybei.Tai- 
gi apsimoka klausyti dakta
ro patarimų ir apsisaugoti 
nuo gręsiančių pavojų. Kam 
ausis niežti, privalo nieko 
nelaukus eiti pas daktarą ii 
prašali nti ausų niežėjimo 
pri ežastį.—‘ ‘ D r. ”

Žmonės, nekrapštykite sa
vo ausų su šipuliais, su dra- 
tinėmis špilkomis arba su 
nagais, nes “vienas sykis 
nemeluos” ir po to gailėsi- 
tės! Ausis bekrapštant, nie
žėjimo nepanaikinsi, o pavo
jai yra šie:

1) Galima sužeisti ausies 
kanalą ir “užrožyti” visą 
ausį.

2) Galima sužeisti arba 
inet pradurti ausies būgnelį.

3) Ausys gali pradėti pū
liuoti.

4) Galima dalinai arba 
net ir visiškai apkursti.

5) Kartais net votis sme
genyse gali keltis ir galima 
smegenų uždegimą gauti, 
nes ausies kanalas yra labai 
arti smegenų. ",

Kada ausis niežti, tai pa
tariame štai ką daryti:

Mūsų kasdieninės pareigos,
Urbono TV vardu.Į Urbonas IV tuoj pasimirė, kaip ir maldos, yra religijinio

VILKAVIŠKIO DVASINĖ 
SEMINARIJA

v

Štai dar vienas geras

tKODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARĖTAI

Jie gaminti iš parinkčiausio Turkiško ir Amerikoniško, 
auginamo tabako.

Cameis visados švelnus ir minkšti.

Camel gerumas stropiai palaikomas 
tabako žinovų 
nesimaino.

per didžiausią 
organizaciją pasauly . . . jis niekad

Rūkyk Cameis
’ jūsų skonio nenuvargina.

tiek laisvai, kiek nori ... jie niekad

Neigi jie palieka nemalonaus atsirūgimo.

Skaitau savo malonia pa
reiga pranešti Amerikos lie
tuviams, kurie tiek nuošir
dumo man parodė anuomet 
ir taip gausiai parėmė semi
nariją savo aukomis, apie 
seminarijos statybą.

Pirmiausiai reikia pažy- 
fmėti, kad Lietuvoj statyba 
I neina taip greitai, kaip A- 
^merikoj. 1927 m. pavasarį 
pradėta statybos darbai. 
Ligšiol pastatyta tik sienos 
ir baigiama stogas dengti. 
Visas vidurinis įrengimas, 
kaip antai: langai, grindys, 
tinkas, eentralinis šildymas 
etc. dar nedarytas. Dabar 
pavaasrį jau vėl prasideda 
darbai.

Tiesa, darbą daug trukdo 
lėšų trūkumas. Jau išleista 
statybai 700,000 litų (70,000 
dol.), o darbo dar daug lie
ka. Taigi renkamos yra au
kos ir pamaži varomas dar
bas.
ha.

Sodo užvesta apie 6 
Pernai buvo pasodinta 

400 vaisinių medelių, bet 
žiemą visi iššalo. Laimė, 
kad kun. Dumčius, Shenan- 
doah klebonas atsiuntė ši 
pavasarį 1000 medelių iš A- 
merikos. Garbė ir dėkingu
mas jam už tai.

Aukos seminarijos staty
bai, be abejonės, visada su 
dėkingumu laukiamos. Au
kos galima siųsti J. E. Vysk. 
Antano Karoso vardu, Vil
kaviškis, Lithuania, arba 
Kurijos ar mano vardu.

Kun. A. Steponaitis 
Kurijos Kancleris. 

Vilkaviškis.
10 gegužės 1929 m.
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Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis.

Virėjas—-karštai, kepėjas—saldžiai, valdininkas—platoniškai, 
dytojas—mirtinai, gaisrininkas—liepsningai, pirklys—bizniškai, 
vokatas—iškalbingai, žvejys—šaltai, dantistas—nemielaširdingai, la-, 
kūnas—augštai, fotografistas—natūraliai, laikrodininkas—laikinai.

Surinko Palmira Antanėliūtė-

f - -

“Jau tik nė vieno taip negiriu kaip mane,” sakė 
nori kurį išaukštinti, pagerbti, tai sako: aukso žmogus, auksinė jo 
širdis! Aukso žiedelis, auksiniai auskarėliai, žodžiu sakant, kas tik ' 
gera, gražu, tai vis aukso.

“Labai puiku,” jam tarė geležis: žibėk sau ir brangiais menk
niekiais džiugink žmonių akis; bet pasakyk, ar aria kas aukso žagre, 
ar kerta kas mišką aukso kirviu? Taigi, kur reikia žmogui tikrai, 
naudingas darbas atlikti, ten jisai ima geležį; kur jam reikia tik pa
sirodyti, papliuškauti, ten griebia auksą.”

VORAS IR UODAS
Kybojo savo tinkle išalkęs voras ir manė: kur čia gavus ko už- 

valgyti? Kad pasipainiotų bent kokia muselė.
Štai atiduzgia uodas.
“Ar norėtum sveikas pasisupt mano tinklelyje?”—klausia voras., į 
“Ačiū,” atsakė uodas, “aš turiu du geru sparneliu ir galiu ant 

jų suptis, kiek tik noriu. Kam čia man tavo tinklelis gadint?”

DĖDĖ ANUFRAŠ'

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

EREMEN ir EUROPA
TIK 7 DIENAS l LIETUVĄ

Sumažintos Trečios liesos Ratas į abi pusei 
visa Europa. 

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais
Parankūs ir tiesus susi siekiniai su

Lloyd Laivais
Sugrįžimui certinkatų ir kitų informacijų 

klauskite vietos agentų arba 

NOKTU 6ECMAN
LLOYD

65 STATĖ ST., BOSTON, MASS
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M. Sšrinska

VYRO SUTVĖRIMAS

Stasius Būdavas

JAUNYSTEI

Ten gerti eidavo per tiltą. 
Ten pievose žvangėjo dalgis, 
Su juo skambėdavo daina 
Ir žmonės kaip laisvieji elgės, 
Nors spaudė lokio letena...

Saulėtoj atokaitoj žiemos nualpo, 
Ir gedulo maršą tuoj vėjai užgrojo, 
O jaunosios dienos tarpukalnėj žvalgos 
Ar žalias pavasaris vieškeliais joja...

Žmogus nuo priespaudos gal verkti, 
Benešdamas jungą baudžiavos. 
Bet nieks gamtos negal pavergti, 
Rami, laisva ji visados.

Kai žemė suvirpo pritrūkusi kvapo, 
Į slėnius pavasario vėjai tuoj leidos, 
Ir aušros pavasario degė tą rytą, 
Ir šilumos minkštos tuoj puolė į veidus.

Kaitrieji saulės spinduliai 
Gaivindavo žemelę šiltą,

Ju balso klausė Lietuvvs<• v

Ir ilgai netikėjo jis,
Kad laisva krūtine alsuos. 
Mat, neturėjo dar drąsos.

mažų 
Lietu-. 
Maža, 

žiūrėkit

Nors žmonės vergdavo vergiją, 
Nebuvo laisvės įsigiję,
Bet laisvos girios graudžiai ūžė, 
Sena stovėjo ten bakūžė, 
Ir žemė buvo nuosava, — 
Tai mūs brangioji Lietuva!

Girtis negražu nei žmonėms, nei 
Dievui.—M. Pečkauskaitė.

Bet štai kaip milžin’s pasipurtė, 
Sutraukė retežius Maskvos, 
Valstybę užsimojo kurti 
Ir Įsikūrė pagalios!

išgirsi ne tokių 
kalbų. Vis dar nesupranta
ma, kad kurdami naujas 
vertybes — duodami darbo 
kitiems ir dauginame turtą, 
tuo mažindami skurdą.

Komunistams kiti dalykai 
rūpi. Jiems tai nebloga pro
ga drumsti vandenį ir pa
žvejoti.

mano grožį, bet kas iš to grožio, kad nieks ne
nori manęs apkabinti ir stipriai prispausti?”

Tai išgirdęs, Mahaveda sutvėrė žaltį. Jis ap
kabino ją ir šliaužiojo prie jos kojų. Bet ir tai 
jai nusibodo, ir ji sušuko: “O, kad aš būčiau taip 
graži, kad kiti stengtųsi mane pamėgdžioti!”

Mahaveda, norėdamas patenkinti moters no
rą sutvėrė beždžionę. Ji pamėgdžiojo kiekvieną 
jos judesį, ir ji buvo patenkinta ištisą šešetą va
landų, bet vėliau ir tai moteriai nusibodo. Ji 
ašarodama susuko:

Kaip buvo maloni tėvynė. 
Kuomet aš kartą paskutinį 
Graudingą pamačiau  ̂jos vaizdą 
Ir širdyje užspaudęs žaizdą, 
Benešdamas tremtinio naštą, 
Vykau į tolimąjį-kraštą ! 
Tuomet nebuvo dar laisva 
Garbinga mūsų Lietuva.
Ten buvo ašarų gana : 
Meškos ją spaudė letena...
O vis gi paukščiai ten čiulbėjo, 
Jąvaj siūbuodavo nuo vėjo, 
Ir taukus, miškas, pievos žalios 
Gana turėdavo ten valios...

Ir paragavęs laisvės tosios 
Jis niekados jau neparduos jos!

J. K

ūpe, o kada blogame—visi bėga nuo manęs, ir aš 
lieku viena. O visagalis Mahaveda! paskutini 
kartą prašau tavęs, sutverk man tokį sutvėrimą, 
kuris mane girtų, apkabintų, glamonėtų, gintų, 
tarnautų, tik kuris neturėtų drąsos pabėgti nuo 
manęs, kada aš užpvkstu, ant kurio aš galėčiau 
išlieti visą savo pyktį ir kuris privalėtų viską 
kantriai kęsti.”

Mahaveda susimąstė... ir sutvėrė vyrą.
(“Rytas”)

Pagelta. žtaąriečuuas. — Duonos 
ir sOkią/mažyliai gauna.—Tėyo- 
liaįskoiituMi pas Taikus,—Su kir
viais už jooctta darbo ieškoti.— 
Godumas,' xwpasitenkuriaw. ,

. ■ ? «

Susiorganizavo šelpimo ko
mitetai, tūkstančiai litų ir 
tūkstančiai centnerių javais 
aukojama šiaurės Lietuvos 
biednuomenei. Kas gauna 
algą nori nenori verčiamas 
aukoti badaujantiems.

Beturčiai ir jų vaikai jau 
suregistruotu Gauna if duo
nos. Amerikiečiams įdomu, 
gal, kaip šiuo metu šelpiami 
reikalaujantieji paramos. 
Taip, pašalpa duodama jau 
antras mėnuo.

Pašalpa duodama beže
mių ir plecininkų vaikams 
iki dešimties metų. Virš de
šimties metų amžiaus vaikai 
nebegauna. Tėvai taip pat 
negauna, jei neturi 60 metų 
amžiaus. Taigi dar gauna, 
pašalpą ir visi neturtėliai 
seneliai virš 60 metų am
žiaus.

Išduodama “pajokas” de
šimčiai dienų 5 kilogr. duo
nos (gatavos) ir dvidešimt 
silkių, t. y. dienai pusė kilo
gramo duonos ir pora silkių 
suaugusiems (seneliams) ir 
tiek pat duonos, bet po 1 
silkę vaikams. Visai ma
žiems vaikams iki dviejų 
metų, vietoje šių produktų 
duoda po 200 gramų cuk
raus ir po 200 gramų kruo
pų dienai.

Yra buvę paaukota ir 
sviesto, tiktai nedaugeliui 
vaikų išteko.

Matote, tiesa bado galt ir 
nekenčia, bet tik nuo bado 
ir ginami. Silkės, kad ir 
cukraus dar vaikams — toli 
gražu iki pakenčiamesnio 
maisto. .Tai labai, labai 
žiauri “gavėnia,” pasnikas. 
Tokie vaikai retai nusišyp
sos ir retai pamatysi šiek 
tiek rausvą skruostelį.

