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Sovietų Rusijoj didelis ne
darbas. Vienoje Maskvoj jau 
priskaitoma 317 tūkstančių 
bedarbių.

TOKIO. Japonija. — Ke
turiasdešimta mainierių tapo 
užgriūti anglių kasykloj. 
Spėja, kad pavyks juos išgel
bėti.

KAUNAS SKOLINASI TRIS 
MILIJONUS LITŲ

Miesto taryba priėmė nu
tarimą — užtraukti 3 mili 
jonų litų vidaus paskolą ka 
nalizaeijos (nušvarinimo Į 
taisams) ir vandentiekio rei 
kalams.

Prof. Meškauskas prade
dant stirną atkalbėjo maldą. 
Draugijos pirmininkė M 
Galdikienė, džiaugėsi aukš
tais svečiais ir atstovių gau- 
singumu. Į prezidiumą iš
renkamos: p. Ladygienė, p 
Lukošiūtė ir p. Dudaitė, Į 
sekretoriatą — p. p. Marcin 
kaitė, Januškevičaitė ir Lit 
vinaitė.

Vatikane padarytas pir
mas gyventojų surašymas. 
Viso šioj naujoj valstybėj 
priskaityta 450 gyventojų.

z /

Po to. J. E. vysk. Reinys 
laikė paskaitą: “Moterys vi-
cHOl'npripff_____ — -tt'/tirrtTrja.

KLAIPĖDA.—Birželio iš 
7 d. Į 8 d. Klaipėdos pakra
ščiuose siautė baisi audra. 
Palangos, Šventosios ir Kar
dininkų prieplaukų žvejai 
buvo išplaukę apie 15 jūrmy
lių nuo kranto žvejoti. Dau
guma žvejų valčių buvo bū
rinės ir tik keletą turėjo mo
torus. Kilus audrai buvusie
ji jūroje žvejai atsidūrė di
džiausioje nelaimėje. Keletą 
apsukresni žvejai grįžo, au-

Per paskutini žemės 
be j imą Khorassau prot 
joj. kuris įvyko geguži 
1 d., žuvo 3,253 žmon 
daug sužeista, 88 kaina 
griauti.

- Vatikano Miestas, birž. 25.
— Šv. Tėvas priėmė audien- 
eijon pirmą Italijos įgalioti
ni Vatikanui, Tuo Įgalioti
niu vra Count Devecchi di 
vai Cismon. Italijos Įgalio
tinis Įteikė Šv. Tėvui savo 
kredencialus. Po formalio 
dokumentų įteikimo Šv. Tė
vas figai dar-su. įgaliotiniu 
kalbėjosi. "

Vėliau po pietų Šv. Tėvo i- 
galiotinis J. E. Kardinolas 
Gasparri padarė vizitą Itali
jos Įgaliotiniili..-

pasiliko' kovoti su auęlra. 
Karklininkų žvejams pavy
ko išsigelbėti ir sugrįžti Į na
mus.

Šventosios uosto ir Paliep- 
girių žvejai su valtimis nu
skendo. Viso nuskendo 11 
žvejų. Iš jų 7 lavonai buvo 
išmesti, 4 nesurasta.

Šią žveju nelaimę reikia 
skaityti prie didžiausios ne
laimės paskutiniais laikais 
Klaipėdos pakraščiuose bu
vusios.

■ ■ - ■ ■ -

EINA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS

Vokietijos ūkininkai, Rvt- 
prūsijoj, sunkiai kenčia po 
ilgos ir aštrios žiemos. Da
bar dėl didelio darbų susi
kaupimo visiems reikia kož- 
ną valandą išnaudoti, o dar
bininkų negalima gauti.

Dėl stokos darbininkų ne 
tik mažieji ūkininkai, bet ir 
dvarai turi nukentėti. Kaip 
praneša vien Šitkiemių para
pijoj, Geldapės krašte, apie 
1,400 margų lauko tur dėl 
darbininkų stokos neapdirb
ti pasilikti.

Pilkalnės krašte balandžio 
mėnesv dar 200 kumečiu vie- • < 
tų buvo neužimtų.

R y t p rū s i j os ūkininkams 
reikalinga skubi pagalba.

Birželio 22, Auburndale, 
Mass. Norumbega Parke A- 
merican Legion parengtoje 
Field Day tarp kitų Įvairių 
lenktynių buvo ir plaukimo 
lenktynės. Tose plaukimo 
lenktynėse dalyvavo ir Albi
nąGsipavičiute, pasaulio 
plaukimo čempijonė. Ji ne
tik lenktynes laimėjo, bet ir 
naują rekordą padarė, nu
plaukdama 100 yardų'į 1 mi
nutę ir 14 1-5 sekundų. To
dėl, nedėldienio laidos lai
kraščiai buvo pasipuošę mū
ši) Albinos paveikslais ir pla
čiais aprašymais jos naujo 
laimėjimo.

Kaip žinote, Vytė Albitia 
Osipavičiutė pasižadėjo tik
rai dalyvauti L. Vyčių X. A. 
Apskričio Gegužinėje. Pa
langoje ir duoti privatinę 
plaukimo parodą.

Anglų finansų ministerio 
Čerčilio apskaičiavimu, bol
ševikų valdžia Rusijoj per 
vis:) savo valdymo laiką su
šaudė: 28 vyskupus, 1,219 
kunigai ir šventikui, 6.000 
profesorių ir mokytojų, 9,- 
000 gydytojų, 2,950 artistų, 
54,000 karininkų, 70,000 bu v. 
policijos valdininkų, 139,- 
000 darbininkų, 260,000 ka
reivių, 355,000 inteligentų ir 
815,000 sodiečių. Viso 1,- 
712,197 žmones.

Radio pranešimu, Sovietų 
Rusijos vyriausybė pasirašė 
sutartį su Amerikos Jungti
nių Valstybių Fordo kompa
nija. Einant ta sutartimi per 
pirmuosius ketverius metus 
Fordo kompanija turės pri
statyti Sovietų Rusijai auto
mobilių ir traktorių 30.000.- 
000 dolerių sumai. Be to. toj 
sutarty numatoma automobi*- 
lių dirbtuvės pastatymas So
vietų Rusijoj. Ta dirbtuvė 
galės gaminti kasmet po 100,- 
000 automobiliu.

ir turiningos
/

paskaitos ėjo

NAUJA LIETUVOS UNIVERSI 
TETO VADOVYBĖ

Birželio 2 d. buvo Lietu- 
tuvos universiteto rekto
riaus, prorektoriaus ir sek
retoriaus rinkimai. Rekto
riumi išrinktas' prof. V. Če
pinskis, prorektorium prof. 
B. Česnys ir sekretoriumi 
prof. Raudonikis.

Kai kuriuose lietuvių lai
kraščiuose Amerikoje, mi
nint apie paskutinį Tautų 
Sąjungos Tarybos posėdį, 
buvusi Madride šio mėnesio 
pradžioje, pasirodė komenta- rų, esą Lietuvos dvarininkai 
skundėsi Tautų Sąjungai ir 
reikalavo grąžinimo dvarų, 
būtent esą Tautų Sąjungai i- 
teiktas skundas 34-rių asme
nį) iš Lietuvos su protestu 
prieš nusavinimą jų žemių, 
remiantis Žemės Reformos į- 
statymu.

Tikslumo delei. tenka pa
aiškinti. kad minimas skun
das yra paduotas Tautų Są
jungos Tarybai Vilkaviškio 
apielinkių nišų kolonistų, 
kurie prieš karą buvo rusų 
valdžios atsiųsti iš pietų Ru
sijos Lietuvon kolonizacijos 
tikslais ir kuriems rusų vy
riausybė, su pagelba savo 
bankui, buvo įgijusi žemiu. 
Einant žemės reformos Įsta
tymu panašios rūšies žemės 
nusavintos. Kalbamieji ru
sai-kolonistai dabar dedasi 
esą “ukrajiniečių mažuma” 
ir nusiskundė esą Lietuvas 
Vyriausybė persekioja tau
tines mažumas.

Tautų Sąjunga persiuntė 
Šį skundą Lietuvos Vyriau
sybei, kuri savo laiku paaiš
kino. kad tokios “ukrajinie- 

_ -Z>TTTZ,41 ,_____čiu mažumos 7. Juętuvpję vi -
CIIICAGO, III. — THiozašTTTr . _ . , , 7 , , T •siskai nėra ir kad todėl Lie- 

Saltis už prohibicijos istatv- . -r- • v- • •1 . tuvos-A vnausvbe visai ne
inu laužimą nuteistas 30 die- * . v. , . . . .mano duoti šioje bvloje jokių 
nu i kalėjimą. Jis pats prisi- » r v,. • „• 1 ’ formaliu paaiškinimu,
pažino pardavinPjns aln.

