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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.8V. JUOZĄED

Amerikiečiai. lietuviai savo giminėms Lietuvoje siunčia pinigus įvairiais būdais. Paskutiniais metais* daugiam pinigų siunčia pašto perlaidomis. Pašto valdybos daviniais, pašto perlaidomis buvo gauta:
1926 m.—28,9 milijonų lt.
1927 m.—26,2 milijonų lt.
1928 m.—26,0 milijnnų Lt. Į

Be pašto perlaidų, pinigai iš 
Amerikos siunčiami dar če
kiais, kuriuos apmoka Lie
tuvos bankai. Bankų davi
niais, čekių pernai iš Ameri
kos buvo gauta arti 6 mil. lt. 
Įdedami pinigai dar į pap
rastus laiškus ir siuntinius. 
Kiek tokiu būdu siunčiama 
pinigų, nežinoma. Tačiau 
žinovų nuomone, šis pinigų 

~sTūnt i mo 'būdas - vartoj a mas 
\is mažiau ir mažiau, nes 
daug taip siunčiamų pinigų 
žūva, nes už jų žuvimą nie
kas neatsako. Vargu, ar da
bar šiuo būdu atsiunčiama 
virš 1 mil. litų per metus. 
.Už tai didėja pinigų plauki
mas iš Amerikos per eks- 
kursininkus ir šiaip atvyk
stančius žmones. Jų skai- —-čius kasmet -dide jairpernai 
pasiekė jau 500 žmonių. 
Skaitoma, kad kiekvienas, 
atvažiavęs iš Amerikos, pa
lieka Lietuvoje vidutiniškai 
po 1,500—2,000 lt., taigi šiuo 
būdu įplaukia taip pat- arti 
1 mil. litų. Išeina, kad iš A- 
merikos kasmet gaunama: 
pašto perlaidomis — 26 mil. 
lt., čekiais (per bankas) — 
6 mil. lt., laiškais'— 1 mil. 
lt., per atvažiuojančius — 1 
mil. lt.; iš viso 34 mil. lt.

Ta suma kasmet keičiasi, 
bet ne daug—1-2 milijonais 
litų į tą ar kitą pusę.

AUTOMąBILISTAMS
O" ..........

Kapitonas George A. Par- 
ker, registrar of motor ve- 
liicles, prašė Massachusetts 
distriktų teismų teisėjų, 
bausti kalėjimu visus girtus 
automobilistus, nežiūrint ar 
tai- būtų pirmas ar antras 
prasikaltimas.

“Tas kurs važiuoja auto
mobiliu girtas,” sakė Park-. 
er, “vra kriminalistas ir 
veidas kalėjimo bausmės.”

Kapitonas Parker taipgi 
patėmijo, jog pernai 45.000 
licenses buvo atimta.

Kaip kasmet, taip ir šie
met per Sekmines įvyko lie
tuvių nlaldininkų eisena į 
Vilniaus Kalvarijas. Eise
noje daly va vo tūkstančiai 
lietuvių iš įvairių Vilnijos 
vietų. “Vilniaus Rytojus,” 
sveikindamas maldininkus, 
reiškia pasitenkinimą, kad 
Vilniaus lietuviai reiškia vis 
■daugiau susidomėjimo vi
suomeniniais reikalais, vis 
daugiau susipranta, pradeda 
vis daugiau branginti savo 
vardą ir kalbą.

IŠDEGĖ 5 HEKTARŲ 
. MIŠKO

Iš Alytaus gauta žinia, 
kad Dzūkų 'urėdijoj išdegė 
5 ha. jauno pušyno. Gaisrą 
užgesino vietos gyventojai 
ir policija. Užsidegė grei
čiausiai- nuo neatsargrr 
mesto degtuko.

PILSUDSKIO KELIONĖS 
VILNIJOJ

Spaudos žiniomis, Pilsuds
kis, būdamas Vilniuj, turėjo 
kelias konferencijas su len
kų karo valdžia. Iš Vilniaus 
Pilsudskis išvyko į Lentva
rį, kurio apylinkėj turi sa
vo žemės. K. ' *' •

POPIEŽIUS BUVO IŠVA
ŽIAVĘ Iš VATI

KANO

PILSUDSKIS ATOSTOGAUS 
RUMUNIJOJ

“Gazeta Warszawska” pra
neša, kad Pilsudskis šiemet 
savo atostogas vėl praleis 
Rumunijoj. E.

DIDELĖS VAIŠĖS DŪMOJ

GASTONIA, N. C., bir
želio 8. — L. O. Aderholt. 
Gastonijos policijos virši
ninkas mirė nuo žaizdų. Lo-| 
ray Cotton Mill streikieriai i 
jį buvo sunkiai sužeidę.

Dabar Gastonijos valsti
jos viršininkai apie 59 asme
nis kaltina žmogžudystėje. 
Jie yra kalėjimuose, o kada 
bus teismas dar nepaskelbta.

Vatikano Miestas, birželio 
8. — Po-60 metų Popiežių 
užsidarymas Vatikane užsi
baigė.

Popiežius Pius XI savo 
automobiliu iš Vatikano va
žiavo Via Dėl Museo, pir
miau buvusia Italijos terito
rijos gatve, bet dabar dalis 
naujos Popiežiaus valstijos.

Gatvėje tuo kartu žmonių 
nebuvo, ir jo važiavimas ne
buvo žinomas iki rvtojaus.

Nors Popiežius dar nebu
vo Italijos teritorijoje, vis
gi užbaigė Popiežių užsida
rymą už Vatikano sienų, ku
ris tęsėsi nuo 1870 m.

MŪSŲ SPAUDOS SU- 
KAKTUViy PROGA

%

Lietuvių spaudos atgavi
mo 25-rių metų sukaktuvių 
proga Lietuvos ministeris 
prie Šv. Sosto dr. Šaulys iš
kėlė pusryčius, kurie buvo 
pagerbti Jo Į&rnineneįjos 
kardinolo Bisleti, Šventosios 
Mokslų Kongregacijos pre
fekto, atsilankymu. Be to, 
juose dalyvavo diplomatinio 
korpuso dekanas Brazilijos 
ambasadorius, vokiečių, bel-» 
gi) ir Peru ambasadoriai, 
Nicaraguos. vengru, čekoslo- 
vakų. Didžiosios Britanijos 
ministeriai, apaštališkosios 
nunciatūros Kaune audito
rius mons. Faidilti, marijo
nų kongregacijos generolas 
tėvas Pranciškus Bučys, Šv. 
Tėvo šveicaru gvardijos pul
kininkas de Sūry d’Aspre- 
memont, grovas Caterini ir 
pasiuntinybės personalas.

ITALAI PRIEŠ TRUMPAS 
SUKNELES

rašo, 
kad Pabradėj, iš stovinčio niuje rašo, kad vaivadijoje 
ten ulonų pulko pabėgo eili
nis Enrikas Krivickas. Bėg
lys buvo sugautas Varšuvoj. 
Grąžinamas geležiifkeliu į 
savo dalį Pabradėj Marcin
konių stoty: iššoko iš trauki
nio ir dingą miškuose.

MICKEVIČIUS VA-

TROCKIS NORI ĮVAŽIUOTI 
. Į ANGLIJĄ

GEN.
DOVAVOTERORUI 

LIETUVOJ?
Sensacingos “Izvestija 

žinios

“Izvestija” praneša 
Vilniaus reve-liacingų žinių 
apie generolo Minkevičiaus, 
buvusio lenkų pasienio kor
puso vado, atstatymo prie
žastis. Kaip pasirodo, gene-
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vėl iškeltas naujas projek
tas keisti valsčių sienas 
Švenčionių dpskrity. Sulig 
naujuoju projektu valsčiai 
turi būti padidinti ir sutvar
kyti taip, kad niekur nesu- 
sidėtų iš vienos tautybės gy
ventojų, nors tektų valsčių 
plotams duoti ir keisčiausią 
formą. Pirmiausia numato
ma panaikinti Ceikinės irj 
Pašelmenio lietuviški vals-, ln°ksliškas 
čiai, o vėliau pertvarkyti li-pe^sti anglų kalboje Trockio 
klišieji taip, kad jie eitų ii- autobiografijos, 
gomis juostomis nuo vieno) Anglijos i.„ 
Švenčionių apskrities šono 
ligi kito.

LONDONAS.—Buvęs rau
donosios armijos vadas pra
šo premiero Ramsay Mac
Donald’o užtvirtinimo, kad 
jis galėtų įvažiuoti į Angliją 
deliai “gydymosi ir moksliš
kų reikalų.”. Spėjama, būk 

reikalas tai iš-

Anglijos premieras a 
pasitarti su prez. Hoover 

apie nuolatinį- 
sudarymu

LONDONAS, birž.; 
“The Daily Herald,”\; 
bo partijos .laikraštis pa 
ša, būk premieras 
MacDonald’as norįs y] 
kai pasitarti su Pre 
Herbert’u Hoover’ių^ 
Anglijos - Amerikos s 
kius ir to dūliai mano 
žinoti į Jungtines Valst

Laikraštininkai sakoj 3 
prezidentas Hoover’is sut 
k a su premiero anom 
mano jog toks pasita 
bus naudingas.

Tas pats laikraštis ' 
bi, kad greičiausia preii

Anglijos nuomonė apie 
j Trockio įsileidimą ar ne ne
pareikšta. Galimas dalykas, 
kad kabinetas susirinkęs tai 
apsvarstys, ir taipgi apkal
bės apie atnaujinimą ryšių 
Anglijos su Sovietų respub
lika.

ŠVEDŲ LAKŪNAI 
NUSILEIDO ■~V—rolas Minkevičius vadovavo 

lenkų diversiniam, darbui 
Lietuvoje ik lietuvių emi
gracijos žygiams prieš prof. 
V oi demaroį vyriausybę.- Min
kevičiaus įstatymas iš vie
tos iššauktas paskutinių į- 
vvkių Lietuvoje ir nevyku
sių lenkų agentų žygių. Be 
generolo Minkevičiaus iš pa
sienio apsąįigos .korpuso at
leista daugiau kaip 50 kari
ninkų. • Generolo Minkevi
čiaus raštinės popierių už- 
antspaudavimas sukeltas 
baimės dėl nepageidaujami) 
reveliacijų iš generolo'pusės. 
Buvo bijotasi, kad Minkevi
čius paseks buvusio premie
ro Bortelio pavyzdžiu, ku
ris pasitraukdamas iš vietos 
paėmė su savim daug kom
promituojančių ' lenkų vy
riausybę dokumentų. “Iz- 
vestija” kartu praneša, kad 
gen. Minkevičius įpėdinis 
gen. Tessaro taip pat pa
skirtas vadovauti priešlietu- 
viškam darbui.

“Izvestija,” komentuoda- 
mos šį įvykį, pastebi, kad 
sustiprėjimas Lenkijoj kraš
tutinių 'agresingi) karo ele
mentų, radusių savo išreiš
kimą tiek atėjime prie val
džios pulkininkų vyriausy
bės. tiek pilsudskininkų 
spama nugalėjimo, turėjo 
atsispindėti naujuos bandy
muos “radikaliai išspręsti 
lietuviškąjį klausimą.” Sun
ki Lenkijos ekonominė ir 
politinė būklė tuo tarpu 
kliudo Lenkijai karo sfe
roms įvykdyti savo agresin
gus sumanymus Lietuvos at
žvilgiu- tiesioginiu keliu. Dėl 
to stiprinamas darbas sprog
dinti Lietuvą iš vidaus, ša
linti iš valdžios elementus, 
kurie nenori eiti kapitulia- 
eijon prieš Lenkiją. Laik
raštis spėja, kad artimiau
siu laiku reikia, laukti nau
jų bandymų šia kryptimi.

Gale “Izvestija” pareiš
kia, kad' Sovietų Sąjunga

Reykjavik, Iceland, birž. 
10. — Švedų lakūnai, suge
dus jų orlaivio mašinerijai 
buvo priversti nusileisti ant 
pietinio Icelandijos kranto.

Jie norėjo pasiekti Ne\v 
York’ą. Dabar kapitonas 
Albin Ahrenberg ir jo du 
draugu nebemano, kad bega
lėsią pąšiekti'Ameriką.

ras^atvazinosu;
piūčio ar rugsėjo mėnesį;, 
ilgų pasikalbėjimų su. užj 
nių reikalų ministerių. A£ 
thur Henderson, 
nald’as nusprendęs v 
į Ameriką.

Jeigu pasitarimas bus - 
darytas Britanijos ka 
tas atsižvelgs, kad 
būtų atstovaujama, ir js 
mieras MacKenzier 
karalius, bus pakviestas Į 
k į pasikalbėj i mą.

Lietuvos, Vokietijos, Lat
vijos ir Estijos automobilių 
klubai ruošia 
tarptautines 
lenktynes; jos įvyks birželio 
22—25 d. Lenktynės prasi
dės iš Karaliaučiaus ir eis 
per Eitkūnus, Vilkaviškį, 
Marijampolę, Kauną, Bab
tus, Kėdainius, Baisogalą, 
Šeduvą, Šiaulius, Joniškį, 
Rygą iki Talino ir iš ten at
gal į Rygą; viso 1,405 kilo
metrus. Lenktynių tikslas 
yra -išbandyti automobilių 
patvarumą ir kiek jie tinka 
Pabaltos valstybių keliams.

v • šią vasarą 
automobilių

BEDABBĖS PASĖKOS
Vilniuje bedarbių'nestin

ga ir jų skaičius, nežiūrint 
ir pavasario, vis dar didėja. 
Jų šelpimu rūpinasi ir Vil
niaus mhgistratas. Kaip jis 
atlieka savo pareigas, gali
ma spręsti iš tokio atsitiki
mo. Vienas bedarbių, besi
rūpindamas magistrate pa
šalpos, susikiviršijo su val
dininku ir, nieko nelaukda
mas, taip smarkiai jį kirto, 
kad net išbiro du dantys. 
Bedarbis vyresniam magis
trato valdininkui pasakė: 
“palauk, ir tu gausi savo.” 
Tikrai, skurdas ir badas 
daug gali ir reikėtų ieškoti 
priemonių jų pašalinimui. 
Bet miesto tėvų galvos už
imtos 'paminklais Gdinėj, 
autombbiliais, N. Lietuvos 
“emigrantų” šelpimu; škur- 
do mieste sumažinimas — 
jiems antraeilis . dalykas. 
Jau dabar jie galvoja, kad 
reikia sumažinti darbininkų 
skaičius, nes prasideda na
mų statybos darbai. Sezo
nas tai prasideda, bet kur 
tie darbai ?

STEIGIAMA PREKYBOS 
MOKYKLA

GALABIJA KOMUNIS _ _
Sovietų laikraščiai pas 

moju metu mirgėte i 
žiniomis, kad kaimuose 
įlinkai pradėję galabyti*^? 
tinius komunistus. Daug 
šia dėl tos priežasties^i 
komunistai verčia dėtis’ 
taip vadinamas kom 
ba tikybiškus jausmus' 
di nė ja. Be to, praside^ 
komunistinės jaunuOftie................ ..  organizacijų irimas, 
ginusia iš organizaeijų 
ną pareiškia, kad 
raudonojo gyvenimą, 
raudonasai gyvenimas^ 
sak laikraščių esąs s 
liavimas su žmonėmis 
biškuoju atžvilgiu it ti 
savis ištvirkimas, kuris 
dėtas varžvti.

KAUNAS. Nuo ateinan
čio rudens Kaune manoma 
įsteigti Aukštesniąją Pre
kybos Mokyklą. Mokyklos 
uždavinys auklėti ir moks
liškai bei praktiškai paruoš
ti specialistus prekybai. 
Steigėjai M. Mikelevičius, 
A. Marcinkevičius ir Ilgū
nas. Švietimo ministeris 
mokyklos steigimui pritaria.

Paskutiniu laiku visoje I- 
talijoje prasidėjo smarki 
propaganda prieš nepado
rius moterį) rūbus. Pažymė
tina. kad ypatingai griežtai 
pradėjo kovoti su trumpo
mis moterų suknelėmis jau
nimas. Genujos mieste trum
pų suknelių mėgėjoms teko 
turėti net nemalonumų. Į- 
vairių jaunimo sąjungų na
riai iš pradžios mėgino savo 
pažįstamas ir nepažįstamas 
flaneles genimu prikalbėti 
dėvėti ilgesnius riibus. Ir 
kada tai negelbėjo, ėmėsi 
griežtesnių priemonių, bū
tent, ant šviesių panelių ko
jiniui pradėjo anglių žymė- 
ri vietą, iki kurios turysiek- 
_ti padorios italės suknelė. 
Toliau nutarta nesirodyti
gatvėje su panelėmis, kurių domingai seka įvykius, ku- 
snknelės siekia ne toliau ke- rie vystosi arti nuo jos sie
lių.

DIDELĖS ŪKININKŲ
RIAUŠĖS LENKIJOJ

VARŠUVA. — “Kurjer 
Porannv” praneša apie ū- 
kininkų riaušes Podgurze 
kaime Drahobičo apskrity. 
Apie 500 ūkininkų puolė at
vykusią iš apskrities komi
siją, kuri turėjo išmatuoti 
kaimio žemes. Kuomet ko
misijos nariai pasislėpė val
sčiaus valdyboj, ūkininkų 
minia, apsiginklavusi šakėm 
ir dalgiais pradėjo atakuoti 
valdybos būstą, iš kur buvo 
ištraukti du komisijos na
riai ir sunkiai sumušti. Ū- 

Įkininkus išsklaidė specialiai 
iššauktas iš Drahobičo su
stiprintas policijos būrys. 11 
žmonių suimta.

LONDONAS. — Ramsav 
MacDonald, Darbo partijos 
vadas, pereitą penktadieni 
paskelbė naujo ministerių Ą /
kabineto nariui surašą. Štai 
jis: Premieras ir pirmas iž
do lordas J. Rarrftay Mac
Donald; iždo ministeris — 
Philip Snovvden; užsienių 
reikalų ministeris’-— Arthur 
Henderson; lordas kancleris 
— Lord Sankey;v tarybos 
prez. — Lordas Parmoor;

už J. R. Clynes; valstybės ant-nų. Elta.

Trys sužeisti prie viešbučio 
bombai ekspliodavus

t 
i

EKSPLIODAVO BOMBAAMERIKIETIS ŽURNALIS
TAS VILNIUJE

Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad į ten buvo atva
žiavęs iš Kalifornijos ameri-l 
kiečių žurnalistas p. Roger. 
Kaip paprastai tokiais atve
jais tam tikra grupė valdiš
kų lenkų žurnalistų padėjo 
pastangų įrodyti, kad Vil
nius yra lenkiškesnis 
Varšuvą.

BUFFALO, N. Y. — Prie 
Statler’io viešbučio durų 
ekspliodavo bomba ir sužei
dė tris asmenis. Policija 
spėja, jog bomba buvo padė
ta su tikslu padaryti daug 
nuostolių. Kas ją padėjo vidaus reikalų ministeris — 
prie durų, nežinia.

spaudų globėjas - 
Thomas; karo fnin 
Tom Shavyj.pre 
teris — William
švietimo nAnisteris - 
P. Trevelvan; sveik 
nisteris — Arthurd. 
woodc agrikultūros —* 
Buxton darbo —
gare t Bondfield ir

v įsi dešinieji 
iš darbo ir liberalų

Konservatyviai ir 
ju kabinetu 
Spauda pareiškė j 
kėjimą.



