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'WASHINGTQN, D. C.— 
Meksikos arkivyskupas Ruiz 
praneša, kad Šv. Tėvas jį 
paskyrė apaštaliniu delega
tu Meksikai ir įgaliojo jį su 
valdžia pradėti taikos dery
bas. Prez. Gil laukiąs, kad 
Bažnyčios įgaliotinis paduo
tu sąlygas.

KAUNA 
praneša/'kfl 
tų partijos 
seimo nary 
skaitant gi 
iš Pilsudsk 
na zlotų, i 
nigų sumą

LATVIAI BAIGĖ SVARSTYS 
PREKYBOS SUTARTIES SI 

LIETUVA PROJEKTĄ
Kaimas. — Ūkio sutatč 

komisija prie užsienių H 
kalų ministerijos baį 
svarstyti latvių lietuvių pi 
kybos sutarties projeki 
Šiuo metu baigiami darb 
projekto tekstui paruošti." 
projekto tekstas bus pe 
siųstas per Latvių pašinui 
n į Kaune Lietuvos vyria 
svbei.

LIETUVIAI KUNIGAI Į GUDU. 
KAS PARAPIJAS

Vilnius. -r-. Eišiškių vika
ras kun.A*i GruOdvs tapo 
perkeltas; į Seliavičių para
piją, Slonimo apskritim Tuo 
būdu Eišiškių parapijos lie
tuviai vėl palikti be lietuvio 
kunigo, kuria nukeltas į toli
mąją Gudiją lenkinti' gudų.

Kun. -i 
nink<r

VEIKSMU ĮŽEISTAS LENKŲ 
GEN. KONSULAS J

Lenkų telegramų agentū
ros pranešimu, šeštadienį O- 
pelne (vokiečių Silezijoj) 
vietos nacionalistai, vadina
mieji hitleriečiai,, padarė vi
są eilę ekscesų prieš lenkui 
operą. .Tau prieš vaidinimą 
jie skleidė proklamacijas 
prieš operą ir metė. į publi
ką dvokiančias bombas. Be 
to, užmiesty ir prie stoties 
taip pat įvyko keli ekscesai, 
nukreipti prieš lenkus. Yra 
žinių, kad nukentėjo keli o- 
peros artistai ir lenkų tauti
nio banko direktorius. Prie 
išėjimo iš teatro buvo susi
rinkusi minią, kuri grasino 
išeinantiems ir veiksmu įžei
dė lenkų generalinį konsulą.

Geguž. 22 d. laivu “George 
Washington” išvyko Lietu
von kun. J. K. Miliauskas, 
Wanamie, Pa. lietuvių pa
rapijos klebonas. Jis Lietu
voje bus iki spalių mėnesio.

M

Užsienio spauda rašė, ra
šėme ir mes pasinaudodami 
tomis žiniomis, kad premje
ro Voldemaro sūnėnas mi
rė. Bet. dabar Kauno spau
da gegužės 14 d. praneša, 
kad ministerio pirmininko 
sūnėno temperatūra sieke 
36,4, pulsas 78. Nuo opera
cijos žaizdų nuimti siūlai. 
Žaizdos sausai* ir gražiai su- 
gijusios. Ant kulkų įėjimo 
ir išėjimo vietų užsidėję ša
šai. Maitinasi laisviau. Pa
cientas gana linksmas: šne
ka ir žaidžia. Komplikacijų 
tuo tarpu nenumatoma.

Kap. Virbickio tempera
tūra ryšy su plaučių sužei
dimu kai kada pakyla iki 
38 laipsnių. Savijauta ga
na gera. Pacientas linksmas.

Taigi yra viltis, kad abu 
nukentėjusieji pasveiks.

KAUNAS. — Pasikesin- 
tojai prieš ministerį pirmi
ninką vis dar ieškomi. Daug 
asmenų areštuota, tardomi 
(jau vienas sušaudytas. 
Red.). Dalis areštuotų pa
leista, bet yra suimama nau-

Kauno komendantas, ge
gužės 1 d. demonstracijos 
dalyvius nubaudė: po 3000 
litų arba po 3 mėn. kalėji
mo: J. Verbliūną, G. Alek
sandravičių, D. Klebauskai- 
tę, Š. Bilokaitę, Br. Chale- 
saitę, I. Valenaikytę. J. Lip- 
čiu ir L. Cesleraite. Po 2000 J *■litai arba 2 mėn. kalėjimo 
Mincą, Frankai tę, Volkovi- 
čių, Lizenaitę. Po 1000 litų 
arba 1 mėn. kalėjimo B. 
Šinkusą, Paradaitę, Šubą, 
Cimermaną, Ickovičaitę, M. 
Sibaitę, Maizelį, Žalezninką, 
Karabalninką, Leviną, Ra- 
maitę, Kaganovaitę, Beralo- 
vičiutę, Vilkaitę, Bliūmaitę 
ir Jofaitę. " t

BROOKLYN, N. Y.—Val
stijos spūrt^omisija lietu
vį kųmštfeigą. Juozą Vin- 
čąMž sul^B^ną,WtfiŠty'nių 
taisyklių kuriam laikui su
spendavo. Jam dabar už
drausta kumščiuotis New 
Yorko valstijoj.

Gegužės 
22 d. laivu “Mauretnnia” 
išvyko Lietuvon p-lė M. Po- 
pikaitė, ‘.‘Vaikelio Jėzaus” 
draugijos įgaliotinė. Ji A- 
merikoje buvo porą motų ir 
)>er tą laiką surinko apie 
$8,000.

Gegužės 13 
d. Kauno apygardos teis
mas, pirmininkaujant teis
mo , pirmi p. Grigaičiui ir 
dalyvaujant nariams p. Ra- 
šinskui ir p. Pikčilingiui ir 
kaltinant valst. gyn. pad. p. 
VaituleviČiui, ginant pri
skirtam pris. ad. Fridštei- 
nui, nutarė kilusį iš Babtų 
vai .ir vienkiemio Kazį Špa- 
kauską, 24 m. amžiaus, nu
bausti mirties bausme su
šaudant. Jis nubaustas už 
tai, kad 1928 m. gruodžio 21 
d. apiplėšimo tikslu nužudė 
savo kaimyno žmoną Juzę 
Paulavicienę, jos motiną 
Petrę Valiulienę ir pagrobė 
1,600 litų.

pretektu Maggioni priešaky. 
Iškilmei pritaikintas kalbas 
pasakė kardinolas Gamba ir 
prefektas Maggioni. Po to 
visi aukštieji svečiai aplan
kė namus, kur gimė Don 
Bosco.

0UDOVANA” 
HAIČIUI
. — Laikraščiai 
šoeialdemokra- 
lyderis,” buvęs 
Plečkaitis, ne- 

Ūų, yra gavęs 
► apie 1 milijo- 
noma, tokia pi- 
enkai davė so

cialdemokratui Plečkaičiui 
kad palaikius taiką tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Jau buvo 
pranešta, kad Šiauliuose, 
balandžio 23 d. prasidęjo 
Tauragės pučistų byla. Da
bar buvo kaltinami 58 asme
nys, už tai, kad 1927 metais 
rugsėjo 9 d. Tauragėje ren
gė sukilimą, areštavo valdi
ninkus, paleido kalinius, su
laikė traukinį, apiplėšė ban
ką.

Šiauliuose teisme išklau
syta apie du šimtai liūdinin- 
kų. Kaltinamuosius gynė 10 
advokatų. Kaltinamieji dau
giausia jauni vyrai, keli ne
pilnamečiai.

Kariuomenės teismas sek
madienį, po dvidešimties 
dienų posėdžiavimo, paskel
bė sprendimą. Iš 58 kaltina
mų nubausti 33, o 25 ištei
sinti.

Bausmės tokios: U. Ul- 
bręchtas, Pranas Paulaus
kas, R. Norvaiša ir N. Mas- 
lauskas nubausti kalėti sun
kių darbų kalėjime iki gy
vos galvos. Juozas Joku- 
bauskis, M. Semtis ir J. Sa- 
moška po 15 metų. U. Ba
jorūnas, R. Bartkevičius, St. 
Fičas, Ed. Juška, U. Lin
dę, ji.—Naujokas, VI. Ve- 
nikovas ir Zanaveckis po 7 
metus ir 6 mėn. J. Jankus, 
J. Kavaliauskas, J. Okas, R. 
Mikalauskas, J. Rimkevi
čius ir U. Šaltmeris po 6 mt. 
D. Gegugaitis, M. Gronen- 
bergas/R. Radvilas ir Vis
mantas po 5 metus. J. Bru
žas, R. Deksnys, St. Jagmi
nas, Rubdza ir U. Sturdelis 
po 4 metus. Gudionis 2 me
tus. W. Kinderis ir Jurgis 
Palauskas po 1 metus.

Plečkaitis, buvęs socialde
mokratų atstovas seime te
besėdi pas lenkus. Jis bu
vęs pučistų'vadas. Dabar už 
zlotus dirba išdavikišką dar
bo.

PAMINKLAS KUN. BOSCO
Opera Selesiana aikštėj 

Turine atidengtas žinomo i- 
talų rašytojo, filantropo ir 
salezionų ordeno (įkūrėjo 
Don Bosco paminklas. Ati
dengimo iškilmėse dalyvavo

LDS. Naujoę Anglijos ap
skričio gegužinė,, geg. 30 d. 
Romuvos parke, Montello, 
Mass. pavyko. Žmonių bu
vo daug. Daugiausia atva
žiavo automobiliais. Pro
grama susidėjo iš dainų, 
kalbų ir šokių. Dainavo di
dysis Šv. Roko parapijos 
choras, p. P. Šokui vado
vaujant. Dainavo labai ge
rai.

Senelis Skinderis su pa
nele, kurios pa valdės nete
ko sužinoti, šoko polką. Se
nelis dar stiprus ir gyvas.

Art. Pilka ir Skinderis 
padainavo porą dainelių.

Publika labai buvo paten
kinta programų, o ypač, kad 
turėjo progą pamatyti šim
tametį senelį Skinderį.

Iš dvasiškių dalyvavo ge
gužinėje kun. K. Urbonavi
čius, kun. F. Virmauskis, 
kun. F. Juškaitis ir kun. J. 
Švagždys.

Buvo keletą profesijona- 
lų. Jaunimas buvo paten
kintas orkestrą, nes turėjo 
geriausią progą linksmai 
pasišokti.

Turiu pažymėti, kad vie
tos LDS. 2 kp. nariams-dar- 
buotojams priklauso garbė 
jį^^sįd^^yįmą gegužiųš,- 
je. Jie tai’airbo’ir gana sun
kiai. Diena'pasitaikė karš
ta. Visi darbininkai buvo 
“busv.” Be abejo, apskri
tis jų darbą įvertins.

?N, N, Y. — 
lupas, “Darbi- 
padarius, buvo 
lorado pataisy
si Šiomis die- 
io pasveikęs ir 
i Apr. Panelės

VĖL BALTGUDŽiy 
3YLA

Šiomis dienomis Vilniaus 
apygardos teisme vėl buvo 
nagrinėjama 7 baltgudžių 
byal. Visi jie buvo kaltina
mi priklausymu komunistų 
partijai. Mat, lenkai visas 
tautiškas baltgudžių organi
zacijas skelbia bolševikiško
mis. Visi kaltinamieji nu
leisti kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime nuo 2 iki 4 metų.

NEDARBAS MAŽĖJA
Bedarbių skaičius Klaipė

doj balandžio men. žymiai 
sumažėjo. Daugelis bedar
bių. nekalbant jau apie uos
io darbininkus, prasidėjus 
laivų judėjimui, surado dar
bo uoste, Kiti vėl, prasidė
jus lauku darbams, randa 
sau uždarbį sodžiuose. Tu
rint galvoj tai, kad netrukus 
prasidės statybos sezonas, 
bedarbių skaičius Klaipėdos 
krašte visai sumažės. Šiuo 
metu bedarbių tarpe yra 
daugiausia tik senesni žmo
nės. kurie tinka lengves
niems darbams. Iš viso 
Klaipėdoj įregistruota apie 
330‘bedarbių, kurių tarpe a- 
pie 120 moterų. Vien tik 
per dvi balandžio mėnesio 
savaites bedarbių skaičius 
sumažėjo 344 žmonėm ir to
dėl reiškiama viltis, kad 
greitu laiku padėtis taip pa
sikeis, jog bedarbių daugiau 
nebeliks.

LONDONAS. — Geguž 
30 d. įvyko visuotiniai 
kimai į Anglijos parlamj 
tą. Darbo Partija rinkinį 
še laimėjo, bet negavo^ 
džiumos, kad galėtų val| 
kitas partijas.

Rinkimų rezultatai < j 
šie: Darbo Partija gąwį| 
vietas parlamente, Kon» 
vatistų — 256, Liberalų 
63, kitos partijos — 8. 
--Palyginus su buvusio pi 
lamento sąstatu, tai Dar 
partija laimėjo 126 vie1 
daugiau, konservatistų pi 
tija neteko 147 vietų, libei 
lai laimėjo 8 vietas. ■'

Komunistų partija dar? 
n inkuose neturi 
mo ir pritarimo, 
munistai atidavė 
Darbo partiją.

Spėja, kad Darbo ‘Pati 
jos vadas Ramsay Ma 
Donald bus pakviestas sud 
ryti ministerių kabipėt 
Kad tą atsiekti jis bus pi 
verstas kviesti talkon libers 
lūs. Liberalų lysvių'^Į 
Lloyd George. jis 
diktatorių Darko arba'Aįc. 
servatistų partijos. '

MEXICO CITY, birc. 1 
d. — Sąmokslas prieš Jung. 
Valst. ambasadorių Morrow 
susektas ir i šiandien penki 
sąmokslininkai sušhudyti.

Sulig mSlitarės valdžios 
žinių, sąmokslininkai prisi
pažinę, kad jie norėjo iš
sprogdinti pasažierinį trau
kinį, kuriuo turėjo važiuoti 
ambasadorius Morrow į La- 
redo, geg. 22 ir 23 dd.—----

ITALIJOJ PRIVERSTINAS 
TIKYBOS MOKYMAS

Italijos vyriausybė įvedė 
priverstiną tikybos mokymą 
pradžios mokyklose.

, LIETUVOS KRYŽIŲ 
MUZIEJUS

Lietuvių Meno kūrėjų 
draugija yravnutarusi arti
miausiu metu įsteigti Kau
ne Lietuvos kryžių muziejų. 
Tame muziejuje bus deda
ma senieji Lietuvos kryžiai, 
kurių esama Lietuvoje labai 
gražių.

C - ’ * 4 ’

Paryžiaus laikraščiai 
neša, kad iŠ visų freskų 
bu, vertų pasiųsti į Bar 
nos (Ispanija) tarptai 
parodą, meno teisėjai pi 
žino dailininko J. Mi 
freską. P. Mikėno f re 
“Darbas” šiomis dien 
išvežama Barcelonon* 
bus išstatyta daromoj r 
parodoj. Tenka tik pali 
ti musų tautiečiui laim? 
Barcelonoje, kaip laii 
Paryžiuje.

Kaunas. — Gautomis ži
niomis iš eniigracijos biurų, 
balandžio mėn. iš Lietuvos 
emigravo Argentinon 747 
(kovo mėn. 579), Brazilijon 
—542 (560), Afrikon — 49 
(112), Kanadon—97 (210), 
ITragvajus — 154 (202), A- 
merikon — 72 (76), Meksi-

TRIPOLI, birž. 1.—Pra
neša, kad Libijos tvryne į- 
vvko kruvinas mūšis tarp 
arabų sukilėlių su italų ka
riuomene. Mūšy žuvo iš a- 
biejų pusių 454 asmenys. 
Sužeista 377 asmenys.

sfud.' Montvilą, Pavilčni ir 
kelis, kurių dar pavardės 
neišduodamos.

Tą pačią dieną vakare 
areštuotas buvęs rusų du
rnos atstovas Mykolas Ja- 
nuškeevičius, iš užsiėmimo 
žurnalistas, pasaulėžiūra e- 
seras (socialistas revoliuci- 
jonierius). Geg. 13 d. taip 
pat keli asmenys suimti.

Marijampolėj padaryta 
krata pas advokatą Andrių 
Bulotą, amerikiečiams gerai 
žinomą kaipo socialistą, taip 
pat eserą.

Sulaikytas Kaišedorių -gi
rioje studentas Aleksandras 
Vosylius (dabar jau sušau
dytas. Red.). Pakol vis dar 
nieko nepasako. Jis vieną 
kartą pareiškė, nors gal ką 
ir žinąs, bet nesakysiąs, nes 
blogiau mirties jam visvien 
nebus.

Prieš kelias dienas areš
tuota 13 studentų ateitinin
kų. Gegužės 13 d. studen
tų ateitininkų delegacija bu
vo priimta vidaus reikalų 
ministerio.

Marijampolės apskrity su
imtas buv. seimo atstovas 
Petras- Radzevičius, Darbo 
Federacijos centro narys ir 
“Šaltinio” redakcijos ben
dradarbis. Kaune kalbama, 
kad esą Varnių koncentraci
jos stovykloj Darbo Federa
cijos vadai Ambrozaitis ir 
Jočys būsią perkelti kalėji
mam

Kauno komendantas nu
baudė stud. Domoševičių 
300 lt. už dalyvavimą komu
nistų demonstracijoj gegu-7 
žės 1 d.

• LIETUVIŲ KURSAI 
VARŠUVOJE

Š. m. balandžio mėn. Var
šuvos švietimo kuratorija 
neleido “Rytui” steigti 
Varšuvoje suaugusiems va
karinius kursus su dėstomą
ja lietuvių kalba, nors klau
sytojų tiems kursante buvo 
jau susirašiusių kelios de
šimtys ir vedėju tiems kur
sams buvo skiriamas žino
mas pedagogas Ksaveras 
Sakalauskas-~Vanagėlis. Nei
giamo atsakymo priežasties 
kuratorija nenurodė.

RYMAS. — Spauda ptt 
neša, kad Šventasis TėVa 
Pijus XI jau pasirašė tai 
vadinamą Laterano sutari 
ir konkordatą su Italijo 
valdžia. Bet dokumentai 
pasikeitimui laikas dar w 
paskirtas.
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pa- NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadieny, birželio 16 d. š. m. 
Svarbu, kad j šj susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepaminkite užsimokėti duok
les.