Turime neužmiršti, kad 
dar ne viską vaikai suvarto
jo, kas jiems duodama. Tė
tė ir mama irgi daugiausia

neatsargumą- ir pagalios 
nuodėmę geltonplaukė bus 
labai nubausta. Per visą gy
venimą neš svetimtaučio 
jungą, auklės tuziną vaikų, 
deja, italukų, ir už mažiau
sią žodeli turės žiaurių susi
rėmimų su vyru, kurs labai 
yra pavydus ir puikiai var
toja jieilį ir revolverį. Su 
Diev šokiams, baliams ir te
atrams! Reik daboti vai
kai ir da gi nelietuviai, nes 
italas geresnis patrijotas už 
lietuvaitę ir neduos savo 
vaikų kitaip auklėti kaip tik 
itališkai. Labai liūdnas vaiz
delis. Yra, žinoma, išimčių, 
kur italai puikiausiai sugy
vena su lietuvaitėms, bet to
kiu išimčių maža terandasi.

PASITYČIOJIMAS IR 
NAIVUMAS

Paskutiniu metu spaudoj 
pasirodė žinių, kad lenkų 
raitelių, dalyvaujančių Ni
cos lenktynėse, vienas ar
klys pavadintas “Gedimi
nas.” Dėl tokio pasityčioji
mo, Vilniaus “Slovvo” pri
mena, kad tai netinka ir 
priduria: “Gediminas yTa 
vienos mūsų dinastijos įkū
rėjas.”

Taip, taip. Iš vienos pu
sės biaūrus pasityčiojimas, 
prairfinus arklį Didžiojo 
Lietuvos 'kunigaikščio ir 
Vilniaus įkūrėjo vardu, iš 
kitos pusės — naivumas sa- 
vinantis Gediminą. Įdomu 
ar nebus paskelbta ir kiti 
didieji Lietuvos kunigaik
ščiai lenkų dinastijų įkūrė
jais.

g a. tai tos ydos visai nesvar
bios, sakyčiau, kad rimtame 
gyvenime jos visai ne ydos.

Nerangumo gal ir neran
gūs, bet verčiau kartais bū' 
ti nerangiu, nė kaip perdi- 
deliu smarkuoliu ir Įkristi Į 
bėdą ir kitą ten Įtraukti. 
Kai Į) tos pakliuvusios į 
tinklus lietuvaitės dabar no
rėtu, kad tie karšti italai 
verčiau tuomet būtų buvę 
nerangūs!

Kai dėl šykštumo, tai lie
tu vys gal šykštokas prieš 
vedybas. bet apsivedęs jis 
mokės išlaikyti šeimyną ge
riau už italą. Beje, italai 
yra šykščiausi žmonės pa
sauly.

Sakote, lietuviai ne spor
tai. Tas nevisai teisinga. 
Lietuviai sugebia paspor- 
taut neblogiau už kitus, gal 
ir geriau, bet sportingumas 
nekokia čia dorybe. Rimčiau 
žiūrint, sportingumas ken
kia šeimynos gyvenimui. 
“Sportas” tankiausia ne 
namie ir trankosi po kliu- 
bus, o kartais ir girtuoklia- 
<itno urvuose apsilanko. 
Sporto žmona tankiausia 
gailisi už jo ištekėjus.

Taigi apsvarstykite, gra
žuolės, ar ne klystate apsi
rinkdamas svetimtaučius ir 
paniekindamos lietuvius.

Kaip' būtų puiku, kad pa- 
sisavintumėt šitokį obalsį: 
Daugiau proto, mažiau “lip
si irk’o.” •

ktaj prašo pašalpos. Rodos 
tikros pavargėlės. Ir kaip 
jomte nepagelbėti t Tačiau 
kaimynai gerai žino, kad 
jos turi pinigų ne tik duo
nai sau, bet dr kitiems už 
nuošimčius skolina. Nuo to
kių perspėjama valsčių val
dybos per seniūnus. Jukx to
kiems duoti pašalpą—reikš
tų atimti iš kito alkano duo
nos kąsnį.

Neramūs elementai nepa
sitenkinimu bruzda. Teko 
būti liudininku. Vienoje 
kalvėje kaimietis naujus ra
tus kaustė. Pakeliui užėjo 
bedarbis: “Tamsta tokiuose 
metuose naujus ratus? Rei
kia su senais apseiti... ” 
išreiškė nepasitenkindamas 
savo nusistebėjimįą bedarbis. 
Tačiau kur jų daugiau susi
renka

Jei tu su pavasariais laimę pajustum, 
Tai lauktumei, lauktume! kovo dienų; 
Tada mums pavasaris dvigubos būtų, 
Tada tai skambėtų jaunysčių šaunų.

Išgirsk tat. broluži, pavasario šauksmą, 
Išgirsk, kol jaunystė dar sirpsta, tik sirpsta 
Nu t rinkimo veido pakartusią raukšlę— , 
Tada tai pajusi kaip gėlos tau tirpsta!

(“Rytas”)

neturi užsiėmimo. Ką huvo 
užsidirbę—senai išleista. Jie 
“skolinasi” iš savo vaikučių 
ir jų “pajukų” dalis eina 
bendram šeimynos stalui.

Lygiai kaip ir tie, kurie 
gavo iš vyriausybės sėklų— 
skolina “pas savę” tų sėklų 
ir minta.

Amerikiečiai girdėt suju
do šelpti nukentėjusius, ba
daujančius brolius. -Senos 
tėvynės broliai jau kreipėsi 
į jus. Labai gerai būtų, kad 
toji pagelba būtų greita ir 
tikslinga. Jei jau nebūt ga
lima draug su aukomis, pa
siųsti į Lietuvą ir amerikie
čių aukotojų atstovą — tai 
būt gal gerai, kad kokį a- 
merikietį įgaliotų dėl tų au
kų tikslingesnio suvartoji
mo. Kad iš amerikiečių au
kų būt gaminama duona 
(juodos) ir perkamos silkės 
— išrodytų, kad tos aukos 
labai lyg ir “įkrios.” Už 
tuos pačius pinigus juk ga
lima ir baltos duonos nu
pirkti- (kviečiai Lietuvoje 
tik vienu kitu litu centne
riui brangesni nei rugiai). 
O vietoje silkių $iek tiek 
riebalų ar pieno. Tik dabar 
apie tai daug kalbėti nebe
verta nes pavėluota. Nors 
iki naujo derliaus dar toli, 
bet vasarą dalykai turės 
šiek tiek palengvėti.

Jau šiandien vyrai, kurie 
vis kentė žiemą netoli pe
čiaus — užsikišę už juostų 
kirvius išėjo darbo ieškotų. 
Darbo jau būtų. Vienkie
miai, kurie dygsta sodžiui 
įrant — turi daugybes dar
bo prie trdbų perkėlimo, 
perstatymo. Bėda, kad il
tie patys ūkininkai su duo
na ir pinigais sunkiai ver
čiasi. Išimtis, kurie turi gai
liaširdžių giminių Ameriko
je.

Pasirodo, kad godžių žmo
nių niekad netrūksta. Yra 
kaimuose neva “davatkė
lių” ir šiaip bobelių, kurios 
bėga valsčiun, rėkia ver-

“ Aš taip gra^i, puiki! Mane apdainuoja, ap
kabina, šliaužidja prie mano kojų ir pamėgdžio
ja. Manimi visi stebisi ir pavydi, aš pradedu net 
bijotis. Kas mane gins... jeigu kas nors iš pavy/ 
do norėtii man bloga padaryti?”

Mahaveda,sutvėrė galingą liūtą. Jis buvo mo
ters gynėjas. Ji buvo patenkinta tris valandas, 
bet vėliau sušuko:

/

“Aš graži. Mane glamonėja, o aš nieko ne
galiu glamonėti. Negaliu gi mylėti didžiulį bai
sų liūtą.” Kai ji baigė tai sakyti, prieš ją stojosi 
šuo: pradėjo meilikautis ir tarnauti jai.

“Koks malonus sutvėrimas, sušuko moteris ir 
pradėjo glostyti šunį.—kaip aš jį myliu!”

Dabar moteris turėjo viską. Nieko daugiau 
negalėjo prašyti, bet ir tai ją įpykino. Kad iš
lietų savo pyktį, ji sudavė šuniui, ir šis pabėgo; 
ji sudavė liūtui—jis sukaukė ir nubėgo; ji už
mynė koja žaltį—jis nušliaužė; ji sudavė bež
džionei—ši suurzgė ir pabėgo; ji suriko ant pauk
ščių—jie nulėkė. “O, aš nelaiminga!” sušuko 
moteris; “mane glamonėja, giria, kada aš geram

Taip Lietuvos gamta—gražuolė 
Ramino prislėgtą varguolį, 
Per šimtmečius jam laisvę teikė, 
Nors priešas sakė: “jos nereikia!”

Pasaulio sutvėrėjas visagalis Mahaveda nu
žengė iš dangaus ant žemės pasigėrėti savo tva
riniais. Kada jisai žengė iš dangaus, medžiai 
lenkė savo viršūnes, pražydo baltosios lelijos. 
Mahaveda nuskynė vieną leliją ir įmetė ją į jūrą. 
Vejas sujudino vandenį ir apdengė leliją balta 
puta. Tuoj iš putos išaugo moteris—lepi kaip 
lelija, lengva kaip vėjas, vylinga kaip jūra ir 
taip greit pranykstanti kaip puta. Moteris pir
miausia pažvelgė į vandenį ir sušuko: “Kokia 
aš graži!” Paskui pažvelgė aplink ir tarė: “Koks 
malonus ir jaukus tas pasaulis!”

Moteris išėjo iš vandens ant kranto. Kada 
jos koja palietė sausą žemę, pražydo gėlės ir su
žiurę Į ją milijonai dangaus akučių, kurios iš 
džiaugsmo sumirgėjo. Taip atsirado žvaigždės. 
Venera suliepsnojo iš pavydo ir dabar šviečia iš 
visų šviesiausiai. *

Moteris vaikščiojo ]xi gražiausias pievas ir 
laukus. Visa gamta tyliai ja gėrėjosi. Bet tai 
nusibodo, ir ji sušuko:

“Mahaveda! Tu mane sutvėrei gražią. Visą 
manimi gėrisi, bet aš to negirdžiu.”

Išgirdęs jos skundą Mahaveda sutvėrė dau
gelį paukščių. Paukščiai giedojo puikiausias 
giesmes apie moters gražumą. Ji klausėsi ir 
šypsojosi. Bet praėjo diena,, ir jai nusibodo. 

x K. “Mahaveda, sušuko jinai, paukščiai apdAmoja

S; 5 Amerikos Lietuviai žvnuar 
ų^pradeda ištautėt. Laikraščiai 
^“-menkėja, yra jau tokių, ku- 
įp rie virsta tikrais “margu- 
s^čiais,” vadinasi, pamarginti 

apglu kalba. Draugijos silp- 
ir neužilgio mažesnės 

&£ims likviduotis. Tautinė są- 
inonė neutralizuojasi ir ma- įS j ’ • .g atomai susigyvenama su ta 

^.mintimi, kad Lietuvių išei- 
lįvija vis tiek žlugs, tai kam 
ki dar čia spardytis .? Taip, tai 
J* taip, bet pasispardvt vis gi 
g^lsveika. Ligonis nesispardo, 

nes neturi nė noro, nė iegų. 
/?Bet kodėl jau mes turim 
| taip anksti įnirti, ar bent 
^pasenti prieš laiką? Žnioni- 

ja taip nesielgia. Kiekvie- 
|<ną tauta kovoja už būvį ir 
t įkartais labai sėkmingai, pa- 
^vyzdžiu gali būt įsikūrimas 
Ištiek nepriklausomų 
Į ^ Valstybių po karui. 
Ffviai čia neišimtis. 
E?*‘jSilpna tautelė; o 
"U-jkaip pasaulis dabar stebisi 
yris jų drąsos, vikrumo, gvvu- 
/-M). sumanumo. Mes išei-

Bet Lietuvvs vis nenurimo, 
Sujudintas miškų ošimo, 
Laisvi) paukštelių balso klausė. 
Kurte čiulbėjo jam į ausį: 
“Tu laisvas būsi vis tik tiek, 
Tik palūkėk, tik pakentėk, 
Gera proga nebetoli, 
Kuria pasinaudot gali.”