GIMINES IR PAŽYSTAMI

IEŠKO UŽMOKĖTŲ 
MOKESČIŲ

Vyžuonos (Utenos apsk.) 
Šio valsčiaus valdyba pas 
kuriniu laiku pradėjo reika 
lauti iš ūkininkų, kitais me 
tais nesumokėtų savivaldy 
bes reikalams mokesčių. les 
ko nuo 1924 metų ir jei ū-

GAVEIKĖNAI (Švenčio
nių apskr., Daugėliškio vai.) 
Mūsų sodžius, paskutiniu 
metu pradeda krutėti. Daug 
mėtų kaip neturėjome nei

pasakojo savo at 
iš darbuotės

soa*yo
KIŠTĄ

• (Vilkaviškio a*,),
ą įi. gegužes į 2 d.
naktį Kaukakalnio Dulskio 
h»vQ pavogta M>centr. ru
gių. Tuo kart buvo pąlyta, 
tai buvo matyti link kur nu
važiuota. Policija gavuą žį- 
nią pradėjo ieškoti.. Buvo 
sulaikyti Šapokai ir Sudnic- 
kas. Sudnickas prisipažino 
fr kitose' vagystėse. Apoli
naras Šapokas pasislėpė..

Iš gegužės 2 | 3 d. naktį 
sekant A. Šapokų šauliams 
ir policijai 1 vai. buvo sulai
kytas jaunas vaikinas. Pa
tikrinus pasirodė, kad jis 
neše maišų komunistinės li
teratūros. Jis ėjo plentu 
nuo Vokietijos sienos.

kiekvienam turėti na
tų gražių knygutę.
Kaina tik 25c.

Jž persiuntimų prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

kvitų, policijos pagalba iš 
Ijįi mokesčiai išieškomi/ (5 

tokių, kurie tiarai įmokėję, 
bet * kvitus prapuldinę yra 
daug. Nepasitenkinimas ir 
pasipiktinimus tokiu dalyku 

[yra dideliausias ir tai labai 
liūdnas reiškinys. Valsčiaus 

iV'-boj _ darytas Valstybės 
kotitrolės protokolas bodo, 
kad yra padaryta trūkumas, 
16,000 litų sumai. Kas tų su
mų padengs? pąr turėjom 

į gerus sekretorius, kurių .vie- 
mas mirė, o antras, .pradė
ję® valsčių valdyti nuo 
“griešnų” dulkių, rodos, vėl 
iškeliamas. Ūkininkai lau
kia kuo visas dalykas baig
sis, ypač kuo baigsis likimas 
tų kurių valdymo laikotarpy 
šunybės daryta.

Vienas Nr. susipažinti siunčia- 
as veltui
Adresas: “Saulutės” Adminis- 
fcciją Jurbarke.

Šiomis dienomis Skidlių 
miestely įvyko smarkus su
sirėmimas taip žydų ir kri
kščionių gyventojų. Rinkoj 
kilo ginčas tarp dviejų pra
eivių, kurių vienas savo 
priešininkui davė batu per 
galvų. Gindami nukentėju
si krikščionį užstojo kiti 
praeiviai, o žydų jo tautie
čiai. Priėjo* prie smarkios 
kovos, ,kuriosr; p«etu buvo 
vartojami kumščiai ir laz- 
do^\^

Žydams pradėjus bėgti, 
juos buvo leidžiami akme
nys, kurių vienu žydas Šu- 
šanas buvo sunkiai sužeistas 
į galvų. Neatgavęs sąmonės 
jis tuoj mirė.

jokios draugijos, nei mo
kyklos. Tiesa ir dabar pas 
inus mokyklos nėra, bet vai
kai lanko Palūšės lietuviškų 
mokyklų. Šiemet ačiū kun. 
Prunskio rūpesčiui įkurta 
Šv. Kazimiero Dr-jos sky
rius. Dauguma jaunimo y- 
ra prisirašiusi ir noriai skai
to knygas nors ir jų tai ne
daug yra. Bet vistik ir mū
sų jaunimas pametė maukti 
degtinę o žengia nors dar 
pamažu į apšvietos, kelią.

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

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame- 
rįkie$ių 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 Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

VILNIUS, Lietuvių spau
dos 25-rių metų sukaktuves 
Vilniaus lietuviai paminėjo 
kibai iškilmingai. Iš ryto 
šv. Mykalojaus bažnyčioj į- 
vvko iškilmingos mišios, ku
rių metu giedojo lietuvių 
mokinių choras. Vakare šv. 
Mikalojaus salėj buvo su
ruošta paskaita, kurių skai
tė lietuvių mokytojų semi
narijos garbės direktorius J. 
Kairiūkštis, kuris pergyve
no visų spaudos draudimo 
laiką. Po to jaunimas žai
dė, o vyresnieji susirinko 
lietuvių klubo butan, kur 
draugiškoj vakarienėj dali
nosi pergyventais tų laikų 
įspūdžiais.

[uždeda vainikus pirmiausia 
prie žuvusiems dėl Lietuve* 
laisvės, paskui prie dr. VI 
Kudirkos ir prie dr. Basa
navičiaus paminklo. Pra- 
kalbas pasako vėl kan. Tu
mas, dr. Grinius ir dr. Šliu
pas. Tik Šliupas negalėjo 
niekui; pakalbėt nesudrums- 
damas šventės nuotaikos, 
puldamas kunigus ir religi
ją

9 valandų [saulių s-gos sa
lėje buvo seniesiems spau
dos darbininkam^ pagerbti 
žurnalistų surengta vakarie
nė.

Dalyvių nuotaika buvo 
graži, kaip gražios šeimos 
tėvų ir vaikų. Čia vėl ne
vienas papasakojo gražių 
prišiminimų apie pirmąjį 
spaudos ir nepriklausomy- 
l?ės branduolį, apie kontra
bandą ir nišų persekiojimą 
įdomias smulkmenas.

Tą pat dieną ateitininkai 
savoj salėj irgi gražiai mi
nėjo spaudos sukaktuves. 
Kalbėjo prof. St. Šalkaus
kas, kan. Dogelis ir p. La- v sys.

Taip pat ir universitete 
spaudos atgavimo sukaktu
vių proga laikė paskaitas 
doc. kan. Tumas, prof. V. 
Biržiška ir universiteto rek
torius prof. Jodelė.

Žodžiu, lietuvių visuome
nė ir laikraščiai gražiai mi
nėjo spaudos atgavimo 25 
metu sukaktuves.

.JURBARKAS (Raseinių 
apskr.). Čia kai kur jaučia
ma stoka pašaro. Ne kitaip 
yra ir su sėklomis, nes ne
sant pašaro kiti sušėrė pas
kutinius grūdus, o kreditų 
gavo labai maža dalis. Ūki
ninkai dejuoja, kad esąs la
bai sunkus gyvenimas.

RADO KRUVINĄ KEPURĘ
Gegužės 6 d. Veliuonoj, 

ant Nemuno kranto, ties 
Glitaus upeliu, rasta valty 
kepurė. Jos pamušale che
miniu paišeliu išrašyta Vy
tautas Stanaitis. Kepurėj 
buvo 2 skylės ir kraujo žy
mės. Šalia kepurės rastas 
kruvinas peilis.

Stanaitis iš- vakaro buvo 
pardavęs karvę ir gavęs 250 
litų. Bet namo negrįžo. Spė
jamą, kad jį bus kas nužu
dęs.

'augybė paveikslą! Pasakos, ap- 
įkymėliai, eilėraščiai, juokai, 
iesos vaikų ^teatrui. Žinutės iš 
imtojo krašto ir plataus pasau- 
B. Jvairumėliai. Uždaviniai ir 
mmogSlės. Patarlės, priežodžiai, 
[įsN&.. Darbeliai iš popieriaus, 
alio ir kitoki. Laikraščio kai
li metams 2 dol., pusei metų— 
dol. '-Eina 2 kartus per mėnesį, 
aveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
Įti dailininkai. Leidžia “PASA- 
jOS* B-vė. Redaktorius A. Gied-

KOMUNISTŲ AGITACIJA 
DIDĖJA

Vilnius. Paskutiniu me
tu, kaip mieste, taip ir pro
vincijoj komunistai pradėję 
intensyvę propogandą, agi
taciją. Pav. gegužės 9 ir 11 
dienomis mieste buvo mė
ginta daryti mitingai, ku
riems vadovavo seimo ko
munistų atstovai. Abudu 
mitingus policija išvaikė.

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAK
TUVIŲ MINĖJIMAS 2. ŪKIO 

AKADEMIJOJE
Čia spaudos sukaktuvės 

minėtos gegužės mėn. 9 d. 
(Šeštinių šventėje). Aka
demijos bažnyčioje jos rek
torius kun. F. Kemėšis pa
maldų metu pasakė sukak
tuvėms pritaikintą pamoks
lą ir atgiedota “Te Deum 
laudamus.”

Po pietų, 15 vai., Akade
mijos salėje minėjimą pra
dėjo p. Rektorius. Jis pri-i 
minė senus'laikus ir praei-l 
ties didvyrius. Sugiedotas 
Tautos himnas. Po to prof. 
kun. F. Kemėšis skaitė pa-j 
skaitą — 
siminimus 
spaudos draudimo laikais. 
Dar skaitė stud. J. Daupa- 
ras paskaitą.

Prof. P. Matulioniui, Lie
tuvos kovų už laisvę ir spau
dų veteranui, buvusiam? Ž. 
Ū. Akademijos pirmajam 
rektoriui, dabar nesveikam 
ir gyvenančiam Kupiškyje, 
pasiųsta sveikinimo ir užuo
jautos dėl ligos telegrama.

Sugiedota “Ilgiausių me
tų” prof. kun. F. Kemešiui, 
daug dirbusiam spaudos 
draudimo laiku, daug besi
darbuojančiam lietuvių 
spaudai dabar, Vilniaus at
vadavimo kovotojui ir ne
pailstamam Dotnuvos apy
linkės žmonių švietėjui.

Po to profesoriai ir stu-i 
dentai Akademijos dendro-' 
logijos sode pasodino “spau
dos medį” — jauną ąžuoliu
kų, simbolizuojantį mūsų 
jauną ir nieko nebojančią 
spaudų. Čia kalbėjo p. Rek- 
torius^ar Studentų Atstovy- 
l>ės pirmininkas. Sugiedo
jus “Gaudeamus” visi gerui 
nusiteikę dainuodami iš
vaikščiojo.

Paminėjimą ruošė Akade
mijos Vadovybė, susitarusi 
su Studentu Atstovbe.

/ ;

ŽILIAI (Kidulių valsč., 
Šakių aps.). Šių metų ba
landžio mėn. 21 dienos va
karą, minėto kaimo vyrai P. 
Urbšas ir J. Bendžius, labai 
sunkiai sumUšė to pačio 
kaimo vaikiną E. Klibingį.

Minėtam - vaikinui' per
skelta galva, nustojo kalbos 

Į ir vargiai kažin ar pasveiks. 
į Mušeikos tuojau ant ryto
jaus tapo Kidulių policijos 
areštuoti ir nuvaryti Šakių 
kalėjiman, kur jie laukia 
teismo.

Dargi pažymiu jog šis kai
mas yra labai nuo kultūros 
nutolęs: laikraščių neskaito, 
jauni vyrai per naktis tran
kosi, geria.

Ką tik iščjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

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

IŠŠALO MEDŽIAI
Plyniai (Padovanio vai.). 

[Žmonės jau sėja laukus ir 
džiaugiasi sulaukę šilto pa
vasario. Tačiau liūdna, ka
da akys žvilgtelia per langą 
į sodą. Mūsų sodai, tėvų so
dybų papuošalai,‘kuriais gė
rėdavomės vasarą pavėsiau- 
dami, rudenį skindami gar
džius vaisius, šią žiemą iš
šalo. Iššalo kriaušės, slyvos 
ir vyšnios. Kai kurios lau
kinės ir pusiau laukinės 
kriaušės neiššalo. Tos, ku
rios buvo lepesnių atmainų, 
visos iššalo. Tą pat galima 
pasakyti apie slyvas ar vyš
nias. Be to, žmonės šneka, 
kaj. giriose yra daug iššalu
sių eglių. .

“Slowo” praneša apie 
naujus komunistų agitacijos 
būdus Vilniaus krašte. Nau
jos komunistų akcijos esmė 
ta, kad specialiai deleguoti 
komunistų agentai apvaži- 
neja atskirus kaimų rajonus 
kaipo sėklų pardavėjai. Sėk
los parduodamos už labai že
mą kainų, bet įvyniojamos į 
komunistiškos literatūros la
pelius, kurie tuo būdu pa
tenka į ūkininkų rankas. 
Keli asmenys su tokiais sėk
lų pakeliais suimti.

“Židinio” 4 nr. p., L. Gi
ra straipsnyje apie “Dvi se
seris Jvanauskytes” atsklei
džia labai įdomią mūsų lji-e- 
natūros paslaptį. Pasirodo, 
Lazdynų Pelėdos slapyvar
džiu via rašiusios abi sesers 
Ivanauskaitės. Viena jų, vy
resnioji, jau yra mirus, o 
antra, jaunesnėj i, dar gy
va.

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

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

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

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KŪN. PROF. PR. BUCIS, M. I. C.

Labai įdorii knyga. Aprašymas'žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Pūčio, M. J. d kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $I.$0. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
386 West Bfoadvay, % South Boiton, Mass.

t.i; * e.* . Z|f: f »'•.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
K nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 
gį-.rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
& gAisą papasakos.
S '.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
, Jšos lietuvių katalikių jnoterų žurnalas, leidžia- 

iė^inas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- 
" tpaliais moterų klausimais, sale Žinių iš viso pa- 
į šaulio moT erų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
| riaill) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
f mų ūkis, 4) Mandaglimas, 5) Literatūros sky-- 
£ Hus ir kiti.

. “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
l Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
F yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
t ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 
r , UŽsakvmus siųskite šiuo adresu: 
K . ' “MOTERŲ DIRVA”
t W. 24 Street, Chicago, IU.

UŽ KĄ 8UK0NF1SKAV0 
“VILNIAUS RYTOJŲ?” 

Vilnius. — Gegužes 8 d. 
Miesto S terasti jos įsakymu 
buvo sukonfi8kuotas “Vil
niaus Rytojaus” Nr. 19. 
Už ką sukonflakuotas, iki 
šiol ofioijaliai nepranešta, 
tik lenkų spaudoj pasirodė' 
žinių, kad ųž “Lenkijoje” 
ir “Apie mokyklas.” Tokio 
straipsnio visai ir nebuvo, 
matyt turima galvoj straips
nelis “Daugiau kantrybės.” 

Sukonfiskavus išleido ki
tą, sumažintų numerį ir to
dėl skaitytojai gavo jį vė
liau.

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAK- 
HbHŲ MINĖJIMĄ# KAUNE 3 f • .

Gegužės 9 d. Kaune 'val- 
i^ybėtfrteatre buvo suruoštas 
įpatidos atgavimo 25 metų 
įį&aktuvių paminėjimas, 
^kilmingame posėdyje; gar- 
ft^prezidiumo vietose sėdė- 
įo senieji' tėvvnės mylėtojai 
lOrta/’ “Viifpo/* “Ap- 

fralgbs, ”Tėvynės Sargo ’ ’ 
redaktoriai bei arti- 

a»ji bendradarbiai: dr. K. 
Įjfflalūs,. kan. Tumas-Vsdž- 

dr. J. Šliupas, prel. 
U Jakštas - Dambrauskas, 
oreL Maironis-Mačiulis, ge- 
lerolaš Bulota, prof. adv. P. 
jeonas, Kriščiukaitis-Aišbe. 
'Posėdis pradėtas tautos 

timriu, paskui prof. V. Bir- 
IStos žodžiu. Po jo sekre- 
crritts perskaitė redakcijų, 
tganizacijų ir pavienių as- 
hfenų sveikinimus pirmie- 
feins Spaudos darbininkams 
i? Inlygnešiams. Sveikino 
r latvių žurnalistų sąjunga, 
’oliail kai bėjo, vienas “Auš- 

redaktorių dr. J. Šliu
pas, -“Varpo” redaktorius 
f4 K. Grinius ir “Tėvynės 
iarg’o” ir “ Apžvalgos” buv. 
edaktorius kan. Tumas- 
Vaižgantas. Kalbėjo vienas 
r knygnešių vardu.
& . '■
-Po&ėdis užbaigtas -orkes- 
?ni sugrojus “Lietuviais e- 
Bnė mes gimę.” 
^Puriau aštuntą vai. vaka- 
IP vięi spaudos veteranai, 
Uygilėšiai ir žurnalistai su
rinko prie karo muziejaus, 
fek. atatinkamų ceremonijų 
pandos veteranas A. Kri- 
Bukaitis-Aišbė ir žumalis- 

š-gos. pirm. dr. Purickis

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungų ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo ;ų vargus, kovas ir laimėjimus.

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
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 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.



t

J

9

'*5

JAUNIMO DARŽELIS
šį skyrių yeda DSD£ ANUFRAS

I

į <'

lėkštelę ipl^.

k) Nesikabihk servetėlės už kaklo, het
da) ant kelių, kad nesutemus drabužių.

l) Nemirkvk duonos lėkštėje, arba plutelių ar riestainių arbatos 
puo<Uikv.

m) Norėdamas ataušinti arbatą arba kavą nepilk jos į 
negerk iš jos lyg kažkur nesvietiškai skubėdamas.

n) Neimk mėsos, sviesto ar pyragaičio atsipiaudamas su savo pei
liu arba cukraus su savo šaukšteliu—imk su tuo, kurs bendrajame 
inde tam reikalui padėtas. .

o) Nesitampyk kojomis po stalu, neištiesk jų per toli kad neuž- 
gautum kito kojų; netyčia užkliuvęs nepamiršk pasakyti kam reikia 
“atsiprašau,”

✓

GYVENK .7 R KOVOK
Gyvenimas mūsų,—kova begalinė 
Kovoti privalom, kovot visados 
Kol juda-banguoja gyvybė krūtinėj 
Nuo pat mažumos lyg karsto lentos.

Galingas tas šiandiena, kurs dirba, kovoja, 
Spėkų negailėdamas veikia karštai, 
Kurs pirmas į eilę kovotojų stoja 
Ir kitus mokina kariauti tvirtai.

'Ne tas yr’ gal'ngas, kurs daugk gal kalbėti, 
Bet tas — kuris kalbą nušviečia darbais; 
Kuriuos lyg saulutę mes galim regėti 
Bešviečiančią mums padangėj augštai.

Kova tarp silpnuolių tvirtuosius gamina, 
Kurie skaldo uolą ir akmenis kietu?. .

Kova gi už būvį kariauti užmoka
Ir tveria širdyje mums norus tvirtus.

Tad stokim į kovą, jaunime brangus 
Kovokim už tautą, savo mylimiausią 
Prikelkim iš vargo tėvynę brangiausią. f

J. T.

KODĖL
perdaug žingeidus. Daugelis vaikelių turi tą vieną ypa-Nebūk

tirigą silpnybę visumet parodyti savo žingeidumą, vis klausdami KO
DĖL? Gyvenimas—mokvkla. Tai aiškiausia tiesa. Gyvenimas rei
kalauja kad mes žinotume kiekvieno daikto ar veikimo priežastį ir 
tikslą. Bet kuomet vaikelis pradeda perdaug savo protelį dėti į da
lykus, kurie ateityje kuo aiškiausiai pasirodys, tai atėjo laikas sau 
pasakyti: “Užtenka, perdaug toli nužengei. Sustok. Nebūk perdaug 
žingeidus.’’