Kaunas. — Birželio 2 d. 
prasidėjo Lietuvių Katalikių 
Moterų draugijos seimas. 
Pradėta pamaldomis, kurias 
laikė kun. Meškauskas Bene
diktinių bažnyčioj.

Seimas atidarvtas Liau- v
dies namų teatro salėje. Įsi
registravo apie 1(M) atstovių 
ir 70 svečių.

Aukštų svečių tarpe buvo 
J. E. vysk. M. Reinys, prel. 
A. Dambrauskas - Jakštas, 
prof. Meškauskas, K. V. C. 
Vyriausios Valdybos pirmi
ninkas A. Tumėnas, dr. K. 
Pakštas ir k.

Po gražios 
Ekscelencijos 
sveikinimai.

Sveikino J.
Karevičius, vysk 
draugijos garlx”s narys kun. 
M. Krupavičius atsiuntė ilgą 
ir brangų pasveikinimą, vys
kupas Kukta, organizacijos 
ir kiti įžymūs visuomenės va
dai.

Vakaro įvyko bendra jau
ki vakarienė, kurioj daina
vo garbingi ir aukšti svečiai.

Antra diena posėdis pra
dedamas 9 vai. Skaityta 
sveikinimai. Toliau ėjo drau
gijos veikimo pranešimas. 
Pasirodo, kad skyriuose mo
terų veikimas yra didelis. Ne
mažai iš skyrių buvo nusi
skundimų dėl negavimo lei
dimų ir šiaip trukdymų susi
rinkimams sušaukti. Ypač 
skaudžiai nusiskundė Rasei
nių ir Šiaulių apskričių ne 
maža skyrių.

Centro valdybai už gerą 
veikimą seimas išreiškė pa
dėką.

Po pranešimų, dr-jos pir- 
mininkė p. M. Galdikienei 
referavus, išrenkamas prie 
draugijos mergaitėms emi- 
grantėmsgloboti komitetas, į 
kurį įėjo d r. Ruginienė, p. 
Urbonaitė. p. Barolienė. p. 
Marcinkaitė ir viena Centro 
V-bos atstovė.

Į Centro Valdvbą išrenka
ma: p. M. Galdikienė, p. O. 
Gaigalaitė, p. Lukošiūtė, p. 
Pakštienė, p. Pikčilingienė, 
p. Ragaišiene ir p. Starkie- 
ne. j

žuvo 3,253 žmonės ir sngr 
88 kaimai.

Londonas. — Naujas Ang
lijos ministerių pirmininkas 
Ramsay MacDonald kalba a- 
pie atnaujinimą diplomati
nių ryšių su Sovietų Rusija. 
Jeigu MacDonald *ui pavyk
tų tą padaryti, tai Sovietų 
Rusijai būti) didelis pliusas.

KLAIPĖDA. — Amerikie
tis p. J. Ambraziejus “Lietu
vos Keleivis” koresponden
tui pasikalbėjime pareiškė, 
kad Lietuvos Eksporto Sker
dyklos gražiai, patogiai ir 
modemiškai įrengtos ir retaj 
kur Amerikoje rasi. O išdir
biniai. amerikoniškose sker
dyklose padaryti, neprilygs 
klaipėdiškei skerdyklai. 
“Pirmą kartą tokių gardžių 
kumpių teko ragauti. Tuoj 
užsisakiau 100 kumpių ir 
daug palčių lašinių, nuvešiu 
Amerikos lietuviams.”

P. J. Ambraziejus sugrį
žęs i Ameriką tur būt mano 
pradėti importo bizni.

/
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ŠIAULIUOSE KANALIZACIJA

Patyrimai Didžiojoj

POLITINIAI KALINIAI

ap-

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

NUGA-TONE SUSTIPRINO JO 
NERVUS IR RAUMENIS _

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

------------------------- X;
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SUŠĖRĖ STOGUS

______ 50c.
Išleido

f r

GIMINES IR PAŽYSTAMI

vo įvežta 432,328 štukų au- 
C tomobilių; tanjte skaičiuje

702 automobiliai Lietuvą. 
Už įvežtu® automobilius Lie
tuva sumokėjo 1928 m. 5 mil. 
Iti Šiemet automobilių įve
žimas į Lietuvą bus mažes
nis, nes žymiai padidinta 
muitų rinkliava.

ĮV.-; ____________________________________________

(n, , ■

I TeL Brockton 4757 

to, C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas 

[Vedu visokias bylas ir padir- 
I bu visokius dokumentus viso- 

kiems reikalams. =
I68BN0RTH MAIN STREET Į 

| *.( Brockton, Mass.
E-JtH’ISO VALANDOS Į 
f nuo 9 Iki 8 kasdien
F7;'-

HBe to yra (toje pat pasto- 
gė.je) didelė, fundamenta- 

jlįai, dar vokiečių įrengta, 
$ vaisių perdirbinio bei džiovi- 
Įtnimo dirbtuvė. Joje vokie-

1 sunaudojo labai daug 
o Dzūkų krašto vaiisų, pa

nkavo į dėžes ir jas šimtais ir 
gtūkstančiais siuntė i Vokie- 

t Pasibaigus vaisių sezonui’ 
įtoji •pati dirbtuvė dirbo JM-', 
^bulvių džiovintus, ilgai sto^s 
Įvinčius skridiniuktts, bulvių 
^kompotui. Tuo būdu ir daug 
Dzūkijos ūkininkų bulvių 
įjbttvp'jmnau do j a ma.

11 metų tas įrengimas 
ra kiek nukentėjęs, reika- 
ngas sutvarkyti, atnaujin- 
L Ir nuo rudens galėtu 
laisto krautuvėse rodytis

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

te

ISTBSMS BULOTOS Į
VAMiuą. ;

Kaunas. — Kaip ptaneešd 
“Id- Štime/’ jiųomąs advo
katus ir visuomenės veikėjas, 
buv. II ir III rusų dūmos at
stovas, p. Andrius Bulota, iš
siųstas su žmona visam kaip 
stovio metui į Varnių kon
centracijos stovyklą.

Po atentato jo bute buvo 
padaryta smulki krata, kuri 
truko keliolika valandų. Pas
kum jis turėjo po du kartu 
per dieną rodytis policijai ir 
galiausiai buvo išsiųstas į 
Varnius.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
F nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 
[;• rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- r o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
gį visą papasakos.

Ų •• “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
koo lictuvitr katalikių moterų žurnalas, leidŽia- 

U- mas Motetai Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 
tdaliąis moterų klausimais, sale žinių iš viso pa- 
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 

■' riąi: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
ginių ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
F rius ir kiti.
© “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
į Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
g yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
p knyga. Nelaukite ilgai. Siijskite pinigus tuojau 
| ’ ir 4-MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
fe? • ' “MOTERŲ DIRVA”
f&22 W. 24 Street, Chicago, III. “DARBININKAS"

366 Broadway, So. Boston, Mass.
A 'į y

ų TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ
MALDAKNYGIŲ ’

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais...^________$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.______ ^__.$1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais._______________ _Ą1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais -- -----------------------------------£

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
z •

“DARBININKO” ADF-----
366 Vest Broadway

• * - AT *imosfls
■ v ‘ ~

VAISIŲ SUNAUDOJIMAS 
’ * LIETUVOJE -

Prieš karą vaisių sunau- 
JJojimas platesne prasme ne- 
<Įtal.YO. Lietuvoje praktikuoja- 

Karo metu okupantai, 
^matydami mūsų krašto so- 

‘duose gerų vaisių, pradėjo 
įteigti vaisių sunaudojimo 

-apdirbimo dirbtuves, marme- 
lado . pabrikus Kaune-Šan- 

r ^uose, Alytuj ir kitur, 
įį,Dabai- tik pradėjo vienur 
kitur taisytis vaisių džio- 

Į vykių. Bet ir tai labai ma
mutės ir nedaug jose sudžio- 
>vinama. Tad reikėtų pradė- 
Įb Vaisiu naudojimą _ remti 
^panašiai kaip ir pienines, y- 
febįc ten, kur tai paspirčiai 

4 dirva vra. Čia turiu r v
oj šiuo tarpu daugiau 
taus “Dzūkijos” bendro- 

K*ę>- mūsų susipratusių tau- 
gpięčių vedamą.