Ir Nemunėlis su Neriu 
Iš po Baltijos pajūrių, 
Kur stogso smiltyse Palanga 
Tr į Europos žiūri langą, 
Vis laisvę mūs*'tėvynei skelbė 
Ir Įsigyti ją pagelbėj’.

? viai esame tie patys Lietu- 
f viai, tai kodėl jau nuims bū-
* tų lemta ištautėti taip liur- 
ę’hiškai, be pastangų, be ko- 
- vos?
K Tik pamėginkime. Visų 
t pirma aptverkime savo kie- 
•Į-mą, kad svetimieji taip greit 
i. (neįsibriautii. A psaugokime 
kJBavo šeimas nuo svetimųjų* * 
Ž gaivalų.
( v. Tėvai ir motinos gal gerai 
e. sergsti savo namus, liet kas 

užtikrinti, kad jų sune- 
£liai ir dukreles tai daro? 
yTur būt iš jaunuolių pusės 
K maža tėra garantijos, nes
* štai, žiūrėk, ir atsibeldžia

v.

įSkoks juodgalvis, garbanuo- 
K;tas italas ir ne tai kad pra- 
Stišo, bet tiesiog reikalauja 
Kcfttkrelės rankos. Tėvas ir 
Pfmotina šoka kaip iš ugnies 
v-ir su pagaliu pasirengę šer- 
S£šį kreiva italo nugara, bet i-
* taras tiktai juokiasi.—Neno-

— gerai, aš nepaisau, 
įgaliu sau eiti, tegu ji vn-na 
ydabar sau skina kelią. Ita- 
£_• las padeda ypatingą akcen- 

ant žodžio “dabar?” 
įžiūri į dukrelę, o ji tik sto- 
t?yi akis nuleidus. Kas atsi- 
E-tiko? Ugi susitiko juodu 
E kur noTs šokiuose ir atsiti- 

tas, kas paprastai tarp 
^kvailių atsitinka. Pertoli nu- 
IJfita. Dabar jau kitos isei- 
fcties nėra, kaip tik imti Į 
L Žentus Sicilijos exj>anditą, 
t, Arba Neapolio lazzoroną. 
| Padėtis kvaila, lx‘t labai 
p pastovi, nes tęsis visą jų gy- 
E^veniiną. Už savo kvailybę,
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tų virtuvės darbų; yra ats 
kirą patalpa vaisių, uogų ir talieptiečių šventa į?

ti auklėjimo pavyzdys.

I.
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AKIS!
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ragy**' •
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gyvau
ta tėvų, 
supuvi-

Pasiteirauk pas savo vietinį elektros kontrak- 
torių, arba pasišauk vieną iš mūsų ekspertų, 
kad apžiūrėtų apie įvedimą elektros šviesos 
be atlyginimo. Telefonuok Hancock 3300.

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Bldg. 
' 294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookllne. 

Telephone Beacon 5578

Telefonas; S. B. 4768

DR. BALABAN

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAR1SKI
(GAUNAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaJL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

APSAUGOK SAVO KŪDIKIO

I DR. A. J. GORMAN
J’ (GUMAUSKAS)
|; 705 Main St., Montello, Mass. 
c (Kampas Broacį^ Street) 
,1; Ofiso valandos: Ryte nuo 10 
Į 10 iki 12 vai.; dieną nuo 2
1 !. iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 vai.
2 ! Sekmadieniais pagal surtarties.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. 1. V. CASFER

i

. Pasigailėjęstamsiosios 
liaudies, Jurgis savo darbi), 
savo spėkas atidavė blaivy
bės platinimui. Ne tik jis 
pats lietuviu^ kalbino- rašy
tis į blaivybei draugijas, bet 
kvietė prie 10 paties bran
gaus idealo ir kitus dorus 
inteligentus, agituodamas 
steigti visur blaivybės drau
gijas. “Išmokinkime

(KASPARAVIČIUS)
511 Brodaway, So. Boston 

0/šio valandos: 
nuo 9 tM 12 ryte ir nuo 2 tSO iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uida rytas subatos vakarais ir ne- 
dSldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

TeL So. Boston 8520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universiteto 
CORNELL UNIVERSITY sn A. B. 
G. WASHLNGTON DNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos) 
366 Broadyay, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St, Cambridge. Mass. 

TeL University 1463—J.
1 j V^lt : j: w

A. LR.K. P. BLAIVININKŲ*
Kuą. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. ji
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomai 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, 
O. Sidąbrienė—iždin.; Kun. A DaųdA
Redaktorius, 41 Providenee Street, Worcester, Masa.

VtlmšHa

KALVIO SŪNUS
(Tęsinys)

Taip Jurgis atsisveikinęs, 
atsisėdo vėl prie knygos ir 
stvėrėsi mokytis. Vienok 
aplinkybes, į kurias Jurgis 
buvo įsivėlęs, ypatingai dai
lioji lytis, buvo kliūtis prie 
idealų grįžti... Kad tų vi-

Tel. Brockton 5112
| DANTISTAS

sų į šalį padėjus, Jurgis nu
tarė persikelti kitan mies
tan ir tarpe nepažįstamų 
žmonių lavintis ir siekti 
prie idealo. Prie savo tiks
lo, — atliekant žmogaus pa
reigas. Atvykęs Jurgis į 
kitų miestą, dirbo ir moki
nosi. Taupumas buvo Jur
gio principu, kuriuo jis sie- 

Į kė prie idealo. Sutaupęs 
keletą centų mūsų Jurgis 
vėl grįžta prie mokslo. Va
karinėje mokykloje Jurgis 
turėjo progų pažvelgti į pla
tųjį pasaulį, kame jis išvy
do daugybę yisokių įvairu
mų. Ypatingai atkreipė jo 
domę socialis žmonijos klau
simas. Sekė uoliai jis di- 
džiųj’ų tautų — darbininkų 
judėjimą ir darė palygini
mus su lietuviškuoju, taip 
vadinamu “srovių” besiko- 
liojimu. Matydamas daugv-

lii -

KATARAS ir 
DŽIOVA

Aš esu daug metą praleidęs 
gydant viršminėtaš ligas. 
Taipgi akių, ausą, nosies ir 
gerklės ligas. Gydau kiek
vieną ypatiškai, ir už dyką 
patarimai.

Dr.Graiy,327&^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS. v 
/TAptiekoriaus Šidlausko name/ 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Res,: 33 Rosemont St.. Dorchester 

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

IffietuTUis
jų ir. yięas lygiai šau- 

kianČias “apšvietos, apšvie- 
tos ir apšvietos,” Jurgis ne
gali išsyk pats sau išaiškin
ti, kędėl eidami visi prie to 
paties tikslo, negali jie eiti 
viepu keliu, viens kito nesi- 
koliojant ir kam reikalingos 
tos bei partijėlės. Įsižiūrė
jęs giliau į lietuvių viešąjį 
veikimą Jurgis pamatė, kad 
lietuviškieji liaudies vadovai 
veikia ir šaukia ne dėl idė
jos, ne dėlto, kad apšvietus 
liaudį, bet dažniausia dėlei 
asmeniškos garbės, dėlei sa
votiško “aš,” kiti-gi turi sau 
už tikslų vardan liaudies ir 
darbininkų gerovės sėti tam
sioje liaudyje keratą ir pa
giežą ir iš to daryti sau biz
nį, ypatingai Markso pase
kėjų kliasoje tas nusidavė 
Jurgiui pastebėti, kaip vie
noje, taip kitoje ir trečioje 
srovėje. Jurgis pastebėjo 
daugybę netobulumįų ir klai
dų virtinę. Jurgis nuspren
dė ieškoti tam vaistų. Kar
tu su keliais taip vadina
mais “veikėjais” Jurgis nu
sprendė susivienyti su kata
likų veikėjais ir sykiu dar
buotis. Jurgis besidarbuo
damas katalikų tarpe tik ta
da suprato kad Amerikos 
lietuvių tarpe esame nevie- 
nokios ąpšvietos.’ Jis persi
tikrino praktišku gyvenimu, 
kad dauguma cicilikiškai- 
laisvamaniškų rėksnių ir 
pasiskelbusių save liaudies 
“vadovais” žmogaus gyve
nime, apšvietę visai atbulai 
supranta. Jie gieda ir ki
tiems siūlo ko patys niekad 
nepraktikuoja. Kalboje jie 
yra tyriausiais ir dorais, bet

JU 
me t. t
Dievo ir 
mas...

sa
kė jis lietuvius pamylėti 
blaivybes dorybę, o tada 
duokime jiems sveikų raštų 
— dorų laikraščių ir kny
gų, o ateitis bus mūsų!”

Tokiais tai keliais Jurgis 
siekė prie idealo. Nors Jur
gis buvo biskutį nukrypęs 
bet būdamsas blaivus susi
prato ir vėl sugrįžo ir at
siekė savo tikslų.

Daugelis Jurgių bando 
siekti tais pačiais keliais, 
bet nedaug jų gali susilygin
ti su Kalvio Jurgio. Jo gy
venime mes pastebėjome 
darbų, darbų vienvalinį, ne
nuilstantį ir nuolatinį sieki
mą į augstybes, ypač esant 
našlaitvstėje ir neturte ne 
kiekvienas pataiko surasti 
tinkamus būdus sekti Jur
gio keliais. Jurgis be jokios 
pašalinės pagelbos prasisky-f 
nė gyvenime sau kelia, apsi-I 
švietė ir įgijęs populerišku- 
mų, tapo blaivybės darbuo
tojų tarpe blaivybės vadovu.

Daugiau mums tokių Jur
gių ir tikrų blaivybės dar
buotojų, o blaivybė gyvuos 
Amerikos lietuvių tarpe ir 
mūsų tėvynėje Lietuvoje.

(Pabaiga)

Ant. Padunietis

Antaliepte - Kultūros

Elektra namuose yra geriausia šviesa tau ir tavo vaikams. 
Mokslas yra jų kasdieninė užduotis—apsaugok jų akis i- 
dant ateity turėtų sveikatų ir malonumų. Mažai kainuoja 
įvesti i namus—ir elektra yra ekonomiškesnis būdas švie
sos—tegu šviečia visai šeimynai prie geresnio gyvenimo ir 

• malonumo.

THE EDISON F.LECTR ICI 
ILLUMINATING COMPASY 

OF BOSTON f

Vėliau teko susipažinti su 
Antalieptės tikrai įdomio
mis mokyklomis bei įstaigo
mis. Minėtos įstaigos visos 
bendrai sudaro gražų Anta
lieptės kultūros židinį, knis, 
tikrai sakau, yra pavyzdys 
mūsų tėvynėje. Pagrindas 
auklėjime yra Kristaus reli
gija ir meilė. Pedagogų ir 
auklėtinių Artimas sugyve
nimas, gražūs mokinių tar
pusavio santykiai, visur yra 
taip, kad vyresnieji gerina
ma ne iš baimės, bet iš pa
garbos.

Vidurinioji mokykla turi 
80 mokinių. Visi mokyklos 
pedagogai su direktorium 
p-le O. Zaštautaite (dabar 
ji Kaune ligoninėje; auklė
tiniai ja nepaprastai susirū
pinę, pasiilgę) visa širdimi 
atsidavę savo darbui. Visuo
menei ir platesnių apylinkių 
vertėtų susidomėti šia tik
rai pavyzdinga mokykla, jei 
nori, kad jų sūnūs ir dukte
rys būtų geri vaikai, nau
dingi tėvynės piliečiai.

Žemesnioji mergaičių ū- 
kio mokykla turi 38 auklėti
nes. jų tvarko p-lė Petraity
tė. Mokyklos auklėtinės gy
vena Bendrabuty.

Bendrabuty visur tvarka, 
švara kuo didžiausia; men
kiausi daikteliai turi savo 
vietų. Prie mokyklos yra 
pienine, duonos kepykla, 
vaisių džiovykla, vištų.kiau- 
lių ir karvių ūkiai. Be to 
yra didelė virtuvė, kur mo-'kant ir 
komą virimo, kepimo ir ki-Įmūsų mokslo įstaigoms ini-

kurie buvę bažnyčioje ir 
vienuolyne.