MANDAGUMAS
Patarlė sako: “IŠ medžio pažinsi vaisių.” Taip ir gyvenime, žmo

gų gali pažinti ir spręsti iš jo elgimosi. Kitaip mes ir negalime aiš
kiai sakyti ar žmogus blogas ar geras, negu pirma mes pažiūrėsime į 
jo kasdieninius pasielgimus.

Tankiausiai kuomet svečiuose atsisėdi prie stalo, tuomet gali būti 
teisėjas ir spręsti ar žmogus turi kokią nors gyslelę mandagumo 
ar ne.

Paduosiu keletą taisyklių, kaip reikia elgtis prie stalo, nežiūrint 
ar tu vienas tenai esi. ar su namiškiais, ar draug su garbingais sve
čiais.

a) Valgydamas, neužimk prie stalo per daug vietos, abi alkūnes 
nžsidėdamas, vpač jei esi tarp daugelio svečių: tenkinkis siauresniu 
plotu.

b) Nesi čiaupk ir nečiupk iš tarpdančių įsispraudusio valgio tru
piniu. , r . •

e) Nelaižyk pirštų ir peilio ir nedėk su peiliu į burną maistą. 
įh d) Nežaisk pirštais ai t stalo.

e) Nekalbėk su kąsniu burnoje; nori kalbėt, kalbėk nurijęs.
f) Valgydamas ką tirštą ar srėlnlamas sriubą nešnirpšk per nosį 

ir nesriubčiok garsiai.
gi Valgių protarpiais nežaisk peiliu, šakute, lėkšte, druskine ir 

kitais daiktais.
h) Arbatą ar ką kita užsisaldinęs. maišyk cukrų neskambindamas 

šaukštuku į puoduką.
i) Ką nors pasakodamas prie stalo nepaišyk, nebraižyk ko nors 

su šakute, peiliu lėkštėje arba ant servetėlės arba staltiesės.
j) Negražių, nejnalonių dalyku prie stalo nepasakok.

A. Vaičiūnas

PAS AKA
*- Šaltas žiebtos vakaras. Langai apšalę, o už lan
go vėjas neramuolis staugia ir švilpia, lig norėda
mas prasiskverbti pro langą keleivis ir čia, sukilti. 
Kambary šviesu, šilta. Vaikai, susėdę apie stalą 
prašo senelio, daug buvusio, daug mačiusio papasa
koti pasaką, šimtametis senis vaikams papasakojo 
Įdomią pasaką:

“Kitą kartą, tai buvo labai senai, kuomet žmo
nės nežinojo elektros, telefonu, radio, kuomet ne
buvo dar gelžkeliu. aeroplanų, šalyje, kurioje buvo 
nepereinamos girios, gyveno prie vandenių vande
nėlių, prie upių upelių sriaunų, garbihga tauta, se- 
na-sena kaip pasaulis. Kuomet toje šalyje jie ap
sigyveno. niekas to negalėjo pasakyti; vieni spėjo, 
kad semi senovėje jie atėjo iš Rytų, kiti spėjo, kad 
iš.vakaru, liet niekas ir po šiai dienai negalėjo įspė
ti, išlair jie atsirado. Tos tautos vyrai buvo tvirti 
kai ąžuolai, raudoni kai bijūnai, skaistūs, kai dobi
lų žiedai. Jie savo neapleisdavo; kito nenorėdavo; 
buvo begalo ištvermingi, darbštūs, dori ir kantrūs. 
Moterys buvo skaisčios kai rožės, tyros kai rūtų la
peliai, mėlynakės, skaistaveidės, lieknos kai liepos, 
plonos kai nendrės. Jie mokėjo savotiškų gražių 
dainų, kurias darbus pabaigę dainuodavo, o švento
mis dienomis eidavo į šventus ąžuolynus pagarbin
ti savo dievaičių. Taip jie gyveno ilgus metus lai
mi ngai ir turtingai tuomet nenorėdavo mėsos val
gyti, kurios apsčiai turėjo, pasigaudavo žuvį;, ar 
paragaudavo saldaus midučlo kurio tos šalies bi
telės labai daug prinešdavo. Žiemą, nuo šalčių jų 
kūną dengdavo, Jokių, vilkų ir kitų žvėrelių kailiai,

< •
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GINČAS
Karvė, arklys ir šuo susiginčijo, kurį jų šeimininkas labiau myli 
“Žinoma mane,” atsako arklys. “Aš jam arklą ir akėčias trau

kiu, malkų iš miškų parvelku, jį patį miestą vėžinu.; Žūti] jis be ma
nęs!” \

“Ne, šeimininkas mane labiau myli,” sako karvė, “aš visą jo šei
myną pienu maitinu.” .

“Ne, mane,” urkščia šuo, “aš jo turtą saugoju.”
■ Atėjo šeimininkas, atnešė šuniui patakt, karvei padėjo šieno, ark

liui 2obHų ir visus tris sutaikė.
\ ■ ■

NEBŪK PAVYDUS
“Kodėl jis turi, kodėl ne aš.” Tankiai mes girdime žmones taip 

kalbant, berods jie patys nieko neturi prie savęs. Pažiūrėjęs į žmo
nes kurie taip kalba, matai kad jie gražiai, apsirengę, veide išrodo 
sveiki linksmi. Nežiūrint kad ir vra pas juos visko užtektinai, vie
nok jie vis nepatenkinti, vis skundžiasi: “Kodėl jis turi, kodėl ne 
aš.”' .

Vaikelis kuris iš jaunų dienelių pradeda tokiomis pėdomis eiti, 
ištikrųjų turėtų sustoti ir rimtai pagalvoti kad atėjo laikas išrauti iš 
savo širdelės tą pavydą ir Uždegti didesnę art.ymo meilę savo gyveni
mo troškimuose.

Kiek mes pasaulyje šiandiena atrastume nelinksmų,vaikelių. Ko
dėl jų yra tiek daug Atsakymas lengvas. Jie perdaug rūpinasi ką 
kiti turi, ir nepasižiūri kad jis turtingesnis už visus kitus.

Nebūk pavydus.

Dėdė Anufras negalės Jonui Tarvydui atsidėkoti už. visus rašte
lius kariuos jis prisiunčia. Štai pamokinančios eilutės.

MELSKI^
Melskis iš- ryto, akis tik pravėręs.
Dėkuoki Dievui, kad vėl atsikėlęs, 
Galėsi dirbti, gyvenimu džiaugtis, 
Viešpačiui gelbstant, turtus danguj krautis.

Melskis vidurdieny, nors valandą trumpą. 
Dėkoki Dievui, kad užlaikė sveiką, 
Prašyk, kad tavo protą Jis apšviestų, 
Valią sustiprintų, malonių suteiktų.

Melskis labiausia vakarui atėjus. 
Dėkuok už visa, „ Prašyk, kad rytojus 

'Taip pat iššauštų. tu melstis galėtum,' 
Ir malda, darbais dangų užsipelnytum.'

t

J. T.-

Būkite geri. Skaitykite ‘Jaunimo Darželį.” Rašykite raštelių ir 
man prisiųskite.

Su Diev’. Kitą savaitę pasikalbėsime.

o vasarą sveikas marškomis parėdas. Visus juos
valdė išrinktas vvriausis kunigas, kuris tvarkė ne
tik jų dvasios, bet ir kūno reikalus. Bet vieną die
ną atjojo pas juos iš vakarų pulkas medžiotojų ir, 
įsuradę turtingą šalį, pranešė saviemsiems kurie su
rinkę didelę kariuomenę, ėjo per nepereinamas gi
rias jas degindami, kad užimti tą šalį, ją paverg
ti, prisiplėšti turtų ir grobio; Ir prasidėjo toje ša
ly, negirdėtos kovos, kilo gaisrai, badas, vargas.... 
Turto tie užpuolikai prisiplėšė pakankamai, bet 
šalies p.avergti nebegalėjo. Antrą kartą, dar su 
didesne kariuomene atėjo, bet šį kartą turėjo be 
nieko grįsti, nes tos šalies vyrai išvijo priešus iš 
tėvų žemės. Kiek kartų priešai į tą šalį žengė, tiek 
kartų, su didžiausiais nuostoliais, turėjo grįžti, nes 
tos šalies gyventojai, kiekvieną kartą buvo pasiren
gę priešą sutikti. Bėgo metai po metų, amžiai po 
amžių ir vis tos šalies gyventojų niekas negalėjo 
pavergti, nors visas pastangas dėjo. Negalėdami 
nieko padaryti, sutarė pavergti apgaule.

— Štai—sako—nuvyksime kaip svečiai, paskui, 
Įgiję pasitikėjimo tarp vyresniųjų, gausime įtakos 
ir vyresnius patraukę savo pusėn, galėsime paverg
ti ir tą šalį.

Daug kartų jie bandė tokiu būdu pavergti, bet 
vis nepasiseke, nes vaišingi tos šalies gyventojai, 
pamatę tikruosius svečių siekius išvydavo šalin, o 
kas nepaklausydavo; nuvesdavo į girią ir paklaidy- 
davo.

Ir sumanė po tą šalį skelbti naujas tikybas, o 
tuos, kurie toms naujovėms pritardavo,—apdova
nodavo.. . Pasiliejo brolių kraujas.Aukurai buvo išdraskyti, seni kunigai išvaryti!.. Ugnimi ir kardu platino naujovės. Nušvito tos šalies padangės gaisrų ugnimi ir tamsą ją naktį

v

Akių Ligos ir Nešvarumas .
• --------•

Akių ligos, kurios atsiran
da dėl nešvarumo, nežiūri, 
žmogaus amžiaus, jomis ap
serga ir naujagimiai kūdi
kiai ir seneliai.

Naujagimiai akių ligomis 
suserga dažniausiai dėl mo
tinos kaltės. Dažnai moti
nos nesirūpina savo kūno 
švarumu; jei nešvariomis 
rankomis liečia kūdikių 
akis, tuo būdu savo baltą
sias įneša į naujagimių akis. 
Tokie kūdikiai dar 'pirmo
mis gyvenimo dienomis ap
serga suųkiu akių gleivinių 
plėvelių uždegimu. '

Mūsų aklųjų tarpe nema
žas skaičius yra apakusių 
tiktai dėl nešvarumo, 
šviesos neteko anksčiau, ne
gu šviesą spėjo pažinti.

Įvairūs akių karščiavimai 
pranyksta ir vėl atsiranda 
dažnai tiktai dėl to, kad kū
dikiai nešvariam vandeny 
maudomi, nešvariais skalbi-

Reikia:

v*

■v •

Jie

1. Veidą šluostyti kiekvie--J^
nam savu švariu Tankšluos-n-^* 
čiu: _

2. veidą plauti švariame- <3
vandenyj, kuriuo dar niekad į 
nesiprausė; .

3. akis pirštais be reika*J$ 
lo neliesti; liesti gi tik šva-*-,^ 
rionris rankomis;

4. akis šluostyti švariais-^
skuduriukais, Švariomis 
sinėmis; z . a-O

5. gulėti ant švaraus pa*. 'I 
t alinėje;

6. žiūrėti, kad namie nen.gi 
būtų dūmų ir dulkių.

Kaip matote, visur ir vi- 
suomet reikalinga yra š v a- 
r a . Tokią švarą galima ttf- ja 
rėti tik tada, kada švaros.^ 
palaikymu rūpinsis visL-J 
Kiekvienas turi rūpintis sa*.t J 
vo asmens, savo guolio ir biL-lfJ 
to švara. Bet tuo ypač turįj^ 
būti susirūpinusios mūsų.?^ 
šeimininkės.AI ūsų krašt e sumažės tas--.J 
begaliniai didelis nesveiko- 
mis akirrfis vargstančių žmo-,^1 
nių skaičius ir mes sveiki©-^ 
ji apsaugosime savo akis 
nuo užsikrėtimų tik tada,—7^ 
kada visi imsimės ir nuolat^js 

1 būsime susi lūpinę visur ir - J 
visuomet palaikyti* švarą.

Dr. J. Marcinkus^ 

(“Lietuvos Aidas”)

BRANGŪS TAUTIEČIAI J 
___ * * *

Kas ugdytų Jumyse Brollai-Užjnrie- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto-) y 
sios šaleles Lietuvos? Kas nuolat pa-.Tįi 
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata- 
ūkiškojo idealizmo ugnĮ?.. <

r ,-r Tai dar prieš Didi JĮ Karą pta. .-j 
čiat Žinomas ir visų mylimas, dideliu, * 3 
paveiksluotas, gražus savaitraštis -j 
“šaltinis.” Jis nori tarnan- - 
ti visai katalikiškajai visuomenei.^-* 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. i, J- 

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

Jei dar neesi susipažinęs su “šaltu 
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-r{ susipažinimui nemo- . 
karnai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
uSaltinion A dministraciĮą jį .-■'■r' > —----- ----------------- ----------

akis, nes nežinojo, ką aušros spinduliai ir varpo j 
gaudimas reiškia!.. . S

Ir iš samanotų bakūžių išėjo pranašai, kurie pa- 
skelbė vergijai žūt butinę kovą!.. ,

Nelygi tai kova buvo! Pamatę svetingieji pa-'-5 
vergėjai, kad gali šalis atbusti, tuos pranašus isva- 
rydavo iš gimtosios žemės, uždarydama į tamsius 
urvus, kardavo, šaudydavo ir visai naikindavo!. . J 
Bet, jau nebegalėjo išnaikinti, nes vietoje vieno, 
stojo keli ir žadino šalį iš miego!..

Ir atbudo žmonės! Ir paskaitė raštuose apieW 
savo garbingąją praeitį ir griebėsi aštraus kalavi-^ 
jo!.. Iš kaimų į kaimus ėjo gandas trimito iš bočių g 
kapų, kad atėjo metas numesti svetimą jungą ir da- || 
bar, kaip senovėje:

“Kur lygūs laukai, 
Snaudžia tamsūs miškai, 
Lietuviai—barzdočiai dūmoja, 
Galanda kirvius, 
Kalavijus aštrius 
Ir bėrąjį žirgą balnoja!”Taip ir dabar, iš tolimų kaimų, iš tamsiųjų girių rinkosi jaunieji berneliai savo šalelę išvaduoti, ird savo tėvvnę atstatvti!Vėl nušvito tos šalies padangė gaisrais, sudrebėjo žemė!.. Užsidegė kerštu vergo krūtinė, atgi- ’ mė bočių kraujas ainio širdy!.. , ,Kiekvienas tos šalies gabalėlis buvo krauju at- i pirktas. •Iš senosios pilies iškilo vytis ir tos šalies padalė gėje, kaip ženklas pergalės iškilo!.. Ir atstatė vM savo valstybę narsieji tos šalies vaikai. Ir aplauK'J sparnus visiems trims ammsl..— Užbaigęs senis savo pasakojimą, paklausi - vaikų: Įspėkite, apie kokią šalį aš dabar jums pa- i šakojau?—“Lietuvos Keleivis.”

niais sausinami ir vilkėjami, 
nešvariais pirštais liečiamos 
kūdikių akys.

Vaikai ir užaugę žmonės 
dėl nešvarumo serga nuolat 
pasikartojančiais akių glei
vinių plėvelių uždegimu, ir 
per tai kartais net visai ap
anka.

Ir trachoma yra nešvaru
mo liga. Ten, kur žmonės 
švariai gyvena, trachoma 
nėra ir būti negali. Svei
kas trachoma apserga tik 
tuomet, kai iš trachomuoto 
žmogaus akių pūliai (traiš
kanos) patenka į' sveikojo 
akis. ^Vartojant -burnai 
prausti tą patį vandenį, ku
riame nusiprausė trachoma 
sergąs’ir tą patį rankšluostį, 
galima trachomą i savo akis 
pernešti.

Taigi ką reikia daryti, 
kad apsaugotume akis nuo 
trachomos ir kitų sunkių a- 
kių ligų?

ATSILYGINO

Berniukas (į draugą): Tavo tė
vas kurpius, ir tu avi suplyšusio- 
mis kurpėmis.'

Draugas; O tavo tėvas yra dan
tų gydytojas, ir tu turi tiktai vie
ną dantį. Iš “Moustique” L. V.

GUDRUOLIS
Mažas mokinys kalba sau vie

nas: •
— Aš tikrai nežinau, ką turiu 

šiandien žaisti. Tėtis sakė, kad aš 
turiu pamokas ruošti rytojui. Bet 
palauk! Jau aš sugalvojau, ką 
veiksiu. Aš turiu pinigą, aš jį me
siu. Jei jis nukris puse su skai
čium į viršų, aš žaisiu plėšiku, jei 
jis nukris kita puse į viršų—aš 
žaisiu sviediniu, o jei jis atsistos 
ant briaunos — ruošiu pamokas, 
kad tėčiui padaryčiau malonumo. 

“Rugby observer” L. V.

■baigia.

Mokykloj eina sakymo lavybos. 
Mokytojas sakinį pradeda, moki- 
nys-

Mokytojas: Žmogaus atvaizdas
turi akis, bet negali...

Mokinys: Matyti.
Mokytojas: Turi ausis, bet 

gali...
Mokinys: Girdėti.
Mokytojas: Nosis turi, bet 

gali...
Mokinys: Nosies valyti.

“Šaltinėlis

ne-

ne-

> >

RŪBAI RANKOMS

Mokytojas: Pasakykit man, ko
kius žinote rūbus.

Vaikai: Sermėga, palotas, lie
menė, kailiniai, kepurė...

Mokytojas: Taip. Na pridėkite 
dar rūbą rankoms.

Praniukas: Kelinių kišeniai.
Išlaikr. “Paun” L. V.

visą tos šalies padangę nušviesdavo!.. Degė trobe
siai, turtai, pilys, miškai ir visa gerybė.. .

Nuo to laiko tos šalies žmonės pakliuvo i amžių 
vergiją. Pasklido po tą šalį-šalužėlę ne gegutės ku
kavimai, ne lakštutės dainavimai, ne bernelių do
bilėlių ir mergelių-lelijėlių linksmi juokavimai, bet 
vargo vargužėlio raudos:

U

“O varge, varge, vargeli mano, 
Kada aš tave jaunas išvargsiu. 
Kada numirsiu, viską užmirštu, 
Tada aš tave varge išvargsiu!”

/

Šita skausmo giesmė skambėjo po pavergtą, kitkart 
laimingą ir turtingą šalį!..

Apsiniaukė tos šalies padangė. Tiršti debesiai 
uždengė saulutę. Pakilo trys arai ir nulėkė į tą ša
lį,. kad ją išdraskyti, išnaikinti ?.. Taip ėjo amžius 
po amžiaus... Žmonės gimė, kad vargti, vargo ir 
mirė saulutės nepamatę, jos spinduliais nepasi
džiaugę.. . Buvo paniekinta ir gražioji kalba, ku
ri vien vargšo pastogėje dar girdima buvo... Bai
sų skurdą nešė tos šalelės gyventojai ir jau buvo 
nustoję vilties, nakties sapnai, vaizduojantieji-gar
bingą praeitį, neramiu mtiegu užmigusį baudžiau- 
hinką laiks nuo laiko tik žadindavo... senieji pilia
kalniai naktimis atgydavo; — ten bočių karžygių 
dvasios vidurnakčiais išeidavo iš savo kapų ir liūd- 
nai žiūrėdavo į pavergtus ainius... Ant galo buvo 
uždrausta viešąja senovės kalba kalbėti ir melstis... 
Jau pasaulis užmiršo apie tą šalį, tik istorikas, var
tydama apdulkėjusius istorijos lapus, skaitydavo 
apie tos šalies praeitį.Miegojo, sapnavo žmoneliai neramius sapnus!.. Verkė, dejavo ir kentė vargo prispausti didvyrių ir garbingos giminės ainiai lig toliai, koliai pamatė aušros pirmuosus spindulius.O kaip galingai sugaudė varpas: kelkite, Icelki- kelkite! Visi sujudo ir pradėjo bailiaite, trinti

*
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Ir visa

O žentyn, į pakalnę — .
Snaudžia lūšnos—miestelis, 
Kamuoliai baltų dūmų ' x 
Kaip vaivorykštės kelias.