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

susirinkimas jvyks sekmadieny, 
birželio 23 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

Radeikiuos ir Pakalniuos 
Utenos apskr. įsteigti tele
fono pasikalbėjimo punktai 
ir įvestas priėmimas tele
gramų.

DBTHOIT, MICH.
D.' S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks sekmadieny, 
birželio 18, tuoj po.pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šj susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba' PHILADELPHIA, pa

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
j susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas jvyks penktadie
ny, birželio 7 d., 7 ;30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kn. susirinkimas iv.vks 

birželio 16 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus, narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, birželio 27 d., 

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

Valdyba 
\ _____________

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

vyks birželio 9, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok.

LDS. 6 kp. rast.
Vilniaus laikraščiai rašo, 

kad nė vienais metais nebu
vo tiek pelių 'ir žiurkių Vil
niaus namuose] kaip Šiemet.

į Birželio 23 d., 1.vai. po pietų j- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas • 
senos mokyklos kambary, Con- 
greąsĄva. Ateikite visi. Valdyba y 
: ‘A . __— ___. ,

BALTIMORL, MD.
Birželio 9 dįeną, sekmadieny, _ 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose^jvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si.

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

susirinkimas jvyks sekmadieny, 
birželio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

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

mas įvyks trečiadienį, birželio 6 
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve- 
taįnėje. ’ Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

Z • X

^ UBROOKLYNi N. Y.‘ j ;
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 28 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdybą

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
biri 7 ,7:30 vai. vakąre, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi? Valdyba

Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks birželio 9 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov-. 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime’ apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba
•Z —

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
birž. 11, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj( svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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

7:30 v&L vakare, Karalienės An
gelų 'parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių j, 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

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

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

I

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

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

Valdyba lės.

BUTĖNAS IŠVAŽIUOS 
nas. — Pasibaigus se- p. J. Butėnas, Lietu- <>peros solistas, išvažiuos denį. Pirmiausia jis ap- Įlįkys/Berlyną, kur dainuos ioiono plokštelėms. Vė- £ į Italiją, dar pa- a -dainavimo mene, nuvažiuos į Londoną, įjųirgi dainuos gramofo- kštelėms. Galiausiai 
nas -žada nuvykti A- on ir ten, lietuvių ko- 

suruošti keletą

PAMETĖ 33,000 LITŲ VAL- 
DISKŲ PINIGŲGegužės 1 d. Alytaus pradžios mokyklų II-rajono inspektorius p. Sirutis, važiuodamas iš Nemunaičių miestelio į Alytų, pakeliui pametė portfelį su 33,000 litų valdiškų pinigų. Policija alar kvotą veda ir p. inspektorių laiko priežiūroj.

PASVEIKO
Klaipėdos krašto direkto- 

pirmininkas p. Kadgy- 
gegužės mėn.* 4 d., pra- 
iėiti savo pareigas.

5 SAVO BROLĮ 
dandžio 24 d. Dambra- 
kaime Klebiškio valse, 

rijampolės apskr. A. Pe- 
F20 m. amžiaus nušovė 

w / brolį 18 m. amžiaus.
^Nelaimingojo brolis, sura- <!ęskažkur medžioklinį šau- 

pradejo spraksėti ir 
ūkęs šautuvą į seserį 

ų taikinį. Bet tuo tar- 
sušuko nelaimingasis — 

ūk į mane, aš busiu taiki- 
Z-Po jo žodžių pasigir- 
šūvis, kuris pataikė tie- 
g į krūt i n ę. Nelaimi nga- 

818; ištaręs i>ora žodžių, mi-

ŠIS TAS IŠ ZANAVYKUOS
Nusausinus, potvynis. Pe

reitais metais Kuodžių apy
linkė (Sintautų vai.) buvo 
nusausinta. Iki nusausini
mui ūkininkai nuo vandens 
gynėsi, apie savo laukus su
sipylę aukštus pylimJus.Sau- 
sinant tų pylimų dalis buvo 
nukasta. Prieš pat Velykas 
toks buvo potvynis, kad kai 
kurių ūkininkų net malkas 
nuo kiemą plukdė. Tai tau 
ir nusausinimas! Kad bent 
būtų galima tie pylimai at
naujinti!

160 ūkių iš varžytinių. 
Tai rodo, kad nelengvas Za
navykuos ūkininkų gyveni
mas. Dar pasunkės, kaip 
nuo rudens daugumui reiks 
mokėti žemės mokesčius pa
gal išrūšiavimą, o tas mo
kestis žymiai pakeltas. Ku
rie ūkininkai yra davę dėl 
žemės mokesčių pakėlimo 
skundus, tiems dar buvo pa
didinta.

GAISRAS PAGĖGIUOS 
; Žiniomis iš Pagėgių kilęs ketvirtadienio rytą Stijgeno viešbuty gaisras sunaikino 
vienbučio restorano salą ir keletą kambarių parteryje ir pirmame aukšte., Kadangi viešbučio namas buvo mee dinis, tai gaisro pavojus buvo labai dideliu Tačiau. Pagėgių ugniagesių komandai turint moderniškus gesinimo aparatus, per kėlas valandas pasisekė ugnis nugalėti. Pabudę viešbučio svečiai buvo priversti gelbėtis iš II aukšto pro langus. Viešbutis \ buvo apdraustas. Gaisro nuostoliai siekia gana didelės sumęs. Policija veda kvotą gaisro priešas- tims išaiškinti.Apdegęs Šilutėj viešbutis “Germania,” kaip tenka patirti, bus atstatytas dar šią vasarą. Viešbučio bendrovė, kaip dabar paaiškėjo, išgavusi apdraudimo sumų, vis dėlto turės apie 250,000 litų nuostolių.

1 Kaunas. — Kaip pi-aneša, 
gimnaaijų direktoriai yra 
gavę rastą įą švjetimp mr 
įerijos, ka$, (įąį>ma
kliūčių “geležinio vilko” organizacijas steigti.

— - į . iii». i ~; “• ■ - -

NAUJAS SAULIŲ SĄJUNGOJ
PIRMININKAS T IKAUNAS. Naujosios šauliu sąjungos piwniniūku į a. aj Vlado Putvinslrio vietą išrinktas p. Žmuidzįnąvičius ir vice-pirminįnku; inžinie- Graurogkas. Kiti nariai liko senieji. « >“Trimito” atsakomuoju redaktorium bus p. Marcin- k * » -kevičius.

MOTINOS DIENA KAUNE
< •

rGegužės 5 d. Kaune buvo švenčiama motinos diena. Buvo įvairių organizacijų susirinkimai tam tikslui pašvęsti, paskaitos, pranešimai ir tt.

OVRNEW

Okupuotoje Lietuvoje
ATKASTA SENOJO VILNIAUS 

GRINDINYS
Taisant kanalizaciją Ber

nardinų gatvelėj, užtikta 3 
klodai grindinio, kurių 3-sis 
yra 2-jų metni gilume. Nė
ra tai taip sau krūvos ak
menų, bet lygus, tikras grin
dinys. Miesto istorijai šis 
radinys turi didelės reikš
mės, nes jis neabejojamai į- 
rodo, kad ši yra seniausioji 
miesto dalis.

čiuose žmonės jau nuo ru
dens neturi duonos, o dabar 
nėra ir pašaro. Žmonių tar
pe pradėjo siausti įvairios 
ligos. Gyvuliai badu krin
ta. Daugumas1 ūkininkų jau 
nuplėšė nuo stogų šiaudus 
gyvulių pašarui. Sėklų 
vasario sėjai visai nėra.

■ ’dt ■ ■:
* APIPUOLĖ PELĖS IR

Office
Atidaryta deltiznio 

birželio 1 d.

BSAVINGSBa^RS 
WEST BOKSERY OFFICE

OF rsvmE A-V» FARK STltrn

PRAŠO PALIKTI KAPELIONĄ
Bilžų valst. gimnazijos ka

talikų vaikų tėvai kreipėsi 
su atatinkamu raštu į J. E. 
Panevėžio vyskupą, prezi
dentą ir šviet. nūnisterį, 
prašydami ir toliau palikti 
kun. J. Lonianą Biržų vals
tybines gimnazijos kapelio
nu. Kun. J. Lomanas yra 
atleistas šviet. ministerio. 
Kitas jo vieton nepaskirtas. 
Vieliniai katalikai kun. J. 
Ldmaną gerbia ir laiko 
mokslo žmogumi bei rimtu 
auklėtoju.

KAIP VILNIUJ PAKRIKŠTYTA
GATVĖ;;.,,

Keli tūkstančiai studentų 
suruošė gegužės 5 d. Vilniuj 
protesto susirinkimą prieš į- 
vykius Opely, kur, kaip ži
noma, vokiečių nacionalistų 
buvo užpulti lenkti artistai. 
Po susirinkimo studentai 
nuėjo į vokiečių gatvę, kur 
nuplėšė visas gatvės iškabas 
ir vietoj jų pakabino iška
bas su parašu “Opelio gat-« 
vė.”

O BEDARBIŲ SKAIČIUS VIS 
EINA DIDYN

Vilnius. — Nežiūrint besi
artinančio pavasario, bedar
bių skaičius diena dienon di
dėja. Pav. pereitą savaitę 
Darbo Biuras Vilniuje Užre
gistravo 4.500’'bedarbių. Jų 
tarpe: 3,338 vyrus ir 1,162 
moteris, o tuo tarpu pašal
pos bedarbiams sumažintos 
per pusę.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMSKAZITIŠKIS (Švenčio
nių apskr.). Mūsų mieste
lis dar nė karto nebuvo mi
nimas laikraštyje. Čia gy
ventojų yra nedaug ir be
veik visi lietuviai. Gaila, tik 
kad mūsų gyventojai mažai 
kreipia domę į apšvietę. 
Tiesa yra du mokiniai Šven
čionių Lietuvių Gimnazijoj, 
kurie stengiasi sukrutinti iš 
tamsos gyventojus, bet ką ir 
jie gali vieni padaryti, kad 
yra ir tokių, kuriems geriau 
išmauti “buteliukas,” o ne 
išsirašyti laikraštis. Netu
rime nei “Ryto” mokyklos, 
kurioje galėtų mūsų vaiku
čiai šviestis, nei jokios drau
gijos. Ir ar kada nors susi
lauksime vienas Dievas 
no?

i

n

Reikale Kreipkitės Pas
mHimmttmiHmtvn 0

SKAUDĖJO JAM NUGARĄ IR 
INKSTAI DARĖ TRUBELIŲ

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

■<*

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

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

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

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

v* 
Zl-

ntvėje kurioje
Jei ju«ų vert ___

’Į*Uike. reiknlaukV. kad Jis u tanky tą 
jum* Iš olseilo va

^DARBININKAS”
ĖINA DU KARTU SAVAITĖJE.

1929 m.

.Ai.

-ę

■-Balsas Iš Lietuvos 
r U

.Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas.' Kito to-
rUkio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 
^Įitikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
’^jdmos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
”Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- .2 . . 7 r čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atlantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
* jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan-" tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 

sistengk, kad aš juos lankyčiau.
;? Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 litus visą mėnesį, Už 15 litų 3 mSm, už 25 lit.— 
-pusę metų, už 50 litu—visus metus. Užsienio

į lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- / -laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.’ • Aš tik teisybę rašau.
**' Ašj?su vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-; nas Bistras.

Birželio 4 d.—Ansonia, Conn. 
Birželio 5 d.—Kearney, N. J.
Birželio 7 d.—Newark, N. J.
Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa. 
Birželio 9 d.—Plymouth, Pa.
Birželio 12 d.—Pittston, Pa. 
Birželio 14 d.—Kingston, Pa.
Birželio 15 d.—Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—Scranton, Pa.
Birželio 18 d. Baltūnore, Md.

V

$4.50$2.25$5.50$2.75

PRASIDĖJO BADASDaug kur tikras badas. Kaniavos ir Varėnos vaisia
| Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKIS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
683 N0RTH MAIN STREET 

Brockton, Mass. 
OFISO VALANDOS 

JQ.no 9 iki 8 kasdien

“Nuąa-Tone «UMtipriru»mano Inkstus 
ir nugara." rašo i>ona» Joim E. Fair- 
child. AltentcfcVnr, Pa:, ’Mf 'aš jaučiu 
esąs dešimtį metų jaunesnis^ negu prieš 
vartojimu Jų. Mano nugara taip skau- 
<Mdavo. kad man sunku buvo gulėti 
lovoj. Dabar viskas yra gerai. Mano 
inkstai yra gerame stovyje ir aš galiu 
dirbti ir sunkų darbų ir visai nepails
tu. •’ .

Vyrai ir motery* kurie silpni ir ser
ganti arba kurie turi silpnus svarbes
nius kūno us, skilvio trobelių*,
prastų apetitį, silpnus Inkstus arba 

 

pnFlę, reumaflškus skausmus, silpnų 
nugarų, gal v . skaudėjimų, svaiguli, 
gitsus viduriuok Ir žarnose, užkietėji

 

mų. apstvėlasi l iežnvL "nemalonu bur
noje kvapų, 
miegų, turėtą 
pagelbės puikiai

'pnu9- mcvun prastą 
rtčd Naga-Tone. Jos 
ik t <n«ny — 

jų* jausitės sveLBmlu, stipresniu. Ją* 
galit nnalpirkti Jxuga-Tone bile krau- 

antavtnąjaefjfdutle*. 
neturi Jų pM sava

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ Kaina :Amerikoje metamsLietuvoje metams $2.50$3.00Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.

366 West Broadway Sou|h Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620



Anekdotu

Drabužių Kandys

Vien poilsio tuomet šiek tiek 
Kad atsikvėptut 
Ir visos kliūtys
Na

Vaikučiai, jūs dabar maži:- 
Neteko tiek gyventi jums, 
Kad dingti) jums viltis graži, 
Tegul nieks jūsų tam nestums!

Ta žiema—ilgas tęsinys: 
Laukuose nuo sniegų gilu, 
Vis šalta... Tikras kalinys 
Vidaus žiemos esu!

Aš pats, nuvargintas žiemos, 
Pavasariu gražiu tikiu:
Jis man atneš naujos jėgos— 
Ir dings sunkus “nebegaliu.’ 

(“Žvaigždutė”)

Bet tenka: eidamas keliu. 
Sutinki kliūčių tiek didžių, 
Kad tenka tart: “Nebegaliu! 
Jau aš nebeiveiksiu jų!”

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją, lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ
ii

na 
valstijose 
gegužes, 
rugpiūčio 
inenesv.

Paprastai tik tokie klau- 
simai girdimi, Į-kuriuos pa
jėgiama atsakyti.—Nietsche,

Kaip aš Pagyvenau Eskimų Nameliuose'

Drabužius reikia užlaiky
ti labai švariai nuolat šepe
čiu valant ir prieš saulę ve
dinant. Reikia gerai išvaly
ti kampus, siūles ir kišenius. 
Jeigu drabužiai turi plėtmų 
tai kandis tuojaus i juos isi- 
mes.

Galutinai turime atsimin- 
t i jeigu kas nors bando įves
ti sveikus, protiškus pripra
timus, jog reikalinga pa
čiam pirmiaus priprasti 
prie sveiku, protišku pri
pratimu. «

L. D. S. Conn. Apskričio
DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

1 muša jaunus kirminukus ir| 
* jiems neduoda išsivvstti.

Visus drabužius reikia ge
rai išvalyti prieš saulę.

F. L. I. S.

i1 atsako tavo klausimui: grožybė, turtas, protas 
a'rybės neturi jokios vertės, jei jos neina greta 
ainio. Jos yra nuliai ir jei nestovi prie jokios 
neturi jokios vertės. Vaikeliai, tik dorybė ir 
žmogų gražiu, laimingu ir išmintingu. Dorybė 
s duoda tikrą jų vertę.”

Nereikia vaikus gazdinti. 
Yra rimtas dalykas kad 
nors daugumas suaugusių 
mano, kad juokais gazdina. 
Kūdikiški išgazdymai kar
tais blogai užsibaigia.

Rusų rašytojas P. Krasnov’as 
paduoda tokią pasaką iš Ukrai
nos gyvenimo. Ukraina labai der
linga šalis, apgyventa mažrusių 
ir kazokų.

Joja kartą kaimo gatve kazo
kas. Rankoje laiko ilgą iešmą, už 
pečių šautuvą.

Nespėjo niekas pro langus ir 
pamatyti, kaip šis karys staiga 
su visu žirgu ... . dingo gatvės 
dumble ... Taip ir nebeliko kazo
ko.

Tiktai kiti vasarą, eidama iš
džiūvusia gatve, kaimietė moteris 
pasidūrė koją.

— Kas čia dabar per smaig- 
liai?!..—nustebo moterėlė ir ėmė 
žiūrėti, kas jai į koją įdūrė. Ra
do aštrų galą kažin kokios gele
žies... Traukė, traukė, ištraukti ne
galėjo ir pasikvietė vyrus. Šie 

[taip pat neįstengė smaiglio išrau
ti. Reikėjo imtis kastuvų...

Po gerų dvejetos valandų sun
kaus darbo buvo atkastas... kazo
kas, kuris pereitą pavasarį gatvė
je su visu žirgu ir iešmu dumble 
paskendo...

Šis smagus, kad ir netikras, nu
pasakojimas be daug žodžių vaiz
duoja, kokių kelių pasaulyje esa
ma. Leonas Vitkauskas

(“Žiburėlis”)

Vartojamus drabužius rei
kia irgi tankiai iššukuoti.

Per vasarą reikia padėti 
visus vilnonius drabužius ir 
kitus dalykus. Reikia juos 
gerai išvalyti ir nuo kandžių 
apsaugoti suvyniojant juos 
tuojaus Į popierą ar sude
dant i tam tikras skrynias, 
kur kandis negali Įsigauti. 
Galima nupirkti įvairių rū
šių maišus kurie jeigu ne- 
apiplyšę labai gerai apsau
gos drabužius nuo kandžių. 
Jeigu nors mažiausia api
plyšę netinkami drabužiams 
dėti, nes kandįs jau galės į- 
sisrauti.