Apie bažnyčios didįjį var
pų yra tokis pasakojimas — 
žiemos metu, kada ežeras 
buvo stipriai įšalęs, buvo iš
keltas ir paskutinis didysis 
varpas iš bokšto ir norėta 
išvežti i$ šito “prakeikto 
krašto, 
važiavo 
dūrio, varpas nušokęs nuo 
rogių, prakirtęs leda ir nu
skendęs. Dabar žmonės pa
sakoja. kad visumet Velykų 
lytų vanduo sujundas ir iš 
ežero dugno veržiąsis to 
varpo gražus skambėjimas. 
Tiek tai pasakų ir padavi- 
urtų apie miestelį iš netoli
mos praeities.

Vokiečių okupacijos metu 
bažnyčia buvo paversta ga
ražu. dėl to vidury’ sienos 
apdraskytos, išrašytos, rin
kai aplupinėta, vaizdas baž
nyčios viduj labai liūdnas.

Po karo apgriautuose rū
muose įsikūrė L. Mot. Kul
tūros dr-jos mokyklos: baž
nyčia gi grįžo parapijai. Da
bar yra ten vidurinė mo
kykla, amatų kursai, vaikų 
prieglauda ir dviejų kompl. 
pradžios mokykla.

Kovo 19—20 teko man 
laimės besivažinėjant 
Rytų Aukštaįįjją, užvažiuo
ti ir į Antalieptę. Pirmiau
siai nustebino sutiktųjų 
moksleivių 
malonumas,

\

Rytų Aukštaitijoj, kal
nuotame Zarasų - Ežerėnų 
apskrity, “Lietuvos Šveica
rijoje,” kaip mėgsta zara
siečiai girtis, yra nedidukas 
miestelis Antalieptė. Eže
rai, upokšniai, upė Švento
ji, kalneliai, kloneliai apau
gę gražiomis eglaitėmis, 
berželiais, riešutynais daro 
Antalieptės apylinkę tikrai 
įdomių, gražią, ir antaliep- 
tiečiu kvietimas, atsilankvti 
pas juos vasarą, yra tikrai 
išklausytinas.

Patį miestelį puošia graži 
balta dvibokštė bažnyčia ir 
du dviejų aukštų balti rū
mai, kur yra Antalieptės 
kultūros įstaigų patalpos. 
Senovėj čia buvo įsikūrę 
vienuoliai karmelitai. Jie 
apylinkės žfnonėse turėję la
bai didelės įtakos ir buvę 
mylimi. Vėliau pravosla
vams kilo sumanymas tą 
kraštą supravoslavinti, o 
paskui, žinoma, ir surusinti. 
Vienuoliai buvo išvaikyti, o 
jų vienuolynuose buvo įkur
dinti pravoslavų vienuoliai. 
Bet jų apaštalavimas nesi
sekė — žmonės nuo jų šali
nosi. Vėliau buvo įkurdin
ta rusų “manaškos.” Visų 
šių “apaštalų” darbai netu
rėjo pasisekimo, t ir visur 
rasdavę didelį pasipriešini
mų. Dėl to, jie po trupučiu
ką visiškai išnykę, 
au jais išnykę ir tie

■v •

Tačiau, kada tik už- 
ant Alanšo ežero vi

rū])intis savo įstaigas 
t i į aukštesnį laipsnį F 
žemesniųjų mergaičių 
ūkio mokyklų padaryti šn 
štesniųja.

viščiuku mėsos konservavi
mo. Viskas gražiai ir prak
tiškai sudėta erdviose patal
pose. Šiose visose Įstaigose 
auklėtinės, atlikdanios prak
tikos darbus, viso gerai iš
moksta ir aš Įsitikinęs, kad 
išėjusios iš mokyklos yra 
sumhnios, tvarkingos, darb
ščios arba, geriau sakant, 
lietuviškai moderniškos šei
ni i n i n kės.

Amatu mokykla, kur mo
koma Įvairių rankdarbių, ir 
vaiki) prieglaudą veda p-lė 
Vizgirdaitė. Vaišūs ir šir
dingi antalieptiečiai, kun. 
kapelionas ir p-lė agronome 
pakvietė mane ir čia. Vos 
Įėjom., kaip mažyčiai, kokių 
keturių metų “piliečiai” pa
statė mumis savo mažytes 
kėdes ir pakvietė sėstis. O 
kad Svečiams nebūtų taip 
nuobodu, atsidarė savo tur
tu sandėlį (spintąsu žaisle
liais) ir pradėjo rodyti su 
gražiais paaiškinimais. Pas
kui sustoję eilėn padainavo 
apie savo “vaigejus.” plas
tikos parode, pašoko, pažai
dė, o kada ėjome už atsilan
kymų padėkojo, kvietė daž
niau atsilankyti. \

Visa suėmus ir apylinkę 
ir mokslo kultūros įstaigas, 
ir moksleivius, ir jiedago- 
gus, reikia pasakyti t verta 
kiekvienam inteligentui An
taliepte susidomėti, atsilan- 
k«..i L* remiant ją, verta 

Jmūsų mokslo įstaigoms ini-

- -

E. ST. LOUIS,
Kun. S. E. Kolesinskis, 

to Prasidėjimo P. Švč. parapij" 
klebonas, gegužės 20 d. išvyk 
dviem savaitėm atostogų, 
kys gimines ir pažįstamus 
se valstijose. Kleboną pa 
Telšių vyskupijos Įgaliotinio 1 
J. Valaitis.

l
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Kartu 
turtai,

DR. KILLORY
60 Bcollay Squre, Boston 

Olympia Theatre Bldg.
mandagumas, 
nuoširdumas.

Hegzamtnnoju akla, priskirta akl- 
Į nitu*. kreivu skis atitleslnu Ir 
: amblijoniikose (aklose) akyse ju- 
; grattou ftvteea tinkam laika.

į j. L. Palakantis, O. D.
> 447 Broadvay, So. Boston. Į
ONNNtMMNMMfiMMI

Vėliausi, pasekmingutiuri medi- 
kaližki ir elektros gydymai ne
ša greitus rezultatus.
Per suvirs 25 metus specialis
tas nuo nerviškų ir chroniškų 
ligų; . . . Gyduolės specialiai 
sutaisomos dėl kiekvienos li
gos.

--------- 1------------- --------------

TeL 8. B. 2806-B. 
jLIlTUVIS 
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TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių, ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
JUOZAS P. ŠARKIUN

DARBUOJAS SU f

VOSE & SONS
KOMPANIJA

;, -
Buk tikras mane matyt 

siant. .Tokio komiso nereikia 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garaąs VOSB- 
player ir upright piaaaL 
vartoti Orthonic VICTROLA 
kąs MAJE8TIC radfo.

ReUalatk KlMhfr

LENGVOS 18LT 
Vose A Som 1

160 BOYT^TON ST.
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ROCHESTER, N. Y z
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Birželio

Birželio
s Birželio

J. C. M.

•p

Takai

ir

II. Dainos:

•eJ. K.LAIDOJIMUS

CLEVELAND, ORIO

pasekmingiaus^tj 
pelną parapijai.

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

PAIESKAU Stanislovo VVajciekovsky, 
kuris gyvenęs South Bostone, Lynne, 
Holyoke ir Worcestery. 15 Lietuvos pa
eina iš Dusmeny. Kas apie jį žino arini 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarby reikalą. VIKTORIJA WAJ- 
CIEKOVSKIENE, 46 Ellsworth Street, 
Worcster, Mass.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts 

Phone Park 5065

lietuvių vardas
Laikykime ir to-

Valio Rochester’io

i^ų ir paskirti visą

STOCK ROOM

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

*

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

LOWELL, MASS.

7 1929 m. ' -

BALTIMORE, MD.

12 d.—Pittston, Pa.

14 d.—Kingston, Pa.

15 d.—Wilkes Barre, Pa.

16 d.—Scranton, Pa.

Birželio 18 d. Baltimore, Md.

JUOZAS J. OIRSA|
Telkiu patarnavimą laidotuvėms ir® , 
išrendavojam automobilius vestu- $ 
ėms+ ir „ kitokiems pasivažinėji-® 

marai. - t ®
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. § 

(ant 3-člo aukšto) Tel. Cedar 4953 ©
Ofisas: 212 Millbury St.. Worces-|* 

ter, Mass. Tel. Park 2795. ©

x i
Gegužės 25 d.—AVorcester, Mass.

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

Gegužės 26 d.—Athol, Mass. 
(vakare)

Gegužės 29 d.—Westfield, Mass.

Šis didžiulis'šv? Roko parapijos chorasTp. Šokui vadovaujant, gražiame Rovumos^parke, Montello, Mass., gegužės 30 d. dainuos 
daug gražių dainelių. x N •__________ _______________________________________ _

§ Vienintelis lietuvis laisniuotas e-jį 
| lektrišinas. Turiu 8 metus prity-9 
grimo. Taisome ir {vedam motorus B 
s4r vandenio pompas. Taipgi ta+st»-jj 
JI me ir parduodame radlos.

1

S GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ms VVorcesterio lietuviams 
žinoma, kad šios kolonijos 

ariu dr-ja gražiai darbuoja- 
šelpia pavargėlius ir našlai- 

Nors Labdarių dr-ja darba- 
viso Worcesterio biednuome- 
bet neturėjo nuosavybės. Jau 

visuomenei buvo žinoma, 
Ta garsusis “Maironio” 

>vės parkas. Pradžioje šių 
į. Labdaringa draugija tą par- 

nupirko. Tai yra iš visi] darbų 
ias darbas ką galima bu- 
yti- Tame parke yra di- 
žus namas, salė, du va- 

amiai ir du narhai persiren- 
Minėtas parkas randasi 

rite gražaus Quinsigamound eže- 
$40,000.

Atidarymas

Iškilmingas atidarymas Labda- 
bus 30 d. gegužės. Tą 

ną bus didelė gegužinė. Minė- 
e- gegužinėje kalbės kun. K. 

navičius iš Norvvood’o, vieti- 
i dvasiškiai ir advokatai. Prie 

įl dalyvaus Šv. Kazimiero ir Pa
dės Švč. Aušros Vartų chorai, 

s basse-ball. lenktynės, virvės 
ūkimas: šv. Kazimiero parapi- 
vyrai ir Aušros Vartų parapi- 
yyrai išbandys savo jėgas. Tai 

ims įdomiausia programo dalis, 
sužinosime kurios parapijos 

Pasižymėję gaus

Prie Labdarių draugijos privalo 
iekvienas lietuvis prisirašyti ir 
l remti kuomi galima. Šiandie- 

da yra tokių žmonelių, kuri<- 
repriklauso prie šios taip naudin-

: P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486 •
Miras šeimynas nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 

gerai ir ne-

: 0779-R. K.
■- Ofiso Telefonas: S. B. 0779-tV.

S. BARUSEVIČIUS
Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

ei ja: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

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

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda. ,

IONASPETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

-162 Broadway, So. Boston, Mass. 
. Residence: 313 W. Third St.
Telefonas: South Boston 0304-W.

- ■ ■ JV-' I 1 J_rr:' rmtnu fnn.ir.nuir nr mz.~nmrnLzm.Tmm.Tnr n *. atz i z ni z z; ng i

gos dr-jos. Bet diena po dienos 
gal ir jiems bus reikalinga pašal
pa arba prieglauda, kur jau ne su 
vienu taip atsitiko. Taigi dabar 
yra * išrinkti tam pasišventę na
riai, kurie eina j namus ir prira
šinėja narius prie šios draugijos. 
Labdarių dr-ja ir kviečia visus 
lietuvius atvažiuoti j gegužinę ir 
paremti tą prakilnų darbą.

- ’ Narys
■ - ■ ■ t

M JhL
i
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gegužės 1. 2, 3 ir 4 dd. 
Roehester Communitv 
Festival, taip vadinama 
šventė, Convention salė- 
muzikos šyentė pasižymi

Š. m. 
įvyko 
Musical 
muzikos 
je. Ta
tuo, kad joje dalyvavo visos ge
riausios muzikalinės pajėgos iš 
bažnyčių, mokyklų, universiteto, 
draugijų ir tautų. Roehester 
Chimber of Commerce, kurios ini
ciatyva buvo suruošta šita didžiu
lė Muzikos Šventė, ilgai ir rū
pestingai ruošėsi prie tokio milži
niško ir nepaprasto darbo.