(Spau los išsikovojimo 25-rių metų sukaktuvių proga)

Jo liežuvis nukaro: 
Kaminuose—ne dūmai,- 
Šoka riebūs veršiukai, 
Lekia krykšdamos žąsys.

Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės. — 
Prof. St. Šalkauskis. '

Miškas dar labiau juodas, 
Sniegas dar labiau* baltas. 
Šaltis ba rškina kaulus 
Seno alkano vilko.

IS SPAUDOS ATGAVI 
MO ISTORIJOS

W ai WTamstos pusėje tiesa — pri* irųąiu katalikų tikybų, <x ‘.Viršininkas mielai sutiko, pave jam kambarėlį, kapie jaunasis pirklys galėjo rainiai gyventi ir ieškoti trokštamosios tiesoj. .. .| Viršininkas, kasdien aiškino jam katekizmą įr, kad geniau galėtų pažinti'katali- kų tikybos tiesas, duodavq pasiskaityti įvairių knygų.Pirklys nueidavo bažnyčion į pamaldas ir matydavo visas bažnytines apeigas. Baigėsi jaū antras mėnuo nuo pirklio atvykimo yie- nuolynan, ir viršininkas pabaigė aiškinti katekizmų.— Tamstos pusėje tiesa, tarė pirklys.—BetMetęs prekybą, jaunasis pirklys, išvažiavo ieškoti tiesos. Pirmiausia manė pažinti katalikų tikybą, o vėliau kitas krikščionių sektas. Vienam pažįstamam patarus nuvyko pas vieno vienuolyno viršininką.
— Tėve, aš ieškau tiesos. 

— Tarė -jis viršininkui. —

Tėws jo knpcziste bovijos 
Ir Franciszkus priprowijos...

Iš šioj giesmėj pasitaikomo mano-globėjo vardo 
išmokau ir. savo paties vardą pakrevezoti. Šitą 
nepaprasto drąsumo mintį man pakišo manoji 
mamelė kuri, sėdėdama vieną kartą staklėse, at
vertė man atatinkamą kantičkų vietą ir paska
tino užrašyti žodį “FRANCISZKUS.” Aš tai 
padaręs tuoj pubėgau į kitą stubos galą pasigir
ti savo podžiui.

Negaliu praleist, pagaliau, nepaminėjęs, kad 
anose kantičkose būdavo liečiamos net didžiosios 
politikos problemos. Štai atsimenu vieną vietą, 
kuri šiandieų cenzūrai būtų sudariusi nemenką 
problemą, ar ją praleist, ar išbraukt. Nagi štai

Sėdi vilkas ir laukia.—
Greit užges tos pašvaistės spalvuotos, 
Juodos lūšnos kietai bus įmigę.
Tad pakils senas vilkas
Ir sustaugs—
Senas alkanas vilkas
Ir jo kruvinas žygis—

(“Ateitis”)

WaikB i szmotus sukapotas kad žegnoj \Vicentas 
Tuojau szmotal sukapoti lszpažin jog szuentas.

Ne iš kur kitur, kaip tik iš čia, aš sužinojau ir a- 
pie savo patroną, kas jis toks buvo. Čia su dėde 
giedodavova: 1

Tėve!
aš katalikų tikybos negaliu 
priimti. Eisiu pažinti kitų 
tikybų gal ten rasiu dar tik
resnę tiesą,

— Eik, sūnau, tegu Die
vas tave laimina,—Tarė vir-

Pirmoji spausdinta knyga, kuri man pateko, 
nežinau kokio didumo vyrui, į rankas, tai buvo 
nežinau kokio autoriaus pagamintas “Lemento- 
rius.” Jį man parvežė tėveliai vieną gilią žiembs 
naktį parvažiuodami iš Pilviškių (tur būt buvo 
“jomarkan” važiavę). Tą, kitokios rūšies do
vaną, negu priprastas “pyrago” gabalas, aš jau 
savo žinion, rodos, paėmiau tame pat vidurnak
ty, kadangi buvau atbudęs, kai tėveliai buvo su
ėję i “stubą.” Rytojaus dienos rytą saulutė švie
siai švietė, ir aš jau šipuliuku baksnojau į lemen- 
toriaus raides. Lementorius prasidėjo rašytomis 
raidėmis, mažosiomis ir didžiosiomis. Prasidėjo 
tokia eile: Aa .\ą ir tt. Mane namiškiai mokė, 
kaip reikia skaityti: a, un, bė, cė, dė ir tt. Bet 
atskiras raides baksnot, rodos, greit nusibodo, ir 
aš, po kiek'Jaiko, atsiverčiau savo knygą nuo kito 
galo ir pradėjau skaityt... ministranturą. Ga
vau subart ir buvau grąžintas į pradžią...

Antrajame puslapy po raidžių, rodos, bene ė- 
jo tokios “štukos:” Babėbi bo bu, Ca eė ei cocu, 
T)a dė di do du ir tt. O jau trečiame puslapy tai 
tikrai kad ėjo poteriai, kurių žodžiai buvo su- 
skirstyti į skiemenis: “Tė-ve mfi-sų, ku-ris e- 
si .. ”5 Kai tardavau “kuris esi.” tai vis išeida
vo lyg “kur rišiesi.” Kur tu čia rišiesi — taisy
davo mane. — ar į pakalnę ?.. •

Salomėja Neri

VILKO SVAJONES

11,.,/>„■ 
riėmė prekyba. Važinėja po įvairius kraštus. \ Susipažino su įvairiais* žmonėmis ir su jais nesykį kalljėdavdsi apie tikėjimą. Kiekvienas sakydavosi, kad jo tikyba yra tikroji tikyba, o kitų visų— klaidingos! Jaunasis pirklys sumanę daugiau patyrinėti kitas tikybas ir tuomet visiems .kitatikiams iš- rodytį jų klaidas ir visam pasauliui paskelbti, kad tik viena liuteronų tikyba yra tikra.

1795 m. Lenkija, o su ja ir Lietuva, galutinai prarado "M«avo nepriklausomybę ir ati- 
įeko Rusijai. Lenkų ir Lietuvos bajorija kęletą kartų 3<ėlė maištus prieš pavergė
jus, norėdami atkovoti pa
vergtąją' nepriklausomybę, 
Jąčiau nieko nelaimėjo. Po vieno tokio sukilimo, buvusio 1863 m., sukelto tai}) pat "Lenkijos bajorui ir Lietuvos 
jdidikų, Rusų valdžia uždraudė lietuviams spausdin- 
jb lietuviškas knygas. Tas 
/liūdnas faktas įvyko 1864 Jn., po kurio seka Lietuvos Istorijoj kruvinas, niekumet 
Neužmirštamas lapas.» Ko Rusai uorėj o, uždraus- liami 'lietuviams spaudą ? 4tieko daugiau, tik paverst Atbus rusais. Jie labai gerai '“žinojo, kad uždraudus spau- ną, pamažu išnyks ir lietuviškoji kalba, nes nebus kam gadinti lietuvių tar]>e tautiš- Skumo, gimftosios kalbos palaikymo.

Ir čia Rusai labai gudriai pasielgė. Jie Vilniuje kelius «metus leido lietuviškas knygas rusiškomis raidėmis, ti- Ękėdamiesi tuo būdu lietu- gtius pripratinti prie rusiš- l&ojo rašto, o tuo pačiu ir Štirie rusiškosios kalbos. •. O Įjcai tauta užmiršta, savąją įkalbą ir priima svetimąją, ^tuomet ji yra žuvusi. To vie- Ho tiktai ir Rusai norėjo.

Žinb!ta.-~Bėt nesiduok są* 
klaidinti. Nepamesk tos sos, kurią atradai IPraslinko pusmetis. Vieną ankstybą rytą, jaunasis 
pirklys vėl atsirado prie vienuolyno vartų. Kuomet brolis durininkas pakvietė viršininką, pirklys prabilo:. — Niekur, Tėve, neradau tiesos, O vįen melagystę ir klaidas, Tiktai katalikųTa-? kyboje tiesa. Ji man pasidarė tuo aiškesnė, kuo daugiau pažinau kitų klaidas. Senai ieškojau tiesos, ųją suradęs nebenoriu ilgiau klaidoje pasilikti. Tėve! Suteik man krikštą.

/Labai nudžiugo viršininkas;' Nesykį jis savo maldose atsidusdavo už to pirklio sugrįžimą. Dar keletą dienų ruošė jį prie tos nepaprastos i.škilmės.
Bažnyčia pasipuošė 

džiaugsmo rūbais. Žmonių 
minios grūdėsi pamatyti tų 
nepaprastų iškilmių. Daly
vaujant visiems vienuolyno 
Tėvams ir broliams, virši
ninkas atliko iškilmingas 
apeigas — suteikė jaunajam 
pirkliui baltąjį krikšto rū
belį... Nežemiškas džiaugs
mas pripildė jo širdį, nes ra
do tiesą, kurios taip labai 
troško ir taip ilgai ieškojo.

Dabar jis laimingas, bet 
gaila jam saviškių, kurie 
pasilieka Liuterio klaidoje 
ir sumanė juos gelbėti; 
jiems parodyti tikrąją tiesą. 
Kad taip svarbus ir sunkus 
darbas geria pasisektų, jau
nasis pirklys apleidžia savo 
gimtinį kampelį ir įstoja 
vienuolynan. Dabar jis vie- 
nuol is-pranciškonas; uoliai 
rengiasi prie misijinio dar
bo. Po keletos metų jis su
grįš į savo numylėtąjį Klai
pėdos kraštą ir ves savo tau
tiečius prie tikrosios tiesos 
— Katalikų bažnyčios.

(“fiv. Pranciškaus Varpelis")

ANGLIJOS VALDŽIA NAU 
f JOSE RANKOSE

Herod* su Pilotu tok® xu tokiu kotu*) 
Burdami?® gyveno i stgada suėjo.Labai galimas daiktas, kad cituodamas iš atminties šiuos pirmuosius lietuviškos spaudos tekstus, aš ne visai tiksliai ęilavau jų ortografiją. Mat, negalėjau patikrint iŠ ųriginalo, kadangi tos rūšies kantiškos Šiandien bus tikra muzėjaus rote-

*) Nopnmanyk, skaitytojau, kad čia yra koks mbo kotas: Cig 
kotan—budeli®.

Tūkstančius wajsko bė jokio medaus
Ant tavves.

Arba štai atidengtos karo ugnies vaizdas, “dis- 
putoje aniuola su welniu diel griesznas duszes:”

Strielbas, armatas, kulkas, granatas 
I’erkunaj, žaibaj, smertis, klapatas 

Ant tawes.

Buvo užkliudomi ir anatomijos dalykai. Antai*, 
giesmėj apie “szwenta Wicenta Ferrerjusza” 
traukdavom:

- Klaipėdos apylinkėje gyveno viena nedidelė, bet turtinga lietuyių šeimyną: tė- vas,>motįuaip sųnųs. Tėv&i uolūs Liuterio'' tikybos išpažinėjai ir savo sūnų toje pat dvasioje auklėjo. Tėvas dažnai skaitydavo šv. Raštą ir aiškindavo saviesiems. Jis visa širdimi nekentė katalikų ir, ^aiškindamas šv: Raštą, smagiai keikdavo Kata- likų Bažnyčią už atlaidus, už švenč. P. < Marijos ir šventųjų garbinimą. « •Sykį tėvas skaitydamas šv. Raštą, paskaitęs žodžius’: “Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu meta pirmas į ją akmenį,” pridėjo: “Tie prakeikti katalikai sako, kad žmogus galįs būti be nuodėmės. ..- Jie garbina tūkstančius įvairių žmonių, kurie, anot jų, buvę šventi, tai yra
— neturėję nuodėmės.”

— Kas per žmonės tie ka
talikai? — paklausė susido
mėjęs sūnus' — Papasakok, 
teveli, iš kur jie atsirado? 
Ar jie tiki į Dievą?

— Ką čia tau pasakoti. 
Kai užaugsi—sužinosi. Da
bar tur vįstiek nesuprasi— 
paaiškino tėvas ir atvertęs 
kitoje vietoje skaitė toliau. 
Neilgai trukęs paskaitė žo
džius: “Būkite šventi, kaip 
mano dangaus tėvas yra 
šventas.”

— Žiūrėk, tėveli, pertrau
ke sūnus, — čia skaitai: 
“Būkite šventi?... Gal tie 
katalikai paklausė ir paliko 
šventi. 1 ’ . • '

— Tylėk! — suriko tėvas. 
Vaikas nutilo, bet jis ne

galėjo suprasti, dėl ko tėvas 
supyko ir nepaaiškino klau
simo.

Praslinko daug metų, sū
nus užaugo, išėjo aukštuo
sius komercijos mokslus.Vė- 
liau dar mokėsi Šventojo 
Rašto. Baigęs mokslą už-

------- — , . ■ ..............— ---------------

Na betgi prie poterių, rodos, ilgiausiai netru
kau. Išvariau, kaip iŠ pypkės “Tėve mūsų,” 
“Sveika Marija,” “Tikiu į Dievą Tėvą,” o po jų 
ir “Dešimtį Dievo įsakymų.” Tiktai kai pama
čiau, kad po dešimties įsakymų eina dar “Du di
džiausi įsakymai,” tai pabūgau. Na, mąniau sau, 
jau šiuodu didžiausiu įsakymu, tai kažin kaip į- 
valiosiu. Ogi pasirodė, kad tų dviejų didžiausių 
įsakymų nebūta nė dviejų pilnų eilučių. Nuo to 
laiko aš jų nė nelaikiau “didžiausiais įsaky
mais.”

Kuo buvo užpildytas tarpas tarp poterių ir, 
gale lementoriaus įdėtos, ministrantūros, nors 
kirsk it galvą maišu — neatmenu.'

Išvarius lementorių, reikia manyt, galima bu
vo imti^ kantičkų ir sėst su giedoriais į užstalę. 
O giędorius buvau “neprastas.” Su tėvuku (tė
velio tėvu) ir. su podžiu (dėde, tėvelio jaunes
niuoju broliu) kantičkas išgiedodavome skersai 
ir išilgai. Ir kokių tik žinių iš ten aš nepasemda- 
vau: pradedant nuo priešistorijos ir baigiant be
galinio didumo skaičiuotėmis bei karo technika. 
Nesijupkite! Ar taįnepriešistorinių žinių teik
davo giesmė apie “Adomą ir Jevą,” kuri, rodos, 
ir stovėdavo pačioj kaptičkų pradžioj, 
stuba skambėdavo, kai užtraukdavome :

Ii rojaus linksny miestą 
Yra Hewa iwne>ta (abi eili po 2 kartu)

Diei vobvola valgima 
Per žalczia pagundtuia 
Laukan Adomai žaras 
Jau ne tawa tas dwaras Ir tt.

O giesmes apie “wiecznasti” dėstė tikrą begali 
nių skaičių teoriją. Štai kad ir šis pavyzdys:

Kas surokuns žudėrln plauku* 
Plunksnas paukracsiu ir Jų taukus 
Wlg tai niekas priešą viecsnastl 
Kurtos galo nspal rusti.O iš karo technikos štai neperviršijamos strate gijos pavyzdys:

Prof. Pr. Dovydaitis

Keletas Trupinių Manųjų Atsi
minimų,. Surištų Su Lietu

viškąją Spauda

ŠO. ai
knygos užplūdo visą 'Lietu
vą, kiekvienam Rodydamos prispaudėjų pinkles, jų tikslus. Ir lietuviai nepasiliko kurti, — į spausdintą žodį jų atsiliepė tūkstančiai. Nežiurdami to, kad už knygų skaitymą bei platinimą jų laukia kalėjimai bei Šiferį? ja,- pasiryžta žūt būt gintis nuo varu diegiamos rusų kultūros. Didžiausias knygnešių tinklas nuo Prūsų ru- bežiaus ligi Rusų sienos apraizgo visą Lietuvą, gimtuoju žodžiu iš svetur guosdamas tėvynės vaistančius vaikus. Dar su didesniu į- 
nirtimir šoka kovon raudon- 
siūliai su lietuviškųjų kny
gų kontrobanda, tačiau nu- 
budusios lietuvių liaudies 
jau neįstengia nugalėti. Vie
ną knygnešį veža Sibiran, o 
į jo vietą stoja šimtas nau
ją, pasiryžusiij mirti, bet 
nesiliauti varius gražų tau
tos gaivinimo darbą. Kas
dien Į žandarų 'rankas pa
kliūdavo po keliasdešimtis 
pūdų lietuviškųjų raštų, bet 
daug daugiau jų pasiekdavo 
šiaudines mūsų kaimo pa
stoges, kur ruošė skaisčią 
Lietuvos ateitį.

Pagaliau 1904 m. šiaurės 
erelis, pajutęs prispaustųjų 
nerimą ir pagiežą, turėjo 
nusileisti ir tų metų 7 d. g(*- 
gužės grąžino mums savąją 
spaudą. Po sunkių 40-ties 
metų kovų už spausdintą lie
tuviškąjį žodį, pągaliau Lie
tuva atsikvėpė lengviau. E- 
mė dygti Vilniuje ir kitur 
nauji laikraščiai, organiza
cijos, kilo tautinis bei kul
tūrinis lietuvių susiprati
mas, kurio jokia jėga jau 
nebe įstengė sustabdyti; Ir 
nežuvo “Aušros,” “Švie
sos,” “Tėvynės Sargo” gra
žūs užsimojimai, jų vargai. 
Nežuvo tų nelaimingųjų 
kankinių ašaros ir kraujas 
veltui. Jų pasėtas grūdas 
prigijo lietuvių širdyse, iš
augo į didžiausį kerą, ku
ris nugalėjo tokį milžiną, 
prieš kuri drebėjo pasaulis.

“Šaltinis”



MADA

BMa pypkorui, bvda tabakoriui

virbeliais

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu

lybe, sumišimu ir net D] 
kaitimu.

Gula drėgnas rūkas 
Pamiškėj, laukuos. 
Plėšdamas dirvoną 
Už tave meldžiuos!

Merkiasi aušrinė 
Mėlynam dugne. 
Pilkas vieversėli 
Tu prikelk mane

Viską norįs \ patirti žmo
gaus protas negali pasiten
kinti esamomis mokslo, m#- 
po ir bendrai gyvenimo for
momis ir dėsniais/ Žmoni
jos protas, mokslas, menas, 
technika ir vaizduotė nuo
lat ieško naujų pažangos 
formų, Pirmiausia ta kryp
timi žengia mūsų vaizduotė, 
kuri nore įr Jąbaį išbujoda
ma, dažnai teisingai nuspė- 

Tas, kas vakar atrodė 
ir buvo tik mū

sosi 
min

Pievoj rista žirgą 
Klvkianti rasiu, — 
Pirmas art dirvonų 
Ir šiandien eisiu.