“Dzūkijos” b-vė turi ša- 
|-|ia Alytaus geležinkelio sto- 
S ties prie pat geležinkelio bė- 
| gių, savo lentpiūvę, baldų 
^dirbtuvę, malūną, savo dina- 

mašiną, lentų džiovyklą.

įkė.

it'CT.

jau savo darbo savo krašto 
vaisių kompotas užuot per
kamas užsieninis.

■' Bendrai imant, vaisių su
naudojimo sritis pas mus tė
ra dar tik mažoj užuomaz
goj. Ši sritis todėl susidė- 
mėtiria ir remtina, nes vai
sių ir uogų turime daug.

TILTŲ STATYBAI IR 
REMONTUI 1,100,00 LITŲ

Kaunas. — Šių metų nau
jų tiltų statybai ir senų pa
taisymui paskirta 1,100,000 
litų.

Keletas Perlojos (Aly
taus apskr.) ūkininkų, prir 
trūkę pašarų, sušėrė gyvu
liams pirčių stogus. Vienas 
sušėrė pusę tvarto stogo.

SUDEGĖ KELI ŪKININKAI
Varėnos v. (Alytaus ap.), 

Aukštakalnio kaime sudegė 
dėl nevalymo kaminų kelių 
ūkininkų trobesiai. Nuosto
lių padaryta apie 10,000 li
tų.

PAŽAISLIO STEBUKLINGOJO
PAVEIKSLO ŠVENTĖ

Stebuklingojo šv. Paneles 
Marijos Paveikslo sugrįži
mo Pažaisliu ntetinių sukak
tuvių minėjimas, Jo Eksce
lencijos Arkivyskupo Metro
polito įsakymų, yra nukeltas 
į ŠŠ. Panelės Marijos Ap
lankymo šventę, liepos 2 die-

PEILIU SUBADĖ ŽMONES
Jurbarkas. — Š. m. gegu

žės 28 d. apie 12 vai. dienos 
Jurbarko Nemuno prieplau- 
jkoje darbininkas Pr. Stasė- 
nis 24 m. su peiliu perplovė 
Balzevičiui šoną ir paleido 
žarnas; Preikšaičiui Jonui 
perpiovė ranką ligi kaulo. 
Nukentėjusieji patalpinti li
goninėn.

Besislapstantį po Jurbar
ko “Saulės” parką Praną 
Stasėnį tą patį vakarą polici
ja sugavo. Sužeidimo prie
žastis dar neišaiškinta.

Bl.

AUTOMOBILIŲ ĮVEŽIMAS
Statistikos daviniais, 1928 

, iš Amerikos i Europą bu-

KONSULO DAIKTAI VARŽY
TINĖSE

Kaunas. — Buvusio Olan
dų konsulo daiktai parduo
ti iš varžytinių, gauta apie 
20,000 litų, bet tos sumos ne 
užteksią padengti skoloms.

DIEVO KŪNO PROCESIJA
Šiemet Dievo Kūno šven- 

tės procesija Kaune buvo y- 
patingai įspūdinga ir didelė.. 
Procesijai vadovavo arki
vyskupas J. Sk'.rireckis.

GARLAIVIAI KONKURUOJA
Nemuno garlaivių savinin

kai konkuruoja tarpusavy. Į 
Jurbarku iš Kauno veža už 
1 litų ir pigiau. Spėjama, 
kad konkurencija dar ilgai 
užsitęs.

MEKSFALTUOSIĄ LAISVĖS 
ALĖJĄ

Kaunas. — Miesto valdy
ba nutarusi išmeksfaltuoti 
Laisvės Alėją ir žymiai pra
plėsti kitas gatves. Tas dar
bas būsiąs atliktas dar šią 
vasarą, jeigu nebus susitruk- 
dymų.

STUDENTAMS UŽSIENY
Kaunas. — Karinės prie

volės atlikimas studentams
jftidedanlAž^ki 26 metų am- cijos Lūkiškio aikštėje sėdi darni visokius šmeižtū§, tik 
žiausy o mokslui baigti ar 
kurtam kitam svarbiam rei
kalui atlikimas gali būti ati
dėtas, bet neilgiau kaip ligi 
28 mietų: Be to, jie turės 
gauti iš atatinkamų savo 
konsulų pažymėjimus ir iš
būti universitete ne mažiau 
kaip 3 semestrus.

KAUNAS. — “Vossische 
Zeitung” ir “Berliner Tage- 
blaft” šiomis dienomis ne
leisti įvežti į Lietuvą, matyti 
už straipsnius ar žinias apie 
paskutinių dienų įvykius.

TRUKŠMAS UŽ KRUOPAS
SEDA, Mažeikių apskr.— 

Gegužės 18 d. vietinis Šiau
rės Lietuvai šelpti komitetas 
dalino neturtingiesiems au
kas kruopomis. Moterėlės 
atsisakė imti kruopas ir rei
kalavo pašalpų pinigais. Ki
lo trukšmas. Kruopos buvo 
barstomos. Komitetas tu
rėjo nutraukti savo darbą ir 
pasišaukti policiją, kad 
trukšmadares sudraustų.

Kaip teko patirti, prelato 
Olšausko byla bus nagrinė
jama rugpiūčio mėn. .. Byla 
eis prie uždari) clurų.

Buvęs Tikybų departamen
to direktorius kun. Mironas 
paskirtas vyriausiuoju ka
riuomenės kapelionu.
- ---- ------------------------------- ------------------------------

Okupuotoje Lietuvoje
KOMUNISTŲ DEMONSTRACI

JA LUKIŠKIO AIKŠTĖJE
Vilnius. Gegužės mėn. 23 

d. vietos komunistai mėgino 
padaryti Lukaškįo aikštėje 
demonstracijų. Atvykusi au
tomobiliuose atsargos polici
ja išvaikė demonstrantus,’nės bažnytkaimy įsikūrė var-
suimdama keletą komunistų. 
Kartu komunistai primetė 
agitacinių proklamacijų.

LūKIšKYJE BADAUJA tuvininkai pradėjo smarkiai 
Po komuhjstų demonstra- veikti _ prieš bendrovę, leis-

Lūkiškio kalėjime politiniai 
kaliniai paskelbė badą. Tuo
jau buvo sustiprinta kalėji
mo vidaus ir išorė sargyba.

Po kelių dienu badavimo 
42 kalinius liko išvestą. 
Vronkų (Poznanės vaivadi
ja) kalėjiman, dalis perkel
ta Šv. Stepono kalėjiman.

GEISTENIAI. Breslavės 
apskr., Rimšės vai. Nema
žas tai lietuvių gyvenamas 
sodžius, kuris nesenai išsi
skirstė viensėdžiais. Gaila, 
tiktai, kad gyventojai pa
skendę tamsume. Kartu su 
tamsumu eina ištautėjimas. 
Daugumas ' gyventoj ų tarp 
savęs mėgina kalbėtis neva 
tai lenkiškai, nors nė vienas 
nemoka. Pav. įėjus trobon 
ar susitikus jau nesakoma 
“laba diena,” bet “dziedob- 
ry,” “zdarov.” Arba kal
ba motyna į vaikus: “Niekoc 
oran dziatku prez sniegu, bo 
u nogi šalta.” Matot kokia 
kalba, kaip kraiposi mūsų 
žmoneliai. Tikri beždžionės. 
Kad greičiau išsinėrus ir sa-

.. ... ■ -

TRAUKIAMAS ATSAKOMYBĖN
VIRŠAITIS

Klaipėda. — Tenka patir
ti, kad tam tikrą, susidedan
ti iš gubematūros ir direkci
jos atstovų, komisija padarė 
reviziją Šilutės valsčiaus vir
šaičio Kube raštinėj. Revi
zija parodė, kad valsčiaus 
viršaitis išdavinėjo vidaus 
pasus, neprisilaikydamas nu
statytų taisyklių. Be to, ras
ta didelė netvarka išduodant 
leidimus sienai peržengti. 
Nekarta net išduotų leidimų 
sienai peržengti sąrašo. Už 
tuos tarnybinius nusižengi
mus valsčiaus viršaitis Kube 
traukiamas atsakomybėn.