JAUNIMO. DARŽ
Šį skyrių veda D2D£ ANUPRAS

Iš IR I

LIETUVį
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių 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.

Drabužių kandis vėl atsi
randa. Šeimininkė, kuri ne
ima žygius išnaikinti šituos 
kirminukus dabar, gailėsis 
kuomet šaltas oras vėl atsi
ras.

Dalyvaus kumštininkai-faitoriai: VINCAS DOBILAITIS, iš Waterbury, Conn.; 
BILL KELLEY ir JONAS STANEVIČIUS, iš Hartford ir Bridgeport, Conn 
Taipgi bus iš viso Conn. apskričio DAINININKAI. ŠOKIKAI ir daug visokhj 
sportininkų. Taip-gi bus kalbėtojų, grajys puiki orchestra. Širdingai kviečiame 
tamstas atsilankyti. Būsit visi užganėdinti. Kurie atsilankysite — nesigriaudysite 
kurie praleisite šią auksinę progą—gailėsitės. Įžanga 25c., vaikams dykai. •

Kad nors kandis padeda 
kiaušinukus, kurie išsivysto 
Į kirminukus, ėdančius dra
bužius per visą meto laiką, 
bet su šiltu oru jos pasida
ro labai veiklios, ir kiauši- 
nukai daug~greičiaus išsipe- 

Ypatingai šiaurinėse 
kandis pasirodo 
birželio. liepos, 
rugsėjo ir spalių

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Bet, mylimi vaikučiai, jūs 
Žinokite—Įveiks jėga, 
Ir vėtra nors didžiausia ūš, 
Netarkite: “Jau man gana!
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PROTIŠKA HYGIEŽA.
IR KŪDIKYSTĖ

VAIKŲ TROŠKIMAI
Vieną vakarą tėvas sėdėjo su savo vaikais po didele liepa, kad 

vėsiu oru pasigerėtų. Jie kalbėjo apie pamokinančius daiktus ir tarp 
kit dalykų užėjo taipgi šnekėti apie žmonių troškimus. “Didžiu
ma žmonių, turi neišmintingi) troškimų.” Kada jau trokšti, tai mes 
norėtume gerų daiktų.” atsakė vaikai.

“Tai ko gi jūs norėtumėt paklausė tėvas. Mažoji Agnietė 
atsakė: “Aš tai labiausiai trokščiau grožybės, ji patinka'visiems žmo-

Plnigus persiunčiam greitai Ir 
žemomis rūtomis.

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

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

,—ir pirmyn! 
bus perniek: 

aivą liūdinčią aukštyn!

Širdyje keistas neramumas: 
Toks nuovargis, toks ilgesys.. 
Rašau, vaikučiai, jums — 
Ką plunksna man pasakys...MOKYKIS JUOKTIS.

Mokykis juoktis. Augink savyje taip vadinamą tą “niekniekį.” 
Augink iki galui tą dalį savo būdo, kuris greitas matyti linksmumą 
kiekvieno dalyko idant per tai galėtumei pamesti visus gyvenimo 
vargus kaip anties plunksnos pameta lietaus lašus. Juokas geresnis 
sergančiam vaikeliui negu gyduolės: ir galutinai, paėmus, mes visi 
esame užaugę vaikai, ir nežiūrint ar esame sveiki ar serganti turėtu
me stengtis būti linksmi. Taigi, būk linksmas. Mūsų nelaimės gal 
tik įsivaizdinamos, ir atsiminkime, kad linksmumas tai geriausias 
gėrvmas pasaulyje. Išmok kaip gyventi.

Reikia dėti pastangas kad 
vaikas nemanytų kad jis 
menkesnis už kitus vaikus. 
Tėvai ir mokytojai kartais 
pravardžiuoja vaikus ir taip 
darydami rodo, kad jie ma
no kad tas vaikas netoks ge
ras kaip ir kiti. Kaip tai— 
“Onytė labai gerai mokina
si, bet Jonas visai nežinė- 
lis.” Tėvas ar mokytoja ne
turėtų taip sakyti, ir taip 
nesakytų jeigu žinoti] kokią 
blėdi padaro.

Žinoma kada nors reikia 
vaikus bausti, bet galima 
naudingai bausti. Reikia 
greitai, tinkamai ir teisingai 
nubausti. Tas nubaudimas 
neturėtų reikšti tėvų ar mo
kytojų piktumą, ^Taip da
rant, tėvas ar mokytoja pa
meta valdymą savęs ir ar
šinus elgiasi už vaiką ir vai
kas tą žino. Paprastai nu
baudimai išgazdina vaiką ir

Ėmęs vaikščioti į pradžios mo- ■ 
kyklą, aš sužinojau, kad tolimųjų ; 
žiemių gyventojai eskimai gyvena 
lediniuose nameliuose. Aš galva- : 

n apie tų namelių įtaisymą, a- 
žmonių juose gyvenimą. Aš 

asios akimis mačiau, kaip na- 
•lių viduryje kūrenosi ugnis, 
p aplink ugnį sėdėjo gyvento- 

kaip pro “stogo” skylę ėjo 
aai laukan. Aš norėdavau net 

agyventi tokiuose nameliuose.
Kartą žiemps metu senelis su

manė nusivežti mane iš miesto į 
save paviešėti. Namiškiai mane la
bai rūpestingai įrengė į tą kelio
nę: visą mane aptūlojo audiniais 
ir mezginiais, paskum susupo di
džiuliais senelio kailiniais, paga
liau ėmę užsegė tuos kailinius vir
šum mano galvos. Aš šviesos ne
bemačiau ir orą traukiau tik per 
rankovę, lyg per kokį vaimzdį.

Važiuoti pas senelį žiemą aš la- . 
bai norėjau, nes norėjau pamaty
ti, kaip žiemą išrodė laukbi, me
džiai.

Rogės sugirgždėjo —■ ir mes su

GERB. “STATIST. ŽINIĮI” 
TVARKYTOJAMS

1. Labai geistina, kad “S. Ž.” 
surinkti baigiant š. m. birželio 
mėnesio 30 d. Tvarkytojai sukrus
kite ! Baigkimė pirma žinių rin
kimo dalį. Žengtame prie ant
ros įdomesnės: Amerikos lietuvių 
visuomenės kilnių nuveiktų dar
bų aprašymo, kolonijų itsorijų 
tvarkymo, istorinių dokumentų, 
reikalingų fotografijų ir vaizdų 
ir tt. surinkimo. Visa tai bus 
daug smagiau ir sėkmingiau tvar
kyti. kuomet buš užbaigta pirmo
ji dalis.

2. Ateitis įvertins ne vien patį 
svarbų istorinės reikšmės “S. 
’ rinkimą, bet neabejotinai pri-

bendradarbių uolumui, 
pirmas įrdoymas

seneliu išvažiavome į laukus. Bet 
aš aptūlotas nieko nemačiau. Ro
gės, velkamos nelygiu keliu, ma
ne liūliavo kailiniuose. Aš prisi
miniau eskimų namelius. Aš gal
vojau, kiūtodamas kailiniuose, e- 
sąs tikruose eskimų ledo name
liuose. Kailinių rankovė man at
rodė įėjimu į jų namelius. Aš pa- 
kilojau rankovę — pamačiau per 
ją, kaip per kokį žiūroną, šviesos 
ir balto sniego. Aš maniau žiūrįs 
pro eskimų ledinių namelių skylę 
stoge dūmams eiti. Aš visai už
miršau buvęs patupdytas rogėse. 
Užsisvajojęs aš net nepajutau, kai 
senelis mane pametęs: aš, iškritęs 
iš rogių, lindėjau kailiniuose už
segiotas ir svajojau tik apie eski
mų gyvenimą. Po gerokos valan
dėlės senelis sugrįžęs įsidėjo ma
ne j roges visai nepajutus) nieko 
bloga.

Toks aš tada buvau vyras ir 
taip galvojau apie nematytus, ma
žai suprantamus daiktus.

L. Vitkauskas
(“žvaigždutė”)
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Reiki! nuo pat mažens į 
vaikus mokinti kaip apsiei
ti, bet tą tinkamai daryti ne 
per sarmatą. Sarmata ne
sveikas susijaudinimas. kaip 
ir nužeminimas ar nesma
gus padėjimas.

Nereikia vaikams meluoti. 
Jie kada nors suras kad 
jiems meluota ir tas blogai 
atsiliepia ant vaiko. Ypatin
gai nereikia meluoti lyties 
klausimais. Daugumas ne
smagumo, susirūpinimo ir 
nepasisekimo mokyklose ir 
daugumas nerviškų ligi] yra 
pasekmės nesupratimo kai- 
kurių dalykų ar kokių melų. 
Reikia teisingai ir be jokio 
paslėpimo atsakyti kūdikio 
visus užklausimus.

Jeigu negalima gauti tų 
maišų paprasta vyniojimo 
popierą bus gera, arba pa
prasti laikraščiai. Kandis 
per popierą neisigauna.

Užmušus kandžio kirmi
nukus yra gerai vartoti naf- 
talino, kuris tuoj visus už
muš. Taijpg  ̂galima vartoti 
paradicklorobenzene. Kam
paras patartina vartoti jei
gu kas padėta į skrynias.

Cedrinės skrynelės yra 
ypatingai geros apsaugoti 
drabužius. Kandįs nemėgs
ta cedrinį medį, nes

Viena iš svarbiausių mo
tinos užduočių yra pagelbė
ti kūdikiui Įgyti sveikus 
protiškus papratimus.

Kasdien mums tenka susi
durti su žmonėmis, kuriuos 
yra sunku suprasti. Jie grei
tai įerzinami, neišmintingi, 
saumylingi, gudrūs ir neiš
tikimi, arba jie nesupranta 
atsakomybės reikalavimų, ir 
bando kitus kaltinti dėl jų 
nepasisekimo, bet ir mūs ki
ti negali suprasti, nes mes 
perdaug apie save manorųe, 
arba negalime suprasti kitų 
žmonių norų.

Žmonės tokiais negema. 
Jie taip išlavinti. Ypatiš- 
kumai prasideda kūdikystė
je. Žmogus Įgyja protiškus 
papratimus kaip Įgyja fiziš
kus papratimus. Kaikurie 
geri, kiti blogi. Mes šiomis 
dienomis atsargiai bandome 
pripratinti mūsų kūdikius 
prie gerų fiziškų priprati
mų. Bet mes beveik visiš
kai apleidžiame tuos susi
jaudinimo pripratimus, ku- 

’ rie galėtų išsivystyti, ir tie 
pripratimai yra daug svar
besni žiūrint i vaiko laimę ir 
pasisekimą.

Kiekvieną valandą vaikas 
jaučia Įvairius susijaudini
mus, ar tai mokykloj, na
muose ar pasibovinimo vie
tose. Per jo patvrimus jis 
Įgyja susijaudinimo pripra
timus, jis suranda būdus už
baigti nelinkSmius padėji
mus, kaip žiūrėti Į dalykus, 
ir tt. Jeigu tie pripratimai 
blogi, kuomet vaikai užau
ga, veda juos prie nelinks
mumo ir nenaudingumo ir 
lik todėl jog niekas juos ne
pagelbėjo kuomet buvo vai
kai. Kartais tas viskas pri
veda prie nervišku ligų.

Žmogus negali trumpoje 
kalboje apkalbėti visus da
lykus, kurie* liečia sveiką 
vaiko išsivystymą. Tik ga
lima pažymėti kelis svar
bius dalvkus.

Ž.
sižiūrės
Atidėliojimas - 
uolumo stokos. “S. Z.” ne vien 
to vertesnės, ko tikslesnės ir tei
singesnės, bet taipgi ir jei savo 
laiku atliktos, perdaug neužtęstos. 
Tas menkas dalykėlis — pagrei
tinimas yra parodymas, kad žinių 
rinkėjo širdyje dega didesnė Tė
vynės ir Tautos meilė, kad jis uo
lesnis, darbštesnis, labiau užjau
čiantis visuomeninius reikalus. 
Neabejotina — pirmiau suteiktos 
žinios brangesnės; pirmiems rin
kėjams didesnė garbė. Kad tai 
parodyti ir kad suteiktoms ži
nioms priduoti daugiau reikšmės 
naujose blankose aiškiai pažymė
ta vieta įrašyti laiką. Iš to atei
ties tyrinėtojai matys kurios ko
lonijos ir rajonai kuomet suteikė 
žinias.

3. Birželio mėnesyje bus paga
minta svarbiausi klausimai į ‘ku
riuos reikalinga bus atkreipti do
mės rašant kolonijų ir draugijų 
istorijas ar aprašymus. Širdingai 
prašoma nesiųsti mums panašių 
aprašymų, kurie rašyti neprisi
laikant reikalingų nurodymų. Ku- 
riė prisiuntė — malonės papildy
ti ateityje.

4. Ypatingai mums svarbu ir 
skubu gauti sąrašai visų gegu
žės mėnesyj gyvuojančių draugi
jų ir klubų. Jie mums palengvins 
išgauti visas žinias, kafne negavo
me, iš atsisakiusių suteikti netie
sioginiai išrinkti ir tt.

Širdingai dėkojame visiems mū
ši) bendradarbiams!

“S. Ž. R.” Centras 
114 Springs rden St. \

UŽ- Easton, Penna. /

Įvyks Sekmadieny
Biržėlio-June 9-tą d., 1£

LINDEN PARKE, UNION CITY CONN.
Pradžia 1-mą valandą po pietą ir tęsis iki vėlumos nakties

Jeigu mes norime, kad. 
vaikai Įgytų sveikus, protink 
kus pripratimus, kaip 'įneš 
pagelbstiniie įgyti .gerus fi* 
ziškus pripratimus, tai svar^ 
bu atsiminti, vieną pamat1“'”1’ 
dalyką — pavėlinti vai 
pareikšti savo norus—1 
galima; pavėlinti parei 
savo norus kaslink jo p 
bovinimo, jo darbo ir s 
nešant su kitais šeimynos 
nariais. Jeigu jo išreiškiu 
mas netinkamas ar nepro- 
tingas, tėvas bandys vestįi 
kūdiki į kitus ir geresnius 
pripratimus. Bet gražun^ 
ir ne prispaudimu.

■* - a į28Vaikui reikia jausti pasi- 
godojimo savęs. Tėvas ku
ris valdo kūdiki, užsmau
giant jo energiją, nėra tin-; 
kainas tėvas.



LIETUVIO ŠIRDIS

PERDAUG MOKYKLŲ!

Išvertė Ben. Babrauskas

Viešpats Dievas yra geras, 
Duos tau, ko tiktai prireiks, 
Ir sveikatos, ir laimužės, 
Ir skaisčių dienų suteiks.

(“Žvaigždė)

elfui karininkas: garbės įžeidimo iššaukė priešininką į Jeigu Petras nesutikti; kardo ar pis-

Modernieji šokiai yra ne kas Ų- 
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

K. Stasys, Kun. K. Čibiras,
K. Valeckas, Kun. N. RaštUtis, V. Budrevičius

Žmogaus prigimtis ne žodžiais, bei veikimu galinga, 
Sunkiau gerai pergyveni dieną, negu parašyt knygą,

— Palaukit... tik duokit man ji į rankas... 
sužinosit, ką dalysiu.

Ilgai ieškojo karininko Viktoro. Pagaliau 
rado jį su Berta ant kelią, milinčia labiau, kaip 
visada.

šalyse žmonės 
pilna mokyklų, 
gražiai gyvena.
vaikai lanko

KAIP ATSITINKA LEN 
RIJOJ XX AMŽIUJE

DVEJOS DVIKOVOS
(Skandinavu legenda)

“Deųtsche AllgemeineZei- 
tung” rašo, kad vaidai tarp 
Lenkijos gyventojų vis di
dėja. Jie pasireiškia no tik 
politinėj, bet ir kultūrinėj 
plotmėj, Paskutiniuoju lai
ku smarkiai paaštrėjo tiky
binės kovos, kurios atvedė 
prie įvykių, kurie, pasak lai
kraščio, primena tamsius vi
duramžio laikūs ir šiurpu
lingus įvykius iš 30-ties me
tų karo.

Vienas tokios žiaurios bar
bariškos kovos pavyzdys į- 
vyko Torunėj. Vietinė len
kų tautinės bažnyčios para
pija ruošėsi švęsti savo įsi
kūrimo penkerių metų su- 
kaktuvęs. Į tas iškilmes bu
vo pakviesti vienminčiai iš 
Graudenco. Visas būrys sve
čių, kurių didžiumą sudarė 
moterys ir vaikai, su kuni
gu Haiduku priešaky atva
žiavo į Toninės stotį. Čia 
juos sutiko tautines bažny
čios priešai su kryžium ir 
vėliava. Dauguma iš jų bu
vo girti. Jie užpuolė atvy
kusius, ėmė mušti ir varyti 
juos sviedžiant akmenimis. 
Dauguma nelaimingų, jų 
skaičių keli vaikai, buvo su
žeisti. Pagaliau svečiai pa
sislėpė vienoj bažnyčioj, ku
ri kelias valandas buvo bom
barduojama. Iškilmės ne
įvyko, o 
išvažiavo 
išveždamii 14 sunkiai sužeis
tųjų, jų skaičiuj kunigą 
Haiduką ir dar vieną sun
kiai sužeistą, dėl kurio pa
sveikimo abejojama.

Kitas tikybinės kovos pa
vyzdys įvyko Volynijos kai
me Zabče. Čia neapykanta 
buvo nukreipta prieš ukrai
niečių tautą. Per 10 metų 
lenkų valdžios buvo panai
kinta ir sudeginta apie 500

kyklas stabdo tautos bran
duolio — liaudies apšvieti
mą, tAs stabdo tautos pažan
gą ir stumia valstybę pražū
ti n. Nejaugi tautininkai to 
Lietuvai geistų?

Ne mokyklų uždarinėjime, 
bet jų dauginime — naujų 
atidaryme ' gludi lietuvių 
tautos ateitis ir išganymas.