Prie kranto lauksiu rytą, vakarą 
Tiesiu rankas;

O! mano maldą tyliai kylančią 
Dievai supras!

Raškyk nors vieną žiedą kalbantį 
■' Skaudžiu balsu

Ir nešk man, nešk per jūrą šėlstančią 
Nors būt’ baisu!

Iškrito grūdas anksti nokstantis 
Melsvu akių

IejkOti jo? kaip močia kūdikio 
Lekiu,, lekiu. _

Idėjų pasauly taip pat 
viešpatauja mada su visaip 
savo kaprizais, kuriozais i? 
luošybe. .‘į*;

Mada valdo P™tingU£ 
kvailius, tik protingi klatj 
jos, kaip įpykę vergai, 
kvailiai, kaip atsidavę' kai 
bariniai tarnai.

Tur būt aliandros žydi mudviejų, 
Kaip sesės dvi?

Rausvi žiedai, tai tavo šypsenos 
Širdy gyvi. -

Pabelsk į mano langą temstantį, 
Įnešk šviesos,

O meilės sargas mūsų angelas 
Prie durų stos.

Vėliai vargdienėlės
Gegele kukuos,
Vėl griaudi dainelė 
Suskambės laukuos.

Radau raukšlėse tavo skepetos 
Šilkų gijoj \

Švelnuti, mielą "kvapą... mylima! 
Svaigau aš joj.

inžinierius Jamato padirb
dino aparatą, kuris remiasi 
elektros ir magneto savybe 
— vienvardžiai poliai atsis- 
tumia, įvairavardžiai prisi
traukia. Laivo generatoriai 
sulig piloto noro užtaisomi 
teigiama ar neigiama elek
tra ar magnetu. Generato
riams varomoji jėga teikia
ma iš. žemės radio keliu. Šis 
projektas (nors jo smulk
menos nėra tiksliai numaty
tos) yra vienas realiausių, 
turint galvoje daromus ban
dymus pasiųsti i tolį ener
giją ne vielomis, kaip ligšio- 
liai, bet be vielų.

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidUntj ir kitrj 
informacijų klauskit pas vietai 
agentus arba pas

Hambnrg-American Lite
209 Tremont St., Boston, Mflft

ja. 
negalimų 
sų vaizduotėje, šiandien jau 
kelia abejojimų, a rytoj gali 
virsti tikrenybėje. Pavyz
džiu Žįųl-Verno romanų po
vandeniniai laivai, orlaiviai 
ir lėktuvai amfibijos tuo lai
ku buvo yien tik Žiul-Verno 
vaizduotėje. Šiandien tech
nika dar 7 toliau nužengė, 
Žmogus yra taip sutvertas, 
kad juo daugiau jis gauna, 
juo daugiau nori. Dėlto gal 
dabar žmonijos vaizduotė 
dar labiau veikia, nuolat 
gimdo naujas idėjas, planus, 
nuolat senoms idėjoms deri
na naujus kelius. Viena iš 
tų galingų ir masinančių i- 
dėjų yra tarpplanetinis su
sisiekimas. Daugybė moks
lininkų ir rašytojų, kiekvie
nas savaip, sprendžia tą 
klausimą. Šiuo atžvilgiu pa
sižymėjo įvairūs rašytojai, 
kurie net sukūrė naują ro
manų rūšį — technišką ro
maną. Šiam rašiny aš, nau
dodamasis įvairiausių rašy
tojų romanų fabulomis, no
riu papasakoti, kokios prie
monės yra siūlomos tarppla- 
netiniam susisiekimui įgy
vendinti. i

Visos jos siekia vieno — 
atitrukti nuo žemės ir lakio
ti tarpplanetinėje erdvėje.

Žiul-Vemas. Foras. Graf- 
fini, Melzas, Žulavsgis ir ki
ti siūlo milžiniškas patran
kas, vulkanus ar tam tikras 
svaidomąsias mašinas. Žiul- 
Vernas savo veikale “Į mė
nulį’’ siūlo sukonstruoti pa

nagrinėtas, tik... deja dar 
niekas tikrumoje neišrado 
“stelbto.” Foras ir Graffi- 
ni savo veikalų didvyriams 
--leido-” sukonstruoti- para
bolinius, veidrodinius ref
lektorius ir “pritaikė” 
Maksvellio ir Bartoji įrody
tą dėsnį, kuriuo kiekviena 
energija spinduliuodama sa
vo spinduliais ^veikia spau
džiančiai į kitų kūnų pavir
šius. Pav. saulės spinduliai, 
sutikę pakeliui veidrodį, 
spaudžia į jį ip stumia nuo 
savęs. Trūksta tiktai iš
mokti valdyti tą spindulių 
energiją. Milžiniška radio 
pažanga duoda galimumo 
svajoti apie energijos per
siuntimą į beorę erdvę ir ten 
jos pagalba valdyti tarp- 
planetinio susisiekimo “laL 
vus.” , Rašytojo Rvnino vei
kale “Oro okeane” japonų

Akiras
RYTMETINE

kitas planetas. Būtų žino
ma nebloga padaryti “ek§r 
kursi ją” į Marsą ar Vejjbt^* 
ir ten paatostogauti kokia
me nors tolimo žvaigždyno1 
kurorte, “ Trimitai:

• • *

k Įprotis neretai reikalauj 
mus daryti tai, kas be jo bū

Vėl prie kryžiaus klaupsis 
Alkanų šimtai, 
Viešpatie, turtuoli, 
Ar tu juos matai ?

Bėda tam bėda, kas duszios negano 
Kas smarkiu muku peklos neiszmano.

Kai aš, žąsis ganydamas, atsisėdęs už kLėties ant 
pievutės pagiry šią visokių bėdų giesmę užtrauk
davau, tai visas pagirys skambėjo ir susirinkę 
aplinkui vyrai dielininkai ir kitoki, sustoję ap
linkui ratu, traukdami pypkes klausėsi ir stebė- 

nežinau, ar iš tų bėdų, ar iš mano “ gies
mių gUmo.’r

Traukęs bėdas unisonu, kai prieidavau prie 
:os vietos, kur kliūdavo ir pypkininkams, aš y- 
>atingu patosu ir akcentuodamas pakeltu balsu 
šūkteldavau:

Imtą planetą, o fįpi v?į sų>ir 
grupuoja į pirmykštę būklę.

Milžiniška fizikas mokslų 
pažanga davė naują kryptį 
rašytojų vaizduotei ir jie 
prade j p i i konstruoti ’ ’ apa
ratus, kurie -keliaudavo į 
tarpplanetinę erdvę energi
jos, gaunamos besiskaldani 
atomams, pagalba. Žinomas 
aviacijos šakos veikėjas G. 
A. Krocco 1923 m. sakė, kad 
norint skraidyti beorėje er
dvėje reikia turėti reaktyvi} 
aparatą, kurio sprogstamų
jų medžiagų minimalus 
greitis V=360;0Q0 mtr/see 
ir aparato greitis V=—11,- 
000 mtr/sec. Kol kas dar 
nėra nė jokios sprogstamos 
medžiagos su tokiu dideliu 
V. Taip pat suradę tokią 
medžiagą, ar sugebėtume ją 
valdyti. Jeigu žmonės tatai 
pasieks, tai kelionė į mėnulį 
truks apie 4 vai., o į Vene
rą—8 dienas. Anglų rašyto
jas F. A. Ridlejus savo vie
ną didvyrį pasiuntė į Marsą 
Filipso kometos pagalba, 
kuris pirmą palietė Žemę, o 
paskui Marsą. Tikrumoje 
gauti vidujinę atomų ener
giją kol kas nepavyko, tam 
tikslui reikia labai aukšto 
įtempimo (paskutinieji ban
dymai kalba apie 10,(MM),000 
voltų). Tačiau daugiausiai 
pastaruoju laiku žmones do- 

jmina įvairūs raketiniai or
laiviai. Raketos, užtaisytos 
labai stipria sprogstamąja 
medžiagą, gal ir pajėgs atsi
suki nuo žemės, perskrist že
mės atmosferos sluogsnį be
ore srovę ir pramušti kitos 
planetos atmosferos sluoks
nį.

Rusas Ciolkovskis (tiksi
moje) net sukonstruktavo

.. 
tokios raketos projektą./ * bar atsirado lababdaūg įvai- a 
riii raketų projektų, kurios | 
suprojektuotos labai grąžiau-įj 
tiksliai. 1x4... trūksta kch 3 
kio nors mažmožio... reika-^r. ■■ -v3 
1 ingos sprogstamos medžią? pr; 
gos (kuri dar neišrasta) at 
kita ko, nors tas “viskas”“' 
rašytoju vaizduotėje, bgt • ?* 
vaizduotė nėra paklydimai, $ 
dažnai tiesa tik neįrodoma, /? 
arba bent ligi šiolei neįrodys 
ta. Galimas dalykas kad 
užilgo sulauksim tikrų į 
vien tik rašytojų vaizduotę- /

tranką, kuriat pagalba 

vinys »u lyųut» vidury. Tm 
Bviadinyž <• (raitojo for 
džiąišj buvo paleistas prĮsĮ- 
ąrtĮnug mėiųdįid tauriai 
fomfo{ (paeinant - męiųdįuį 
per perigęlįjų).,Tųaip4 me- 
pdjįo eeųtres yrą tik 
kibw, U
kelionė turėjo užpykti 97 
vai. 13 m. ir 20 sek Iššau
tas iš patrankos 3f4 mtr. il
gio sviedinys nepasiekęs 
tikslo grįžo atgal. . Tačiau 
tikrumoje įvykdyti tokį pro
jektą beveik nėra galimi 
Tam tikslui reikąlpga lahąi 
ilgą patranka (mažiausiai^ 
131 km. ilgio), reikia turėti 
stiprią sprogstamąją me
džiagą, kurį galėtų įveikti 
žemes traukimo jėgą atmos
feros pasipriešinimą, bet į- 
gavus tokias sąlyga#, žmo
nis, kurie būtų tokioje ka
jutėje, tokios milžiniškos jė
gos būtų sutriuškinti. Po
vas ir Graffini siūlo naują, 
sprogstamą medžiagą “sele
nitą,” kurios kelios tonos 
susprogdintų visą žente, 
bet... deja, kol kas to netu
rime. Tikrumoje nepagami
nę “selenito” siūlo panau
doti vulaknus, kuriu vieną 
(“Kotopaehi”) su 3—4 ki
lometrų per sek. dujų verži
mosi pradžios greičiu pa
naudojo pasiųsti vienam sa
vo didvyrių 11 kilom, sek. 
greitumu į mėnulį, Ar tik
rumoje galima būti} pasiek
ti šitokį pradžios greitumą? 
Rusas K. Ciolkovskis 1895 
m, sakė, kad norint pasiekti 
tokį (pradžios greitį, reika
linga kelių šimtų varstų il
gio patranka. O italas,-ge
nerolas Antonio-de-Stefano 
sakė, kad norint paleisti 1^ 
metr. diametre sviedinį 11 
kilom, (sek.) pradžios grei
čiu, reikalinga 800 metrų il
gumo patranka. Kieno tei
sybė, sunku pasakyti. A 
Diuma rašo, kad “atrastas”

v&uąs mi Moneenfru ori ram 
raŽL kurią 

žemė nuo savęsaiatujpįa ir 
hvtią — užtaisius , aparatą, 

Vą- 
kječių rašytojo Laagvitsaa 
W rašmy “Ant dviejų 
planetų“ , pasakoja, . kad

naują medžiagą,“stelbtą'’ 
)i£pralphdžĮąp8ą \ viąątos 
traukimo “spindulių/’ Įpįt 
rie erdvėje 300rW pilijonu 
kilometrų tek. greitumu 
Skrieja. (Dabar kai kurie 
mokslininkai tvirtiną, kad 
visatos traukimo “spindu
liui” plinta tokių pat grei
tumu, kaip ir švięsos spin
duliai). “Atradę” tokią 
medžiagą marsiečiąi sukon
struktavo prietąisus? kurių 
pągalba atitrūko nuo Marso 
ir galėję skraidyti tarppla
netinėje erdvėje. Atsiradus 
kęliems drąsuoliams buvo 
padaryti bandymai nuskris
ti į Žemę. Po sunkių pa
stangų tas pasisekė padary
ti. Mariečiai užėmė abudu 
žemės ašigalius (nes tuo bū
du jie buvo apsaugoti nuo 
žmonių lankymosi) ir įren
gė tarpplanetinio susisieki
mo “Marsas-Žemė ir atgal” 
stotis. Žemėj buvo įrengta 
ųdlžiniški elektromagnetai, 
po vandeniu stoties tarnau
tojams patalpos su atatinka- 
momis (Marso) atmosferos 
sąlygomis. Žemės ašies kryp
timi 6356 km. (žemės stipi
no ilgis) atstu buvo įrengta 
vadinamoji išorinė žiedo pa
vidalo stotis, kuri erdvėje- 
laikėsi dėka saulės energijos 
(kuri pavidale įvairaus il
gio bangų sudaro milžinišką 
energijos šaltinį). Tarp že
mės ir išorinės stoties yra 
20 mtr; diametro savotiškas 
tunelis, kuriame neveikia 
žemės traukimo jėga, t. v. 
sudarytas vadinamas abariš- 
kas lankas. Tolygios stotys 
buvo įrengtos ir ant Marso 
ir 3,390 km. atstu nuo Mar
so ašigalio.

Technikos atžvilgiu, visas 
projektas gana smulkiai iš-

A. Goršas i f Oskaras 
Hoffmanas savo veikaluose 
“išrado” būdą persiųsti kū
nus net į kitas planetas. Pa
galba kintamos aukšto įtem
pimo srovės visi kūnai skal
domi į atomus keliami—pav.

įs iftl .

LIETUVI
PER HAMBURGĄ - 

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

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

site pakaušius, susitikę su šitokiu materialu. O 
ką aš anuomet turėjau “procios,” kai mano tė
velis rašto “pratyboms” man užduodavo kas
dien tpo puslapį kitą šitų tekstų išrašyti Gerai 
dar, jei kai kurie “pruntai” buvo trumpi, toki, 
pav. kaip “Szlapuma pritvvirtinis,” o’kurie bu
vo ilgi, kaip, antai “Nižej pareitas (scabies), 
“Wandens putmenis,” “Landūne imagine” 
(Panaritiuwi)i “Skaudulej, ronas,” “Pageduse 
žwiere įkandims,” “Sausgielas,” (rontakikaj), 
“Sasaparitu dekoktas” (nesibažydamas turiu 
pasakyt, kad ir šiandien aš nesuprantu, kas čia 
per paukštis!), tai buvo man tikra katorga bū
ti verčiamam juos nurašinėti ir dar rodos po ke
letą kartų. Užtat gale šio “vaistyno” x(l-sios 
dalies pabaigoj) ėįjo smagesnis dalykas, tai bū
tent, “Dajna I. Apie arielka, gieradiejka gir- 
tuoklu.” Kai kuomet, ją taip pat užtraukdavau 
susirinkusiai vyrijai;

Po u'isa svietą, pėjoks kiekvienos, 
Grieszij plktibems, per naktų dienas. 
Pi joks arielkoj, paded nodieje, 
Neb mota kita, sau gieradieje.

O užbaiga “dajnos” ypač stipri:
“Arielka vvisu. necnatn szkala. 
Arielka žmonies. vvargin be gula- 
Znn par arielka, dusaes Ir kunaj. 
Tegul jen užinusz, visi perknnnj.”

Po šios čia pat eina “Dajna II. Panistes.” 
Antroji šios knygos dalis (nuo 49 pusi.) pava
dinta “Žinia wiriems rejkalinga,” didumoj dės
to antiprotestuntišką katekizmą, paskui “Ste
buklai Kunigą Bosko” (plaęiai pasakojama a- 
pie stebuklingą šunį, Bosko saugotoją), “Rū
bas” “Skajtlus kataliku,” “Skajtlus žmonių.” 
žodžiu, taip pat nemaža enciklopetįija.

Tai štai su kokios rūšies lietuviška spauda 
turėjau santykių ankstybiausių mano gyvenimo 
laikotarpuu. Neužmirškite, kad ji buvo rusų 
draudžiama. . > Kauno “Darbininkas”

idant juo skaudžiau pajustų visi aplink stovį 
klausytojai pypkininkai.

Dar viena lietuviška knyga mane nemažai 
prikamuodavo anais laikais., Ji savo turiniu bu
vo kiek kitoniška, negu minėtosios. Mat, joje bu
vo pirmiausia rašoma apie visokias “ Iiekarstas. ” 
Laimingas atsitikimas nulėmė, kad tą knygą (ne 
tą patį egzempliorių, bet tą patį leidimą) aš ir 
šiandien turiu rankose ir galiu jau tiksliai cituo
ti. Bet ir čia nėra nei pradžios,' nei pabaigos. 
Pirmoj tos knygos daly Štai apie ką pasakoja
ma: “Ta^sims lekarstu,” “Ape palajdoima mi
rusiu,” ‘^Aranea. Wors Krifoks,” “Baltoi (li
ga maęicas),” “Bloga liga, brantaj... ” “Gierk- 
les ligas,” “Gierkles uždegimą pūvantis, (dif- 
terik).... “Sukatas,” “Szkorbutas.” “Szkro- 
fulai,” “Wana8, praustuves,” “Pikszaszej,” 
“Walasnika ronas” ir tt. ir tt. O kas per re
ceptų prašmatnumas šioms ligoms gydyt. Štai 
pirtpaa būdAs. kaip gydyt, “Wąląsnika ronas:” 
“Szantaš, diewa medi, apinius, agunu gahvikies, 
ir usinius pelenus, sudiejus po lig dali virti 
vandeni...” Na, ponai, šių dienų mūsų aptįe- 
koriai! Esu tikras, kad ir jūs dar pasikrapštv-

nybė. Berods, nesuklydau spręsdamas, kad dar 
iš šitokių, kantičkų šiandien gieda tas laikino
sios mūsų sostinės pilietis, kuris pavargėliauti 
savo rajonu pasiskyrė Aušros Tako laiptus, (jais 
man kasdien tenka mažiausia po du kartu leistis 
nuo kalno ir į jį lipti). Aš nesuklydau spręs
damas jau iš jo to “giesmyno” paviršiaus išvaiz
dos. Bet kai vieną dieną, keldamas savy spau
dos atsiminimų jausmus, paprašiau parodyt man 
tas jo kantičkas. tai savo akimis įsitikinęs, jog 
mano buvo neapsirikta, sprendžiant apie jų au
tentiškumą, betgi patyriau, kad šios jo knygos 
taip pat yra nukentėjusios nuo praūžusio pasau
linio karo audrų, kaip ir daug kas mūsų krašte, 
ir būtent nukentėjusios tuo būdu, kad iš abiejų 
šonų — nuo pradžios ir galo — trūksta po kele
tą dešimtų puslapių. Bet vis dar didelis laimė
jimas, kad bent pats vidurys likęs. Su šio lo
bio, turėtoju sulygau, kad po jo mirties tas lobis 
turės ]>ereit ne kieno kito, tik mano žinion. Ta
čiau ką gali žinot, katram mudviejų pirmiau dar 
teks kraustytis pas tėvą Abraomą!