Ir lietuviai buvo pakviesti da
lyvauti toje Muzikos Šventėje. 
Jau ir seiliau Rochesterio lietu
viai yra aukštai pasižymėję Ex- 
position’e (Parodoj) ir kitose 
Muzikos šventėse, kur tik teko 
dalyvauti, ši metą, gęgužės 1 d. 
lietuviams teko garbė kaipo pir
mai tautai su savo dainomis ir 
šokiais atidaryti Muzikos Šventę.

Lietuvių parapijos Šv. Cecilijos 
choras, kurio Dvas. Vadovas yra 
aukštai Gerb. Kleb. Juozas Kasa- 
kaitis ir Choro Direktorius p. 
Kazimieras Bazys, ėmėsi to rimto 
ir svarbaus darbo suorganizuoti 
geriausias muzikalinės pajėgas. 
Buvo suorganizuotas didžiulis 
choras. Visi su entuziazmu ruo
šėsi ir darbavosi dėl tokios šven
tės. Lietuvius atstovavo Cham- 
ber of Commerce’e p. Vytautas 
Danielius. Choro komitete buvo 
pp. Pranas Kumparskas ir Albi
nas Remeika.

Lietuva it ės.panel ės buvo gražiais 
tautiškais rūbais apsirėdžiusios. 
Atrodė kaip Birutės...

...“gelsvos kaselės, rūtų 
vainikėlis,

Ant balto kaklo gintaro 
šniūrelis.”

(Valiūnas)

Vyrai ir taip pat buvo gražiai 
vienodai apsirėdę.
Lietuvių programa buvo sekan

ti :

/
džiausią tyla. Rodos, ir girdžiasi 
paukštelių čiulbėjimas; “čir vir 
vir!..” Daina “Karvelėlis” buvo 
gražiausiai sudainuota. Dainavo 
choras ir solo p. Emilija Lecha- 
vičienė (E. Saunoraitė). Akompa
navo pianu chorui ir solistei p-lė 
Izabelė Roviutė. Visa publika 
tyliai ir rimtai klausėsi tų gražių 
meliodijų ir to gražaus solo bal
so... Ne šimtai klausėsi, bet tūks
tantinė minia. Tyla viešpatavo 
salėje... Rodos, tas karvelėlis ir 
skelbia visiems meilės giesmė . . . 
“Vai ilgu, man ilgu” . . . Lietu
vi ’ Ar yra kas gražesnio ir mei
lesnio? . . . Taip pat buvo “Dzim- 
dzi-drimdzi” gražiai sudainuota.

Po dainų, chorui dainuojant, 
buvo tautiški šokiai. Šokikai bu
vo šie: pp. Juozas Šūkis su Juze 
Burinskiene. Antanas Šūkis su 
žmona .Juozas Bartmonas su žmo
na ir Antanas Grėblikas su Stase 
Ivanauskaite.

šokiai praėjo su geriausiu pa
sisekimu. Tas retas dalykas kita
taučiams.

Apskritai, visas programas bu
vo išpildytas kogeriausiai ir pui
kiausiai. Visa tai atsiekta tik per 
norą ir pasiryžimą. Yra sena 
lotynų patarlė: “Labor omnia 
vincit,” (darbas viską nugali). 
Tiesa, ir irngatėjom! Lietuviai sa
vo 
v o 
se.

viams — choristams ir choris
tėms. Buvo labai gražiai ir jau
kiai praleistas vakaras su prakal
bomis, dainomis, žaidimais ir šo
kiais. Vakarienės šeimininkės 
buvo pp. M. Bazienė ir E. Kra- 
jerienė. Lietuvių biznierius p. J. 
Jonynas paaukavo daug valgių 
minėtai vakarienei. Taip pat da
lyvavo Muzikos Šventėje ir vaka
rienėje gerb. kleb. Šatkus iš Al- 
bany, N. Y. Jam buvo iškeltos di
delės ovacijos per vakarienę. Čia 
tenka paminėti didelį padėkos ir 
paagrbos žodi jtėvams, kurie su=

Šv. Vardo Draugija

Sekmadienio vakare Šv. Vardo 
draugija turėjo mėnesini susirin
kimą. Apart kitų nutarimų, nu
tarta surengtu “Penny sale” ge
gužės 31 po šventai valandai. Visą 
pelną paskirti parapijai.

Taipogi nutarta surengti išva
žiavimą pas ūkininką. Visi na

triai prižadėjo dėti paskutines pa- 
pranta t, milžinišku tautos labui kad ,i|( darius
darbą leisdami ir .ragindami savo 
sūnus ir dukteris dainuoti. Jau-|Sar0S SCZOnO *važiavim* 
nimas — tai mūsų tautos ateitis!

Rochester’io 
aukštai stovi, 
liau tą garbe! 
lietuviai !..

1. Muzika — A. Vanagaitis,
2. Dul dul dūdelė — A. Vana

gaitis ir Greičius,
3. Jau pavasaris atėjo — J. Ži- 

leviičus,
4. Karvelėlis — č. Sasnauskas,
5. Dzimdzi drimdzi — A. Va

nagaitis.

II. Šokiai:

dainomis ir šokiais iškėlė sa- 
vardą aukštai kitataučių aky- 

Visa spauda ir kritikai vien
balsiai atsiliepė gražiomis minti
mis ir pagyrimais apie lietuvius. 

Visų gerbiamas kleb. J. Kasa- 
kaitis nesigailėjo pasiaukoti savo 
sveikatos rūpintis ir dirbti te
kiam didžiam dalykui. Jam pri
klauso didžiausia garbė!.. Lin
kime ir toliau jam kogeriausios 
sveikatos ir laimės darbuotis dė- 
liai mūsų tautos labo. Taip pat 
ir nemažai garbės priklauso mūsų 
energingam ir 'gabiam šv. Ceci
lijos choro direktoriui — vargo
nininkui p. Kaz. Bazini.

Po dainavimų ir šokių Muzikos 
Šventėj, Parapijos salėje Įvyko 
bendra vakarienė visiems daly-

Kun. dr. L. J. Mendelis pradė
jo didelį darbą. Pasiryžo atre
montuoti bažnyčią ir ją numale- 
voti iš oro pusės. Tam reikalui 
renkamos aukos, kad sudarius 
$10,000. Parapijonys turėti] gerb. 
klebono sumanymą karštai pa
remti aukomis. Jau bažnyčios 
bokštas apkaltas žėgliais ir dar
bas varomas pirmyn.

Po Sekminių kalbės šioje kolo
nijoje Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys K. Balutis iš Washing- 
ton. D. C.

Gegužės 24 d. atvyksta pas mus 
art. S. Pilka ir šimtametis senelis 
J. Skinderis. Turėsime progą jį 
pamatyti šokant. lietuviškus šo
kius.

o

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

HARTFORD, GONN.
Lietuvių jaunimo yra nemažai, 

kaip mergaičių, taip ir berniukų. 
Abiejų lyčių yra jau suaugusių ir 
subrendusių, bet labai mažas nuo
šimtis ženijasi. Aš sakau, kad kal
tos yra mergaitės. Jos permažai 
myli ir gerbia savuosius berniu
kus. Bet nuo jų labai daug reika
lauja ir ieško didžiausios pagar
bos. Kas kita kumet jos sueina 
su kitataučiais. Tada jos jiems 
žemai nusilenkia ir atiduoda pa
garbą. Taip darydamos pasensi-. 
te ir ištautėsite. P. S. G.

Prierašas. P. S. G. korespon
dencija perdaug vienpusiška. Mū- 

1 sų mergaitės turėtų atsiliepti ir 
korespondento užmetimus atrem
ti.

Aptvėrė 1

Kun. P. M. Juro pastangomis 
ir pasidarbavimu mūsų bažnytėlė 
buvo aptverta gražia geležine 
tvora. Šią savaitę darbas pasi
baigs. Kiekvienas praeinantis 
pro šalį bažnyčios negali atsi
džiaugti pamatęs kaip bažnytėlė 
išrodo daug gražesnė iš lauko ne
gu pirma.

_ Kadangi bažnytėlę aptvėrė gra
žia tvora, tai buvo reikalas ir ta
kus pataisyti aplinkui bažnyčią. 
Šią savaitę darbininkai pradės 
darbą. Visi parapijonvs matyda
mi tą gražią permainą širdingai 
aukomis remia' tą darbą. Tikimės, 
kad nereikės skolinti pinigų už- 
mokėti«už tą darbą, bot patys pa- 
rapijonys suneš aukas.

Pasidarbavo .

LIETUVIS GRABORIUS I
Žmonės nestovi ant vietos. 

Vieni važiuoja o kiti atva
žiuoja. Birželio 12 dieną iš
važiuoja į Lietuvą laivu Le-, 
viathan p. Juozas Gricius iš 
Bostono, Jonas Kilkus su sa
vo motore Marijona ir dviem 
dukrelėm iš Montello, Mass. 
Taipogi Rozalija Bartkevi- 
ciene ir A. Jogminas iš 
Brockton, Mass. Iš Stough- 
ton išvažiuoja p. Vincas 
Stulgaitis, Marė Stulgaitie- 
nė, p-lė Veronika Čekytė ir 
daug kitą. P-lė Veronika 
Kodytė, p-lė Elena Jokuba- 
vičienė, p. Pranas Jocas ir p. 
Ona Jokūbąvičienč važinėja 
po Lietuvą automobiliais ir 
klausos gegutės balselio. Šio
mis dienos atvažiavo iš Lie
tuvos į Montello dvi sesutės 
jaunutės gražios Marė ir 
Stasė Grimalaitės pas dėdę 
Petrą Veselį. Juozas Stel
mokas ir Petras Valentuke- 
vicius abudu jauni vyrukai 
ir smarkūs visame,, daug ko 
pasakoja apie Lietuvą ir 
Lenkiją. Linksma sulaukti 
tokią svečią jaunikaičiu ir 
panelią. P-ną Kilkų ir kitus 
išleisiu į Lietuvą ant greito 
laivo Leviathan ir pasieks 
Europą į 6 dienas.- Per ma
no agentūrą j trumpą laiką 
sulaukėme dar 19 žmonių iš 
Lietuvos ir visi jauni o 7 
žmonės bus senukai.

O apie Montello tai tiek 
turiu pasakyti, kad čia lietu
viai gyvena gražiai ir links
mai ir darbų netrūksta, nes 
jeigu fabrike nedirba", tai 
malevoja namus arba sodną 
tvarko. Visi buvo patenkinti j 
Dzimdzi-Drimdzi apsilanky
mu ir jiems dėkoja už daug 
ir gardaus juoko. Mūsų dra- 
Inižią krautuvė ir agentūra 
atdara iki 9 valandos vaka
re.

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
878 No. Main St, Montello, Mms.

Marijos Vaikelių Sodalicija ir
gi nesnaudžia. Neseniai surengė 
“Penny sale” ir už uždirbtus pi
nigus bažnyčiai įtaisė takuose gu
minius patiesalus.

Kas sakė kad mūsų kolonija 
snaudžia? Čionai tinginių nerasi. 
Visi, seni, jauni, maži dideli dir
ba, kad tik galėtume pasivyti ki
tas lietuvių katalikų kolonijas.

Štai ir kitas pavyzdis.

Tennis Daržas

Nušvitus pavasariui visi pra
deda judėti. Draugijos ir kuopos 
rengia pramogas. Lietuvių Pi
liečių Kliubas irgi neatsilieka nuo 
kitų. Ši organizacija jau gyvuo
ja gana senai, bet Į laikraščius 
mažai kas apie jas veikimą para
šo. Auga turtu ir nariais. Dar
buojasi politikoje, kaip tai pilie
tybės reikale ir rinkimuose remia 
gerus kandidatus. Dabar mačiau 
apgarsinimus, kad 2 d. birželio 
1929 rengia didel pikniką ir ris- 
tynes. Risis Karolis Požėla iš 
Chieagos su Stanley Pinto. Įvyks 
Tado Niauros darže, Brondvieh, 
Ohio.

. LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

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

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

DR. J. C. LANDŽIUS
'SEYJJOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

1. Noriu miego — M. Petraus
kas,

2. Suktinis — M. Petrauskas,
3. Klumpakojis — J. Tallat- 

Kelpša.

Labai gražiai ir vykusiai buvo 
padainuota “Muzika” ir “Dul- 
dul dūdelė.” Publikai ypač pati
ko “Muzika.” Daina “Jau pa
vasaris atėjo” buvo ypatingai su 
grožiu ir jausmu sudainuota. Tas 
graužsis pavasaris, kuris žadina ir 
gaivina apmirusią gamtą/iš gilaus 
miego — žiemos, taip ir ta daina 
sužadino kiekvieno sieloj nepap
rastą jausmą. Visi klausės^su di-

Jaunimas pilnas, gyvumo mėgs
ta išsimankštinti. Klebonui pri
tarus jie rengia sau gražų “ten
nis daržą.” Jaunimas, ypatingai 
vaikinai, kas vakarą dirba suši
lę, kasdami, lygindami žemę. Pa
baigus darbą daržas bus aptver
tas aukšta dratine tvora.

Senbernis

Senas Kliubietis

i 
Į

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES I IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.
'Nuo senai prityrusi tame darbe; 

sutelksiu geriansj patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą.

JUZfi RAUKTYTfi
Dienom Vakarais Ir Sventad. 

88 Front St. 50 Sterling St. 
AVORCES^ER, MASS.

Tel. Park 1916.

I WM. J. CHISHOLM
Vienintelis Lietuviams

| Graborius
S Patarnavimas dieną ir naktį.

Oflso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
N a m a I — 101 Sterling Street 

Mnple 4964
== ir "

331 Vjmith Street
£ PROVIDENCE, R. I.
$ Tel. De. 1952

Pinigus persiančiam greitai Ir 
Žemomis ratomis.

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

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

LAIVAKORTES

V. WARABOW
- '■ <W rabi i auskas) 

-LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norwood 1503

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Mepbone Brockton 1644-J

ATARNAVTMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

I. A. ZALETSKAS 
ritu ir Balsamnoto jas 

877 Ir 448 Cambridge Street 
• < Cambridge, Man.

Univerrity 8881-W

Surukęs Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydomas tuo jaus su 

PepsmicSeltzer 
VAISTINĖSE 254,50^tt? SAMPEJJSJPYKAI

Korctster, Mau.

Ofiso tel: Park 2939
\ ADVOKATAS 

PRANAS J. BUBLYS 
' (BOBBLIS) 

638—640 Slater Bnilding 
Voreecter, Ma«s.

Namų tel: Oedar 1768-M

* į
/ *
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baltomis

J. SMITRUS, Baltiko Amerikos

Sidabrinis Šliūbas

PLUMBING IR HEATING

Kalbame ir Lietuviikai
382 Broadvzay, South Boston

Tel. South Boston 2870

utiniu :n7Tn

Nauji Lietuviški
Rekordai

.....
A,

konų Brolijos

Orcrestra with 
Incidentai Singfng

vąikų—mer- 
Mtro lietuvių 
mtą Komuni- 

Tas didelis vąikų-mergaičių

16105F i) 
!

MES

Apdraudžiu visokias nuosavybe#1 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir Išranda vo- 
jame kambarius.

šventas darba 
rengti/ altorius^ 
mokinti; švbnta

Dorchester
\ Ienos Šeimynos namas 9 kambariu su 
visais įtaisymais. Parsiduoda už $5,300.

South Bostone
3-jų seimynq namas 3-4-4 kambariai, 
randasi prie Dorchester gatvės. Mėne
sinių rendų 52 doleriai. Parsiduoda už 
$2.400.

itis kunigai už

FUltNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

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

Už $1,000 Cash
galite pirkti puikų up-to-date 3-jų šei
mynų namų Dorcbestery arba Jamaica 
Plain su garadžiais ir vieta dėl sodno 
ar daržo. Kam mokėti rendų visų gy
venimų?

Puiki Rezidencija Atsieis 
Dykai

I»erkanC šitų 3-jų šeimynų po 5 ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namų, 
gražioj vietoj Dorchesteryv Daug že 
mės dėl kelių garadžių ir sotino. Tu 
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmeriavi- 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kad rendau- 
ninkai apdengs visus iškaščius palie
kant savininkui kambarius už dykų. At
sišaukite greitai.

P-nas Juška išvažiavo Worces 
terin su p. Bubliu porai dienų. 
Važiuos Philadelphijon. šeštadie
ny važiuoja Chicagon. Per vasa
lą jis darbuosis pas kun. Albavi 
čių.

Sekmadieny birželio 2 d. po 
pietų 3:30 bus Mišparai su Įsta
tymu ir Dievo Kūno procesija. 
Dalyvaus daug svečių kunigų. 
Darbuotojos altorių kvietkoms su
rinko $55.00.

South Bostone
3 šeimynų, 14 kambarių namas ir di
delis vardas, pdima pastatyti keletu 
garadžių. Nor.i mainyti i Dorchesterj 
ant 3 arba 2 šeimynų.

Norėdami daugiau informacijų klaus
kite jias L. A.

Prie Pirmos .Komunijos priren 
gimo daug laiko ir -darlto pašven
tė .Malvina Šidlauskaite ir Ona

, *t ■

Januškevičiūtė. . - *

. L1THUANIAN AGENCY 
Ivas ir C. P. Jurgelun Savininkai

Valgykla—Luneh Room
•South Bostone prie Fish I’ier Valgyk
la—I.unch Room, 10 stalų, 48 krėslai. 
Biznis vien tik su darbo žmonėmis. A- 
tidaryta tik darl>o dienomis nuo 5 vai. 
iš ryto iki 6 vai. vakaro. Apyvartos 
daroma S30d—$400 į savaite. Savinin
kas apsidirba su dviem darbininkais 
kuriem išmoka $25 j savaitę. Pelno sa
vininkui atlieka, apie $75 į savaitę. Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia šių šalį. Parduos už $2,800 
caslt Matykite A. IVAŠKĄ.

Juozapas ir Teodora amžinuoju 
moterystės ryšiu, Augščiausiajam 
laiminant, tapo surišti 1904 me
tuose; padoriai ir gražiai vedant 
bendrą gyvenimą, jie tampa ap
dovanoti 5 vaikučiais: Antanas

Parapijos pikniku komisija ren
giasi prie pirmo šiemet parapi
jos išvažiavimo. Jie ma.no su
rengti milžinišką pikniką birželio 
17 d., Montello.

Prieš apleisdamas Ameriką, art. 
St. Pilka pirmu ir paskutiniu sy
kiu lankys šias vietas:

Gegužės 28 d.—Nevvark, N. J.
Gegužės 30 d. LDS. N. A. Aps

kričio gegužinėje, Montello, 
3Įass.

Birželio ld.—Bridgegort, Conn. 
Programoj dalyvauja“ 105-metis 
žemaitis Jurgis Skinderis ir kiti 
žymūs artistai. Kitos vietos bus 
paskelbtos vėliau.

jie įvedą su
4-rias mišias.
niais 7:30 ± bus
8:30 vien tik
9 :30 skiriamos
šios 11 vai. skiriamos dėl

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

ANTRADIENY:
7:30 vai. vakare bus pamaldos 

prie Šventos Teresės.
TREČIADIENY: Gegužinės pa
maldos.

Birmos Komunijos z klasės vai- 
Icai-mergaitūs eis prie išpažinties 

Komuniją ,pri- 
ir sekmadieny.

delphijoje, Nashua, N. H., Lay- 
mont, N. Y. ir galutinai AVorces- 
tery jau virš 27 metus.

Koncerte dalyvavo gerb. kun. 
Urbonavičius ir pora Harvardo 
profesorių.

KETVIRTADIENY:
Dievo Kūno Šyentė. 8:30 vai. 

ryte bus laikomos šv. mišios su įs-
> * «

t-atymu. Bus sakomas pamokslas. 
Dieną važiuos žmonės į Darbinin
ką išvažiavimą Montello, Mass. 
Vakare 7 vai. bus Mišparai su į- 
statymu/ palaiminimas. Po pa-

Per visą Gegužes menesį puošė 
altorius — Magdalena Lesčinskiu- 
tė ir Elena Januškevičiūtė. Jos 
labai pilikiai savo užduotis išpil
dė. Ačiū ir joms.

Jamaica Plain
arti Krankliu I’ark 3-jų šeimynų nau
jas namas jx» jienkis kambariais, iš a- 
blejų Kalų ptazalųitymo šilima. Remiu 
neša $1,440 j>er metų. Kaina $11,500. j- 
nešti $2,000. Matyklt TUINYLĄ.

South Boston, Mass. Tel. 0605—1337 
KITI SKYRIAI.

BROCKTON OFFICE:
1 Bldg., 630 North Main Street,
^SGoėrOOOG Telephone Brockton 228

iki Proga—Namas Su Bizniu
Point gražioj vietoj arti pamario 
>inis 3-jų šeimynų namas su visais 
miškais įtaisymais ir krautuvė su 

i išdirbta groserių ir saldumynų 
zniu. Apyvartos daro apie $300 j sa

kaitę. Vasarų danginu, nes daugiau 
aiskrymo ir tonikų parduodama. Turi 
Lut greit parduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon. įnešti reikia tik 
$2,00000. Čia tikrai yra puiki proga j- 
sigyti tokį namų ir biznį su kuriuo ga
lėsi puikinusį gyvenimų daryti. Paty
limo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KĄ.,

Farma—Bridgewatery
38 skėriai. 8 kambarių namas "SU visais 
įtaisymais, ant gero kelio, 7 karvės. 2 
arkliai. 25 vištos. 150 vištukų, visokie 
įrankiai. Parsiduoda už $8,500.

»met 
stipdįs ir sveiki, 

turi gerų sveikatų ir^gefni naktimis 
vėsni organai 
An jėgos -ir 
ra-Tono pagel- 

bnteiį ir pa
lės. kurtos pa
jos yni par- 

duollų vertel- 
fhtri jų rtake, 
alcytų jums iš

Komnnijoą. Jie papuošė didįjį al
torių raudonomis gėlėmis. , /'

Vladislovas'Šunteskas iš Cam
bridge ėmė šliūbą su So. Bosto- 
niete panele ;Maštauskaite. 
Pabrolis buvo Antanhs Gedrimas, 
pamergė Ona Bebi&aitė. Šliūbą 
davė kun. F. A. Virmauskis.

1G131I’ ii GERK, GERK GIRTUOKLĖLI—Polka Orchesra with
jj SENOS MERGOS POI.KA Incidentai Singing

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestro* Akompan.

JG130F [J MARGARITA (A. Vanagaitis) < ,
Į! BE NOSIES (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETI. VIšKA MAINIERIU ORKESTRĄ ' 
Leader, Fr. Yotko r

Singing by A. šaukevičius.
1G129F S DARIAU LYSELES—Valcas

j| JONELIO POLKA
JG117F 1| TRYS JAUNIKIAI

" MUDU DU BROLIUKAI—A. Vanagaitis ir K. Kraučiunas 
1G123F J] NETUIt PLEPIO

[ GtEDA GAIDELIAI Komiška Daina (Comic Song)’
1G122F iį TĖVUKO POLKA—Orchestra with incidentai singing 

j| KŪMOS POLKA (Daimioja A. šaukevičius) 
1G121F i| PALANGOS POLKA

|| TARNAITES POLKA
16111 F i| VILNIAUS POLKA—Orchestra

petronei.es POLKA
MAGDĖS POLKA 
MEDŽIOTOJO VALGAS 
PUIKI PORELE— Polka. »
ŠEŠUPĖS BANGOS—Polka.
JAUNIKIO POLKA
ŽUVĮ NINKU VALGA S—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą. 
ZANAVYKU PRAŠMATNYBES—Polka. Cx>lumb. Liet. Ork. 
DZŪKŲ DZYVAl—Polka. Columbia Lietuvių Orkestrą 
UŽLAIKOME VISOKIUS COMJMIMA I&DlRBYSTfS 

GRAMOEOKUS IR RRKORTHJS • * </■
lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, mušikų

šeštadieny prasideda birželio, 
Saldžiausios širdies mėnuo. Prieš 
pirmas mišias bus skaitymai. Prieš 
7-tą dieną mėnesio,, turbūt, įvyks 
tridiumas ir intronizacija.