Fed. Sekretorijatas
180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

biurokratijos sauvale. Pa
lyginkime tiktai Rusiją, 
Turkiją, Persiją su Angli
ja. Belgija ir Jung. Am. 
Valstijomis. Kame viešpa
tavo apsoliutizmas-priespau- 
da ten žmonės tamsūs, ne
švarūs, nuolatos badas ir ki
ti nekultūringumo posekiai, 
kad tuo tarpu demokratiniai 
valdomose 
kultūringi, 
visi švariai 
darbininkų 
aukštąsias mokyklas.

Pabaigoje pereito šimtme
čio vos 30 metų tam atgal 
visoje dabartinėje nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
5 gimnazijoj, 2tmokyfojų se- 
ininariji, 2-vi triklasės mo
kyklos na ir apie 1000 3 me
tų kursų pradžios mokyklė
lių

Laimingos tos šalys kurios senai susilaukė demokratinės valdžios formos, kur savo švietimo reikalais ••patys tėvai galėjo susirūpin
ki. Kur demokratija anks
čiau įsigalėjo, ten ir kultū
ra žymiai aukščiau pakilu
pi už tų šalių kultūrą kanie 
biešpatavo apsoliutizmas ir

Pamylėk, brolužį, Dievą, 
Kurs sutvėrė mlis visus; 
Pasimelsti netingėki,— 
Ko prašysi viskas bus.

Ukrainos stačiatikių bažny
čių. Apie paskutinį įvykį 
ukrainiečių klubas lenkų 
seime praneša štai ką:

Zabče kaime, Lukų aps
krity, gyvena 179 stačiatikių 
tikybą išpažįstančių ukrai
niečių šeimynų ir septynios 
lenkų šeimynos. Stačiatikiai 
savo lėšomis buvo pasistatę 
bažnyčią. Dėl dažnų susirė
mimų tarp abiejų tikybų ša
lininkų lenkų valdžios orga
nai uždarė tą bažnyčią ir 
užantspaudavo jos duris. 
Vieną dieną ukrainiečiai pa
matė, kad antspaudai ant 
durų buvo sulaužyti ir du
rys atdaros. Nuėję į bažny
čią jie rado jos altorius su
daužytus ir dalį bažnytinių 
parėdų pavogta. Tuomet, 
tikintiesiems prašant, vietos 
stačiatikių kunigas pašven
tino suprofanuotą bažnyčią. 
Tikintiesiems dar neišsi- 
skirsčius po įšventinimo pa
maldų į bažnyčią atėjo vie
tos Storasta su policija ir 
pareikalavo išsiskirstyti. Po 
to bažnyčia buvo apsupta 
policijos ir tikintieji joje 
išbuvo 7 dienas. Pagaliau 
šalčio ir bado kankinami uk
rainiečiai turėjo išeiti iŠ 
bažnyčios. Tuomet policija 
įsibrovė į bažnyčią ir, sučiu
pus besimeldžiantį kunigą, 
uždengė jo galvą arnotu ir

Visos kultūringos valstybės ir tautos nuolatos sielojas nespėja pasistatyti ganėtiną skaitlių mokyklų, nes sparčiai kylantieji pažangos 
reikahavimai nuolatos reika-

* &

Jauja didinti ir mokyklų į*-skaitlių, nes žmonija kultfi- rėja ir verčia jaunimą anksčiau ir aukščiau siekti 
t mokslo.

kas. kuris nieko kito nedirbo, tik švaistės kardu 
ir pistoliais, ir jis, žvejys, niekuomet neturėjęs 
lankose tų įrankių! Ir tai pavadinta teisi ko
va? Bet tebūnie, kodėl ne? Jei jau Berta jį 
pametė, jam vis tiek. Pasirodys kovoje, tada 
nieks neišdrįs pasakyti, kad Petras Jehanas bi
jo karininko.

Paskirtą, dvikovai dieną susirinko nemažas 
jūrininkų būrys į Gnenaudo motinos viešbutį. 
Atsisėdo už stalų ir valgė, įdomiai klausydamie
si ar naujas svečias neatnešė kokios žinios.

Staiga išgirdo, kad Petras Jehanas žuvo dvi
kovoj... Stiprus, drūtas Petras'užmuštas ka
rininko.Netikėtai pakilo juodabarzdis vyras, žinomas širdingas Petro draugas. Įkaitusiomis akimis, sujaudintas sušuko:Draugai, Petras užmuštas ? Užmuštas begėdišku būdu!Jūrininkai pradėjo klaikiai murmėti.— Mūsų draugą, nužudė!—kalbėjo juodabarzdis:—Dvikova? dvikova? kas tai yra? Pikta kalba! Dvikova... gerai, ir aš noriu su juo eiti į dvikovą! Padėkit man jį surasti. Esu jūrininkas, o jis mus visus įžeidė. Kada tik pažiūriu į jūrą, atrodo, kad ji mus gėdina, kaip galėjom leisti karininkui užmušti didįjį jūrininką. Padėkit man surasti nugalėtoją: noriu su juo pašnekėti.Ir išėjo. Ėjo nuliūdę, tylėdami. Kai kurie įšėlę šaukė, keli verkė. Nebetoli buvo, kai pakilo viesulas, pranašaująs audrą. Tada juodabarzdis sušuįo: ? ,— Štai, ir jūra pradeda nerimauti. Visai gerai: šį vakarą galės įvykti dvikova.— Ką manai daryti, Brussonai?—paklausė kažkas iš būrelio.

• ."y, ..■—L į . . ’
-J -Lenkų valdžia' paskyrė šiokias tokias pašalpas, bet tik pe lietuviams. Nei lietuviai ūkininkai, nei lietuvių mokyklas lankantieji jų vaikai jokios pašalpos negau-? na. Ir štai priversti esame kreiptis prie jūsų, broliai amerikiečiai, prašydami gelbėti Vilniaus krašto lietuvius. Gal šuo metu, kai jūs matysite mūsų prašymą, ne vienas jūsų brolis, tėvas ar pažįstamas tik svajonėj įsivaizdina sau duonos kąsnelį, o tikrumoje bado kankinamas kariauja su mirtiįii. LNe sykį patyrę jūsų, broliai amerikiečiai, duosnumą ir jautrumą mūsų reikalams, ir šį karią nenustodami vilties kreipiamės prašdami pašalpos Į visus brolius lietuvius, paskubėkite, užjūrio broliai lietuviai, sušelpkite kiek galėdami, o kiekvienas centas prisidės prie bado mažinimo. ‘ /Aukas prašome siųsti šiuo adresu: “Vilniaus Rytojaus” redakcija, Wilno Sv. Jana, 8—1.Vilniaus lietuvių Labdarybės draugijos (Centro Komiteto) Sekeija-Komitetas nukentėjusiems dėl neder

liaus šelpti:

mokyklą ir pilna įvairių 
aukštesniųjų ir specialinių, 
gi Lietuvos 3-4 metų pra
džios mokyklą ir nepasiekia
mų kelioliką aukštesniųjų, 
be jokių kaimo jaunimui 
prieinamų knygynų, kame 
gautų literatūros pasiskai- 
jyti, tą ką jie per 3-4 metus 
pramoko iki tas jaunimas 
pasieks 20_metų jau viską 
pamirš, nes apart malda
knygės daugelis jų neturi 
progos jokios kitos lietuviš
kos literatūros pasiekti, nes 
jos ir nėra ir neturi lėšų iš
tekliaus parsitraukti.

Lietuvos tautininkų vy
riausybė, jei jie geidžia la
bo Lietuvos kaimiečiui jie 
privalo neilždarinėti, bet 
daugiau steigti keturklasių 
mokyklų, kad susilyginus su 
kitomis kultūringomis tau
tomis ir kad Lietuvos kaimo 
jaunimas greičiausia galimu 
būdu apsišviestų ir visa tau
ta sukultūrėtų. Ne tamsiu, 
bet apšviestu ir kultūringu 
piliečiu 'tegali valstybė at
siremti. Kas uždarinėja mo-

skaitliaus aišku apšvietimas buvo labai žemas, jisai ir kilti negalėjo, nes privatė mokykla žiauriausiu būdu caro valdjninkų buvo persekiojama. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe pajusta didžiausis inteligentų trūkumas ir visu smarkumu imtasi kurti mokvklas ir vi- są šalį kultūrinti, kad Užpildžius" skriaudas padarytas Rusijos biurokratizmo dėka.
Bet štai Lietuvoje įvyksta 

perversmas ir mažutėliai- 
tautininkų partijai vylingu 
būdu pavyksta valdžią pasi
savinti. Tautipinkų partijai 
pavaldžius Lietuvą du metu 
jie pamatė perdideli lietuvių 
mokyklų skaitlių ir pradėjo 
viena po kitai uždarinėti 
dideliausiu lietuvių vargu į- 
kurtas mokyklas. ' Nebūtų 
baugu, jei uždarytų vieną- 
kitą keturklasę mokyklą ir 
jų vietoje įsteigtų surefor- 
muotą “tautininkų” mo
kykla. bet kuomet ryžtamasi• «. ■ v

desėtkais uždaryti ir tūks
tančius Lietuvos kaimo jau
nuolių norima palikti be mo
kyklos ne įsteigiant jokių 
specialių mokyklų uždarytų
jų vieton, čia tai jau aiški 
bloga valia ir noras palaiky^ 
ti tautą tamsumoje (mat 
kuomet tauta apšvieatesnė 
tuo sunkiau autokratiškai 
ją valdyti). Juk bent 80% 
Lietuvos gyventojų sudaro 
kaimiečiai, kurie didelėj 
daugumoje yra smulkūs ū- 
kininkai, turintieji tarp 10- 
20 hektarų žemės, kurių vai
kai tik tuomet gali lankyti 
mokyklą, kuomet jie gali 
vaikščioti iš namų arba, 
bent kas sekmadienis tėvui 
pasiekiant pristatyti maisto. 
Kuomet uždaroma arti esa
mas mokyklas, tuo pačiu vi
siems tiems ūkininkaičiams 
atimama galimybė pasiekti 
bent kiek didesnio išsilavini
mo.

Lietuvos kaimynai vokie
čiai turi 7-8 metų pradžios

Graudenco svečiai' surakinus jam ir dar keljo- 
tą pat dieną atgal,(likai ūkininkų ukrainiečių 

•'rankas grandinėmis, nuve
dė juos į Lucko kalėjimą.

“Taip atsitinka Europos 
‘kultūringoj’ valstybėj ‘ap
šviestam dvidešimtam am
žiuj’ ”—sušunka laikraštis. 

Elta

Įžūliai priėmė žvejų būrį karininkas. Pa
šiepdamas nusijuokė, išgirdęs, kad juodabarz
dis Brussonas šaukia jį į dvikovą. Ir tik tada 
sušvelnėjo, kai jį nutvėrė keletas stiprių rankų.

— Nebijok, karininke Viktorai: dabar nieko 
pikto tau nedarysim. Apribosim dvikovą taip, 
kaip tu buvai aną apribojęs—tik bus šiek tiek 
pakeistas metodas.

— Su jumis nieko neturiu bendro ir nenoriu 
eiti į dvikovą nė su vienu iš jūsų. Kam aš ko
vosiu: juk niekas jūsų manęs neįžeidė,—atsakė 
iššauktasis.

Tada priėjo Brussonas, kalbėdamas užkir 
siu balsu: 1

— Ar niekas tavęs neįžeidė ? Tai gauni ? 
per veidą. Ar jau pakankamai įžeistas?—ir 
gniaužtu kumščiu pliekė karininkui į veidą.Šis rengėsi pulti Brussoną, bet jį sulaik kerštingi blausiųjų žvejų veidai it jų giliųjų akių žvilgsniai, kuriuose pilna baisaus keršto. Šiurpulys pervėrė karininką.— Tai gerai!—sumurmėjo:—aišku kad tuo mane įžeidžiat... Bet sakau jums: paskutine valanda išmušė tam, kuris su manim stos į dvikovą.Audra, pakilusi nuo vakarų. įsiuto visit smarkumu. Jūra pagelto, putojančios bangos šoko toli iki horfconto. Tolumoj, kur debesys susiliejo su horizontu ir bangomis, buvo dar baisiau—kažko tykojo juoda naktis.

Jūrininkų būrys atėjo su Viktoru į jūros 
pakraštį. Priėję tiek arti, kad užuodė sūrų jū* 

••«• • ■ * *
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Berta, turį ingo žvejo Petro Armando duk
tė baigė vos dvidešimtus metus, kai nepapras
tas jos grožis pranašavo, kad dėl jos ne vienas 
vyras turės mirti. Todėl tuo pat laiku viliojo ir 
vijo lauk nelaiminguosius.

— Ar nori manęs?—rodos, klausia akimis 
ir meiliu save judesiu:—Esu nepaprastai gra
ži: tą žinau, bet ar mokėsi mane laimėti?

Petras Jehanas mokėjo... ir buvo susitarę. 
Draugėms pasakojos Berta mylinti Jehaną. 
Jungtuvės turėjo įvykti pavasarį.

Bet žiemą iš gretimo miestelo pradėjo lan
kytis karininkas Viktoras. Subrendęs tai bu
vo jaunuolis, turėjo puikius rūbus: Berta ne
galėjo jam atsakyti.

Petras Jehanas pabilo. Jo akys karščiu de
gė. Vieną vakarą, vaikščiodamas pažvelgė* į 
Bertos langą .. Ką ten pro permatomą lang
uose pamatė, to niekas nežino; tik jis atsistojo 
prie sužadėtinės durų, ir nė iš vietos.

Vidunakti išėjęs iš Bertos kambario puikus 
karininkas susitiko priešininką. Įvyko peštynės,' po kurių karys nuėjo suputusiomis akimis.

Bet ne 
negalėjo sausai praleisti 
dvikovą 
tolinus paimti į rankas, grasino.viešai paskelb
siąs jį niekšišku bailiu, plėšiku, kuris užpUola 
netikėtai^ bijodamas pasirodyti lygioj kovoj,,_______ ___ Teisi kova. Stiprus, petingas "Petras nega-f Prie tokio mokyklų įėjo tų žodžių suprastu Teisi kova?—fcarinin-
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•ėjo mirčiai į akis. Sutiko'jį Mšb^lęAš, kuris nie-

Vos Pilsudskis pagrūmojo, 
Dar neprasidėjus kovai 
Tuoj bematant išbėgiojo 
Lenkiškos tautos atstovai...

Jūsų laime, kad aš sergu
„ Ir kad rankos man pavargo 

Pantėgintut mano kardo,—
Būt jums pusė milijardo 1

Vėl visi nusiramino, 
Vėl visur paliko tyku. 
O maršalka sau gamina 
Kabinetą pulkovnikų.

Marš visi namo iš seimo! 
Kiaulės jums ganyt po kaimą!
O ne klausinėti vado,
Kur jis jūsų, zlotus deda 1”

Du valdovai—Nekariavo per 700 
metų. — Be turto. — Nuosta
baus gražumo šalis.—Tai Ando
ra.

Pons maršalka pykčiu verda, 
Keikias, blaškos, nerimauja... 
Zlotų pusės milijardo
Iš jo seimas reikalauja.

Bet dabar visi mes matom, 
Jog baisiausiai apsirikom... 
Nėra duonos šitiem metam, 
Pinigų taip pat neliko...

Mes tau davėm milijardą 
Parakui ir kulkoms pirkti, 
Nes beldeisi tu sū kardu
Ir. kraujuos žadėjai mirti.

šoko maršalas įširdęs:
‘ ‘ Ach, jūs snargliai, šveinebanda ’ 
Mano žinot jūs komandą?!

“Cicho, pan maršalek, chory! 
Widac tež, že w zlym humorze... 
Projektuje korydory
On od morza i do morza! ’ ’

“Pan, maršalkų, kepska sprava! 
Trūksta pusės milijardo...
Per neatsargumą savo 
Mes tikėjom tamstos vardu.

Svetimtaučių Amerikoje gimusių 
vaikų militariška tarnystė 

užsieny

Klausimas. — Aš esu svetim
tautis, bet mano sūnus, 18 metų 
senumo, gimė šioje šalyje. Jis no-

Iš jų, rodos, geriausiai lai- * y “gi-----  ' davo net atsitikimų, kad jie,

Tiktai baisiai bloga rodą 
Kad tų zlotų nebeliko: 
Svetimi — skolon neduoda, 
O savi kažkur išnyko.

(“Trimitas”)

Tad padėk, maršalkų, kardą: 
Padarysim mažą kvotą.
Zlotų pusė milijardo
Be naudos čia išaikvota...” 
Šituos žodžius vos išgirdęs

Litvą mums priskirt žadėjai, 
Užkariauti Ukrainą...
Tad ir davėm šiai idėjai,
O dabar, štai, yrimas žino...

Litvoj sėdi yoįdemaras,
Ukrainoj komisaras,
O namie pekla jau daros, — 
Grok jei nori ant gitaros...

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway South Boston, Mas&

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:

Veteranų Natnraluavfanafl

Klausimas.—Aš tarnavau Suv. 
Valstijų armijoj laike pasaulinio 
karo. Tuoj po karui aš išvykau 
Į Lietuvą kur išgyvenau net iki 
1927 m. Kaip ilgai turiu laukti 
pakol galiu tapti Suv.. Valstijų 
piliečiu? J. K., Brooklyn, N. Y

Atsakymas. — Sulig Kongreso 
priimtu įstatymu po kuriuo pre
zidentas pasirašė kovo 4-tą dieną, 
1929 m., palengvintas naturaliza- 
vimas ateivių, kiltie jarnavo A- 
merikos armijoj ar laivyne per 
pasaulinį karą ir kurie dabar gy
vena Suv. Valstijose, atnaujintas 
dar dviems metams. Jeigu atei
vis buvo garbingai paliuosuotas 
iš armijos, gali tuoj paduoti na- 
turalizhęijos prašymą, nereiks to
kiam išsiimti “pirmų popierų,” 
ir nereiks pristatyti gyvenimo 
vietos darodymus kaip reikalauta 
nuo kitų pilietybės kandidatų.

yra

kalnų o- 
«.■ kiek j kalnus
w Į*

Metinis išvažiavimas, kaip 
garsftlta birželio 16 dieną, atkelti^, 
savaite pirmiau, tai yra į birŽellp,- 
9 dieną, Linden Park Unkm Ctty>: 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų I 
skubint prisirengti su programtf, 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai- 
kas gana patogus. Pasekmes išva- 
žiavimo priklausys nuo mūsų pri- . 
sirengimo. Rengimo komisijai 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo  J 
laiką permainė dėlto, kad. 16 bir-^ 
želio yra rengiamas šv. Juozapo? 
parapijos išvažiavimas. Norint to-? 
rėt geras pasekmes buvome pri- 
versti permainvti dieną.