Kitos mano anų laikų enciklopedijos, nors ne 
tiek giliai išstudijuotos, dar buvo: mamelės 
“Szaltinis Dievo loskų,” dėdės,podžio “Juoza- 
pinės” ir tėvelio “Garbinės.” Šiose paskutinėse 
man ypač buvo keisti kažkoki “Aktaj strielis- 
ta j.” Beje, nepaskutinėj vietoj maname knygų 
lobyne stovėjo ir knyga vardu, rodos “Pekla ar
ba Pragaras” sustatyta “ant atsivertimo užkie
tėjusiu grieszninkų.” Čia buvo proza ir eilėmis 
išdėstyta viskas nuo pragaro dugno su jo visomis 
Imisvbėmis iki dangaus pirmųjų gatvių, išklotų 
'tžemęzugais” ir kitokiais * brangiausios rūšies* 
mineralais. Bet ypač mėgiamiausia šiame rinki-' 
ny mano giesmė tai buvo toji, kur būdavo suskai
čiuojama daugybė visokių “bėdų.” Ji taip ift 
praisdedavo:
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tų jaunimas, tai Mot. Sąjunga tu- 
retų'ne dvi, tris, bet kelias dešim
tis jaunamečių skyrių ir sąjungos 
ateitis daug šviesesnė atrodytų.

Mūsų nenuilstanti darbuotoja 
Mot. Sąjungos 26 kp. pirm. p. P. 
Glugodienė, gegužės 30 sušaukė 
ekstra choro susirinkimą aptarti 
ateinančio sezono darbuotę. Rei
kia priminti, kad p. Glugodienė

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Vienintelis Registruotas 
LIETUVIS APTIEKORIUS

Išpildau gydytojo receptus Ir už
laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worce8ter, Mass.

• ♦ •

X

Oruo atšilus vakarai su progra- 
mais svetainėse užsibaigė. Drau
gijos rengia visokius išvažiavimus 
ir piknikus.

Šią vasarą šv. Jurgio parapija 
rengia net du pikniku; pirmas Į- 
vyks liepos 7 d., antras — rug
pjūčio 11 d.

yra viena uoliausių veikėjų mo
terų tarpe. Jos pasidarbavimu 
kuopa laimėjo keletą Įžymiųjų 
narių, jų tarpe dvi čia augusias 
nares sesutes: O. Mačiutienė ir 
P. Urbšaitė. Abi geros daininin-

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

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

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

“DARBININKAS

<• -.^7 * fg

JUOZAS J. DIRŠAĮ
LIETUVIS GRABORIUS i

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

(ant 3-čio aukšto) Tel. Oda r 4953
O finas: 212 Millbury St., Worces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

Paskutinės žinelė*

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

....$4.50

....$2.25
t... $5.50
... .$2.75

Šmėklos ? Vieni juokai. Tai baubas vaikams gąsdin- 
ii, bet ne suaugusiam žmogui—spyrėsi apsitrynęs kaimietis 

Kirkilą, kai jam kiti Įrodinėjo, kad šmėklos, dva- 
vra gyvos tarp mūsų, kaip visi kiti gyvi sutvėrimai.

—< O kai pamatysi šmėklą/tai kad dumsi, kur akys neša, net skudurai dulkės,—tvirtino senis Leipa.—Lengva 
jasakyti: suaugęs žmogus, o kai baimė, pagauna, visi vai- kais virsta.

— Tai būdavo taip, kai dar jūs jauni buvote. Dabar kiti ■laikai. Dabar viskas išaiškinta. Juk seniau tik su pūsle 
galėjai nuo žemės pakilti. Dabar kas kita: paspaudei myg- 

pasukei vairą ir lėktuvas per marių marias perneša. -Čia tai bent stebuklas, šmęklų amžius atgyventas,—aiški- 
Jilozas Kirkilą.

“Motinų Dienos” paminėjimas 
visais žvilgsniais pavyko. Auš
ros Vartų Mot. Dr-jai pelno liko 
apie $130.00. Už ką didžiausia 
dėka priklauso muzikam Čižaus- 
kam už pasidarbavimą. Tarpe da- 
lvvių to vakaro programoje pasi
rodė dvi naujos mūsų tarpe žvaigž
dės, būtent: p-lė Elena Gfigiūtė 
(slaugė), kuri savo stipriu, gerai 
išlavintu balsu žkvėte žavėjo, net 
kelis kartus buvo iššaukta, antra 
tai p-lė Ona Pukaliutė (Notre 
Dame Akademijos mokinė) savo 
gražiu soprano balsu užsitarnavo 
daug aplodismentų. Minėtos mo
kinės yra p. M. Čižauskienės mo
kinės.

Pati art. Čižauskienė buvo pasi
žadėjus dvi daini ir bent vieną 
duetą su muz. Čižąusku padai
nuoti. Bet publikos (kurios bu
vo nepaprastai daug) aplodismen
tai privertė net šešius solo ir tris 
duetus išpildyti. P-niąi Marijonai 
buvo Įteikta begalo didelis kaši- 
kas rožių.

• • •

Gegužės 15 d. Įvykusioje tra
gedijoje (klinikos ekspliozijoj) 
pateko ir viena lietuvaitė, 24 me
tų amžiaus, p. Margareta Ramoš-

bažnyčios. Velionė paliko dide
liam nuliūdime vyrą ir penkių 
metų dukrelę. '

• • •

Gegužės 16 d. mirė 68 metų 
amžiaus Jurgis Adomaitis, vienas 
tvėrėjų ir daug pasidarbavusių 
šv. Jurgio lietuvių parapijai. Ve
lionis užaugino dešimts sūnų ir 
dukterų, tarp jų Sesuo Uršulė, 
mūsų mokyklos mokytoja.

I

• • •

Kažin kur dingo naujoji, tve
riama, lietuvių parapija? Jau ke
li ‘mėnesiai atgal buvo laikraščiuo
se rašyta, kad ir kunigas paskir
tas ir tt. Bet dar nieko nematyti

• • •

Mušti kolonijos biznieriai pro
gresuoja. Jonas Lazickas popule- 
rus gražnų krautuvės savininkas 
persikėlė Į didesnę ir patogesnę 
vietą, kur bus parduodama dides
nis rinkinys laikrodžių, žiedų, ra- 
dio ir tt. Valio, Jonai!

• • •

Ponia K. Pavilonienė, kuri jau 
treti metai kaip eina Mot. Sąjun
gos 26-tos kuopos fin. raštininkės 
pareigas, sunkiai susirgo. Linkė
tina kogreičiausia pasveikti.

• • •

Gegužės 26 d. mūsų bažnyčioje 
per sumą girdėjau ką tai nepa
prasto. Buvo tai panelių Ag. ir 
Sofijos Kučinskaičių ir Onos Va-

Senis Leipa, galvą kraipydamas nesutikimui, sąra
mojo:

» -

Naujais stebuklais taip pat nenugąsdinsi.. O šmėk- lų niekuo nei pakeisi, nei jų išnaikinsi. Andai, kaimynas ėjo pro Vingynus, pakapėmis. JĮ ėmė vytis balta šmėkla, 
^tarytum susisupus baltei) marškonę apdraskyta. O naktis, l|hprs akin durk. Kaimynui ir akys išsivertė kakton. Tiesa, 

paspruko, vos tegalėjo išaiškinti, kas su juo atsitiko, bet nuo to jį paralyžius’sutraukė ir vėliau mirė. Taip sa- ^’kant, šmėklos kapan nuvarė, štai tau ir netikėk. O jis, ' .amžiną atilsį, taip pat buvo užsispyrėlis, kAipir tu.
— Kol pamatysiu, netikėsiu. Metų metais galėjo viskas 

pasikeisti, galėjo ir šmėklos pražūti. Kad jų būtų, ir dabar'matytum. Kodėl nė vienas gyvųjų jų nėra matęs? Vis esą matę tie. kurio jau mirę.—rietė nagan savo Įrodymais 
| Kirkilą senį.

Esi jaunas ir tikėk mūsų priežodžiui: nevarvk Dievo 
| medin—su pyragu neišprašysi. Nesiskeryčiok prieš teisybę ir neprieštarauk, nes Dievas gali nubausti ir užmačiom1 apleisti. Mat, daugiausia nukenčia stačiakalbiai užsispyrėliai. _____ '-llHenė —-Pftteidete--giedoję -“Av-e-

— Kai pamatysiu—įtikėsiu. Dabar netikiu.—tebepi-ieš- 
£ taravo Juozas Kirkilą.

ė . .• 'Jiedu. Įsirėmę mintvse. kuo toliau, tuo labiau užsispyrė 
savo Įrodymuos. Ne tiek jau jie tikėjo ar netikėjo, kiek 

/įrodinėjant pats reikalas vieną vertė griežtai tvirtinti tai, 
; ką antras griežtai neigė. Ir nuošaliai laikantiems klausyto- 
šjams Įdomumas lindo galvon.

<
Juozui Kirkilai ir seniui Lupai nieko kita nebeliko— 

£»eiti laižybų, nes vienas turi būti teisingas. Senį Leipų 
vertė tai daryti ilgo amžiaus patyrimas ir jo taurumas 

apries jaunimą, o Kirkilą jautėsi drąsus, tvirtas, ieškąs prie
kių ir norįs įrodyti šių laiku jaunimo kitoniškumą.
— Aš nesu visagalis.—pridūrė senis Leipa, kad galė

čiau kiekvienu mano noru iššaukti šmėklą. Tariau, jei ši 
^rudenį, kada tu eisi pro kapus Yingynuos apie dvyliktą 
•valandą nakties, nepaeirodvs šmėkla, tai ne aš būsiu.

—Tinku.—tarė Kirkilą.—aš pasistengsiu kuo dažniau 
eiti bei važiuoti pro kapus.

■ Kitiems dalyvaujant jiedu sukirto rankas ir nustatę 
biem priimtinas laižybų sąlygas. Kaip manė senis Leipa 

'įvykdyti savo sumanymus, nežinia. O Kirkilą ryžosi, ue~ 
^Žiūrint, gal būt. į didžiausią baimę, pamatyti ir nenusigąsti 
■įsinėklų. Užšinėklos pamatymą ne gėda ir pralošti.

Visi kiti dalyviai buvo patenkinti, nes tikėjo, kad iš to

Rudens naktys laukuose tikrai nejaukios. Reikia būti 
labai arti susigyvenus su lauku vienuma ir vėjais, kad ne- 
Jftusigąstum bet kurio Įvykio, primenanti ne šios žemės ap
čiuopiamą padarą. Iš senų atsitikimų Kirkilą žinojo, kad 

dens tamsumoje, kai mč nieko neįžiūri, dažnai užsigrūdi 
t kokio nors daikto, kuri dieną per kilometrą matai. To-
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VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
• KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljoto
ji nu, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. Kiekviena- 

m e “KARIO” pr. yra linksmas skyrius “Kup
rinis pabiros.”

». , Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. įleidžia Karo * 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Karmas, Nepriklauso
mybės aikšte “KARYS.”

kiais atsitikimais ir musė gali pasidaryti šmėkla, jei su- 
mirgėtų. Juo labiau sąlygos nenusigąsti šmėklų.

Rudens žvaigždėtas ir tamsių tamsiausias naktis Kirki
lą jau išvažinėjo, bet jokio prietikio nėra. Dėl visa ko, 
Kirkilą važiuodamas įsidėdavo savo vežiman kirvį. Anot 
jo, nežinia, kas gali pasipainioti po rankų.

Vieną sekmadienį jis tvčia vėlai grižo namo. Paskuti
niuoju iš miestelio išvažiavo. Važiuodamas Ipro Vingių ka
pus apčiupinėjo kirvi, ar patogiai randasi po ranka. Nors 
nesimato, bet jauti, kad vėjas aštriomis bangomis bėga per 
laukus ir nejaukiai šiurena pastirusią gamtą. Juozas Kir
kilą niekuomet nebijodavo kapų. Bet dabar ėmė jų pri
vengti. Jis manė: “Ims šmėkla ir iššoks iš kapų. Viskas 
gali būti. Visokiu atsitikimu būna.” Tokios mintvs lindo 
galvon, nežiūrint į jo priešingą nusistatymą.

Jau iš tolo buvo pastebėjęs,kad Vingių pakapėje ne tai 
ugnis, ne tai šiaip šviesa sumirgėjo. Jis nutarė, kad tai bus 
jam Šiaip akyse pasirodę. Tik visai pro kapus važiuojant 
aiškiai pastebėjo, ten kur niekad nieko nebūdavo, baltą 
kampą besirandanti. Juo kelias ėjo artyn Į kapus, juo kam
pas darėsi didesnis, net arklys ėmė nervmauti.

Kirkilai kraujas mušė galvon. Be laižybų jis gal visai 
nebūtų nusigandęs, bet nūn jam visos apsakomos baiseny
bės atsistojo akyse. Važiuojant visai arti pro šmėklą, ši 
ėmė judėti ir pasidarė be galo aukšta ir plati. Pats ne
jausdamas. Juozas Kirkilą suklykė, nes buvo vienui vie
nas. tamsumoje ir toli nuo gyvenamų namų. O vėjas ūžda
mas dar labiau padidino Įo išgąstį. Arklys šoko iš vietos, 
ir šmėkla visu baisumu šoko į Kirkilos vežimą.

Ne tiek protu, kiek gajumo pajėga gintis, Kirkilą grie
bė kirvį ir kirto šmėklai iš vežimo aukštumo. Jis jautė, kai 
pataikė labai aiškion medžiagom Kirvis sultingai šmėklon 
įsirėmė ir išspruko jam iš rankų. Jis griebė arklio vadžias 
ir paspruko. Tamsi rudens naktis, kaip maiše, už užtraukė 
visą įvykį. Kai Kirkilą atslūgo, tuščia buvo aplinkui. Pra
kaitas visą išpylė. Vėjas ūžavo. Bet kas atsitiko, jis pats 
nežinojo. Nuo tolimo kalno apsižvelgė—niekur’nieko nesi
matė. Tik rankos drebėjo. Aplinkui dar tuščia pasidarė.

Juozas Kirkilą ėmė reikšti savo pamaldumą. “Tikrai 
šmėklų esama.—jis manė,—gerai, kad lengvai atsikra- v • /riau.

Juozas Kirkilą, grįžęs namo, niekam nieko nė pusės žo
džio nesakė, neužsiminė tiems, kurie dar buvo nemigę. Sa
vo susijaudinimą stengėsi giliausiai paslėpti.

Kitą rytą visas sodžius kalbėjo apie Vingynų kapus. 
Žmonės sujaudinti aiškino baisų Įvykį. Juozas Kirkilą, vė
lai kėlęs, pats paskutinis sužinojo, kad prie Vingynų kapų 
užrfiuštas kaimyho pusbernis.

Senis Leipa aiškinosi prieš kitus:
— Aš čia visai Nekaltas. Jis girdėjo, kai mes laižybų 

ėjom. Jis bus savo noru nutaręs pagąsdinti Juozą Kirkilą. 
Jis kažko dar pyko ant jo. Bet kad jis dar pamatys tikrą 
šmėklą, kurios ne kirvis neims, aš esu tikras.

Tik dabar jau nebe šmėklų reikalas buvo Įdomus. Visi 
liūdėjo jauno vaikino, taip netikėtai ir keistai žuvusio per 

Rufaskvailybę.
-t -7i (“Trimitas”)

** ž&včtifiai išpildyta. Sos 
s yra, p. Čižauskienės moki

nės ir ne pirmą kartą prieš pu
bliką pasirodė.

Tą dieną po pietų Lietuvių sa
lės bendrovės direktoriai turėjo 
diskusijas temoje “Ištautėjimas.” 
Buvo taipgi laimėjimas $10 auksu 
ir vargonėliai Giliukingas nume
ris, kuris išlaimėjo auksą teko 
muz. J. Čižauskui. Kam teko var
gonėliai — nesužinojau.

Vakare šv. Jurgio Auditorijbj 
Įvyko Moterų Sąjungos jauname- 
ėių skyriaus programas. Simfo- 
nijos orkestras vedamas muz. J. 
Čižausko kada užtraukė maršą, 
visi nustebo pamatę svetainėje 
maršuojant didžiausį būrį jaunų 
mergaičių pasipuošusių tautiškais 
rūbais su Lietuvos ir Amerikos 
vėliayukėms. Publika karštai plo
jo iki suėjo visos ant estrados. 
Suėjusios padainavo liaudies dai
nelių. Žaidė, prakalbas pasakė 
ir net solo dainavo. Kitos atvai
dino vai^ų juokingą teatrą “Į 
mokslą”*taip gerai kad jau ge
riau negalima buvo ir tikėtis.

Adv. P. Česnulis imponavo savo 
taktingumu kaipo programo ve
dėjas. P-nia O. Mikaličienė gra
žiai kalbėjo.

Oras tą dieną pasitaikė labai 
karštas, bet žmonių prisirinko 
daug]] Galėjo būti ir daugiau. 
Parapijai liks gražaus pelno.

šio vakaro pasekmes ir kredi
tas priklauso jaunamečių globė
jai art. M. Čižauskienei, kuri su
rengė ir išmokino visą programą. 
Už ką jaunametės Įvertindamos 
jasios darbą savo mokytojai Įtei
kė didžiausį glėbį raudonų rožių.

Kad kiekvienoj kolonijoj bent 
_yięna atsirastų^ kuriai taip. .rūptU kės. i

•■■T3ir.fi U RGH, PA.
Lietuvių Diena

Kaip kas metą, o ypač šį metą, 
visas Pittsburgho Apskritys, deda 
didžiausias pastangas prisirengi
mui prie iškilmingos “Lietuvių 
Dienas.” Apskričio Valdyba ir 
Rengiamoji Komisija sako: “Šie
met darysime iškilmingiausia ir 
triukšmingiausią Lietuvių Dieną, 
kokios iki šiol dar nebuvo.”

L. R. K. S. A. Pittsburgho Aps
kritys jau nuo pat Naujų Metų 
rengiasi prie tos iškilmingos die
nos. Gegužės 26, 1929 buvo trukš- 
mingas ir' skaitlingas suvažiavi
mas Pittsburgh’o Apskričio L. R. 
K. S. A. Nuo pat atidarymo iki 
pabaigas, daugiausiai buvo domės 
kreipta apie Lietuvių Dieną, 4 d. 
liepos.

Buvo daugiau kaip dvidešimts 
atstovų suvažiavusių, neskaitant 
vietinių. Atidarius susirinkimą 
su malda, pirmininkas p. J. Pac- 
kevičius, pirmiausiai pastatė klau
simą apie Lietuvių Dieną. Visi 
atstovai vienbalsiai pritarė pir
miausiai apkalbėti. Kokia tai bu
vo prakilni dvasia susirinkime! 
Visi atstovai užsidegę karštu no
ru; visi kalbėjo viena ir prakil
nia mintimi pagerinimui plemj 
Lietuvių Dienai. Kaip šiaurinis 
galas traukia visus magnetus prie

savęs, taip visų atstovų ir Ren
giamosios Komisijoj narių yra šir
dys ir mintys patrauktos prie tos 
iškilmingos Lietuvių Dienos.

Todėl, vardan Pittsburgh’o Ap
skričio Valdybos ir Rengiamosios 
Komisijos, ir vardan visų Šv. 
Pranciškaus Seserų, nužemintai 
prašau Didž. Gerb. Klebonų Pitts
burgh’o. ir apylinkės paskelbti ’ 
Lietuvių Dieną savo pa rapi jo
nams, kad visi atsilankytų 4 die
ną liepos ant šv. Pranciškaus lie
tuvių vienuolyno farmos. Sesutės 
nuoširdžiai kviečia visas L. R] K.------
S. A. kuopas, visas kitas draugi
jas ir kiekvieną geraširdi atsilan
kyti.