Inž. Reisonas pagamino 
projektą Šiauliuose pravesti 
kanalizaciją. Pradžiai jau 
yra šiek tiek pinigų.

vo kailio, ėmė stengtis sveti
mos mokyklos. Tiesiog liūd
na žiūrėti į kvailybėje pa
skendusį Geistenių sodžių.

GEGUŽINE, Trakų apsk. 
Šių metų pradžioje Geguži-

totojų bendrovė “Vilnius.” 
Ji veikia gerai. Dėl to pri
vatūs krautuvininkai negali 
kelti (kainų pasipelnymo 
tikslais. Dabar minėti krau

tas bendrovei visai nepaken
kia ir pakenkti negali.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų, gimtųjų lietuvių kalbų, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Ponas S, I’. Anderson, Geneva, I’a., 
mano, kad tai yra jo pareiga pasakyti 
ir kitiems žmonėms, kaip jatn liko grą
žinta svpikata. Jis sako: “Aš suradau, 
kad ’ man Nuga-Tp®e ląbalvpagerėjo.
Jos snftudavojo mano sistemą ir padau
gina B»ąpo stlpruMą. Kaipo gyduolės 
ntio.Dėrvlj ligij jos neturi sau lygių. t 
Tolcfą raportų kaip šis yni gaunama 
tūkstančiais "nuo vynj ir moterų, ku
rie, vąrtojo Nuga-Tone ir taa patvirti
na, kad Jos yra tikrai geros gyduolės ir, 
bihiaVotojos stiprumo ir energijos. ‘

Jei jus esate silpnas ir kenčiate, turi
te prastą apetitą, nevirškinimą vidurių, 
turite gnsų viduriuose arba žarnosč. tu
rite pūslės, inkstų ir kepenų truhelius, 
galvos skaudėjimą, svaiguli, reumatlš* 

— ūš ir nuolat jaučiatės nu- 
:• ir svarumus irurtė-

i 

jklt Nuga-Toae tik

Nuga-Torjj yra paHuo- 
;V?rtel|pix, Jei 

ims save rinke.

|tus sknogmus ir nu ‘ Z- Z —Z, __
ViirgąsiuakenkėJC-1.____________ ZZ
ja, tąrltą elironlBą užkietėjimą arini 
prastą'ndegą, tJMuyl , ___  H
keletą dieną ir piMimtysit kkip geriau 
Jų« jausitės. Nuga-Tęne yra psMuo- 
< lamo r pas visus zydmlMr.Vertelgas. Jei 
huii ĮjM'MlįffMHūt M j«s save rinke, 
n-tknlauklt kad jis užsakytų jų Iš olee- 
llo vaistinės.

Mildos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.-------- -—- ----- 25c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa r 
rašė kun. V. Zajančauskas.—50e

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

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

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

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

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas_________ 60c.

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

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

Nauja Skaitymui .Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais...—75c.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

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

' Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _____________10c.

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

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

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

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

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užšilaikymp 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- 
domi apysaka______________ 75c.

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

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

Auksinio Obuolio Historija , 
(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___ 45c.

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

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

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

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
ben 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 
vakarėliąms ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _____________________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus_____________ ______ 50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis

Lietuvos ženklai
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________ ________________ 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ___ 3Qc.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

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

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

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučy8 _________ 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.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_____ ____ ______ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ________________20c.

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

Europos Istorija. Vertė J. 
Yndziulaitiš —...... 50c.

Iš Kelionės po Europų iri 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy- 
’ das____ ____ ________________25c.

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

‘ Juozukas_________________ 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c<

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

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir- 

• vintas___________________ 30o
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 15e.

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkž- 
ais viršcl iais)_____________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_ _______ _______50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) ________________ $1.00

I



X

I l '•

\

t

Z

4

Ant Sfe&msfcas'

TAVO MEILE

£F. PETRAS IR
PAPURS

Petrinės — didelė šventė 
Lietuvoj. Pati gamta rodos 
džiaugiasi per Petrines: il
giausios dienūs, šilčiausia va
saros dalis. Daugely bažny
čių yra šv. Petro atlaidai: 
žmonės skubinasi Į bažnyčią 
pagerbti didžiojo Apaštalo 
šventę. Kodėl visas katali
kų pasaulis taip gerbia šv.’guje.

Visų pirma todėldtaip aiškūs, kad nė kiek ne
tenka abejoti, jog šv. Petrui

tvirtą tikėjimą, nes Kristus 
tuojau jam atsilygino, saky
damas: “O aš tau sakau, kad 
tu esi Petras (uola) ir ant 
tosios uolos pastatysiu savo 
Bažnyčią, kurios pragaro 
vartai neįveiks. Ir duosiu 
tau dangaus karalystės rak
tus, ką suriši ant žemės, bus 
surišta danguje, ką išrisi 
ant žemės, bus išrištas dan- 

” Tie Kristaus žodžiai
'Petrą ? 
kad Kristus'pats ji taip aug- 
štai iškėlė, nes padarė visų;yra duotfFvaldžia ant visos 
Apaštalui galva. Kuomet V. 
JezusTpaklausė Apaštalų, ką 
apie manę kalba žmonės, tai 
jie atsakė: kiti, sako, tu esąs 
Jonas Krikštytojas, kiti, kad 
esąs Elias, kiti tJeremijas, 
ar vienas iš pranašų. “O jūs 
kuo manote manę nesant ?" 
paklausė Išganytojas. Tuo
met Petras visų vardu tvir
tai atsakė: “Tu esi Kristus. 
Dievo Gyvojo Sūnus.” Ne- 
bereikalo Petras parodė toki

Bažnyčios.
Petras buvo pilnas karštu

mo ir meilės, bet kiek silp
no būdo, nes prasidėjus Kris
taus kančiai, jis neišlaikė tų 
baisenybių, užmiršo apie sa
vo iškilmingus prižadus, kad 
niekados neapleis savo Mo
kytojo, ir tris kartus Jo išsi
žadėjo. Bet paskui susitikęs 

! Kristų nešant kryžių ir pa
žiūrėjęs jam į akis, buvo su
spaustas tokio nuoširdaus 
gailesčio, kad, anot Evange
listo, karčiai apsiverkė. Iš
ganytojas atleido Petrui tą 
išdavystę ir netik atleido, bet 
patvirtino savo žodi, kad jam 
duoda dangaus karalystės 
raktus ir liepia ganyti savo 
aveles ir avinėlius.

šv. Paulius taip pat buvo 
karštuolis. Pirmiau jis va
dinosi Saulius. Norėdamas 
palaikyti žydų tikėjimą, jis 
manė, kad visomis pajėgomis 
reikia naikinti krikščionis ir 
todėl dalyvavo šv. Stepono 

. Paskui išgavo iš 
deracijos Kongrese, nes bus svar-^vdu valdžios leidimą, sulig 

. bių dalykų aptarimui ir tolymes-.^j
nių darbų planui nutiesti. i

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

I
I

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

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me Įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko- 
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe-'užmuši nu*.

o galėjo žudyti krikščio
nis. vyrus ir moteris, ir tuo 
tikslu jojo Damaskan. Bet 
kelionėje Įvyko stebuklingas 
Sauliaus atsivertimas. Jis

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

t

Geras Jėzau! ---- —
Tavo Meilę prisiminti — 
Taip džiugu, taip gera, miela... 
Liauk, piktasis, mus kankinti — 
Viešpats lanko mūsų sielą!

Mylimasis!
Tavo Meilę kas pažino, 
Tikrą Kelią sau atrado 
Į Žadėtąją Tėvynę, ' 
Ir gerąjį josios Vadą... 

Mielas Jėzau!
Tavo Širdį kas pažįsta, 
Su kuria mus numylėjai, 
Tas laimingas — jis neklysta — 
Tu jam Dangų pažadėjai!..
' Tėve mūsų!

Tavo meilė širdis gydo,
Kaip balsamas, kaip alyva...

— Jei kelionėj kas paklydo —___
Ras Tavy Pagalbą gyvą. 

Dieve ir Žmogau! z

Tavo Meilė vainikuota 
Skaudžiais dygliais erškėtyno... 
Ji, kas kryžius, kas Golgota, 
Kas — mylėti, mus mokina.