~ «-43 
J. Bernotas, •• '

Rengimo Komisijos Narys.,
----------------------------------

I | iutf* .

Ispanąi nekartą jlibkau'da- 
jni kalba, ką andoriečiai da
rytų, jei pasidarytų turtin
gi. Jie tikriausiai, sako, ne
žinotų ką veikti,- ir visus 
turtus greičiausiai išdalintų 
elgetoms...Dėl to nė kiek nenuostabu, kad į turistus arba į iš- lepėlius ponus, kurie, gra- » atvyksta pasimaudyti į jų sveikus šaltinius, pažiūri nekartą šnairomis ir,"kai tie pasiūlo jiems įsitaisyti gėlus viešbučius ir pradėti visai europietiškai gyventi, jie tik nusišypso...Jie laimingi rir maža ką teturėdami. Laimingi po skaisčiai mėlynu Pirėnų dangumi.—11 Rytas. ’1

"Rata*”

Portugalija, Francija, Turki 
Jugoslavija sekė tą pav 
70-tas Kongresas prašė prėi 
to vesti sutartis su visoihi 
lims, “su kurioms tik nett 
sutarčių” aprūpinant, kad i 
nys gimę Suv. Valstijose, bet kU< 
rių tėvai vis yra svetimtaučiai a^*". 
ba naturalizuoti piliečiai, negali 
būti suimti tų šalių. militariŠkųJ? 
tarnystėj, jeigu tie asmenys išbtttg 
tose šalyse tik du metu. Šutar- 
tis su Čekoslovakija tam tikslu*;, 
buvo užbaigta.

' • 3

toro akis išsities 
ai$daL (3ia, apa

čioj; po tavo kojomis dunk
so melsvų rūkų gobiami slė
niai su. margais nameliais, 
tau, vhittj) stypso miifiidš- 
ki kalnai, vietomis apaUgęjžios gamtos suvilioti, 
miškais ir gražiai saulės 
spindulių nusviesti. O po 
pievas gattosi šimtai bandų, 
ir dh$&'ibąsūs; kalniečiai. 
Dirba ik i džiaugiasi savo 
laisve, tais senais įpročiais, 
kuriuos paveldėjo laisvi iš 
savo Benių ir ligi šiol išlai
kė. Jie patenkinti. Pragy
venti jiems daug* nereikia, 
jie tenkinasi mažu kuo. O 
svetimo jiems ir nesiūlyk.

KĄ TIK IŠĖJO Ig SPAUDOS NAUJA KNYGA.
VARDU ...O

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS ' 
KONGRESAS f|

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C. ’ f J 

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kitttlgo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionėm į Australiją. Kaina minki- 1 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus shi$»! 
kitę tekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay, Bouth Boston, j

_______ u
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ri važiuoti Europon šią .vasaft* 
Ar galite pasakyti ar kuomet 
nuvyks į mano gimtinę ji gMPC 
suimti tarnauti tos šaliea . aęąt** 
joj? 8. B., Albany*.Nk>^

Atsakymas.—Kuomet Suv.'.VaK 
si i jų Buto Svetimų Reikalų Ko* 
mitetas -svarstė klausimą. paaiS* 
kėjo, kad suvirš 4,000 Amerikoj 
piliečių kas met priversti .taMMįK 
1i svętimų šalių armijose—ypfttifi* 
gai Italijoj ir Graikijoj. Gal t$8' 
skaitlinės per augštos, bet visti$K 
Amerikos piliečiai, kurie vyhsbk. 
Europon aplankyti tėvo gimtinę 
turi apsipaiįinti su tų šalių liiiS' 
tariškais reikalavimais. Sekreto-’ 
rius Kellogg savo laiške i Į3ut<*. 
Svetimų Reikalų Komitetui, sakfy 
kad kasdien Valstybės 
mento atyda kreipiama į atsitik^? 
mus vaikų, kurie yra 
piliečiai gimimu, bet kurių t&l 
yra svetimtaučiai, kurie privb 
tinai tarnauja tėvo gimtinas 1 
lies armijoj. Sekretorius Kelio 
sako, kad daugiausia tų atsiti 
mų įvyksta Italijoj, kad 
Lenkija, Graikija, Čekoslovakl;

. ... t. ..

TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJy l
MALŪAKNYGiy ; |

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais...  .......... ^.IŠ
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.....................  $1.25 .

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais    ....... ......$1.75 |
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais........  ------------
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais __ ___ ___ ______ _ ____________

Apie Andorą, tą ne tiktai seniausią bet ir garbingiausią pasaulio respubliką maža kas težino. Pasitenkinama paprastai tik tuo, kad y- ra maža valstybėlė, apie ją parašė šiek tiek laikraščiai, ir tiek. Tačiau į ją verta ir daugiau atkreipti dėmesio.Iš visą mažyčių Europos valstybėlių ji yra didžiausia, bet turi mažiausia žmonių. Monako turi pusantro kvadratinio kilometro žemės plotą ir 22,200 gyventojų, San Martino — 61 kv. klm. ir 13,000 gyventojų, Lichtenšteinas — 159 kv. klm. ir Įl,000 gvv., Andora — 452 kv. klm. ir 5,280 gyventojų.

,--- — .Lrium” vadinamą. Algos prezidentas gauna 75 frankus metams. Tokiais patriarchališkai idiliškais įstatymais Andora tvarkosi jau apie 1,000 metų nuo tų laikų kada Karolio ' Didžiojo sūnus Liudovikas Maldingasis padovanojo savo geriaų- siems kariams kietus Andoros slėnius. Kita legenda sako, kad jiems laisvę davęs pats Karolis Didysis.Nors jos gyventojai yra kalnėnai, vis dėlto geri žmonės. Karo nemėgsta. Netrukus bus jatt 700 metų, kai jie nevedė jokio karo. Paskutinis karas buvo 1278 m., kai tarpusavy susipešė prancūzų grafas Fua su Ur- gelos vyskupu (Ispanijoje), kuiis buvo neramaus būdo. Urgelos vyskupai savo teises šsaugojo ir ligi šiol. Bū-kosi Monako, kuri turi garsųjį lošimų klubą kazino. Andora yra kalnų respublika. Dar ir dabar prancūzai oficiališkuose raštuose nekartą ją pavadina “slėnių respublika” arba “laisvųjų Pirėnų slėnių savininku.”Vargu ar atsiras kita Europos valstybė, kuri būtų tiek įdomi ir drauge keista. Juk nė viena, rodos, negali didžiuotis, kad dabartinę valdymo formą ir konstituciją būtų išlaikiusios daugiau kaip 6*00 metų, nė vienos nepriklausomybė nesiekia toliau, kaip 1000 metų.• Andora tuo gali ‘pasigirti.” Ji yra respublika nuo seniausių laikų ir kartu turi du pasaulinius valdovus kunigaikščius. Tikrumoj jos valdžią sudaro 24 narių generalinė taryba, kuri savo laiku išrenka prezidentą, ten sa, ji nėra per daug turtin- “generaliniu prokurato- ga, — dirbti reikia ir ten, —

nors patys ir ispanai būdami, smarkiai reaguodavo į kiekvieną ispanų pasikėsinimą užgrobti jos laisvę. Tada jie būdavo vadinami An- doros kunigaikščiais. Valdant karaliui Henrikui IV- jam, Fua grafų paveldėjimo teisė perėjo visai respublikai; ir nuo to laiko jos prezidentas vadinamas Andoros kunigaikščiu. Tuo būdu ji turi du kunigaikščiu — dvasiškį ir pasaulietį. Kiekvienas kunigaikštis skiria jo vietininką, kurie padeda tvarkyti reikalus. Taip jie valdosi ir ligi. šioLNors visų tų jų valdininkų algos atrodo mažutės, stačiai juokingos, vis dėlto Andora jau kuris laikas nežino visokių finansinių krizių ar kitų sunkumų. Tie-

’ tokio didelio apetito, kaip 
vakarų žmonės, ir pinigų ' 1 niekams nešvaisto. Tai kie- ta, įarbšti ir susivaldanti 
valstybė. Tas .savo tradicijas ji išlaikė nūo seniausių laikų. Kai kartą prieš >50 metų prancūzai užsimanė į- steigti joje savo banką ir išmokyti andoriečius valyti piniginį biznį, tie taip smarkiai užprotestavo, kad nekviesti svečiai turėjo nešdintis, iš kur atėję. Jie puikiai suprato, kad tuo netiesioginiu būdu jie gali netekti nepriklausomumo, prie kurio jie taip yra prisirišę. Panašiai, reikia manyti, bus ir su ispanais, kurie taip pat savo gobšias rankas ištiesė į juos. Norėdamas turėti priekabę, Ispanų* silpnos reputacijos diktatorius Primo de Rivera pareikalavo, kad Andoros gyventojai atliktų karinę prievolę. Juk, rados, ką jam gali rūpėti, ar ispanų kariuomenėj bus 50 vyrų daugiau ar mažiau? Bet ne: jam rūpi. Jam rūpi, kaip pamažu patraukti Andorą į savo pusę ir eksploatuoti jos turtus gamtos grožį, švelnų ir sveiką šaltinių vandenį ir kai kuriuos metalus, kurių apsčiai yra jos žemėse. Jis puikiai žino, kad ta piemenų ir žemdirbių savotiška “tauta” niekados nenorės tokiais dalykais rūpintis. Todėl ir ištiesė nagus. Tačiau ir šį kartą Andora pasipriešino. Ji su savo vyskupu, prezidentu ir visa Taryba ispanų diktatoriui pasakė griežtą “ne” ir, reikią, tikėtis, laimės. Kad jie laimes, tuo netenka abejoti, nes visas kraštas pasiryžęs už savo teises garbingai kovoti. Prireikus jie nebijos ir galvas už ją guldyti, nors “tėra piemens ir apie didžiąją politiką maža teišmano,” kaip rašo ispanų laikraščiai!

Ab. Krimas

PILSUDSKIS IR SEIMAS
1 ■ •

Išdeportuoti ateiviai nebus vėl 
įleisti į Suv. Valstijas

Klausimas.—Buvau laikinai į- 
leista j Suv. Valstijas ir mano vi
za išsibaigia pabaigoje šio mėne
sio. . Kelioms savaitėms atgal iš
tekėjau už Amerikos piliečio, ir 
mes dabar rengiamės vykti j Ka
nadą, kad grįžtant atgal į Suv. 
Valstijas galėčiau būti įleista 
nuolatiniam apsigyvenimui. Ar 
patariate dabar vykti į Kanadą 
arba dar laukti kelių mėnesių?

P-ia S. F., Flint, Mich.

Atsakymas. — Atidėk kelionę 
tik jeigu Immigraeijos Biuras 
AVashingtone pailgins ilgesniam 
laikui tavo vizą. Jeigu Tamsta 
susinėsi su Washingtonu ir pra
šysi, kad jie pailgintų vizos lai
ką tikime kad pailgins. Pasilik
ti šioje šalyje be pavelijimo, ga
lės tave išdeportuoti, ir byla, ku
ri tapo įstatymu kovo 4 d., 1929 
m., aiškiai praneša, kad visi atei
viai, nepaisant deportavimo prie
žasties, negalės atgal grįžti į Suv. 
Valstijas kuomet jau sykį išde
portuoti. Jeigu jie bandytų at
vykti į šią šalį, be peržiūrėjimo 
uoste, (kitais žodžiais nelegališ- 
kai) kuomet bus suimti bus nu
bausti kalėjimu dviems metams 
arba turės užmokėti bausmę \ iš 
$1,000, arba nubausti abiejoms 
bausmėms.ros putų kvapą, sustojo. Brussonas išėjo į prvšakį ir tarė?— Mūsų seniausieji nutarė, ką turim daryti. Senasis Povilas Jeelis pasakys sprendimą.Iš būrio išėjo senas žvejys su pranašo galva, netaisyki ingii veido bruožų, bet protingi), vikrių akiu. Charakteringos pilnos be kraujo lūpos. Net, kai šypsojosi, atrodė nepaprasto, gilaus rimtumo. Nusiėmė kepurę—puikius, žilus plaukus draikė vėjas.Audros šėlime girdėti griežtas jo balsas:— Pereitą kartą, kai ponas, karininke Viktorai. iššaukei mūsų draugą, pats pasirinkai tinkamiausią sau ginklą. Dabar ponas kovosi su vienu iš mūsų, tai jo eilė pasirinkti sau ginklą. Pereitą karti) šaudėte pistoliais, dabar kpvosit subjūra. Pažvelgk ten: tai mirties sala, kurią apiplaukti pavojinga ir dieną. Kadaise ten stovėjo jūros žibintas—aūdra jį išvertė ir sutrupino. Naktis artėja, audra šėlsta, pavojus neapiplaukti salą baisesnis, kaip kada nors buvo. Anoj kovoj nedrebėjo jūrininkas, atsistodamas prieš kario Ęistolių. Pamatysim, ar karys be baimės sutiks kovoti jūrininko ginklu. Akis už akį, dantis už dantį. Ponas, karininke Viktorai, ir tu, Brussonai, turit apiplaukti mirties salas kiekvienas atskira valtim. Šią naktį.Karininkas, išgirdęs tuos senojo žvejo žodžius, atsitraukė. Prieš tai, nežiūrint baimės, laikėsi tvirtai. Laikas nuo laiko juokėsi dirbtiniu juoku ir judino pečius, tartum sakydamas: gerai, jeigu norit, kodėl ne! Bet dabar pritrūko dvasios. Senio žodžiai skairibėjo jo ausyse piktai pranašaudami, o žvejų veidai atrodė jam žiaurūs.— Ką tai reiškia?..—šnabždėjo-syki s po sykio:—argi aš turiu plaukti jūra? 

kumet nebuvęs jūrininku ?..

Senis, pakėlęs ranką, karčiai sušuko:— Tylėk, begėdi, kvailas pienburni! Petras Johanas nė pramogai nebuvo šaudęs, o tu privertei, kad jis atsistotų prieš tavo pistoliaus vamzdį! Privertei jį kovoti su savim tu, kuris per visą gyvenimą nieko kito nedirbai, tik šaudei. Kokie jūs, kariai, atšipę—juk negali būti nieko teisingesnio bei suprantamesnio už šitą atsilyginimą. Eik i jūrą, kary, nė nesipriešink nutarimui. Ką būtum pasakęs, jeigu mūsų draugas, jūrininkas Petras Jehanas, būtų pabėgęs nuo tavo pistoliaus? Nė nemėgink grįžti! Jei tą padarytum, visą savo gyvenimą nešiotum bailio garbę.Po trumpos valandėlės pridėjo:— Neaiškink mums, kad tai neteisėtas reikalavimas. Apie tai žinom gerai. Ar manai, kad taikytume šitą metodą tau, jei pirma pats nebūtum panašaus pavartojęs? Visi kariai, pasitikėdami ilgamečiu lavinimusi dedatės narsuoliais. .Ir tai vadinate narsumu. Narsumas? pamatysim.. . ką gi nubalai, karininke Viktorai?..Kurčiai triukšmavo jūra, audra šėlo, kaip įsiutusi. Pakraščio retalapiai medžiai suposi prietemoj, atrodydami gyvomis būtybėmis, kurios lenkiasi, kad neparblokštų vėjas.Paruošė valtis. Iškėlė būręs. Valtys uoste trankėsi, draskėsi..Netrukus išplaukė į jūrą. Vienoj sėdėjo juodabarzdis Brussonas, antroj—Viktoras.Pakrašty stovėjo būrelis jūrininkų, žiūrinčių į jūrą. Pro tamsumas ir rūkus matė šviesos žiburėlius, mirgančius tarp bangų. Laikas nuo laiko išnyko abu žiburėliai, o jūrininkai nė neatsigręžė: tai yrėsi šalia kits kito, tai prasilenkė. O žiburėliai vis mirgėjo. Brussono gel
tonas, karininko raudonas. Žvejai be paliovos

žiūrėjo į prvšakį tylėdami. Retkarčiais išmetė vienas kitas porą žodžių. Artimiausias vos išgirdo juo?, ir pagavo vėjas, kol pasiekė toliau stovinčius.Praėjo gera valanda, kai išplaukė valtys, bet vis dar matyti. Audra siautė, jūra kaukė, o žvejai stovėjo ir žiūrėjo. Jų akys nuo bauginančio monotoniško stebėjimo degė.Staiga vienas suriko, ir visi tą pat pakartojo—raudonas žiburėlis plaukė į vidurį palengva, bet sistemat ingai į vidurį...— Mirties sala jį nusitverė!— Mirties sala jį ryja... traukia į save!..Naktis tapo kaskart juodesnė, audra šėlo.O ten, jūroj, virpėjo raudonas taškas, kaip žmogus mirtinam pavojuj, paskutinėj mirties su gyvenimu kovoj...— Bet jis užmušė mūsų draugą!— Suprantama — akis už akį, dantis už dantį!Raudonas žiburėlis išnyko tarp bangų. Vienas iš būrelio prabilo:— “Teismas priklauso man” —sako Viešpats. Džmušėm karininką, bent pasimelskim dabar už jį.r. kai jo siela eina į kitą pasaulį.enkė galvas ir pradėjo kalbėti mal- rusius. Ilgai stovėjo tylėdami. KaiVisi ni/le das už pakėlė atfis, nebebuvo nė žymės raudonojo taško.Pradėjo aušti, kai sugrįžo Brussono valtis. Jis paįk išlipo tylėdamas, nuliūdęs, kaip tas, ku- nS pyiirrt žveja/nė nepasisveikinę: nė vienas nesidžiaugė, nė vi mhs nešaukė “garbė nugalėtojui!
v ■
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Vajaus Aukos Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolynui

Šv. Kazimiero parapijos 
žinutės

j* O
spal-

UOZAS' J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
išrendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 

(ant 3-čio aukSto) Tel. Cedar 4953
Ofisas: 212 Millbury St., tVorces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

Vienintelis lietuvis lalsniuotas e- 
lektrlžinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome lr {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi 
me ir parduodame radlos.

nešė 
Švč.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street' 

Worcester, Mass.