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintelis lietuvis lnlsninotas e- 
lektrišlnas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir jvedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radlos.

stock room -
10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336
mm™

K. J. V. S.

............. yra..............................TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.
“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS PRIEINAMOMIS KAINOMIS.Reikale Kreipkitės Pas

(t DARBININKAS”366 West Brondway . South Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620
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SAMDO PUIKIĄ. VIETĄ 
PIKNIKAMS

Vincas Valatka ir p. Tuleikis 
urado puikią ir labai patogią 
•iknikams vietą* Toji vielą ran- 
lasi Roslindale bei Wes^ Rox- 
mry. Apie vieną minutę ėjimp 
tuo Washington Street Automo- 
•įlistams taipgi lab&į, patogu pri
važiuoti,—Visi tą vietą gali pa- 
;iekti už vieną car fare (10e.). 
v’ieta yrą labai jauki, giriomis 
ipsupta, viskas del piknikierių į- 
’engta, o kas svarbiausia visai 
irti karų linijos. Suradę tuoj 
užėmė rugpjūčio 11, 18, ir 25 d. 
lel Parapijos, Darbininkų Sąjun
gos ir Vyčių kuopos. Todėl to
mis dienomis patartina kitiems 
piknikų nerengti, nes bostoniečiai 
visi dalyvaus savuose piknikuose. 
Girdėjau, kad p-nia Siaurienė už
ėmė dar 3 nedėldienius, bet ku
riuos neteko sužinoti. Kiti visi 
nedėldieniai ėsą užimti kitų tau
tų. Taigi, ir bostoniečiams neb- 
reiks važiuoti į kitus miestus pik
nikų ruošti

/

Kep.

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
LAWRENCE

L. VyčitJ Naujos Anglijos Aps
kritys savo metiniame susivažia
vime, įvykusiame gegužės 26 d. 
So. Bostone nutarė savo metinį, 
milžinišką išvažiavimą vėl turėti

PRANEŠIMAS
"Dide IJ “isvažiavtrfrą “rengia "Moti" 

rų Sąjungos Conn. Apskritys lie
pos 7, 1929 ant Light House 
C rovė, Glastonbury, Conn. 1 vai. 
po pietų. Prašome kuopų ir drau
gijų nieko nerengti ant tos dienos 
bet visi atsilankykite ant šio di
delio mūsų išvažiavimo.

Rengimo Komisija
-----------------------—--------------------------4---------------------
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Palangoje, Layrrence, Man. su į: 
vajriąusia programa ir atletiškais 
žaislais. Nutarė kviesti garsiąją 
pasaulio plaukikę Albiną Osipavi- 
čiutę ir Naujos -Anglijos nardy
mo čainpijoną p. Jasiodį dalyvau
ti tame išvažiavime ir parodyti 
lietuviams savo gabumus.

Nugirdęs
I

revo-

galą 
tvar-

' A -.m . yi .T.-> ■
Tridtnma pasekminga. Per tris 

dietas Uprie Saldžtansioe Vfešpa- 
ties Jėzaus širdies šventė buvo 
laikomos bažnyčioje specialus pa
maldos. Rytais ir vakarais kun. 
J. Vaitkevičius, M. I. C. sak-ė gra
žius pamokslus. Klebonas kun. 
Virmauskis atskaitė aktus ir. pasi
aukavo Saldžiausiai. Jėzaus Šir
džiai. Choras gražiai atgiedojo 
-giesmių.—Ypatingai sgražu buvę 
penktadienio vakare kuomet Mal
dos Apaštalybės draugai, introni- 
zuotos šeimynos ir didelis būrys 
mažutėlių įėjo iš salės procesijoje 
j bažnyčią ir sykį apėję susėdo 
paskirtuose suoluose. Tą pasku- 
linį Triduumo vakarą ir pamoks
lininkas ypatingai naudingą ir 
gražų pasakė pamokslą įrodinė
damas Jėzaus Širdies reikalavi
mus ir krikščionių pareigas tos 
Širdies bei Dievo klausyti

Kun. J. Vaitkevičius išvažiavo 
tuoj po Triduumo užbaigos su mi
dijomis į Vandergrift, Pa. Jį į 
South Stotį nuvežė ponai Kibu- 
riai savo automobiliu.
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SEREDOJ ART. ST.’PILKOS 
) . “UtBAIGTūVIŲ” 

2 VAKARAS _____
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. BIRŽELIO JUNE .ĮVD,, 193a
Piknikus prasidės lb v*il. ryto ir 
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OAKLAND GROVE

SOCIALISTAI MAINO SAVO
KAILĮ

Amerikos lietuviai socialistai 
iigšiol neparašydavo sakinio be 
žodžio revoliucija. Gulė ir kėlė 
šaukdami: r-r-r-e-v-o-liucija, 
liucija i j revoliucija.

Visur ir visumet skelbė 
Jung. Valst. kapitalistiniai 
kai.

Nauji laikai, nauji obalsiai. Ir 
mūsų socialistai snkapitalistėjo. 
Pasistatę raudondvarius, prisipir
kę kapitalistinių korporacijų Še
rų vargšų darbininkų pinigais 
pradėjo skelbti savo geltonlapiuo- 
se. kad “Amerikoje revoliucijos 
negali būti, nes jai nėra dirvos. 
Jeigu esamoji valdžia žmonėms 
nepatinka, tai jie gali pastatyti 
kitą 1 
revoliucijos.”

Ar tai ne žulikai.
ir suklaidinę tūkstančius darbi
ninkų revoliucijos obalsiais, pra
deda skelbti tą patį, ką ir kapi
talistai skelbia ir ką kiekvienas 
susipratęs darbininkas žino, be 
varsHavjlių socialistų. I 52500 Mokyklai nu-

R R t’11"® baldos Apaštalybės Draugi-
T paeitaine mėnesiniame"

------------------ susirinkime. Tarp kitų nutarimų 
PASIDAVĖ OPERACIJAI j toji didžiulė, draugija nutarė rem-

I’irmadieny. p-nia Emilija Ja-pi parapijos pikniką kada jis tik 
nušonienė nuėjo į Camey ligoni- Į" 1
nę ir pasidavė operacijai. Gydy
tojai išegzaminavę pareiškė, kad 
operaciją darys trečiadieny. Ji 
sergą appendikso liga. Prasyki-

t •

P-nas A. Bižokas, kuris jau sep
tinti metai dirba aptiekoje prie 

balsavimo keliu, be jokios |\V. 6th ir D Sts. patarnavo ku- 
»> itigui nuyeždamas jį į kapines sa-

yo automobiliu. Pradžioje savai
tės vienas geras ponas nuvežė ku
nigą net prie dviejų ligonių savo 
automobiliu.

Išnaudoję

Vyks.

,1. .
Užbaigdamas šdvv veikimą* art. 

Stąsis Pilka trečižid^nid vakarė 
Lietuvių Svet&in?jė tUre^: pasku
tinį savo vakarą Amerikoje, taip 
sakąnt, atsisveikinimą ir užbaig- 
tuves. Programa to vakaro bus 
beveik ta pati, dėka kuriai artis
tas Pilka susilaukė daug kompli
mentų amerikonų spaudoje. Bus 
vaidinimas, išgirsime naujų links? 
mų. dainelių, bus “visko po bis- 
kį.” Keli mūsųtSo. Bostono žy
mūs artistai ateina į talką. Ga
lop tame vakare paskutiniu sykiu 
Amerkoję pasirodys ir lOS-metis 
žemaitis Jurgis Škindėris, kurid 
vardas taip plačiai pagarsėjo tar
pe* amerikonų. Jąunas senukas 
Skinderis papasakos daug-įdomių 
atsiminimų, šokdamas džigą, ka
zoką ir polką pasirodys kaipo ak- 
toris ir prikrės juokų, kurių nieks 
iš jo net nesitiki. Pažinodami 
art. Stasį Pilką iš jo įdomaus ir 
naudingo veikimo vir? 3-jų metų 
mūsų tarpe, bostoniečiai, tikimės 
gausiai susirinks trečiadienį bir
želio 12 d. į Lietuvių Svetainę, 
kad pratarti “sudiev” jau pamy- 
iėtam mūsų meno veikėjui. Ant 
rytojaus art. Pilka apleidžia Bos
toną ir tūojšfti apleis"tr"Ameriką. 
Pradžia vaidinimo 7:30 v'akare.

*’ 4 ■' Kep.

East Dedham, Mass.• *
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; piknikas bus vienas iš puikiau
sių. Uame turėsime, daug žaislų, ska- 
nių. valgių ir gėrimų. Bus puiki er- 
keslrs, kuri grajys liptnviAkiis ir mile- 
rikoniškuk šokius. Todėl prašome vi- 
saėmęųę-AoskaiUingiaustai atsilankyti. 
, Gaį jau visiems vm žinoma, kati par
kas. Ifebai1 didelis ir yra daug vietos, 
^nipi imt. turime primkųi, kati D. L. 
K. Gedimino Draugija yra geriausia 
iš visų kitų Idrliugijų Bostone ir apy
linkėje. Pašaipos sergantiems moka 
po $0.0t> savaitėje, o pasimirus drau
gija išmoka i>o $150.00 pomirtinės, šios 
draugijos nariai yru liuosi nuo viso
kių trukdymų, tad bus gera proga ne- 
prigulimiems prisirašyti už PUSV I- 
STOJ1MO (ant parko).

Tad gerbiamoji Lietuvių visuomenė, 
esate' maloniai prašomi seni ir jauni 
koskaitlingiausia atsilankyti, o mes 
tikimės kad atsilankę busite užganė
dinti. įžangos j pikniką nebus.

širdingai kviečiame visus dalyvauti. 
' PIKNIKO RENGK.IAI

« TA IR STIPRUMA' >
Ponas Clarence E. Vassey, Greit 
s, S. <?., yra labai dėkingas už tai 

..^ Nuga-Tone jam yra padaręs.. Jis 
uopU -kud kiekvienas tutsi naudotų iš 

’ _ Jis rašo laiškų išdirbl-
įjątns Nuga-Tone sekamai: “Aš šir- 
fut 9xkoiLendueju Nuga-Tone klek- 
ięąi kuris turi menkų sveikatų. Tte 

kičinį žmonėms jis lštikro pagelbės”
Virš pusė uilllono žmonių surado, 

kati Ntiga-Tone yra puikios gyduolės, 
nes jos grąžina sveikatų, stiprumų, 
džiaugsmų, kuomet kitos gyduolės nie
ko .nepagellisti, ir jus turėtumėt jas 
pabandyt, jei esate silpnas, turite tru- 
lielių su užkietėjimu vidurių, galvos 
skaudėjimu, svaiguli, turit prastų ape
titų. viduriai nevirškimt, neveiklios 
kepenis arba pūslės jritacijų, negalite 

rgerui“mtkt| piislišigi ir Jaučiatės visu<>• 
met nuvargusiu. Jus galit gairtl Nuga- 
Tone, kur gyduolės yra pardavinėja
mos- Jei jūsų vertelga neturi jų sta- 
ke, ręikalaukir.’ kad jis užsakytų jų iš 
<»>selio vaistinės-

i ' ' .«•
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DE JOS VALDYBA

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS
1929 m.

Birželio 12 d.—Pittston, Pa.
Birželio 14 d.—Kingston, Pa.
Birželio 15 d.—Wilkes Bar re, Pa.
Birželio 16 d.—Scranton, Pa.
Birželio 18 d. Baltimore, Md.

KELRODIS: Važiuoti Elevateriu iki 
Forest Hills. iš ten VVashington Grove 
S t. karu važiuoti iki Grove St. Ten 
bus Sutekus, kuris nurodys pikniko vie
tą. • . ' . .

PASARGA: Jeigu lytų, pikniko ne
bus. • .

Tel. Market 0609

202

yra

JUOZAS SEREIKA
Jeffer^on St., Newark, N. J.

X

įgaliotas generalinis agentas
užrašinėti laikraštį ®‘D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.

“D-ko” Adm.
T

REIKALINGA
Vyrai ir moterys dirbti viešbu
čiuose, kliubuose, restoranuose ir 
vasarnamiuose bei resortuose. Vi
rėjai, virtuvės pagclbininkai, pa
tarnautojai ir šiaip prie visokių 
darbų. Užtektinai darbų kasdien. 
Kreipkitės pas MRS. GORALS- 
KA, 103 Staniford St., Boston. 
Mass. „ (B.-ll)

Mf

DIDŽIAUSIAS

IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadieny, birželio 9 d. įvyko 
giedotos mišios intencijai Sal
džiausios Viešpaties Jėzaus Šir
dies Draugijos, kurios nariai ėjo 
prie Dievo S^alo in corpore.

Susišliūbavo Juozapas Savickas 
So. Bostonietis su Liuvika Anta
navičiūte.

LAIVU
Exkursija | Rainsford Island

Tai sala, kuri jau daugeliui yra žinoma, nes jau 
pirmiaus mūsų kelių išvažiavimų ten būta. 

Tai smagiausia vieta.

Rengia South Bostono 
Lietuvių Ukėsų Draugija

- NEDĖLIOJĘ

Biržčlio-Jun. 16,1929
LAIVAS ’

MICHAELĮ. PERKINS
Išplauks 10-tą valandą ryte

NUO .

EASTERN WHARF
Atlantic Avenue ir kampas Eastern Avenue, Boston’e

X

Atvažiuoti nuo North Station elevatorių pirmas išlipimas, 
o nuo South Station ekvatorių antras išlipimas. 

Automobiliais atvažiuoti ant Atlantic Avė.

t

Visi lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvauti šiame milžiniš
kam išvažiavime pasigerėti pasivažinėjimu jūrėmis, pakvė

puoti tyru oru ir smagiai bendrai laiką praleisti. .

Tikirtus imsipirkite (lanksto. Jie J»i<r<lu<x1atni Šiose vietose: Šidlaus
ko Aptiekoje. katilinis Broadvvnv ir E St; Petro Stanio Krautuvėje. 
333 E St.; Skudrio South Boston Supply Han)wnre Krautuvėje, 384 
Broachvay: George Mnaillonio Krautuvėje, 377 Broathvfty; Liko 
Paul’s ('lothlug Shop Krautuvėje Ir pas visus Lietuvių Fkėsų Drau
gijos narius, o ypač Lietuvių Kalėje ims gaspadorių Leonų švagždi.

%

Po sumai įvyko susirinkimas 
Pilnųjų Blaivininkų kuopos. Ma
lonu girdėti blaivininkus regule- 
riai laikant susirinkimus ir uoliai 
veikiant.

Pereitą sekmadieny 2 vai. po 
pietų įvyko Sunday School vaikų 
kvotimai. Buvo tai paskutinė se
zono klasė.

Po mišparų įvyko susirinkimas 
Amžinojo Rožančiaus Draugijos.

Pirmadieny 4 :15 vaikcliai-mer- 
gaitės kurie šįmet priėmė šv. Ko
muniją turėjo dar pamokas — 
katekizaciją. Jiems sakyta dar 
sykį ateiti pasimokyti.

Ketvirtadieny 4:15 Marijos Vai
kelių Sodalicija turi pamaldas. Po 
pamaldi] jie turės balsavimą kur 
važiuoti atostogų.

Penktadieny 7 ;30 bažnyčioj į- 
vyks vyriausios Sunday School 
klesės mokslo baigimas. Baigu
sieji mokiniai gaus diplomėlhis. 
Pamokslą okazijai pasakys kun. 
K. Urbonavičius.

Sekmadieny birželio 9 d. mišios 
šv. giedotos 9:30 bus intencijai 
Maldos Apaštalybės Draugijos. 
Nariai eis <>rie Dievo Stalo in 
corporc.

Mišparų nebus per vakacijų se
zoną. Palaiminimas bus duoda
mas tuojau po sumai.

LANKĖSI ADMINISTRACIJOJ
“Darbininko” administracijoj 

lankėsi p-lė Ona Veleckiute iš Al- 
bany, N. Y. Ji netikėtai susirado 
sau draugių tai p-lę M. Gribaitę, 
L. P. B-vės vedėją ir4*51. Dusėvi- 
čiutę' mūsų adtaiAistttftorę-' Pa-s-t 
tarc$ Viešnią pikvietOtpa# save į 
namus. _ > ton.

P-lė Velečkiųtė atvyko į Bos
toną aplankyti savo sjesutę slau
gę, kuri dirba Commomvealth li
goninėje ir dabar serga.

Rap.

' Mandagumas TftS&uose da
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose—daro jį kilniu.— 
Bovel.

X PRANEŠIMAS

PARSIDUODA
šeimynų namas ir krautuvė, S 
<lu garadžiai. Gera vieta <lel bu- 

Kreipkitės

4-rių 
karų 
čeritės. Lietuvių apgyventa, 
sekančiai: J. IT'ZINAS, 10 Berkshire 
St, - Cambridge, Mass. Tel. Uuiversity 
8374. (B.-18)

GERAS PIRKIMAS
ROSLINDALE—3-jų šeimynų jm> 

..J^ąjuluiruis. mumis ir 2-jq kai-ą--&j 
džius. 10,500 pėdų žemės, atdaras 
plunibing, 7 vaisiniai medžiai, netoli 
mokyklų, bažnyčių ir krautuvių. Kai
na $12,000. Savininkas pasiims antrų 
mortgičių ant 6 nuoš. jeigu bus rei- 
kaias: Kreipkitės: ELLSIVORTH, 5 
L.-nk St., \V. Rpxbury. Tel. I’ovny 

13961-J. (B.-ll)

5

PARSIDUODA NAMAS
89 ■ULD IIĄIĮBOR ST?_ ą-jų šeimynų. 
Mes išvaž/nbjiitrfe ir norimi greitai 
parduoti. Kairfiv įmokėti
$2.200.00. Kas norite gero namo gali
ma matyti vakarais nuo 6-šių, išsky
rus subtilų. Savininkas ant piratų lu
bų. ’ (B.-ll)

4’AIEšKAU pusbroli Petrų Mųciuly- 
ną. kilęs iš Lietuvos, Vilniaus rėd., 
Pakarsta kaimo. -Nedzingės parapijos.' 
Kas apie jį žino arba jis pats atsišau
kite šiuo adresu :. VACLOVAS MIŠ
KELIS, P. O. Box 382, AVestfield. 
Mass. (B.-ll)

PARSIDUODA PALANGA
Gražiausi ir tinkamiausi vieta 

Nauj. Anglijoje poilsiui, tai “Pa
langa,” Lawrence, Mass. “Pa
langos” grožė traukia visus pik- 
•nikierius ten praleisti dienas.” 
“Palanga” yra ant ežero kranto.