Mielas Jėzau!
Tavo Širdį kas pažįsta, 

' Su kuria mus numylėjai,
' Tas laimingas — jis neklysta — 

Tu jam Dangų pažadėjai!..
(“Žvaigždė”)

< - ’ . \ ‘ “ J. Žvangutis

Tvirta Valia ir Jos Reikšme 
Sportininkams

Gyvenimas—kova. Tas ko- mas kareivius, nuvijo priešą.
Tvirta valia užgrūdina ne 

tik dvasią, bet ir kūną. Ji y- 
ra, lyg koks ginklas, kurs kū
ną apsaugo nuo ligų ir pra
žūties.' Napoleonas pats lan
kė Egipte užkrečiamomis li
gomis sergančius kareivius ir 
nieks dvasios milžino negalė
jo palaužti. Kaip daug yra 
žmonių, kurie Įbrenda Į ne
dorybių purvą, bet neturėda
mi tvirtos valios, negali iš jo 
išbristi.

Daug žmonių, jų tarpe ne
mažai ir gydytojų, apie ku
rių žinojimą, kad nikolis, ar

pavadino save Paulium (ma
žutėliu) ir iš krikščionių per
sekiotojo virto uoliausiu 
Kristaus Apaštalu. Keliavo 
po visą pasauli, skelbė Evan
geliją, rašė stebėtinai Įspū
dingus ir pilnus išminties ir 
meilės laiškus ir daug dėl 
Kristaus nukentėjo. Paga
lios abu Apaštalu pridėjo 
kraujo antspaudą prie skel
biamojo mokslo, — mirė kan
kinių mirtimi.

Mums gal būt nuostabu, 
kad Kristus nepastatė Baž
nyčios galva šv. Joną, visu 
Apaštalų nekalčiausią, bet iš
rinko šv. Petrą, kurs buvo Jo 
užsigynęs. Dievo surėdymai 
mums nesuprantami, bet tur 
būt jis buvo padaręs taip, 
kad mus nusidėjėlius Įdrąsin
ti, idant nenusimintume ir 
žinotume, kad su Dievo ma
lone viskas galima padaryti. 
Reikia tiktai Dievą mylėti ir 

i nusidėjus, su gailesčiu 
prie Jo sugrįžti.

Tų didžiųjų Apaštalų 
Į mintis privalėtų mumyse 

žadinti tvirtą prisirišimą 
prie Katalikų Bažnyčios, ku
rią juodu ypatingai atsto
vauja — šv. Petras ją baldy
damas, šv. Paulius savo gi
liais laiškais jos mokslą plės
damas.

vėl

at-
Sll-

• v •

voje laimi, kas visomis pajė
gomis grumiasi su įvairiomis 
gyvenimo kliūtimis. Šioje ko
voje geriausias ginklas — 
tvirta valia. Tvirta valia V- : 
ra ne kas kita, kaip didelis 
dvasios pajėgumas spirtis 
prieš įvairias gyvenimo sun
kenybes ir tinkamas gyveni
mo tvarkymas, varžant gei
dulius. Tvirta valia žmogui 
— būtinas dalykas, kad sėk
mingai jis galėtų kariauti ir 
pasiektų laimėjimų viršūnes. 
Tvirta valia, nepalenkiamas 
būdas galima įsigyti nuolati- 
nnTkariavimu stl savo blo
gais palinkimais. O toji ko
va via sunkesnė ir garbin
gesnė, kaip sako vienas rašy
tojas už paprastą karo žygy
je kovą. Žmogus save per
galėjęs lieka amžinai perga
lėtoju, o narsuolis kartais už
mušęs ir 1(M) priešų, žuvo nuo 
priešo kardo. Taigi žmogui 
reikta kovoti su savimi. Pats 
save nugalėjęs, tvirtavalis 
žmogus skins visur sau per-

■ galės kelią.
, Kai vienam Aleksandro. ,.............................................
► kareivių nepasisekė paimti |gus galrpasdvkft visa tat, kas 

tvirtovės, jis tarė- savo valdo
vui: — Negaliu! — Tai ne
įvykdoma!

— Eik šalin! — suriko di
dysis-Makedonietis; — Nėra 
nieko negalima tam, kas no
ri laimėti ir tvirta valia siek
ti tikslo? — Ir pats vesda- prigimties gabumus, nemažą

.protą, tačiau negalėjo sėti darbais ir kilniais 
giais tik, kad nemokėjo iš
auklėti tvirtą valią. ,

Nemažai yra žymių tautoą A 
darbuotojų ir rašytojų, kurięi, - 
vaikystės dienose daugiau? 
nieko neturėjo, kaip neturtą,’ 
tačiau iškilo Į plačias gyveni
nio padanges, Įsigijo turtus* 
ir garbę. Visa tai atsi 
jieTns padėjo nuolatinis tvirti 
ta valia ir pasiryžimu varo*.; 
mas darbas.

Mes, lietuviai, daug kut’>; 
skundžiamės nelaimėmis, ne
pasisekimais, Įvairiomis kliūr 
t i mis, o dažnai valios, to 
riausio kovoję su gyve 
priešingumais ginklo, tvirti'^ 
nimo užsimirštame.

Todėl varžykime savo
nikotinas kenkia žmogaus lis, blogus palinkimus, auk^.i 
sveikatai mes negalime abe
joti, naikina tais nuodais sa
vo sveikatą ir laimę. To viso 
priežastimi taip pat yra va-, 
lios stoka. Silpnavalis žmo
gus lengvai parsiduoda savo 
blogiems palinkimams, grei
čiau nusideda.

— Žmonėms pajėgų ne
trūksta — jiems trūksta va
lios, sako Viktoras Hugo. Ir 
ištikro. Vienu nekeičiamu 
tikslu, geležine valia ir dve
jomis darbo rankomis, žino-

lėkime tvirtą valią o kasdienį 
na mes kilsimo ir tapsime.^ 
tikrais dvasios karžygiais, O- J 
mūsų darbus ir siekimus vi
sada vainikuos pergalė. ’

“J. S.,fi

tik yra galima.
— Kas pasiryžo kovoje 

laimėti ar žūti, — tvirtina 
Corneille,—tas retai esti ap
galėtas.

Daug gyvenime buvo žmo
nių, kurie turėdami didelius

' A. L. R. K. Moterų -Sąjungos 
14-sis Seimas įvyks rugpjūčio 5, 6, 
7 dd., 1929 m., New Britain, Ct. 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo, šįmet 
Seimas turėjo įvykti Mass. valsti
joj, bet, kadangi Mass. valstijoj 
dar nėra įregistruotas čarteris, to
dėl Seimas šaukiamas Conn. vals
tijoj-

Mūsų Seimai turi nemaža Są
jungai reikšmės. Juose peržiūri
ma visas Organizacijos stovis, ieš
koma patogesnių sąlygų jos plė
tojimui ir siekiama prie gražes
nės ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruošti gerų 
ir naudingi} sumanymų Seimui ir 
prisiųsti savo atstoves.- Rinkite į 
Seimą atstoves tokias nares, ku
rios yra daugiau apsipažinę su 
Moterų Sąjunga, nes iš atstovių 
ir C. Valdyba yra renkama sekan
tiems metams.

Laikas bėga greitai, todėl visos 
turime subrusti, kad šį 14-ąjį Sei
mą padarius sėkmingu.

Kuopos siųskite atstoves sulig 
nurodymo mūsų Konstitucijos. 
Taigi", lai nei vienos kuopos nelie
ka. kuri neprisiųstų savo atstoves, 
į šį Seimą.

S. Subatienė,
Mot. Są-gos Centro Pirm.

M
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DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my-į 

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

“žvaigždutė” yra vi 
minusių vaikų laikraščių, kurį net- y 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi
skaitymui ių ir pačių vaiki} kuri-. 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas"Į 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

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

IS VAŽI AVIM ASl
GEGUŽINE

Ruošia Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos 
Apskritys

Ketvirtadieny
Liepos-July4,19295

Gražiausiame Amerikos Lietuvių Parke

J
Į KLAIPĖDA IR ATGAL

PRADŽIA 10 V AL. RYTO IKI VĖLOS NAKTIES
I

.......... Rugpiūčio-August 31

Dcl visu informacijų kreipkitės į vietos agentą

9

PATAŠIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 
NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

Buitie America Linijos laivu populiarumas lietu
viu tarpe priklauso ne vien nuo to. kad jos laivai ei
na tiesiai i Klaipėdą liet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

. Liepos July 3 
Liepos-July 20 
Ūčio-August 10

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

BALTIC AMERICA LINE
8 ERIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O 

“ESTONIA” .
‘LITUANIA”
‘ESTONIA”
“LITUANIA”

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

DIENAS ANT OKEANO
Į arba is

PALA
LAWRENCE (METHUEN), MASS.