STOCK ROOM

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

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

Sekretore i
JONAS BAGDONAS, lietuvis-

I

LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

UMRENCE, MASS

Gegužės 19 d. vietos ir apylin
kės lietuviai turėjo progos gar- 
džiai pasijuokti. Dzimdzi-Drim- 
dzi susidedąs iš art. A. Vanagai
čio, J. Olšausko ir pasaulio ke
liauninko rašytojo-poeto Akyro- 

prijuokino tiek, 'kad už
miršo kur ir sėdi. Literatas Bir- 

sįsavo kelionėje apie pasaulį dė- 
JJetuvos karininko uniformą, 

pdovanojo visus savo atvaizdu, 
imtas jis ir akyvas. Bet susidė

jęs su Dzimdzi-Drinidzr, tai vieto
mis tiek sudzimdzėjęs, kad ne- 

- daug ką galima skirti nuo paties 
anagaičio. . Art. Olšauskas kai- 
) Lietuvos vaidiliotas skambino 
ąnklių stygas ir dainavo apie 

os kraštą. Čia vėl Vana- 
su savo vanagišk'u juoku. 

Čia.vėl gražių dainelių. Na o tų 
šposų tai nei neapsakysi, ne- 

išysi. Tik tiek kad žmonės 
ę Dzimdzius juokias ir 

is visą amžių.

Prof. A židanavičia
— koncertas

Gegužės 25 d. įvyko rūpesčiu 
mūsą buvusio klebono kun. F. A. 
Virmauskio Lietuvos badaujančių 

.žmonių naudai koncertas, kurį 
davė prof. A. Židanavičiaus mo
kiniai.
v„- ✓

koncertas buvo gana tnrinin- 
gas.' Susidėjo iš smuiko ir pia
no.' Viską atliko prof. Židanavi
čiaus mokiniai, vietiniai ir iš Bos- 
tono bei Brightono. Ištiesti, bu- 
•vo kuo pasidžiaugti. Kaikurie iš 
jų mažiukai piauna smuiką it se
niai. Ypatingai čia pažymėtina 
tai pp. Stukų (bostoniečiai) šei
ma, kurių trys sūnūs ir visi mii- 

, .zikaL Pats mažiausis 8 metų pia
nistas, o antru du smuikininkai. 

Nustebino visus. P-nia Stukienė 
sako, “Mano vaikučiai nebūtų to
kie maži tiek pažengę, muzikoje 

į jei neturėtų gero profesoriaus as- 
ineny p. Židanavičiaus. Ištiesų. 

i prof. Židanavičius yra malonus 
' žmogus ir pasišventęs savo profe- 

rijoje. Tad patartina, kad visi 
^ lietuviai savo vaikučius leistų pas 
F jį mokintis muzikos. Lavvrenee 
įduoda pamokas L. F. Kliuho sa
ulėje penktadieniais. Koncerte 
u skambino pianą ir p-lė Židanavi- 

čiutė, profesoriaus duktė. Dalv- į,. --------
f vavo prof. žmona ir keletas kitų 
£ bostoniečių. Vietiniu buvo ma
ržai. Gaila!

Antradienį, gegužės 28
2 vai. po pietų, Šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje, vyskupas Jonas 
B. Peterson suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą. Sakramentą priėmė 
58 berniukai ir 79 mergaitės. Sy
kiu dalyvavo 40 berniukų iš Low- 
vllio vaikelių prieglaudos.

Nežiūrint, kad diena buvo be
galo karšta, žmonių prisirinko 
tiek į bažnyčią, kad be vargo bu
vo galima vietos surasti.

Bažnyčia skoningai buvo pa
puošta žaliais vainikais. Altoriai 
papuošti raudonomis gėlėmis pri
davė įspūdingą dvasią.

Pirm suteikimo Sakrameųto Su
tvirtinimo Vyskupas gražiai nu
piešė vaikeliams reikšmę Sakra
mento. Kvietė būti tikrais ištiki
mais Kristaus Bažnyčios karei
viais.

Po Sakramento iškilmių būva 
palaiminimas švenčiausiu Sakra
mentu. Celebrantas Vyskupas J. 
P-. Peterson, diakonas kun. F. J. 
Juškaitis, podiako-nas kun. S’tep. 
P. Kneižis, diakonas įstatymo kun. 
F. M. Virmauskis. Taipogi daly
vavo svečiai kunigai, kun. Kaz. J. 
Urbonavičius, kun. J. Vaitkevi-I 
čius. kun. F. M. Juras.

Didesnės mergaitės Nekalto Pra
sidėjimo Dr-jos laįkė linksmą pro
gramą dėl savo motinėlių, sekma
dieny, gegužės 12 dieną po piet. 
Gerb. klebonas kun. Jonas Kuras 
pradėjo programą pasveikinimu. 
Kelios mergaitės pakalbėjo. Ona, 
Bučinskiutė paskambino pianu. 
Draugijos 'choras padainavo keb
lias gražias dainas. Po to. mer
gaitės nusivedė savo motinėles į 
knygyną, kur buvo pavaišintos 
skaniais valgiais.

Šitas programas parodė, kad ir 
mergaitės neužmiršta savo męti- 
nėlių jų dienoje. . . .

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi- 

fcmojimo.—Prof. St. Šalkauskis.

Ėnorb.

Jau trečia savaitė mūsų para
pijoj darbuojasi naujas klebonas 
kun. F. Strakauskas. Gegužės 19 
d. laike pamokslo pasveikino pa
rapijomis ir pareiškė, kad turįs 
viltį, kad bus galima su Dievo 
pagalba daug kas padaryti. Žmo
nių bažnyčioje buvo daug. Visi 
tik klausėsi ką naujas klebonas 
pasakys. Išeidami iš bažnyčios 
gėrėjosi ir džiaugėsi naujo klebo
no pamokslu.

Tuoj po permainų buvo ir to
kių, kurie tarėsi 
prieš ką? Dabar 
viskas tvarkoje.

Dzimdziai

streikuoti, 'bet 
visi aprimo ir

lankėsi
19 d. gegužės lankėsi dzimdziai 

A. Vanagaitis, J. Olšauskas ir 
Biržys. Bažnytinėje salėje pada
rė daug dzimdziškų juokų. Žmo
nių buvo daug. Nė lietus nesulai
kė.

| Marijona Karpienė $10.24, Justi
na Karpiutė $2.14, Karolina Ber
notaitė $4.89, Ona Bernotaitė $9.- 
46, Marijona Bernotaitė $2.20, Į Marijona Bartkaitė $22.05, Ona 

iVirginiutė $17.50, Cecilija Kun- 
Idrotaitė $4.26, Matilda Bemotai- 
11 ė $2.37, Ona- Tamosaitė $7.03, 
I Juozapa Vinzigelsckiutė $2.94, 
[Juozapa Vilckauskaitė$4.20, Pau- 
Į liną Jokubauskaitė $3.36, Elena 
[Dumbliauskienė$18.72, PranėBu- 
I k&uskieenė $27.77, Ona Musnes- 
kiutė $4.89, Stanislova Leesuciu- 
tė $18.28, Elena Bickiutė $3.46, 
Kristina Jankaičiūtė $3.57, Pran
ciška Balyiūnaitė $11.89, Ponia 
Jokubauskienė $13.49, Elzbieta A- 
domaičiūtė $2.67, Ona Grubliutė 
$3.90, Ieva Monkelienė $7.59, Ma
rijona Tamošiūnienė $15.29, Vir
ginija Rinkoniutė $1.02, Elzbieta 
Paulauskaitė $4.78, Bronė Mus- 
r.eskiulė $6.62. Olesė Skiminienė 

Į $1.08. Viso labao surinko $237.- 
66.

Negalime išreikšti žodžiais mū
sų gilų dėkingumą už taip dide
lę auką. Jaučiame Tamstoms la
bai skolingos; darome pasiryžimą 
\ isomis spėkomis atmokėti tą sko
lą ir už gerą geru atsilyginti.

Ypatingai tariame padėkos žo
dį didž. gerb. kun. S. Čepanoniui, 
už pasidarbavimą rinkliavos die
noje.

Visoms rinkėjoms ir taip gau
siai mūsų reikalus parėmusioms 
visa širdimi dėkojame ir Visaga
lio maldaujame kad jums šimte
riopai atlygintų.

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys

Gegužinės pamaldos. Prie gra
žiai gyvomis gėlėmis papuošto Pa
nelės Švč. altoriaus kiekvieną 
vakarą giedama Litanija ir sako
ma gražūs pamokslai. Po pa
mokslų palaiminimai su Švč. Sa
kramentų. Žmonių kiekvieną va
karą bažnyčia pilnutėlė. Ypač 
mokyklos vaikučiai daro malonų 
įspūdį savo gražiais balseliais. Tai 
mūsų parapijos mokyklos vaisius 
—seselių pasišventimas ir vargo
nininko gabumas.

Gegužinė procesija. Gegužės 5 
Gegužinėje 

procesijoje visi mokyklos vaike
liai dalyvavo. Kiekviena klasė 
ėja atskirai. Nešė papuoštus Die
vo Motinos paveikslus. O kiek
vienos grupės mergaičių garbiniai 
buvo parišti- kitokios spalvos kas
pinais. Berniukai visi turėjo pri
sisegę Panelės Švč. spilkutę su 
mėlynu kaspinėliu.

... - f • r —

maldą “ Jėzau einu prie TaVęs” 
ir~prasidėjo be galo sujaudinan
tis reginys. Berniukai ėjo po du 
iš dešinės ir dvi mergaitės iš kai
rės artinos prie didžiojo altoriaus. 
Ši 18-ta diena gegužės yra bega
lo didelė ir brangi diena tiems 
tėvams bei motinoms, kurių vai
kelis ar dukrelė tą dieną priėmė 

Jėzų į savo širdį.

DETROIT, MICH.
Parapijos choras.

10 metų mūsų parapijos 
vadovavo p. R. Ainorius.

Per 
chorui 
Pereitą sausio mėnesi klebonas 
kun. Juras pakvietė naują vargo
nininką p. J. Aučių. Naujam 
vargonininkui daug geriau sekasi 
chorą vesti.

Korespondentas

GIMINES IR PAŽYSTAMI

v.

i pianistas, kurio gabumas atkrei-’d. įvyko procesija. 
| pė amerikiečių domę. Tūlą laiką 
I jis dalyvavo -New Yęrko Strand
♦ t. .. j
teatre, o (Įabar kasdien jo skam
binimo galima klausytu iš W. G. 
B. S. radio stoties. P-nas J. Bag
donas yra Amerikoje gimęs lietu
vis, kurio tėvai gyvena Brooklyn, 
N. Y.

Lietuviams Lvnn’e misijoslabai- 
pasekmingos buvo. Iš visų praei
tų misijų šios buvo pasekmin- 
giausios. Žmonių daugiausiai lan
kėsi, prie Šv. Sakramentų dau
giausiai priėjo. Žmoneliai buvo 
labai dėkingi gerb. misijonieriui. 
ir ypač už surengimą šių misijų 
ir jų rūpinimąsi. Ūpas pas lietu
vius taip buvo pakilęs kad dau
gelis norėtų jau čia turėti parapi
ją, bažnyčią. Tas turbūt sunku 
būt padaryti — permaža žmonių, 

.bet Cambridge’io filijėlė tar ga
lės būti kuomet bus daugiau ku-. 
nigij. Būkite lynniečiai dabar 
gerais katalikais. \

-------------------- y «

' Šv. Pranciškaus Sesutės išreiš
kia didžiausią padėką-didžiai ger
biamam kun. A. Karužiškiui, už 
labai didelę dovaną, “The En- 
cvclopedia Britannica,” devynio- 
liką lomų. • .

Tegul jam Dievas užmoką už 
tokius labdaringus darbus. Jo 
vardas žibės Šv. Pranciškaus Vie- 
nuąlyno knygose.

Taipogi tariame padėkos žodį 
sekančioms ponioms: M. Slavic- 
kienei, M. Mickienei, D. Balsitie- 
nei ir p-lei Onai Slizaitei, Šv. 
Petro ir Povilo parapijos, Grand 
Rapids, Mich.

Mes visai nesitikėjome savo gy
venime tokios didelės dovanos, t. 
y. “Procesijos Kryžiaus.” Lai 
Dievas šimteriopai užmoka visoms 
kurios remia vienuolyną savo kil
niais darbais.

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys

» 
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I JOS. G. ZUROMSKISI

- Bal. 18, 1929. 
Gerb. Redaktoriau:—

Aš gyvenau Amerikoje 7 me
tus. Į Lietuvą atvykau 1920 me
tais. Pirkau ūkį ir 30 hektarų 
žemės. Pasistačiau trobesius ir 
pagyvenau 4 metus. Trobesiai su
degė. Pasistačiau kitus reikalin
gus trobesius, bet ir vėl nelaimė 
užėjo lietingi metai. Žuvo visi 
pasėliai: rugiai, kviečiai ir vasa
liniai javai. Paliko tikras badas. 
Pinigų nė cento. Duonos nesam 
matę nė kąsnelio jau 5 mėnesiai. 
Suvalgėm gyvulius, vieną mėsą 
be duonos. Bulvių nėra kur gauti. 
Jau dabar gręsia visur badas — 
mirtis. Tai dėlto kreipiuos į a- 
merikiečius brolius maldaudamasA 
pasigailėjimo, hado mirties pri
slėgtas, paaukotf nors po kokį do
lerį nuo bado atsiginti.

Gerbiamoji Redakcija, ir aš esu 
daug ko gero padaręs Lietuvių 
Darbininkų Sąjungai kai gyvenau 
Amerikoje.

Aš gyvenau Rochester, N. Y. 
6 metus ir daug kur pasidarba
vau. Prisidėjau prie sutvėrimo 
71 kp. LDS. iš 5 narių. Išva
žiuodamas palikau 40 narių. Pir
mininkaudamas esu aukavęs L. D. 
S. organizacijai 5 dol. ir turiu at
minčiai liūdym&rir daug esu par
davęs knygų ir kitokios literatū
ros. ir taip rengdavau visokius 
vakarėlius ir prakalbas dėl nau
dos LDS.

Dabar gerb. redakcija prašau 
pranešti ar per laikraštį ar taip 
laišku Rochesterio lietuviams bro
liams mano atsišaukimą, kad jie 
pasigailėti! ir gelbėtų nuo bado 
mirties, paaukotų po kokį dolerį. 
Prašau savo pažįstamų ir draugų 
ir gerb. Rochesterio klebono kun. 
Kasakaičio, bo aš dabar nebetu
riu adresų. Viskas sudegė, o ant 
atminties nebeatsimenu ir nega
liu su jais -susirašynėti. Tai pra
šau gerb. redakcijos pranešti ma
no broliams lietuviams.

Supagarba,
Alizas Šimkūnas

Mano adresas: Alizui Šimkūnui, 
Sliekių dvaras, Joniškiu paštas,. 
Šiaulių Apskritis. Lithuania.

Redakcijos prierašas. LDS. na- 
rius. o ypač 71 kp.,"raginame su
šelpti savo brolį, vargo ir skur. 
do prispaustą.

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

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

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

J

Ir nešė padabintą Ma- 
ėjo po du; šių mergelių

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių’apie Vifniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- 

• rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa

rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

Šv. Jurgio parapijos narys 
Buteikis, didelis aukotojas, kuris 
daug kartų prisideda prie parapi
jos, paaukavo dar 120 dolerių. 

[Jis yra daug pasidarbavęs prie 
šv. Jurgio parapijos.

L. R. K. Federacijos 4-to sky
riaus sušelpimui badaujančių Lie
tuvoje laimėjimas įvyks 16 d. bir
želio, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Padaryti tikietai, kurie v- 
ra išdalinami draugijoms. Turė
tų kiekviena draugija šiame dar
be pasidarbuoti. *

LDS. 72 kp. susirinkime 19 d. 
gegužės svarstė kas link tų tikie- 
tų pardavinėjimo. Pirmininkas 
P. Gustaitis jau daug tikietų ge
riem žmonėm išdalino pardavinė
jimui. Jeigu visi taip darbuotūsi, 
tai daug nuveiktų katalikų drau
gijos.

su ministrantais. Žmonių 
minios tėmijo procesiją, 
ir svetimtaučiai pažiūrėti, 
svisiems j bažnyčią mūsų

Procesija iš mbkvklos Waverly 
ITarrison ir Providenee gatvėmis 
ėjo į bažnyčią. Gatvėmis eida
mi giedojo šv. giesmes Panelės 
Švč. garbei. Pirmiausia ministran- 
tai nešė kryžių. Pilnųjų Blaivi
ninkų ir šv. Onos draugijų vėlia
vos.

1-mo skyriaus mažyčiai nešė 
Dievo Motinos paveikslą papuoš
tą lelijos spalvos kaspinais, 
mergelės turėjo tos pačios 
vos kaspinėlius.

Antro skyriaus vaikeliai 
Nekalto Prasidėjimo Panelės
paveikslą. Mergaičių papuošalai 
buvo geltoni.

3- čio skyriaus berniukai nešė 
Apvainikavimo Panelės Švč. pa
veikslą. Šio būrelio mergaitės tu
rėjo žalius kaspinėlius.

4- to skyriaus vaikučiai nešė mė
lyna spalva papuoštą Ėmimo į 
dangų Panelės Švč. paveikslą. 
Mergelių mėlynos spalvos kaspi
nai puošė garinius.

5- to skyriaus mokiniai nešė ro
žėmis ir kaspinais .papuoštą Pa
nelės Švč. Škapliernos paveikslą 
ir Panelės Švč. Rožančiaus pa
veikslą.

6- to skyriaus vaikeliai ėjo lydi
mi gražiai papuoštu Dievo Moti- 
nos Meilingosios paveikslu. Mer
gelių garbinius puošė žali kaspi
nai.