Kas norėtų pasistatyti vasarna
mį “Palangoje,” sveikai ir links
mai vasarą - praleist i. pasiskubin
kite įsigyti lotą. Arba kas no
rėtų ją visą papirkti tai kreipki
tės pas

N. P. Švč.- P. M. Dr-ja iš Cam
bridge rengia nepaprastą pikniką 
ant Aliuko farmos Sitmmer St., 
Norvvood’e. n'edėlioj,. birželio 16 
d. Bušai išeis po pirmų ir ant
rų mišių. Visus kviečiame atva
žiuoti ir pasilinksminti. į 'ANTANĄ KNEIŽĮ

Rengėjos 366 W. Broadway, S. Boston, Mass.

f

I

D. L. K. Vytauto Draugijos 

Parko Atidarymas 
įvyks Birželio-Jun. 16 d. 
Šokiai įvyks Subatoj 1S birželio 
SUBATOJ įvyks* šokiai prie puikiausios orkestras, taipgi 
bus skanių vfalgįų ir'gėrimiu Šokiai prasidės 7:30--vakare 

trauksis ik vėluiąaiįarkties... -juJi..
NEDĖLIOJ piknikas atsidarys kilį *10 vai. ryte bus dti6j 

tas koncertas per vietini vjinj duhdtavą kvartetą: thip-įfi 
l)us solistų ir solisčių svetimtaučių. Bus ir kitokio žaislų 
iki valios. Įžanga visai pigi. v
• I < __
U Piknikas įvyks :
5 j D. L. K. VYTAUTO PARKE, L0WELL, MASS.

i

PARSIDUODA
3-jų šeimynų namas ir 2-jų karų 
garadžius. Visi moderniški įtai
sai. Kictmedžio grindys. Įeigų 
$1560 į metus. Namas gerame sto
vy. Ųaj’ankas susisiekimas. Priei
nama kaina. 12 Saxton St., Dor
chester. Tel. Jamaica 1702. (B-ll)

PARSIDUODA
Kaina ir Išlygos Tinkamos. 
9 kiiDibnrių narnas su visais jtAisy- 
miiis: šiltas vanduo, atdaras plutnbing, 
2-jų karų garadžins, 9,0<»O pėdų žemės. 
Paranku j mokyklas ir bažnyčias. Tik 
17 minučių važiuoti iki South Station 
traukiniu: Montdair sekcijoj. Savinin
kas .J. STRIUKEI:, ’55 Stcrling St., 
Ųuincy, Mass. (B.-ll)

ANT GREITO PARDAVIMO
BRIGHTONE—6 šeimynų namas 
f.u visais įtaisymais ir ant 'gero 
kelio. Netoli šv. Jono seminarijos. 
Įcigų $185.00 į mėnesį. Parsiduo
da už $15.000'
vimo—turime biznį kitame mies
te. Kreipkitės “Darbininko” Ad
ministracijom (B.-ll)

Pirmininkas — Motiejus žiobė,
539 E. 7th St, So. Boston, Masą. f- 
Telephonę South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas, ' J*)’ 
24 Thomas Pk., So. Boston, Masa.

I’rot Raštininkas —•' Jonas • Glineckil, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. r

Fin. Raštininkas — Matas Seikiu______ r
- B64--Broadwayr SO.~~Boąū>n, Maga. - 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, y 

885 E. Broadway, So. Boston, Masą. '*-I^ 
Maršalka — Jonas Zaikis,

7 tVInfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus. kM 
trečią nedėldienį kiekvieno m£* ■ * 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventt > 
St., So. Boston, Mass.

____________________________________ __________________ 1 -■ 'ūgis 
' rJBl

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOf 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24 Prescott St, Readvlile, Maga.

Vice-Piririlninkas — J. Markelionią
140 Bowen St., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — P. Milius,
r— “ ■ " . —

Fin. Raštininkas — M. šeikis,

,r»w
a5 .. v-1WĮ -tįgįj

541 E. Seventh St,.S. Boston, MaMr ’/'įiįm

364 XV. Broadvvay, So. Boston, Mase 
Iždininkas — V. Balutis ’

36 Mercer St, So. Boston, Masą. . ' 
Maršalka — J*. Zaikis, , -

7 IVirifield St, So. Boston, Masa ' 
Draugija laiko susirinkimus kas ant*

rų nedėldienj kiekvieno mėnesio, po ‘ -J 
num. 492 E. Seventh St., parapijos '"*■» 
salėj, 7th St, South Boston, Mass. ‘j.*?

■ ..... -------------- - ,
' ,-3*;

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS, 
VALDYB0 SANTRASAI ■

Pirmininkas — Mot Versiacgašį
694 E. Fifth St., So. Boston, MaM ■ ;;£| 

Vice-Pirmininkas — Povilas Rūką, -
125 Bowen St, South Boston, Mass. \ r&į 

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

■Fin.’ Hašllunikalu— Phihas lūlėlkly^^ .4!
109 Boiveu St, South BostoD, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, • *
150 H Street, South Boston, Masa 

Tvarkdaris Kazys Mikallonis,
906 E. Brcadvvay, So. Boston, Masa j

Draugija laiko savo susirinkimus kasw r-..^ 
antrą nedėldiea|. kiekvieno mšneslo
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, •« 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. y-nįjįS 
Ateidami susirinkiman prašome at- 'J 
sivesti naujų narių prirašyti prM; 
musų draugijos. * _

• ■/ *
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L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIBD. 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS -

VALDYBA
; ■ 1 -------- r--- -

l’irmipiukas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

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

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

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Masa. : K 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant* ,, 
rų panedėlj kiekvieno mėnesio 7:30 
vaL vakare, i>obažnytinėj svetainė n 
Fifth St; So. Boston, Mass.

4- <

ŠVENTO PETRO IR POVILO ; 
DR-JOS VALDYBA '■

-'1 
r’*<’

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

Priežastis parda- Vice-Pirmininkas—Juozas JackevičiM,t
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Albinas Neviena,
948 E. Broathvay, So. Boston, MS* 

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

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

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

Draugijos susirinkimai būna kas pit“ 
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio S. 
vai. po pietų, parapijos salėj, 49$ 
E. Seventh St, So. Boston, Mass. >1

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING LR HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir lActuvitkai 
t I

382 Broadvvay, South Boston

Tel. South Boston 2870

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL ' .

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

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam Išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston.
Kampas Unlon Park

Atdara vakarais 1 r sekmadieniais.
Back Bay 9152

7^!

.•sisS

< •;-»*’A M"

•
v iii
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LIETUV. DUKTERŲ DR-JOf
PO GLOBA MOTINOS ŠVA. 

VALDYBA c.
____________

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Mas*

' *
■ii

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^ :.i 
11 Monks St., S. Boston, MaM 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Masft į 
Telephone Sonth Boston 3422-9* >

Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienR 
29GouldSt., W. Rozbury, Mas* 

Iždininkė — Ona StaninliufS,
105 W. 6th St., S. Boston, k’

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienl^ 
1512 Columbia Rd., So. Borto*;

Draugija savo susirinkimus laikai « 
kas antrą utaminką kiekvieųO 
mėnesio, 7.-30 vai. vakare, pfe a w . • g • ’’ i

kreipki* I 
Įtinai ,

'A

bažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais 1 

tfe pas protokolų raš 
laišku ar telefonu.

Moterų Sąjungos 13 kp. Piknikas, Įvyks Birželio17 d., Spot Pond
Pradžia 10 vai. ryte. Pelnas Vasariniai Mokyklai, Prašomegrisus atsilankyti. Jeigu lytų tai bus pbWnytinčj sal$h šiurum-bui

. . ■ • . r

o . . -
*v ••»•

.* • 'r
; a 4 - / . t ?

i-

/v
' , d

■ -JI -
■ - *■--<TgWjM

įfi-

s:

r* jmS.^

V



< -tT

V

r

i i

• v

Tabakas—Nuodai

DIDŽIAUSIA DOVANA
DIDŽIAUSIAS TAUPUMAS

't f.

Telefonai: So. Boston 1GG2—1373

%

25c.

z
f

t

K

1

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
. SO. BOSTON, MASS.

“MŪSŲ LAIKRAŠTĮ”

Parašė kun. 
___________ 50c.

. PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE

' iii

s,--i

“Ūk.”

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir su taupi na ge
rokai pinigu.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third St

Telefonas: 8outb Boston 0304-W.

Antanukas: Prašom, ponas mo
kytojau, nesibijoti. Tai ne mano 
motina, o tik pamotė ir nuo jos 
niekad aš nieko negaunu.

LietuvisGraborius

P. J; AKUOČIUS
258 Broadway, So. Boston

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
, (GALINAUSKAS)

414 Broadvay, So. Boston
TeL So. Boston 2300

Ofisu atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 ^0 iki 5 &) po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventa diena 

pagal susitarimą
■ e — ■

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

S. BARUSEVIČIUŠ
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester .Av. 
Dorchester, Mass.

Įspėjimas Dėl Šiauciųj

f ’

v domi apysaka .....

E. V. WARABDW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street
Norwood, Mass.
Tel. Norvood 1506 

MONTELLO OFTIOB 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

• I
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• KOKIŲ TAMSUOĮJŲ YRA
LENKIJOJE

Z.•/ v v r*\ i; r A.hr
v

CJTTAD A TT**

Sovietų bibliotekose paste-
bėta, Tą! s^tytėjiT^*- 
mansiai, ima skaityti Mark
so “Kapitalą.” Pasirodo, ; 
•kad Markso publika visai

3M6-V? ■<

■z < * *■♦* .’ r ... •
Leonas Vitkauskas

9

* Kiek atsilikęs ir tamsus y-[ • Viena ūkininkė f Šiaurį )leskaito, 0 ima tik tam, kad T 1** 1 * 1 1 * • TA • • • • v • ' • z.' ra Lenkijos kaimas, liudija 
y V toks atsitikimas, įvykęs ne

toli Ščučino, Lomžos žeme
le-
; Apsišvietęs ir pasiturįs ū- 
fcininkas Jonas Nicevsk'i įsi- 
taisė savo troboje radio pri
imtuvą su ,lemputemis ir 
garsiakalbiu. ! Norėdamas, 
kad ir kaimynai galėtų pa- 

' siklausyti radio paskaitų ir 
muzikos, jis susikviesdavo 

•K 'jnos vakarais pas save, ypa- 
liūgai jaunimą.

Bet-po kelių dienų tarp 
„ -vietos sodiečių pasklido gan- 

įk dai, kad radio esąs “ velnio 
daros” ir visos nelaimės] 

pareina iš jo. Kaip tyčia,! 
\ yienas ūkininkas, pasiklau- 
? sės radio ir parėjęs namon, 
:. rado susirgusią karvę. To 

Vietos tamsuoliams užteko. 
Kitą dieną pas Nicevskį atė
jo keli jo kaimynai ir parei- 
■kalavo, kad radio—tas vel
nio instrumentas” būtu su
naikintas. Radio savininkas 
palaikė tą reikalavimą už 
juoką ir stengėsi kaimy
nams išaiškinti, kati radio 
[ieko bendro su piktomis 
Vašiomis neturi ir nėra 

gyvūTnl su ši rgi mų kal-t

Prancūzijoje, palikusi be 
priežiūros savo dviejų metų 
mergaitę, išėjo į artimiau
sią miestelį apsipirkti.

Grįždama ji išgirdo bute 
nepaprastą mergaitės riks
mą.—Mat, motinai -išėjus,į 
kūdikio lopšį įlipo kelios di
delės žiurkės ir pradėjo jį 
graužti; nukandžiojo ausis, 
nosį, rankutes. Nugabenta 
ligoninėn mergaitė mirė.

“M. R.”

įrodytų savo politinę ištiki
mybę. Vienas bibhotekos 
lankytojas nutarė tar patik
rinti. Jis įdėjo į Markso 
knygą popierinį rublį. Ne
žiūrint, to,, kąd knygą perėjo 
per dešndtis rankų, rublis 
liko neišimtas. Mes galime 
tą lankytoją įspėti, • kad 
Markso pasekėjai iš to pa
darys visai'kitokią išvadą, 
būtent: Markso skaitytojai 
prie tokios nuosavybės ran
ku netiesia. “R-tas”

•t • .
*

BEGALINIAI KIETAS 
' METALAS

Pramonė susilaukė naujo 
nepaprasto kietumo metalo, 
“Carboloy” vadinamo. Jis 
apie 100 kartų yra kietesnis 
už kiečiausią plieną. Kar- 
bolojum galima apdirbinėti 
grūdintą manhano plieną; 
piaustinėti stiklą arba kie
to porceliano izoliatorius. 
Karbolojaus grąžtas puikiai 
tinka visiems tiems gręži
mams, kuriems dėl ypatin
gų sąlygų reikalingas dei
mantinis grąžtas. Karbolo- 
jaus kietumas, pagal Brine- 
lio metalų kietumo lentelę, 

i, arba 1000 ~
Šninkas.
: Deja, toks aiškinimas tam
suolių neįtikino, nes kitą 
dieną kaimo vyrai užpuolė 
radio mėgėją ir tiek primu
šė akmenimis, kad Nęcevski 
tuojau mirė. Šio baisaus į- 
vvkio kaltininkai areštuoti 
ir padėti i kalėjimą.

“JI. R.”

kartų kietesnis už kiečiausių 
plieną. Karbolojiniai peiliai 
raižo stiklą kaip geriausias 
deimantas ir puikiai skuta 
barzdą. “Tr/*

MOKESČIAI VEDUSIEMS
Daug kur girdėti apie įve

dimą senbernių mokesčio. 
Mat, norima tuo būdu su 
šių laikų vedybų baime ko
voti. Bet kad būtų .vedusie
ji Yyrai apkrauti ypatingais 
mokesčiais, nebuvo kol kas 
girdėti. O-vis dėlto atsirado 
viename Olandjos miestely 
tokia miesto taryba, kuri šį 
mokestį įvedė. Tai padarė 
pareikšdama, kad vedusieji 
vyrai sulyginus su nevedu
siais daug geriau gyvena ir 
žymiai pigiau pragyvena. 
Matyt, tie miesto atstovai, 
savo vedybas laiko labai lai- 
įningomis, kad noriai užsi
deda toki ekstra mokestį.

“R-tas”

. (tJiliuofa telefonograma piliečiams)
Z. A * ■ > <

Paklausykite, piliečiai — 
Šiaųčių vardu aš prašau; 
Kam dažnai jų vardą liečiat,— 
Po velnių! ?.. (atsiprašau!). 
“kiančius girtas”—sako žmones: 
“ Nusigėręs-jis kaip šiauČius! ’ ’

< Nors tikrai — be abejones — 
l’ą kiekvienas moka “kriaučius.?”

■ Bet, piliečiai, kaip pašėlę — 
Tik ant šiaučių užsirito,

. V^nusidžiaugia įgėlę — 
Lyg nerastų džiaugsmo kito... 
Arba, vėl, kaip išsimano:

i. “Jis, kaip šiaučius, bra, meluoja!..” 
Pats liežuvio, juk, negana —

7 Ir, prie to /aeraudonuoja.. . 
Šiaučius; šiančius!.. Kas per velnią!

> Ko ant šiąnčių užsipulti!.. 
Ir, prie ;o teraudonuoja... 
Taigi- gali J r prikulti! 

JKenčia šiaučius—tyli žmogus... 
Ūžgavim.Uns neprabyla...

_ Bet, kai laikas bus patogus
■. Pavartos jis savo ylą!

(“Sekmadienis”)

MOKYKLOJE
Mokytojas: Klausyk, Antanuk! 

Girdėjau, kad tavo motina serga 
šiltine, dėlto neateik į mokyklą pa
kol neišgys motina. Tu gali gauti 
šiltinę, o paskui apkrėsi kitus vai
kus.

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdrandos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

■Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADTCAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Viename suomių laikraš
tyje randame štai ką: Mies
telio Punmala vargoninkas 
buvo įpratęs kas sekmadie
nį, pamaldoms užsibaigus, 
einant žmonėms iš bažny
čios, užgroti vadinamąjį i^. 
einamąjį maršą. Prie to jis 
pagrodavo dar ir šiaip gra
žių bažnytinių kompozicijų-. 
Paskutiniame bažnyčios pa
tarėjų susirinkime tapo nu
spręstas užginti groti išei
namąjį maišą, nes- pęerdąug 

: susi vartoja vargonai. 
1 Tai bent taupumas!

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui, geriausią vaikų.laikraš- 
tį ‘ * Žvaigždutę. ’ ? Ttio įdarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

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

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

Į Tel. Brockton 5112’ X
į DANTISTAS ij DR. A. J. GORMAN |

; ; (GUMAUSKAS) ■- |
;; 705 Main BL, Montello, Mass.i 
o . (Kampas Broad Street) $ 
; ; Ofiso valandas: Ryte nuo 10 1 
i [ 10 iki> l# vhl’; dieną nuo 2 $ 
J I iki 5 vai.; vakąre nuo 6—8 val.a 
! ! Sekmadieniais pagal surtarties. X

TEISME ■
„Teisėjas^ Už tai, kad- Tamsta 
pasigėręs pramušei plyta šitam 
vaikinui galvų, dabar turėsi per 
visą mėnesį tupėti kalėjime.

Kaltinamasis: Bet, ponuli... jau 
perdaug! Ten buvo tik pusė ply- 
los, tai ar negalima būtų mano 
bausmės sumažinti nors ligi pu
sės?.. “Š-nis”

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

“UKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr.

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

1 '

i
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 metą galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur nžaienyj (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

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

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V, CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodavay, So. Boston 
Oltio valandos: 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:30 iki B 
ir nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofisai 
atdarytas gubatos vakarais ir' ne- 
dSldlenials, taip-gi seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

ODOS ir GALVOS
ligos. Neišpasakytų niežėjimų ir gė
limų eezema, tetter, .salt rhenm ir 

kitas ligas labai greit pa
lengvina vartojant mano 
odos mostj. Daug ligų greit 
pagydyta jomis. Geros dėl 
pilės, suskilusių rankų, ko
jų skaudulių ir akių.

\ENUSTOK VILTIES 
Teiraukis Prie Manęs 

Patarimas Dykai

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

LAIDOJIMUS

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistai

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston 

(“Keleivio** name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6 .-30—9 
vakare. Serijomis nuo 9—^12 
vai. dieną. Šubatomis nno 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nno 9 
iki 12 (pagal sutarti). \

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balzamuoto jas 
877 ir 448 Oambridfft Street 

Oambridge, Mml 
Telephone Urfvertrfty 8881-W 
■■■■■■■■■■■■■■■I

ĮVAIRIOS KNYGOS < 
Mandagumas—jvairū patą- ■ 

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_30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
dortj!'Tq>ysalra'~....-.±x^tęr~

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- 
dė Jonas Montvila________$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
k (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 P. B________ 40c.

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

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

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

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.____15c.

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

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — 
Tarnas Žilinskas

Apaštalystės Maldos Statu
las. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis ______________________ 25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas—25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

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

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

Bitininkas. — Pąrašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitri----------- 50c.

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

Žmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai jr Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas —_30c.

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

Eucharritiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitri—15c.

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

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

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

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys _________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio_________ 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ------- ,_____________ 10c

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

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

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

M

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys. IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.________7... .... 25c

Trumpa Apologetika arba 
Kat,Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. ZajančanskaR. .M*

Apsirikimų Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyve , 
mino. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ----------------------------------_10c.

Moteryste 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 -------------------- ---- 85c.

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------75c.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų
veikslais

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

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius  :——,40<c

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_______________________ 40e.

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

Anderseno. Pasakos—su pa
veikslėliais ------:------------------ 2OC.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- y, 
piątik§> Paaršė ’ ~ 'Jonai
tis -J________ _ __^—_40c.

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

Iš Kelionės po Europą ir
. Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ----------------------------------—25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas -------------------------- 125c.

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis________40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c

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

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. 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__ 15e

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

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ari viršeliais)___ 1__________ f

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)................................ .56

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

r.
75o.

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

Patyrimai Didžiojoj

DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.