LIETUVOS
per Cherbourg- ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

EREMEN ir EUROPA
TIK t DIENAS I LIETUVA

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi pusei
Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa.

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais
Lloyd Laivais

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
klauskite vietos agentų arba

BOSTON. MASS

Tai lms viemis iš puikiausių ir linksmiausių Išvažiavimų. Bus Įvairiausių lenktynių, a 
žaislų, dainų, kalbų. Programą ruošia tam tikslui specialiai išrinkta komisija. Yra 
paskirta $50 vien dovanoms laimėjusiems Įvairias lenktynes. Baseball rungtynes į-, 
vyks tarp South Bostono ir South Worcesterio Vyčių baseball komandų.

Siame Išvažiavime pasižadėjo ir tikrai dalyvaus geriausia |iasaulyje plaukik 
kuri pasaulinėje Olimpijadoj Holandijoj laimėjo du aukso medaliu kaipo goriausia ii 
geriausių visame pasaulyje plaukikė, lietuvaitė Albina Osipavičiutė. Taipgi yra 
kviečiamas geriausias Naujos Anglijos nardytojas (fancy divor) p. Jasionis iŠ Nof- 
wood’o, Mass. • '

ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS BUS VELTUI
Visi žinote Palangos gražumą, jos plačias pievas, kvepianti pušyną, sidabrinį ežerą, to* 
dėl lai nei vienas nelieka surūkusiame mieste bei nžsikimšusiame byčiuje, bet visi 
žiuoja į Palangą! Kviečia RENGRJA

P. S. Vietas kelionei užsisakykite pas vietinės Vyčių kuopos narius bei veikėjus, 
ar snigs, išvažiavimas vistiek įvyks, nes yra užtektinai pastogės.



nustebo ir
ne visumet vadindavo antruoju vardu) žinai, kad aš esu katalikas?” Vėliau man pasisakė, kad jis

Valstiečio La ?sss
-totoriui Stalinui

ranka tu valstybi-

Bern. Brazdžionis

JIE.

Siaučia T

įvykinti Įstatymus!”

pasakyti istatymda-

Jie visi dainavo gražią laimę 
Ir po deganti šešėli apkabino 
Ir po tūkstantį lašų širdin Įpylė 
Juodo geismb—juodo švino...

komunistų politi- 
ūky ir daro tokią

Vargas protingus žmones 
padaro didelius, o kvailus 
pražudo.

Būdavo subėgs širdys, suplasnoja
Į dulkėtą raistą
Ir kaip lapas dreba, dreba,
Ir kaip žvaigždės iš padangių kaista.

Ir malda, kuri padangėse pakriko;
Ir malda, kaip paskutinis vergo žodis, 
Užgesino stebuklingai didžią ugnį, 
Užgesino ir jėgų nebeparodė.

Skausmas ir vynas turi pą- 
našųmo: vynas laikomas gi
liai rūsiuose, o skausmas šir
dies gelmėse. Ir abudu ly
giai nesensta.

Kūno skausmas — mirtis, 
dvasios skausmas —gyveni
mas.

Viskas gyvenime praeina 
— lieka tik vargas ir žmo
gaus būdas.

___ ____________ ____ -1

Sako nieko šioj žemėj neya ' 
amžino. Netiesa! Yra vie
nas amžinas daiktus—skaus
mas.

“Rytas"

Žmogus laimingas, kada 
aiškiausiai suranda save. O 
aiškiausiai save suranda dva
sios kančiose.

Jima mokįti apie evoliuciją, 
ir visos knygos, kuriose dės
toma .evoliucija, turi būt pagalinamos iš viešųjų knygy- 
hų, tame skaičiuje, žinoma, randasi visi žodynai ir

Būdavo: bučiuoja rudą žemę, 
Pakelia akis Į daugi]
Ir prakeikia Vardą, didį Vardą,
Ir bedugnės nuskamba, nužvanga...

(“Rytas”)

MIKUS H AFORIIMA!
• APIE SKAUSMĄ IR 

VARGĄ
t

Vargas ir skausmas jungia 
žmones, o džiaugsmas — juos 
skiria.

Ar 
kad 

išgėręs gurkšnį svai-

Kartais ir vargas žmogų 
atgaivina.

en- klopedijos. Yra valstijų, 
ir neleidžiama kritingai 

rašyti apie Amerikos istori
ją. Mieste St. Louis tapo 
Klimti ir sunaikinti brangūs Bpccacio veikalai, o kultū- 
ttngas Bostonas pasižvmė- 
įęs tuomiAkad jame drau-

lt*““
----

y®
am

lir

BĮ**'
^PERDAUG ĮSTATYMŲ
K|F- 

y .Rusų rašytojas Grįbbje-------||<Įov y™ parašęs du veikalu:K^^tore ot biedy” ir “Gore ot fe^tuna,” kas, lietuviškai sa- 
Kgkant, bus maž-daug taip:Vargas nuo skurdo” ir 
O^^Vargas nuo proto.” Var- 
gh gas nuo skurdo tai supran- 
F, tama,

į: 'E .proto?

PRENUMERATOS KAINA:
Aoierikojc eqctHHL3 ..............84.50
Užsieny metams...........................85J5O
Vien^ kart savaitėje metama....82-50
Užsieny vieną kart savaitėje met. $3.00

K u n igaikštyte A nastazija

Į TIKRĄJĮ KELIĄ

DA0iWW<AS(THBWQBKEB) H1M
Publtohed every TŪESDAY and FRIDAY t |W'

F' • —------ by
JOSĘFĘ’S UTHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS

ktend m «econd-clas8 matter SepL 12,1915 at the post office at Boston, Mass, 
p *’ under the Act of March 3, 1870"

i for mailing at spėriai rate of postage provtded for in Sectlon 1108 
Act of October 8, 1917^uthorUed on July 12, 1918”

SUBSCRIPTION RATE8:
Mile yearly .84.50
m yearly............................ 85-50
Btic once per week yearly. .$2.50 
jn pnce per week yearly... .88.00.

“DARBININKAS”
86$ West Broadvay South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Skausmas į širdį — kaip į 
jūros gęįiųę akmuo nugrims__
do ir pasiliks, o džiaugsmas • 
plaukioja lyg kamštis pavir
šiuj.

i
l 

k 
J

visi jį pažįstam, bet 
koks gi gal būt vargas nuo

Ai' galima proto 
B “perdaug turėti ? Ne, tikro- 

j° proto perdaug nieks ne- 
į’įtalri, bet čia autorius kalba 

* apie tuos, kurie mano, kad 
Tokiems

■ džiania jMudavinėti nekurtos 
: knygos, kulias valia platinti 

visoj Amerikoj.
Antras dalykas, tai sun- 

. kūmas užlaikyti Amerikos 
Įstatymus dėl jų didelio 
skaičiaus. Vieniems tiktai 
geležinkeliams tvarkyti iš
leista vienais metais virš 
dvidešimts tūkstančių Įsta
tymų. Ir sužinok, žmogus, 
juos visus ir supaisyk, kas. 
kur ir kokioj valstijoj drau
džiama. Taigi žmonės jų ir 
nepaiso ir laužo juos urinu,- 
pradedant nuo policijos, ku
ri jais naudojasi kyšiams 
imti. Pasakojama, k;|ip vie
nas policistas sugavo grei
tai važiuojantį automobilis
tą. “Tamsta perdaug sku
botai važiavai,” — sako rū
sčiai policijantas. “Suvis 
ęe,į— atsako automobilistas, , 
— aš važiavau visai išlėto. , 
Štai dešimts liudininkų: jie 
važiavo su manim ir mate, 
kad aš visai nesiskubinau.” 
Tai sakvdamas. sugautasis< .o

padavė policistui dešimti 
dol. “Na, — tarė ]>olleis
tas, -— aš vienas prieš de
šimti liudininkų tur būt ne- , 
atsilaikysiu.” — ir įsidėjęs 
pinigus kišenėn, paleido pra
sikaltėlį.