7- to skyriaus berniukai nešė 
Dievo Motinos Geerosios Patarties 
paveikslą, 
don na
garbiniai parišti geltonais kaspi
nais.

8- to skyriaus berneliai nešė Ne
kalto Prasidėjimo Dievo Motinos 
pąyeikslą. Šios klasės mergelių 
garbiniai papuošti ružavos spal
vos kaspinais. Paskui ėjo Gegu
žės Karalienė su palydovais. Ji 
nešė aukso karūną. Ant galo ku
nigai 
minių 
Suėjo 
Suėju
gerb. klebonas kun. J. J. Jakaitis 
iškilmingai uždėjo aukso karūną 
ant Panelės .Švč. galvos ir penk
tą valandą prasidėjo mišparai, 
pamokslas ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

Viršminėtoji gegužinė procesi
ja padarė stebėtinai gražų .spūdį 
tikybiniu atžvilgiu. Dėka šv. Ka
zimiero seselių pasišventimui vis
kas puikiai išėjo.

Pirmoji Komunija. Vėl graži 
gegužės mėnesio atmintis tai pir
moji Šv. Komunija. 18-tą d. ge
gužės gražus 'būrelis mūsų mo
kyklos vaikučių ir mergaičių pir
mą syk Viešpatį Jėzų priėmė į 
savo širdis. Penkiolika minučių 
iki devynių iš ryto visi vaikučiai 
seselių lydimi atėjo prie bažny
čios durų, kur juos pasitiko kle- 
lionas. Pašventino ir įleido į 
bažnyčią. Užėmę vietas sudėjo 
prižadus nevartoti svaigalų iki 21 
metų. Prie gražiai gyvomis gėlė
mis išpuošto altoriaus prasidėjo 
iškilminga mišių šv. auka. Mišių 
šv. auką atnašavo pats gerb. kle
bonas ir pasakė labai gražų pa
mokslą. Pabaigoje šv. mišių se
selei davus tam tikrą ženklą visi 
vaikučiai ir mergaitės atkalbėjo

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis;kaip visiems artima ir brangi mtŲ • 
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus. ;

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį j 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- ; 
tas. |

lJūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

, į. visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

kos lietuviu katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio mot erą gyvenimo, nuolatos eina šie skv- 

r riai: 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas. 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
Jos formatas (didis)

!■>
g

I

J

viršeliais ir vinjetėmis,
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“MOTERŲ DIRVA”

2322 W. 24 Street, Chicago, III.

Švieži Birutes
PIKNIKAMS IR VISOKIOMS PRAMOGOMS

Gavome siuntini Birutės saldainių apie dvidešimts 
rūšių ir parduodame supakuotas į vieno svaro dė
žutes po 75c. Pašto išlaidas mes padengiame.

Taipgi krautuvės gali gauti saldainius supakuo
tus į 10 arba 11 svarų dėžes. ' ’ _;1 -

Draugijos arba parapijos rengdamos piknikus 
gali gauti už labai prieinamą kainą. '

Kreipkitės pas:
LITHUANIAN SALES CORPORAtlON

366 West Broadwav

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metu puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedą 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais
vės Al. 61 Lithuania.



tautiškumas A-

Nordikas

palinkėta

XI METAI

PLUMBING IR HEATING

Tel. South Boston 2870

Užburtas

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOE 
VALDYBOS ANTRAŠAI C

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

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

Balandžio mėnesio pabaigoj į- 
vvko du svarbūs mūsų parapijos 
įvykiai. Pirmas tai atsilankymas 
į mūsų bažnyčią Jo Malonybės 
Vyskupo Schemk. Suteikė Patvir
tinimo Sakramentą dėl apie 400 
jaunuolių. Bažnyčia buvo pri
kimšta žmonių. Vyrų choras po 
vadovyste muz. J. Čižausko gie
dojo giesmes parašytas paties vys
kupo.

vana, kanos s 
dešimts dolerį

Vakaro patu 
tovas Balutis, 
tone padarė U| 
Šimą, kuriam^ 
są Lietuvos ah 
brėžė jos ypatingi, ir svarbiausi 
požymį visoj Jda-'istorijoj;
fu tuvių viešningurno ir labdary -

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8V<* 

VALDYBA

-9 kambarių, be- 
namas, galima

Pirmininkė — J ieva MarksienA
625 E. 8th St, S. Boston, Masft. 

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

Prot. Rast. — Ona SiaurienS, ■*
443 E. 7th St., S. Boston, Ifa* 
Telephone South Boston 3422-R, 

Fin. Rišt. — Bronislava CiūnienA
29 Gould St., W. Rozbury, 1£uį» 

Iždininkė — Ona Staniufiutl,
105 W. 6th St., S. Boston, Masat 

Tvarkdarį — Ona MizgirdienA 
1512 Columbia Rd., So. Bortas. 

Draugija savo susirinkimus laika 
kaa antrą u t am i n ką kiekvfaM 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tfs pas protokolų raitinuvfe 
laišku ar telefonu.

202
v ra

Pirmininkas
702 I-

Vice-Pirmlninkas-
92 Savvyer Avė., 

Prot. Raštininkas
948 E

Fin. Raštininkas
27 Tampa St., Mattapan, Mass. 

lėlininkas — Vincas Kaliėios,
67 G Street, South Boston. Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrouu*
492 E. Seventh St., So. Boston, Mfl* 

Draugijos susirinkimai buna_kas pir
mi} nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietŲ. parapijos salėj, 498 
E. Seventh S L, So. Boston, Masa.

Pirmininkus — Mot Vėrsiackas,
694 E. Fifth St., So. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkas — Povilas Raka,
125 Bowen St, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. 71 h St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleiki*
109 Bowen St, South Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckaa,
J 50 H Street, South Boston, Masa 

Tvarkdariš -- Kazys Mikalionls,
906 E. Breadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio' 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt,. 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami suslrinklman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie' 
musų draugijos. ~z
i 222

ŠVENTO PETRO IR POVILO. 
DR-JOS VALDYBA

Mašs. buvo paskelbęs įpėdinių ieš
kojimą, bet. skelbimas savo laiku 
įpėdinių nepasiekė. Dabar įpėdi
niai atsišaukė ir prašo žinių apie 
Izidorių Peleckį arba jo palikimą.

Ką nors žinantieji apie Izidorių 
Peleckį arba jo palikimus prašomi 
atsikreipti j Lietuvos Generalinį 
Konsulatą 15 Park Row\ Ne\v 
York, N. Y. x

Šioje kolonijoje yra keletas lie
tuvių bolševikėlių, Šliupo ir Bim
bos mokinių. Jie nerimdami, iš 
keršto, buvo surengę velnių kup
riui Mockui misijas. Laikė dvi 
dienas. Bolševikai jam “nobaž- 
nai” atsidavė ir pasižadėjo taip 
daryti kaip jis mokino. Šliupo ir 
Bimbos žodžiams jau jie nebeti
ki, nes jų pranašavimai neišsipil
dė. Šliupas sakė, kad už 10 metų 
nebus nevienos bažnyčios, o da
bar praėjo 15 metų ir mūsų kolo
nijoje’ vietoj vienos bažnyčios at
sirado dvi bažnyčios ir 4 kunigai. 
Mockus pranašavo irgi seną pa
saką, kad bolševikai be darbo ga
lės gyventi. Prilygino bolševikus 
prie utėlių, kurios nedirba, o gy
vena. Palyginimas nelabai ihąlo- 
nus, bet bolševikėliams kito išėji
mo nėra kaip priimti arba mesti 
bolševizmą ir grįžti prie lietuvių 
tautiškai katalikiško veikimo.

Aš manau, kad bolševikai susi
pras ir bus lietuviais.

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

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

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

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

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

Tvarkdariš — J. Ieščinskas,---------
141 Bovven St, So. Boston, Mass. 

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

LIETUVIAI ATVAŽIAVUSIEJI 
IŠ LIETUVOS LAIVU 

S. S. ESTONIA
Sekanti lietuviąipkešeiviai atva

žiavo Baltic Amėrięa Linijos lai
vu “Estonia” į New Yorką, ge
gužės 27 d.: Stefanija Rupšaitč, 
Cnicago, III.; Aleksandra Pozers- 
kaitė, Detroit, Mich.; Kostancija 
Matūnas, Chicago, III.; Ona Ada- 
įnonytė, Schenectady, N. Y.

Art. M. Čižauskienė sūgryžus 
iš Chicagos, kur lankėsi pas ser
gančią seserį, negali atsistebėti 
Šv. Kryžiaus lietuvių ligonine. 
Sako, kad lietuviai turėtų didžiuo
tis turėdami tokią modernišką įs
taigą. Taipgi džiaugėsi išgirdus 
L. V. Chicagos apskričio “Dainos 
chorą.“ Sako, kad puikiai dai
nuoja.

Gegužės 5-tą dieną pasėmus lan
kėsi svečias iš Lietuvos gerb. kun. 
Valaitis, kuris per sumą pasakė 
gražų pamokslą ir parinko aukų 
dėl Telšių vyskupijos seminarijos. 
Geraširdžiai žmonės šį kartą kaip 
ir visumet atjausdami taip svar
bų reikalą sumetė $354.00, už ką 
gerb. svečias nuoširdžiai dėkojo.

mirė Boleslavas Tvšys 
Amerikoje gyvenęs apie

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

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

Birželio 16 d. įvyks vienas H 
didžiausių šios vasaros piknikų

Gegužės 26, “Marijos Vaikelių 
draugija“ įr visi parapijinės mo
kyklos vaikučiai bei mergaitės 
gražiai apvaikščiojo gegužinę Pa
nelės .Švč. procesiją. Procesijoj 
nešė vėliavėles, Panelės Švč. sto- 
vylas ir gražų:gyvų gėlių vaini
kėlį kurį gerb. klebonas kun. F. 
J jškaitis pašventino ir po proce
sijos uždėjo ant Panelės Švč. sto- 
vylos. Laike procesijos sutarti
nai giedojo mažųjų koras, vargo
nams pritariant, Panelės Švč. 
giesmes.

Po procesijos gerb. misijonie- 
rius Tėvas Vaitkevičius pasakė 
gražų apie Panelę Švč. pamokslą. 
Paskui buvo palaiminimas su Švč. 
Sakramentu, kurį suteikė pats 
klebonas.

Gerb. Tėvas misijonierius Vait
kevičius, kuris gegužės 26 d. už
baigė misijas Lynne, dabar ilsisi 
prie mūsų klebono kun. F. Juš- 
kaičio.

Gegužės 22 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko spaudos atgavimo su
kaktuvių minėjimas; ir rinkliava 
nukertėjusiems nuo bado šelpti. 
Kaip Vasario 16-tos dienos minė
jimas, taip ir šitas buvo pareng
tas Lietuvių R. K. Federacijos 
skyriui susitarus su Lietuvių 
Draugijų Taryba.

Atidarydaams susirinkimą, pir
mininkas Lazauskas pažymėjo jo 
tikslą, ir perstatė kalbėtojus. Vy
čių Choras gražiai padainavo Lie
tuvos himną ir kitas tautiškas 
daineles. Pirmiausiai kalbėjo kun. 
Liudvikas Mendelis, S. T. D. Ne
sant Baltimorėje gerbiamojo kle
bono, jam teko atstovauti kun. 
Lietuvninką. Savo kalboj jisai 
pabrėžė hado baisumą ir iškėlė 
šelpimą nuo to nukentėjusiems 
kaip aukščiausią krikščionių pa
ilgą, ypačiai priderančią savo 
broliams lietuviams. Ponas Čep- 
Jinskas sekė, nupiepdamas savod 
asmeninius patyrimus pereitais ir 
šiais metais bado šmėklos prislėg
toj Lietuvoj. Nadas Rastenis, vie
tinis advokatas, minėjo spaudos 
uždraudimo gadynę—jos kančias 
ir laimėjimus. Atsišaukė į klau
sytojus su prašymu tinkamai pa
gerbti visa tai aukojant dabarti
niam skurdui palengvinti. Įvyko 
tuomet aukų rinkimas. Iš esa-

Dainininkė M. Čižauskienė Cleve- 
lando kitataučių mėgiama lietuvė 
daininkė kas kart popuieriškesne 
darosi. Pavyzdžiui jai sugrįžus 
iš Chicagos sekančią dieną tapo 
pakviesta ir dalyvavo pokyly, 
kur buvo vaišinami New York 
Metropolitan Operos artistai. Ji 
ypatiškai su visais susipažino ir 
džiaugėsi, kad nevisi išdidūs.

Taipgi gegužės 5 d. p. Gižaus 
kienės paveikslas ir aprašymas 
tilpo “Cleveland Nevvs,” kad dai
nuos Katalikių Moterų Tarybos 
Seimo bankiete. Holenden viešbu
ty, kur dalyvavo virš 500 svečių, 
tarp kurių buvo daug dvasiškių.

ragino klausytojui tatai atminti 
aukose saviesi

BendritriH 
jauki 51 nupjf 

nevisai apmįt 
merikos lietuvių širdyse.

. . V. M.

Kitas įvykis, tai Mot. Sąjungos 
26 kuopos pavasarinis programas. 
Atvaidinta 3-jų atidengimų vei

kalas “Šv. Akvilinos Mirtis.“ Ne
teko sužinoti visų vaidylų var
dus, bet neklysiu pasakęs, kad 
“Akvila“ buvo žinoma vaidyla 
P. Glugodienė. Ji atliko kopui- 
kiausia. Abelnai visi savo roles 
gerai išpildė.

Antra dalis programo, tai buvo 
sąjungiečių choro koncertas. Cho
ras po vadovyste art. M. Čižaus- 
kienės puikiai padainavo visą ei
lę dviem, trims balsais liaudies 
dainų, kurios publiką patenkino. 
Solo dainavo sąjungietės Glugo
dienė, Čepienė ir Pukelienė. Due
tus irgi gražiai atliko sąjungietės 
Glugodienė su Salasevičiene ir 
Kavaliauskienė su Vaičiūniene. 
Visos narės turi prigimtus gerus 
balsus, taigi nenuostabu, kad pu
blikai patinka jų dainavimas.

Tą vakarą nuo chorisčių buvo 
įteikta p. Čižauskienei dailus ka- 
šikas gėlių.

Žmonių prisirinko pilna svetai
nė. Todėl ir kuopai pelno liks. 
Daugiau tokių vakaru!

kiekvienam turėti 
tų gražių knygutę.

Kaina tik 25c.
Už pcrsiuntįjną prisiųskit
3c. pašto ženklelį. .;

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

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale- Avenūe, * • 
Brooklyn, N. Y.

PAMALDOS -
Sekmadienyje svečiai kunigai: 

Juškaitis ir Švagždys — padėjo 
vietiniams kunigams Dievo Kūno 
pamaldose ir procesijoje. Atvy
ko atlaikę pamaldas Dievo Kūno 
Cąmbridgiuje. Vėliau kunigai nu
važiavo į Brocktoną ir tenais to
kias pat pamaldas atlaikė.

Staiga
64 metų,
15 metų. Paskutiniais laikais gy
veno 42 Lowell St.. Boston, Mass. 
Jo liūdi Lietuvoj nioterė ir trys 
dukterys. Gaila kad jis nepri
klausė prie organizaeijų. Dabar 
jo pažįstami rūpinasi jo laidotu
vėmis. Buvo pašarvotas pas Petrą 
Kulevą 1446 6-th St., So. Bos- 
tdn’e. Nedėlioj, birželio 2 d. 1 
vai. po pietų jo kūnas buvo at
vežtas bažnyčion (lietuviu) po to 
lapo palaidotas katalikų kapinėse 
Kulčvų šeimynos loto.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
NO. W0BURN— 
veik dar naujas 
vartoti vienai arba dviem šeimy
nom. Visi modemiški Įtaisymai, 
išskiriant šilumą, 6,000 pėdų že
mės. Kaina tik $4,000. Kreipkitės 
tuojau pas V. K. RIMKUS, 332 
Broadway, So. Boston, Mass.
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Pirmininkas — J. Grublnakas, 
24 Prescott St, Readvllle, Mass. 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionl* 
140 Boweu St., So. Boston, Mass, 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis, 
304 W. Broadway, So. Boston, Mass 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, MaM 

Draugija laiko susirinkimus kas aotr 
r;} nedėldienį kiekvieno mėnesio, PO 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mas*

Antanas Navikas, £-
Fifth St, So. Boston, MasC "i 

Juozas Jackevičių* 
Dorchester, Mass.

— Albinas Nevterą, 7 .4 
Broadvvay, So. Boston, Ma* > 

Juozas GuzevičllJB, *

Ką tik išėjo iš spaudos! 
Artisto

STASIO PILKOS
.i ? ’ Nauja. Khjga; i j 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
ją-
Verta
muose

ji^hbo. į- 

jūj, Jtįptuvos ats- 
ręėŪs, iš Vašiug- 
į w įdaųių prane- 
įįį.apibudino vi- 
bnąir plėtotę; pa- i ■ •- sPirmininkas — Motiejus Zioba,

539 K. 7th St, So. Boston, Masa.- ’ 
Telephone South Boston 3552-R. , <

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas, j
24 Thomas Pk., So. Boston, Masa. > 

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckls, į d
5 Thomas Park, So. Boston, Masa.4<;'. 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, -Į.
;i64 Broadvay, So. Boeton, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnai,...^ 
885 E. Broadvay, So. Boeton, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis, '-tį
7 tVlnfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kM f-į 
trečią nedėldienį kiekvieno 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Sevent¥ 
St., So. Boston, Mass.

ei. Markei 0609 .

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J. 
įgaliotas generalinis agentas 

užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminčtu adre
su.

NEW ENGLAND AUTO 
SGHOOL

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

IMlmokyk su musų naujais karais 
Mes užtikriuam išmokyti iki kol 
t , license pmsi.

LIETUVIAI MOKYTOJAI 
579 Tremont Street, Boston. 