Metinė procesija buvo labai di
delė, vaikai ir mergaitės gražiai 
prirengti maršavo nešdami vaini
kus, stovylas, karūnas Penkta gt., 
suko F gatve, grižo Broadivay ir 
C St. Į bažnyčią. Bažnyčioj gie
dota daug giesmių, Litanija ir 
suteikta palaiminimas Švenčiau
siu. Vieni} vaikų procesijoj buvo 
780. Žmonių ėjo didžiausios mi
nios žiūrėti procesijos. Lietuviams 
buvo kuo pasididžiuoti. -

L. Vyčių N. A. Apskričio su
važiavimas įvyko parapijos salėj 
ant 7-tos gatvės. Jaunimo buvo 
didelis būrys. Visi kalbėjo lietu
viškai, rišdami savo organizaeijos 
reikalus. Svečių buvo; p. Kar
bauskas, artistas Juška, kun. F. 
Virmauskis ir daugiau kitų.

Direktoriai

Jeigu norite kad jūsų automobi
lius ilgai ir gražiai blizgėtų kaipo 
veidrodis, duokit man nupent-yt.
Kaina prieinama. A. KASPAR, 66, 
Victoria St., Somcrvillc, Mass. TelJ 
SomcrsW- 6520-J. J

Darbuotojai ir darbuotojos jau 
renka aukas vasarinei mokyklai. 
Panelės Kilmoniutė, Staniuliutė, 
ponios Siaurienė ir Nanartonicnė 
pasiėmė nuo klebono kolektoms 
knygeles.

Įvestos tapo 4-rios mišios. Ku
nigai aiškino kad žmonės netelpa 
bažnyčion? per mišias 8 :45. Todėl 

kitu sekmadieniu 
Mišios sekmadie- 
del visų; mišios 
vaikams; mišios 
jaunuomenei; mi- 

visų.

PARSIDUODA
EAR.MA 107 akerių. geri budinkai, 9 
kambarių namas, 2 pei’-iai, rakandų, 5 
karvės, 3 arkliai, 40 vištų, 2 kiaulės, 
įtaisų tikini, javų. Kaina $4,800, $2,200 
įnešti. Balansais $200 į metus. Rašy
kit: C. M. DOUGLAS, Herkimer, N. 
Y. , (G.-31)

joj ir papasakoja savo įspūdžius a- 
pie lietuvių ekskursiją Lietuvon 
gegužės 18 dieną. Jis sako, kad 
gausi ekškursija padarė Į visus ge
rą ir ilgai atmintiną įspūdį. Labai 
visus sujaudino,kumet laivui pasi
judinus iš vietos, orkestrai graji- 
r.ant, gausi minia laive ir prieplau
koje užtraukė “Lietuva tėvynė 
mūsų.” Ūpas visų buvo pakilus. 
Jautėsi kaip savo tautos laive. Ant 
laivo iškelta Lietuvos vėliava. Lai
vo vidus irgi išpuoštas tautinėmis 
vėliavomis ir ženklais.

Tai istorinis Įvykis Amerikoje, 
kad tiek daug lietuvių vienu lai
vu vyktų Į tėvynę.

P-nas J. Smitrus, biznio reika
lais bus Bostone iki šeštadienio. 
Ketvirtadieny, gegužės 30 d. p. 
Smitrus žada atvykti į LDS. N. A. 
Apskričio gegužinę ir pasimatyti 
su Naujos Anglijos lietuviais.

Pasimatysime.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Nuoširdžiai dėkojame visients, 

kurie kokiu-nors būdu prisidėjo 
prie Gvgttžihės Procesijos: prie 
prirengimo vaikelius prie Pirmos 
Komunijos; prie papuošimo gėlė
mis altorių.

Prie Procesijos savo ypatingu 
uolumu . pasižymėjo Kotryna 
Švagždžiūtė. Turbūt Procesija ne
būtų tokia Įspūdinga—gal ir vi
sai nebūtų Įvykusi jei Kotryna 
Švagždžiūtė nebūtų pridėjusi tiek 
daug triūso.

Kotrynos darbštumas patraukė 
ir kitas mergaites prie to gražaus 
darbo. Paulina Švagždžiūtė, Zo
fija Jokubauskrutė, Antanina 
Grahijoliūtė ir daug kitų visas 
pastangas dėjo padėti Kotrynai 
surengti gražiausią Procesiją: ir 
joms puikiausiai pavyko, ką visas 
South Bostonas pereitą sekmadie
nį patėmijo.

Daugelis žmonelių Procesiją nu
sifotografavo. Vienas net ir 
“Moving Pictures” nutraukė. 
Matyt norėjo atminti visados to
kią gražią Procesiją.

Garbė visoms kurios prisidėjo 
ar tai dalyvaYime ar tai priren
gime šios Procesijos. Visi Bos
tono 'lietuviai taria ačiū vado
vėms. Jie džiaugėsi pamatę, kad 
jų -vaikeliai taip gražiai pasižy
mėjo. Jr Ta, kurios intencija bu
vo surengta ši Procesija be abe
jonėj •neužmirš-ktu-^ kiifie dirbo, 
triūsė jr dalyvavo? *

penktadieny 4:15.
imdįMės šeštadieų;

sąkė-penktadieny per mišias, per
ŠV; Valandą, šeštadieny per mi- Linijos įgaliotinis lankėsi redakci 
šia®, po pietų 3:30 ir vakare 7:30.

Taigi, Juozapai ir Teodora, šio
je Jūsų bendro gyvenimo iškil
mingoje ir džiaugsmo valandoje, 
mes visi siunčiame jums savo šir
dingiausių linkėjimų, geriausių 
pasisekimų ir sėkmingiausios klo
ties bendrame ateities gyvenime, 
gražii rožėmis pintą sveikinimų 
bukietą. Ilgiausių metų !..

Trimitas

I ' > /
jį .„„L Įl^ .■■■■įg-

tentas dvidašiml 
gaičių priėmė šv.- 
bažnyčioj pirmą s’ 
ją 
bįrys buvę grabai 
torius buvę 
gilėmis. Po ciKių 
ti į škaplierius ir Rąžančių
' < • .•* ■ ■

ATGAVO SVEIKATĄ PO 
ASTUONIŲ METŲ SIRGIMO

Panelė Mįnnle Cooper Brookhaven, 
M<>., kuri turėjo^prastų sveikatų, para
šė išdirbinėtojams apie Nuga-Tone se
kamai : “Per 8 metus aš negalėjau at
likti saro namų darbo. Aš išvartojau 
vienų butelį Nuga-Tone ir man pagel
iojo. Aš dabar galiu atlikti savo na
mų darbų.“ Randasi virš mllionas žmo
nių kaip panelė Cooper, kurie yra df- 
kingi už tai kų Nuga-Tone jiems yra 
padariusios.
' Kai kurie vyrui arba moterys yni 
silpni, nervuott, turi neveiklius orga
nus. turi inkstų, kepenų ir pūslės mi

ltelius, prastų apetitų* menkų virSū- 
nimi). galvos skaudėjimų, svaigulį, tru- 
l>eilų su chronišku užkietėjimu, negali 
gerai miegoti ir visuomet Jaučiasi nu
vargusiais. Dabar j! 
t_.: ..
miega. Jų nervai ir war' 
yra stiprų*, turi dali; 
džiaugiasi gyvenimu. fNn 
bės ir Jums. Nusiplrkljj 
stebėkite puikias pašei 
si rodys į kelius dieni 
duodamos pas visus 
gus. Jei jūsų vertel|*j 
reikalaukit, kad jis « 
olselio vaistinės. /

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

■■00 įnešimo. Matykite A. IVAŠKĄ.

kas; visi v&ikųči|$ jica iįėję aukš- 
tesniąjį mokslą mokslainėse. Juo
zapas nuo pat atvykimo Worces- 
terin ąpkmingai <žiri»^“Ąmerięąą 
Sferi an4 Wirę Co.>*r‘_lixri saro 
3 grąžius namus, yra seniausia Šv. 
Vardo Jėzaus draugijos narių, 
priklauso ir prie kitų katalikiškų 
draugijų. Teodora būdama labai 
dievota' moteris priklauso prie tre
tininkų draugijos ir yra Aušros 
Vartų Moterų dr-jos phąninirišA 
Woreestery esant dar vienai pa
rapijai, minėtoji šeimyna priklgjfc 
so prie šv. Kazimiero. kažnyčĮoa? 
visuomet būdami gerąę parapyp* 
nimis, gražiai remdai -fikėjiįųs 
doros, tautos ir kultftfos darbą; 
toje bažnyčioje paliko neišdildo
mos atminties dovaną, tai savo 
lėšomis įdėdami šv. Antano pui
kaus styliaus spalvuotą langą.

Padėkojimui Dievuliui už su
teiktas ilgo gyvenimo bėgyje dau
gelio malonių, jųjų šeimynos in
tencija ketvirtadieny gegužės mė
nesio 30 dieną, bus atlaikytos šv. 
mišios,- laike kurių jiems bus su
teiktas šliūbinis palaiminimas, ar
ba sidabrinis šliūbas. šv. mišias 
laikys gerb. kun. S. J. Vembrė, 
asistuojąnt dijakonui gerb. kun. 
J. J. Jakaičiui, šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui ir kun. A. Mur- 
phy. Kadangi mūsų naujai susi
tvėrusioj parapijoj yra tai pir
mas tos rūšies šliūbas, tat laike 
šv. mišių bus pasakytas pritaikin
tas iškilmėms pamokslas. Vestu
vių ceremonijos procesijoje daly
vaus ir keletas draugijų, būtent 
12 mergaičių—delegačių nuo Ma
rijos Vaikelių sodalieijos, 12 ber
naičių — nuo Vaikelio Jėzaus so- 
dalicijos, Aušros Vartų moterų 
draugijos 12 delegačių: T. Debei- 
kienė, M. Beržinskienė, O. An- 
drulienė, A. Kosulienė, A. Ne- 
dzvęekienė. A. Bobinienė, O. Dva- 
reekienė, K. Baeinskienč, O. Ši- 
lalienė, M. Avietienė, J. Bartkie
nė, M. Kazelevičienė, paskui visa 
šeimyna ir artimesnieji giminės. 
Reikia pastebėti, kad Čepkauskų 
šeimyna yra viena'iš pavyzdin- 
gįausįų ‘Bažnyčios ir Tautos at
žvilgiu šeimynų šioje parapijoj, 
tat ir nestebėtina, kad Dievulis 
juos gausiai laimina savo malonė
mis.

•7

Columbia

Laimingu galima vadinti tą žmo
gų, kurs eidamas šio vargingo 
gyvenimo kelių, puošia savo die
nas tvirto tikėjimo, skaisčios do
ros, Dievo ir artimo meilės malo
niais žiedais ir sulaukia ilgo ir 
gražaus metų amžiaus. Tokiais tai 
laimingais galima vadinti South 
AVorcestery pp. Čepkaųgkų šeimy
ną. šiomis dienomis kaip tik su
kanka 25 metai jų gražaus, pa
vyzdingo, šeimyninio gyveninio, 
kitaip sakant gegužės mėn. 30 d. 
jie eelebruoja dideles iškilmes, 
imdami taip vadinama sidabrinį 
šliūbą. Pažvelgkime arčiau į tą 
šeimyną. Juozapas Čepkauskas 
radosi šio pasaulio sūkuryje —; 
užgimė kovo mėn. 19 dieną 1872 ( 
metuose (todėl ir vardas Juozapo 
yra duotas) Raseinių mieste, Lie- 
TUvoje. Jo tėveliais'buvo Motie
jus ir Eleonora Ripšiutė—Čep- 
lauskai, senovės lietuvių bajorai, 
turtingai gyvenanti šeimyna, tu
rėjusi 5-tą vaikučių. Juozapas, 
norėdamas pamatyti platesnį pa
sauli, 1899 metais atvyksta Ame
rikon ir apsigyvena išsyk Phila-'-

, -- ■■ -' ■■ • —

LANKĖSI REDAKCUęJ
Mūsų redakcijoj pereitą ketvir

tadieny lankėsi Philadelphia Civic 
Ojjerus art. Rapolas Juška. Jis 
atvyko dalyvauti šv. Petro para
pijos choro koncerto programo. 
Artistas jaučiasi gerai ir pilnai 
patenkintas pasirinkta profesija. 
Jis jau padarė sutarti su Phila
delphia Civic Opera visam kitų 
metų sezonui daiuuoti operose.