Bet jau įstatymų kvailu
mo vainikas tur būt bus pro- , 

... Ihibicijos vykdinimas. 
girdėta kur pasauly, 
žmogus 
galų, būtų toks pat prasikal
tėlis kaip vagis ir žmogžu
dys. O taip pastarieji ]>ro- 
bibicijos Įstatymai skelbia. 
Ir vaikams sunku būtų įkal
bėti panašią keistybę, gi čia 
Įstatymas išleistas suaugu
siems žmonėms ir da gi inte
ligentams. Nenuostabu, kad 

išgirdę prie

turi ką atsakyti. Tik nesu- 
Įirendusi tauta gali išleisti 
panašią keistenybę ir pa va
di n f Uja- istatvmu. Istatv-
mas rimtas dalykas ir tokiu 
turi būt skaitomas tų. ku
riems jis skiriamas, 
visuomenė įstatyme 
tik jiiokdarystę, tai ji 
sielgs atatinkamai: 

Jeigu 
matys 
ir pa- 
nusi-

juoks. numos ranka ir lau
žys jį be jokio skrupulo ir 
atodairos. Bet iš juoki] gali 
kilti tragedija. ..Žmonės pri
pratę laužyt kvailą įstaty
mą. gal priprasti sulaužyt ir 
rimtesnį, ir čia tai pasidaro 
spraga

Laikraštis “Dili” įdėjo la
bai drąsų ir įdomų SSSR 
valstiečio laišką diktatoriui 
Stalinui. Šįs laiškas nuora
šuose plačiai pasklido po vi
są SSSR. Laiško autorius 
paprastas Kursko guberų., 
Elcco apskrities .valstietis 
Kozmą Ivanov.

“Už daug ką aš tave pa
giriu, rašo Stalinui valstie
tis, “labai gerai padarei, 
kad nuvertei žmonių gyvy
bių žudytoją Trockį. Noi*s 
ir tu kai dėl žmonių gyvy
bių taip pat ne be nuodėmių, 
bet tebūnie neįžeidimui tavo 
parašyta, kad piktas žvėris 
vis dėl to yra malonesnis už 
pikčiausi. Girdėti, kad ųpri 
sulenkti ragan jaunimo tvir
kintoją Buchariną. Ir čia 
linkiu tau pilno pasiseki
mo.”

Toliau valstietis nurodo Į 
beprasmę 
ką ženiės 
išvadą :

“Viena
uitis ūkius įvedi, o kita ju-os 
plėši.” Tavo “sovcho zai” 
plėšia valstiečius pikčiau, 
negu juos plėšdavo dvari
ninkai. Valstiečiai iš savo 
pusės, iš piktumo, kad atly
gintų savo nuostolius, prade
dą iš tavo valstvbiniu žemės 
ūkių vogti, o kaltais juos 
net degina. Ir išeina ne nau
da, o grynas nuostolis val
stybei ir liaudžiai.

Prezidentas Iloover gerai 
tą supranta ir tur būt mato 
tikro pavojaus, nes beveik 
desperatingai šaukiasi Į vi
suomenę: “Padėkite val
džiai
Taip, tai taip, bet jis užsi
miršo 
viams: “Pasigailėkite ir ne
leiskite kvailu istatvmu!”

K. 

(Tęsinys)

Nepasitikėdama savimi, mėtodavau Dievo pa
gelto >s. Bet mano siela dar turėjo keliauti tais 
aštriais keliais, kurie kiekvienam atsivertėliui y- 
ra neišvengiami. Nustojau drąsos, nebegalėjau 
melstis. Išvidinis balsas man lyg sakyte sakė, 
kad tol Dievas neišklausys, kol neseksiu savo įsi- 
tikrinimą. Iš kitos pusės, nenorėjau, bijojau 
melsti Dievo pagalbos, kad kartais neišklausytų 
manęs ir neprisieitų padaryti paskutinis žings
nis. Malonios benediktinės tai matė ir tylėjo. Ta
čiau jos mane neapleido ir, kaip vėliau sužino
jau iš sesers Gabrielės, savo maldose mane at
mindavo.

Jau buvo Įpusėjusi žiema. Kartą, sausio mė
nesyje, vieną šaltą, saulėtą sekmadienį lydėjau 
savo motiną pravoslavų pamaldoms katedron, 
pirmiau buvusion Šv. Kazimiero bažnyčion. Nu
ėjus katedron staiga mane apėmė ypatingas jaus
mas, lyg išmetinėjimas: “Tu nepriklausai dau
giau pravoslavų cerkvei, neturi teisės veidmai
niauti!” Ir vienas iš Hettingerio apologijos sa
kinys, kuriame jis taip puikiai išreiškia sielos 
pijklausomybe bažnyčiai, mane laibai negąsdino. 
“Omuos qui bona fide sunt!” skambėjo mano 
ausyse. Taip, bet aš jau nebebuvau in bona fide. 
Pasilikti toliau scrizmatike, man jau reiškė būti pasmerktai, atmestai. Tas išvidinis balsas taip*

. z' |

neapykanta prie sovietų val
džios. 1

Perskaitęs šias mano laįš- 
ko eilutes stok prie veidro
džio ir gerai įsižiūrėk į jį 
kas uždega neapykanta liau
dyje prie sovietij valdžios ir 
ugnį išpučia. Dabar paimk 
valstiečius. Vos tik rugpjū
tis, rugsėjis — atlekia tavo 
arehaniolai, ima mužiką už 
gerklės: duok mokesnį... 
Pasiturįs mužikas išimt pi
nigus ir duoda, o vargingam 
tenka atiduoti tik ką iškul
tus grūklus... Tokiu būdu, 
.tu visus mūsų nepasiturin
čius valstiečius vedi prie 
visiško iširimo.

Kad gelbėtųsi nuo visiško 
žuvimo jie pradeda baudžia- 
ntąją pramonę vesti, kas sa- 
niogonu prekiauja, kas miš
ką vagia, kas iš iS.ovchozo 
vagia.

Buvo duona 8 rubliai. O 
kai tavo arehaniolai antrą 
kartą atvažiavo pašoko iki 
10 ir 12 rb. O doriems ū- 
kininkains, kurie buvo tavo 
Įsakymu apiplėšti, jokio iš
ėjimo nėra: ar žūk, ar stok 
žutiku ir piešk...

Išeina ne valstybė, o vi
suotinis plėšimas. Ir visi 
keikia tavo valdžią. O per 
ką? Vėl mano tau patari
mas: Į veidrodį pažiūrėk.

Tavo mintys mums paval
diniams pilnai suprantamos. 
Tu kaimą plėši, kad daugiau 
duotum darbininkams. Bet 
kadangi plėšimas tavo iždui 
duoda nuostolių, o kaimas 
savo reikalus veda taip, kad 
jame nebūti] kas plėšti—štai 
ir darbininkams tu daug ko 
negali duoti, negali net už 
darbą kiek reikia sumokėti.

Išeina, kad darbininkams 
tu vagi jų darbą, nors ir 
prieš savo norą_ O darbi
ninkas, kad Vųeprgfeūtų, pri
verstas vogti iš fabriko val
stybinį turtą. Todėl aš ir pa-

rašiau: usredri tu visapa- 
sąulinį piešimą. Mūsų liaudis taip ir sako. Po sovietų valdžią viąkaę turi žūti, jei nevogti iy peplėšti.Ir štai mes ilgai stebėjomės: žmogus tu protingas, bet nesupranti to, ką kaimo bobos ir tos supranta. Po to mės supratome, kokia čia yra priežastis.

Laisvą žodį tu uždraudei, 
štai kodėl atsirado tavo ak
lumas. Paaiškinsiu tau mie
las drauge. Kad nors tumu 
skurdu ūkį, bet jei aš už
drausiu savo žmonai ir sū
nums laisvai kalbėti, tai net 
mano mažas ūkis visai iširs; 
aš nežinosiu, kur ir kas pas 
mane darosi, kur dingsta

’ - ■ • ---------------------------------------------------- -—

mano vistų kiaušiniai, agur
kai iš mano daržo, medus- iš 
mano avilių.

r
Net‘šeimos dalykuose, ma

žame ūky be laisvo žodžio, 
pasikalbėjimo apie reikalus 
nieks nesilaiko. O tu nori 
valstybę valdyti, uždraudęs 
kalbėti visiems, išskyrus ta
vo komunistus ir samdinius 
Ir gyveni tu, nežiūrint savo 
blaivybės, lyg koks pasigė
ręs, kuris žalius velniukus 1 
gaudo. Tau atrodo, kad tu me čia dalykas.

spw<ii, Q Uų Be
ateina į galvą, kad tu siun
dai biednus ir dorus žmones, 
neduodi jiem galimumo gy
venti pasauly.