,. * Kampaš l’nion Park 
Atfnra vakarais ir M*kmadteniala 

BnckBnyP152

PARSIDUODA STUDIJA
GREIT

Savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Auksinė pro^a. Biznis išdirbtas 
per penkiasdešimt metu. Kreip
kitės su užklausimu Į “D-ko“ 
Administraciją. (B.-7)

DAILI KOMP. M. PETRAUSKO 3-JŲ AKTŲ OPERETĖ

Autoriui vadovaujant perstata “Gabija“!

SUBATOJ, BIRŽELIO-JUNE ^8,1929
LIETUVIŲ SVETAINĖJE •’ * *

Kampas E ir 8ilver 8treeta South Boston, Mass
Pradžia' 7:30 valandą yakare

X. t

Perstatymas bus po vadovyste Komp. M. Petrausko puikaus or
kestro lydimas. Atsilankę bus sužavėti puikia muzika, gaižiomis dai
nomis ir įspūdingai vakarą praleis. įrašome atajlankyt}. ..

t "Visus kviečia?“ GABIJA”

Kalbame ir Lietuviukai

382 Broadway, South Boston

Visos žinios, kurios šios bylos 
reikalu Konsulatan ateis bus ma
loniai priimtos ir velionius Įpėdi
niu širdingai įvertintos.

Pa- *
pasakys . kun. Vaitkevi- —------------------------------ :------------

12 d. gegužės Moterų Sąjungos 
17-ta kuopa apvaikščiojo savo me
tinę šventę, tai yra Motiuų Die
ną. Rytą 9 valandą, Šv. Trejybės 
bažnyčioje buvo atlaikytos šv. mi
šios.- laike kurių daugelis narių 
ėjo prie šv. Komunijos. Vakare 
5-tą Valandą, mokyklos svetainėj 
Įvyko vakarienė. Dalyvavo daug 
uarių ir svečių. Programo vedė
ja buvo kuopos pirmininkė R. 
Mončiūnienė. Gerb. klebonui kun. 
Amhotui atkalbėjus maldą pra
dėjo vakarieniauti. Kaip papras
tai buvo daug kalbų, kurios iš
reikšta daug gražių minčių. Kuo
pos raštininkė Dinevieienė ragino 
i^oteri$ rašytis .prie Moterų Są
jungos. Koncertinę dalį progra- 
ino išpildė šie asmenys: O. Kau- 
nietytč padainavo M. Sąj. him
ną, O. Bucevičiutė dainavo “Aš 
mergytė kaip rožytė.” Tai mū
sų mokyklos maža mergaitė. Bal
są turi gražų. Po to, dainavo 
Mončiūnas, pritariant jo sūnam, 
vienas smuiką, o kitas pianu. Taip
gi dainavo Kripas ir Morkus. Ma
ža Kėdžių mergaitė deklamavo ei
les “Motina.“ Viskas išėjo ko- 
geriausiai. Po visų dainų gerb. 
klebonas kalbėjo plačiai nušvies
damas Motinos dienos reikšmę. 
Baigiant programą J. Mončiūnas 
paragino vakarienės dalyvius pa
aukoti nukent ėjusiems nuo ne
derliaus Lietuvoje. Surinkta vie
nuolika dolerių. Vakarienės pro
gramas buvo geras ir girdėti, kad 
ir kuopai liks virš šimto dolerių 
pelno.

19 d. gegužės mokyklos vaiku
čiai vaidino “Teisingasis Juoza
pas.” Veikalas gTažus ir sesu
tės mokytojos gražiai prirengė ir 
išmokino. Tik gaila, kad labai li
jo, dėlto ir žmonių visai mažai 
atėjo.

Nedėlioj 9:30 A.-A. mišios .šv. 
giedotos intencijai įiąldžiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus R. K. 
Draugijos. Nariai eis prie šv. 
Komunijos in corpore. Išpažinties 
jie bus priėję pelnyčio j ir suba- 
toj.

Triduum. Trečiadienyje, ketvir
tadienyje ir penktadienyje (birž. 
5, 6, 7) bus ląikomos pamaldos 
prie Saldž. Širdies. Per tas tris 
dienas laikys pamaldas ir 
mokslus 
vius.

Kaip dabar paaiškėjo, tai titu
las, garbė Philadelphijos miesto 
lietuvaitės gražuolės turi prigu
lėti (ir tikrenybėje jis jai ir pri
guli) p-lei Emilijai Staniškiutei. 
Nes jinai, sulig sąlygų konteste, 
turi pakaktinai metų — turi kur
kus pervirš aštuonioiiką ir yra 
gavus kodaugiausia balsų po pa
nelei B. V-tei, kurią soutiečiai 
konspiratyviu būdu, per jauną, 
apšaukė gražuole.. •. .>

Paskiausiu laiku man įpuolė i 
rankas laiškas garsios čia veikė
jos, p-lės Onos Ųnguraitės rašytas 
tūlai vpatai. Iš to laiško paaiš
kėja, kad gerbiama p-lė Ona Un- 
guraitč tapo “saleslady.“ Ir, 
kad tame laiške yra sakinėlių ver
tų ir plačiai visuomenei žinoti, 
tai juos čia ir paduodu, ve jie:

“Žinot ką noriu jums praneš
ti, kokį aš ‘džiabą’ sau susiieško
jau. tai jūs nusistebėsite. Jau 
visą savaitę kaip dirbu ir kol gy
va, taip nedirbau. Bėgu, bėgu 
per visą dieną, nuo astuonių ryto 
iki septynių, ar pusė po šešių va
karo. Kaip pareinu vakare namo, 
tai nieko nepajėgiu daugiau dirb
ti ir noras neima; tik kuogrei- 
ėiau į lovą... O liežuvis, tai taip, 
išmiklytas per dieną, kad vakare 
daugiau nenoriu nei kalbėti. Ir 
daug visokių vargų, nelaimių, 
skurdo ir dejavimij tenka girdėti 
ir matyti, net gailestis ima ma
tant vargingą padėjimą žmonių 
Dėdės Šamo žemėje. Bet gana 
bus, gal jau kantrybės neturite^ 
kad ‘džiabą’ nesakau; tai ‘džia- 
bas’ ‘ saleslady’s’—nuo namo iki 
namo... Ir man už visą tą darbą 
pirmą savaitę užmokėjo $18.00.... 
Beje, esu pakviesta jau ir į ban
kietą, kuris bus viename didžia
me hotely Philadelphijoj ant su- 
batos vakaro už dyką. Bosas 
duoda tą bankietą. Nežinau, ei
siu. ar ne; bet gal eisiu; tai žino
siu, kaip apseina amerikonai...“ •

Tikroji Philadelphijos Lietuvaitė-
Gražuolė



LAIDOJIMUS

GEBA DRAUGYSTĖ

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

Parašė Tėvas
______50c
Išleido

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

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietu vis Graborins *. T O « >
258 Broadway, So. Boston

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

Panašų dalyką pasakoja 
viena anglų keliauninkų 
grupė.
“Fakiras su nedideliu vai

ku atsisėdo ant žemės. Svie
dė aukštyn vilnonių siūlų 
kamuoliuką, siūlo galą pasi
likdamas rankoj. Kamuo
liukas išnyko už debesų. 
Paskui fakiras liepė vaikui 
siūlu lipti aukštyn. Vaikas 
greit pasinėrė už debesų. 
Fakiras liepė kelis kartus 
nulipti. Vaikas neklausė. Su
pykęs išsitraukė peili ir ėmė 
skubiai kopti siūlu aukštyn. 
Po kelių minučių pasigirdo 
debesyse baisus riksmas. 
Nukrito kruvina vaiko gal
va ir išardyti sąnariai. Nu
lipo patenkintas fakiras. 
Žiūrovai už toki žiaurumą 
grūmojo kumščiais. Fakiras 
tartum norėdamas prasikal
timą atitaisyti, ėmė dėlioti 
prie vienas kito vaiko sąna
rius. Po kelių minučių kaž
ką sumurmėjo ir vaikas pa
šoko sveikas ir linksmas.”

Nemažiau keistas ir kitas 
pasakojimas.

“Buvome koks šimtas 
žmonių. Fakiras'atsisėdo, 
apsibrėžė ratą, kurio vidu
ryje prarailsė duobutę. Į ją 
įdėjo mango palmės (tam 
tikras Indijoj augąs vaisme
dis) sėkla. Paprašė vandens, 
gausiai palaistė ir ėmė kaž
ką murmėti. Po penkių mi
nučių išdygo mažas stiebelis, 
kuris pastebimai augo. Po 
20 minučių sukrovė žiedus, 
pražydo, žiedai nubiro ir už
simezgė vaisius. Po pusės 
valandos fakiras nuskynęs 
vieną vaisių suvalgė. Pas
kui nuskynė dar keletą ir 
padalino aplinkui stovin
tiems.”

— Ar tu, Jonuk, myli gyvu
lius? ■ '>.

— O taip, Onyte, ypatingai jau
nus gaidukus'ir dar vėžius, jeigu 
tik švieži. “M. R.”

Rosini, žinomas kompozi
torius, mėgo gardžiai paval
gyti. Kartą Rosini, links
mas, susitiko savo gerą 
draugą. Šis ir klausia.

— Iš kur eini toks links
mas?

ii siūlu’.7 Tam gerokai palv- 
^us, iššokdavęs barzdotas 
senukas’ su ilgu peiliu dan
tyse r pradėdavęs vaiką vy
tis. Abiem išnykus už debe
sų po kelių sekundžitf pasi- 
girsdavęs duslus riksmas ir 
nukrisdavusiį kruvina vaiko 
galva ir peilis. Tą štuką ro
dė apie pusantro mėnesio.

Kartą panorėjo tą dalyką 
nufilmuoti (padaryti kine
matografui paveikslus). Ki
no aparatas barškėjo visą 
laiką. Ir koks nustebimas! 
Filmo j e buvo matyti tik at
sigulęs fakiras, kuris ranko
mis" darė įvairiausius jude
sius. Siūlo, vaiko, nei senio 
nebuvo.

•
 kūrinos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir antanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visar 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

— Tik ką iš puotos, mano 
drauge.

— Ir ką gi gera valgei ?
— Kalakutą.
— Ir kiek asmenų puota

vo ? Kas per vieni ten buvo, 
jei galima paklausti.

—Aš ir kalakutas! atsakė 
Rosini, glostydamas ranka 
per pilvą. "V. R.”

Fakiras niurnėdamas pa
šaukė gražią, juodakę^ juod
plaukę mergaitę. Ji buvo 
ligi kelių apsigaubus linine 
skara. Fakiras vargšę ėmė 
tampyti, draskyti, kolioti. 
Paskui liepė tarnams suvy
nioti į tinklą šu nedidele 
kilpa. Tarnai surišo už nu
garos rankytes ir liepė at
siklaupti į tinklą. Tuojau 
kietai suvyniojo ir tvirtai 
suraišiojo. Mergaitė nega
lėjo net iš vietos pasijudin
ti. Fakiras Įmurdė į pinti
nę, kuri jos kūnui buvo be
veik permaža, užvožė dangti 
ir apdengė skuduru. Mer
gaitė be perstojo verkė ir 
dejavo.

Fakiras išsitraukė ilgą, 
aštnj. ir smailų durklą, per
plovė skudurą ir ėmė smar
kiai badyti pintinę. Pintinė 
apsipylė krauju. Keletą kar
tų suspiegė gailus balsas, su
judėjo pintinė ir viskas nu
tilo. Fakiras dar iš visų šo
nų perdūrė po kartą. Krau
jas pasirodė net ant pinti
nės rankenos.

Šiurpas krėtė mūs euro
piečius, — indiečiai stovėjo 
visai ramūs.

Fakiras nustojo badyti, 
nušluostė durklą ir numetė. 
Paskui sumurmėjo kažko
kius žodžius, pamažu, lyg 
bijodamas, atidengė pintinę, 
bailiai pažvelgė i vidų, atsi
suko ir pakėlęs pintinę iš 

pusių parodė. Neįtiki- 
dalvkas, tinklelis iškri- 
- mergaitės nebuvo!

“Leila, 
nesužeis-

• v 
1S

NEPAGYDOMAS
— Jeigu Tamsta nuolat nesvei

kuoju tai eik pas gydytoją, kad 
vaškui nebūtų/Vėlu.
ĮNegaliu; jau buvau pas pen
kis daktarus ir lioviausi vaikščio
jęs.

— Na ir kodėl?
— Dar neužmokėjau už pirmuo

sius vizitus. “M. R.”

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- į 
i tiškoj dyasioj ir stovi demokratiniais pamatais į
> tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai j 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir ’ 

Į užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi- ' 
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- | 

i ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug ! 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- j 
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- I 
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- j 

! rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- |
> nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino į 
i g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl | 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydarifi jį savįti i 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

E. V. WARABOW
(Wrubllauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMŪOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvood 1508

. MONTELLO OFFICJBI
104 Ame* Street 

Telephone Btockton 1644-J

“UKININkAS” nes

75c.
Vertė 

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

Patyrimai Didžiojoj

visli 
mas 
to -

Dabar sušuko: 
Leila!” Mergaitė 
ta ir juokdamasi išėjo 
žiūrovų minios priėjo prie 
fakiro ir apsikabino jo kak
lą.

Arba vėl, neatsimenu kur, 
skaičiau tokį “šposą.”

Dar prieš Did. karą (ro
dos, 1910 m.) Konstantinoj 
poly kažkoks fakiras atsi
guldavęs aukštielninkas ant 
žemės ir ranka sviesdavęs 
aukštyn siūlų kamuoliuką, 
kuris išlėkdavęs už debesų. 
Siūlo galą palikdavęs ran-

Abiejų šių paskutinių “ stu- 
ku ” nufotografuoti taip pat 
nebuvo galima. “M. L.'’

I * Maldos Galybė. Istoriškas 
I piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.--------------------- 25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas_ 50c

Apsirikimų Komedija. Atsi- 
tiįrimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ----- :-----------------------------10c.

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

Gamtos Pradžiamokslis — '
Dr. A. Vileišis.-’.—________ 50c.

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

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas------ ;-------- 60c,

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

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

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

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

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

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

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

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

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida------------------------50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis^. __ —------ --------- ---------------40c.

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

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ~ ----------------------4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Paraše Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das __________________ __ —25c.

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

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis------------40c

Esumas—3-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c.

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas .......  30c

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

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

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

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

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

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)______________ 50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) --------------------------- $1.00

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
y MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
-r- - 9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

STORĖJA NUO KIAUŠINIŲ
— Nuo ko tamsta, pone Didžiu 

Ii toks storas rpasidarėt ?
’. — Nuo kiaušinių.

— Tur būt daug valgote?
— Ne, aš jais prekiauju,—atsa

kė Didžiulis. “M. L.’

fe* - FAKIRIZMAS 
h'f Fakirais vadinasi žmonės, 

“kurie sugeba padaryti keis-
? liausiu “štukų.” Fakini tė- ■■ vyne yra Indija. Čia jie ži-
- Bomi kaipo savotiški elge-

/ r. Ne jisai paprastas reiški- 
’nys, kad fakiras gali viena 

: nosies skylutė orą įkvėpti, 
: kita iškvėpti; vienu skruoš- 
2 tii juoktis, kitu rodyti pyktį" 

kad gali padaryti savo kūną 
nejautriu skausmui. To ne- 
gana. Fakiral ant viehos 

| kojos, iškėlę dangini rankas, 
išstovi kelius mėnesius net 

C metus. Sako vienas fakiras 
taip išstovėjęs 5 metus. Ga
li išbūti kelias savaites ne- 
valgę, negėrę ir net nekvė- 

£ pavę.
“ į Rodos 1927 metais laikra

ščiai rašė apie fakirą, kuris 
C Berlyne išbuvęs žemėje už- 
' kastas 12 dienu. Atkasus 

rąstas gyvas, tik skundėsi 
galvą skaudant.
-Padaro ir įdomesniu da

lyku.
Sako, pasikabinę viena 

ranka ant medžio laikosi 
tol, kol ranka nudžiūsta, arba, laiko sugniaužtą kumštį tol, kol nagai išlenda pro 
delną į antrą pusę.
;-Tai dar ne viskas.

• Vienas vokiečiu kėliau- j ’ ‘
ninkas F. von Hesse War- 
tegg pasakoja tokiu keiste- 

, nybių.
• • Taniai padavė fakirui tu
ščią pintinę. Alės gerai ją 
ištyrę persitikrinom, kad 
pintinė nebuvo nei kiaura

- nei dviem dugnais. Nęgąįį- 
| mas daiktas, kad ir kieme.

kuriame mes buvonie susi-

KATARAS ir 
DŽIOVA 

t Aš esu daug metų praleidęs 
gydant viršminėtas ligas.

Taipgi akių, ausų, nosies ir 
gerkles ilgas. Gydau kiek
vieną ypatiškai, ir už dyką 
bata rimai.

Dr.Grad»,327te£.
Valandot- Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadle- 
nlais lO—12 flktAf.

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE , ,

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

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

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

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

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

— Tamstoj sifžiėdotinė blondi 
nė? *

— šiąnjUen, buvo fondinė, ko- 
kia bus m—-nežinių.

, - į ,rv-

— Kodėl gyvuliai daug rečiau 
serga, negu žmonės?. ’

— Dėl to, kad veterinarijos 
(gyvuliu) gydytojų yra daug ma
žiau, negu žmoniij gydytojų.

“M. R.”

ĮVAIRIOS KNYGOJ •* 
< Mandagumas—įvairi! - pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas_____________________ 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. CozeL_,.30e.

Huckleberry Finas—labai į- 
doini apysaka------------- :____ 75c.

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

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

Auksinio Obuolio Historija 
i (Graikų Mythologijos Žiups

nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ 50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas _______45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___45c.

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė 9. Kaimietis... 15c.

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

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

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius’ kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio___Z------------ -$100

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

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

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

kinėlis kalbos mokslui—1---- 50c.
, v Petriukas •—- laiškai vieno 

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

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

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

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

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo.

, Vertė Jonas M. Širvintas----- 50c.
Bitininkas.

Jeronimas Pečkaitis
Lietuvos Ženklai.

J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _______________________ 40c.

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys----------------------------------__25c.

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

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

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

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio_________10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis _________________ ,10c

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ------------------- ------------- 25c.

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

Apie Apdraudę. Parašė J. 
S. Vasiliauskas - , 5c.