Jaunam artistui linkime pasiek
ti aukščiausi laipsnį muzikoje, 
daina kelti lietuvių vardą Ameri
koje.

60 akrų farma, 40 akrų puikios difĮ- 
bailios žemiįš, dauu gero m$ko ir put-' 
ki ganykla su upeliu; pirmos klejos 
budbikai, stuba 9-nių kambarių' su vi- '-J 
sais moderniškais įtaisais, paukžtiuy- ji 
čios dėl 10,000; visokie ūkio padargai , 
it mašinos, malkų pjaunama mažina 
ir Ford trokas; apie 50 tonų šieno, 6.^ j 
karvės, 2 arkliai, 8 kiaulės, apie 500 
vištų. Prie gero kelio apie 18 malUjįz’’^ 
nuo Boston’o. Prekė tik $8,500 ir 
siduos ant lengvų {^mokesčių. - .-• ?

3-jų šeimynų namas 15-ka kamba-- £į 
rių su elektros šviesoms ir kitais pa- “\ 
togumais arti Columliia^Road, City 
Point'e. Labai geras pirkimas, nes 
savininkas nori greitai parduoti ir - 
važiuoti į farmas. Prekė $6,000. Dėl 
platesnių informacijų atsiklauskite pas .<-? > 
mane. ’ ' \

JUOZAS BALUŠAITIS .
337 W. TIIIRI) ST.. SO. BOSTON.\-'i 

Telefonas S. B. 0418-It - '

PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendyoffiif jį 

Šerininkams
Šėrininkų labai svarbus susirin- , 

kimas įvyks šeštadienį, birželio 1,/ 
d., 1929, parapijos salėj, 492 Ę. 
Seventh St., So. Boston, Mass..

Pranešimai jau siunčiami kartu i 
su proksėmis ir kurie šėrininkai Įf 
priežasties tolumo negalės daly- ’• 
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavešiąs 
mi kitam. -■' .

Rekordai
ir mouoiogii<tų. ‘ ■ T-»*-
Pas mus galite gąuti netik rekordų, kurie yra gaminami, bet visokių, 
kokio tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių rolių 
<Iel player pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipkitės 
pr..- mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųskit 2a štampų

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS , ;.;.
Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianą, Radio ar Gramo
foną, priimam Bukus kaipo dalį mokesties.

GEO. MASILIONIS
377 WE3T BR0ADWAY 80UTH BOSTON, MASS.

Teodora Čepkauskienė irgi no
rėdama išvysti šią margąją ašarų 
pakalnę, gimsta balahdžio mėn. 1 
d. 1883 m. Staigvilių kaime, Pa
švitinio parap., Lietuvoje iš Jono 
ir Teresės Rudytės Beinorų, tur
tingų ūkininkų, šeimynos. Jos tė
veliai turėjo laimės savo šeimoje 
auklėti 10 vaikučių, kurių tarpe 
Teodora buvo jauniausioji. Malo
niai kviečiant broliams, ji sykiu 
su kitomis savo draugėmis atvyks
ta į šią laisvės šalį rugpiūčio mėn. 
1902 m. apsigyvena Providence, 
R. I., o paskui Worcestery virš 
26 metus. Jos broliukai Edvar
das Beinortus gyvena Montanos 
valst., Ignacas Beinortus — Chi- 
cagoj, gi Juozapas ir Eleonora 
(Freibergienė) Lietuvos Staigvi- 
liuose.

Parapijos koncertas pavyko. Ti- 
kietų iškalno daug buvo parduo
ta. Ponia Siaurienė viena par
davė tikietų už $60.00. P-nas Va
latka gavo 2-ną dDjjfna jaž parda
vinėjimą tlinetų “koncertui.' Kon
certe žmonių buvo daug. Visi di
džiausiai koncertu patenkinti. Vai
kinų choras, merginų choras, so
listė p-lė Karbauskaitė ir artistai 
p. Juška, p-nia Rakauskienė, p'-lė 
Grybaitė ypatingai gerai dainavo. 
Daug yra'kredito p. Karbauskui 
už tokį koncertą.

petronei.es
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107 PADEGIMAI Į DIENĄ
Pagal praeitų metų oficia- 

le statistika SSSR kaimuo- 
se ir miestuose laike vienų 
metų buvo 83,000 gaisrų. Su
degė 124,000 kiemų. Nuosto
liai siekia 40,000,000 rublių. 
Buvo labai daug padegimų. 
Kasdieną SSSR esti 107 pa
degimai.

GATVĖJ.
Paklydęs klausia policininko:
— Atsiprašau, kur čia kita pu

sė gatvės? *
— Ten antai.
— Nuostabu: tenai būdamas už

klausiau praeivio, o jis atsakė, 
kad kita pusė gatvės štai čia.

“M. L ~

TIK PUSVALANDŽIUI
Svečias:
— Kur išėjo tėvas?
— O, jau bus pusė dienos, 

išėjo čia netoli pas kaimyną 
valandžiui.—“M. L.”

ABT. gTASYS PILKA, 

lankty Beturiu kolionijas ir links
mina publiką. -Kartu su juo va- 
žinėja šimtametis senelis Skinde
ris. f-

Gegūžės 30 d. dalyvaus L. D. S. 
Naujos Anglijos apskričio geguži
nėje, Romuvos parke, Montello, 
Mass.

Art. Pilka turi susidaręs nau
ją ir Įdomią programą. Jo ir se
nelio Skinderio programa žmo
nėms patinka ir visur sutraukia 
minias žmonių.

en^nga saistė iš North Abington. Slidžioje ir puikioje tyrame ore laiką. Šok s jauni su jaunomis, o su jais lenktyniuosis ir

LABDARINGAM KONCERTE 
Dainininkė-Tnėgėja (savo numerį 
atdainavus) :—Ponas direktoriau! 
Kaip, ar suklydau kur nors?

Direktorius. — Tik vienoj vie
toj.

— Kurioj?
— Scenoje.

~ ^JURGIS K. SKINDERIS, 105 metų am žiaus senelis atvyksta į darbininkų gegužinę. Jis pasižadėjo dalyvauti programoje: šokti, kalbėti ir dainuoti. Jaunimui bus proga stoti į šokių lenktynes su seneliu Skinderiu.Šioje LDS. N.A. Gegužinėje bus daug įvairumo. .Šimtametis senelis Skinderis šoks su panelėmis, art S/ Pilka vaidins ir kitokių naujanvbių parodys. Bus virvės traukimas, lenktynės ir įvairūs žais- lai. Dainuos Šv. Roko parapijos choras, solistės p-nia Mazgalienė, p-lė Česniutė ir visai nauja dar niekados negirdėta tai geriausia proga linksimai
'■ lt*Skinderis.

oigu tą dieną lytų, tai gegužinė bus nukelta į sekmadienį, birželio 2 d.

Panevėžio apskr;, penki kilometrai nuo Troškūnų, klampiose pelkėse, vardu Pašilvis, stypso didžiulis akmuo “Pašilvis.” Didumu jis praneša net garsųjį A- nykščių Puntuką. Jo aukštis nuo žemės paviršiaus siekia 3 metrų 25 centimetrų, o norint jį apjuosti prie'žemės — reikia 16 su puse metro ilgumo virvė. Didelė to akmens dalis yra-žemėse.
Žmonės padavimuose Pa- 

šilvio akmenį riša su Puntu
ko akmeniu. Esą velniai ne
šė tuos du akmenis vieną A- 
nvkščių, o kitą Troškūnų 
bažnyčių durims užversti. 
Pavargę Pašilvio akmenį 
velniai esą buvo padėję ku
liam laikui į pelkes. Jis pel- 
kėse nugrimzdęs iki pusės ir 
jie, esą, po to negalėję jo 
iš vietos išjudinti. Taip ir 
palikęs didžiulis akmuo Pa
šilvio pelkėse gulėti... “Tr.”

t'”1-' • \ ’’ ■ ’•Raginame visus lietuvius ir lietuvaites iš visų apylinkės kolonijų važiuoti į šią •i.- - *■kur įvairumo ir n aU janybių bus iki sočiai.*
i J • ' . ’ > .

Parkas Bus atidaras 10 vai. ryto
T --- -------------------------4Rįi ..---------------------

£ kitos. Įžymieji mokslinin- ' kai, kaip Pįrandelo, Meter- . link neatsistebi tokia nepa- ^prasta mergaite. Paklausta ji dėl nepaprastų gabumų £ pareiškė, kad nič nieko ne-, 
ę paprasto savy nematanti ir .nejaučianti. Tai ką ji galinti, galįs ir kiekvienas gy- Vas žmogus' tik tegu pagim- 
t nastikuoja savo smegenis tiek laiko, kiek ji gimnastikavusi ir tegu sustiprina ir išlavina valiai Tėvai Thea Albos stebėjosi savo dukra -iš pat mažens. Visiškai ma-- ža būdama skaičiavusi rankų ir kojų pagalba Įstabiai £ tiksliai. Tėvai vienu metu 

^bejoję, ar ji esanti tikra 
duktė ,nes nežiūrint ūgio jie matė ja vvresnio amžiaus e- ' Sant ir ar nepakeitė kas nors 

gjbs. • “Tr.”

y rankom rašyti 5 skirtingom kalbom. Į vieną ranką paima tris pieštukus, į kitą du

tur taukinių audinių ir dėka tai aplinkybei netaip greit pas jas išsenka tos rūšies vitaminai. Vištalakčių gydymas paprastas. Maisto pa-, gryninimas vartojant žuvų: riebalus ir kepenis.

Švieži Birutes Saldainiai
PIKNIKAMS IR VISOKIOMS PRAMOGOMS *Gavome siuntinį Birutės saldainių apie dvidešimts rūšių ir parduodame supakuotas į vieno svaro dėžutes po 75c. Pašto išlaidas mfes padengiamaTaipgi krautuvės gali gauti saldainius supakuotus į 10 arba 11 svarų dėžes.Draugijos arba parapijos rengdamos piknikus gali gauti už labai prieinamą kainą.Kreipkitės pas:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
866 West Broadway South Boston, Mus.

VIŠTALAKČIAI| arba matymo susilpnėjimas, 
g kuris pasireiškia tik vaka- £ rais ir prie dirbtinos šviesos 
B tuo. kad labai blogai mato- 
gį>ma. Žinoma, kad ši liga at- suranda badmečiais ir dėl » blogo maitinimosi. Austras K fe Bimbacheris, tyrinėjęs B šios ligos priežastis įdomių Ey dalykų pastebėjo. Iš 330 U’- sios rūšies susirgimų tik 38 moterims teko, visi kiti 292 vyrams. Tyrinėtojas mano, kad ligos priežastis esanti ■t* vitaminu išsekimas taukuo- Įjįijfrr*■

Moterys mažiau kaip 
J:- vyrai vištalakčiais serga, 
-Anės jos daugiau kaip vyrai

RENGIA L. D. S. NAGOS ANGLIJOS APSKRITIS

■k ^6 
I y ?

v STEBUKLINGA ČIGONE gs ■?—įy-Paryžiuje mokslininkai dabar _stebisi "nepaprastos atminties mergaite. Ji yra atvežta iš Amerikos, vadinasi-Thea Alba, čigonė, 17 metų amžiaus. Lengvai ji var- ea žodžiu ir raštu 20 kal- ir vienu ir tuo pačiu me-

svetainėje busUpelis K.
darbininkių gegužinę
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