Caras ir tas taip nebijojo 
laisvo žodžio. Už tai jis ir 
žuvo, kad laisvę paslėpė. Tu 
taip pat eini prie savo pra
žūties. Senus papročius 
mesk, jei nori laikyti savo 
rankose valdžią. Nemesi — 
tavo gi pavaldiniai priversti 
bus tau rankas surišti. Ir 
gerai dar, jei už grotai paso
dins, kol bus išspręsta byla. 
Juk liaudies teismas kartais 
esti labai greitas.

Jei tu protingas žmogus, 
tai suprasi, kad rašau tau 
gerų jausmų vedinas.. . ir 
nebūdamas tavo valdžios 
priešas nors esu priešas tavo 
klaidų. O nesuprasi, tai į- 
rodysi, kad mes apie tave 
manome geriau, negu tu už- 
sipelnijai.”

Valstietis Kozmą Ivano v, 
parašęs diktatoriui laišką 
pasakė savo kaimynams:

“Jei Stalinas lieps už ma
no žodžius kaip nors pasi
elgti, tai lai žino liaudis, ka- 

” “L. Ž.”
J

Gimti’ turtuoliu ir visą lai
ką gyventi ištekliuje — tai 
ateiti Į teatrą ir būti neįleis
tam Į vaidinimų salę, o likti 
Uždarytam mažam nuošaliam 
kambary ir užimtam pigiais 
blizgučiais.

paklausęs nepergalimo linkimo vedamas, nes 
nieko jam nebuvę svarbesnio širdyje, kaip senai 
pažįstamam asmeniui išreikšti tą brangią ir slap
tą naujieną. “Katalikas... ” Jei man kas būtų 
pasakęs, kad caras perėjo i katalikus, aš, tikiu, 
nebūčiau taip nustebusi, susijaudinusi, kaip gir
dėdama tuos kelis žodžius iš lūpų jauno, man se
nai žinomo vyro. Tai buvo ženklas!. . Begalo 
sujaudinta, džiaugsmingai ašarodama, kiek atsi
menu, ištariau: taip, taip ir aš... širdyj, to?t aš 
noriu būti katalikė ir iš tikrųjų! Bet tuo momen
tu apačioj pasigirdo vežimo ratai: grįžo mano 
motina. Grafas dar man tarė: “Taip, sunku, bet 
būk drąsi. Dienas padės.” Ilgiau pasikalbėti neiš
galėjome. Naktį, pirmą valandą jam išvažiuo
jant aš, pasisaugojusi kitų, prieškambary dar 
prašiau jo pagclbos, patarimo. “Pirmiausia, at
sake jis, melskis; aš taip pat neapleisiu tavęs sa
vo maldose ir pasistengsiu parašyti laiškutį. Bet 
kaip? — Benediktinėms tarpininkaujant, atsa
kiau. — Taigi, pasitikėk Dieni, užbaigė jis ir, 
mane peržegnojęs, apleido mūsų namus. Tiktai 
neofitams (atsivertėliams), manau, tėra žinomos 
panašios švento džiaugsmo valandos.

Sekančią nąktį praleidau maldoje, dėkodama 
Dievui už netikėtą paramą. Dar aušrai np|>asi- 
rodžius, aš jau džiaugsmingai, pakelta širdimi 
skubinau vienuolyno koplyčiom Melstis negalė
jau, per daug buvau sujaudinta. Po šv. Mišių no
rėjau susieiti su benediktinių kajielionu. Jis ren
gėsi mokyklon. Atidaręs duris ir |>amatęs mane. 
tokiu nętikčtu laiku (buvo pusė aštuntos) labai 

kas atsitiko. Kai jam pasa« ;

i

Gilus pesimizmas yra kilęs 
iš perdidelio sielos kupinu - 
mo, perdidelių troškimų, jis 
neveda prie nusižudymo, bet 
paskatina Į dar smarkesnę 
gyvenimo kovą ir duoda sko
nį laimei suprasti.

t
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progos jeigu galima įsteigtų Blai
vininkų. kuopą. Tuomi pasirūpins 
apskričio valdyba.

Nauja valdyba: Kandidatai į

mokienė, A. Dulkiutė, D. Norkū- 
naitė, Antanas Kazakevičius, Pra
nas Pruskinas, Antanas Grigas, 
Petrukinas.

rinėtojas surenka nuo jo reikalin
gas informacijas, kartais abu tuo 
pačiu laiku pašaukti ir abudu ant 
syk išklausinėti. Teismas pasiun-

žinoti kiek jis uždirba. Kitas 
darbininkas prie teismo surenka 
informacijas apie tos šeimynos 
gyvenimą ir visas gyvenimo ap-

Nereikėjo
Nors 
teis- 
skai-

“Domestic Relations” Teismai

čia laišką Į vyro darbo vietą su-1
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THE EDISON ELECTRIC

dukterų 316. kunigaikštienių 832, kunigaikštyčių ^-dnma nei paskflinbintLjMŪ eiti šalin. Kažkoks
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Mes Dabar Turime 
Elektros Šaldytuvus

OF BOSTON

Tamsta irgi gali būt išdidus savininkas šio Elektros Šal
dytuvo, nes kaina yra prieinama. Galite nusipirkti jeigu 
norite ir ant išn lokėj imu, nuo artimiausio Elektros PurcĮa-^ 
vėjo" arbaTarčiausios Elektros Krautuvės. Demonstracija 
bile mados norėsite suteikiama dykai.

* *

Maine ir Mass. Kat. Moterų Są-» 
jungos Apskr. suvažiavimas įvyąS 
AVorcester. Mass., Aušt. Vartų I*- 
rapijos svetainėj. 5 llighfield RdLį 
birželio 30, 1929. Prasidės lygint 
1 iną vai. po pietų. MalonėkĮUj 
ncsivėlyt, anksčiau suvažiuok

Kviečiam iš visų kuopų prisi^į 
atstoves. Suvažiavimas bus«Vw 
bus, nes priešseiminis.

Pirm. T. B. MažoiHsM

Afotinčliai buvo labai maloni diena kuomet tėvelis jai nu
pirko Elektros Šaldytuvą. Motinėlė sako kad apsimoka iš 
/kiek valgio ji šutaupina, dėlto kad sausas oras užlaiko viską 
šviežia daug ilgiau. Ir kuomet šiltas oras užeina kūdikiai 
labai mėgsta desertus, kuriuos galima greit padaryti ir to
kie atšviežinanti kuomet atšaldyta Elektros Šaldytuvu! ,

ILLUMINATING COMPANY
_■ t

- •
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Sundukienė, B. Jakutis.

Organizatorius: Buvo? kalbama 
apie organizatorių; nutarta visų 
BĮaiyininkų priedermė plątint 
blaivybę.

Suvažiavimas: 1930 m. apskri
čio suvažiavimas nutarta turėt 
Worcester, Mass.

Padėka: Nutarta pasiųst padė
kos laiškai Blaivybės prieteliams 
t y., Blaivininkų organo redak-1 
toriui kun. A. Daugiui, centro 
dvas. vadui kun. J. J.. Jakaičiui, 
centro pirmininkui kun.\J. Švagž- 
džiui ir nenuilstančiam Blaivybės 
skleidėjui kun. Petrui Siaurusai- 
čiui. Taipgi jaunam energingam 
veikėjui kun. Pr. Strakauskui. 1

Mokestis: Buvo svarstoma apie 
mokestį į apskritį: Pasvarstę nu
sprendė palikt senovinę mokestį 
po 5 centus nuo nario į apskritį.

Nashua: Nutarta kreiptis prie 
Nashua Šv. Kazimiero parapijos

A. L R. K P. BITININKŲ CENTRO VALDYBA: 

Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys-ypinp.;
B. Jakutis—j vice-pirm; O. Adomaitienė—2 vicę-girm.; 
J. Svinkia—ąekr., 104 Dorchester St, Worcester, Mass. *
O. Sidabrienė—iždin.; Kun. A Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 41 Providence Street, Woreestė^ Mass.

. *■
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Liet. Pilu, Bhiv. Amer, Nau
jos Anglijos Protokolas

# ■ _________ •

Blaivininkų Apskričio suvažia
vimas įvyko gegužės 12 d. 1929 
m., Lowell, Mass., Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje prie Rogers gat. 
Apskričio pirmininkas Juozapas 
Svirskas atidarė sesijas. Vietos 
klebonas kun. Pranciškus Juras 
atkalbėjo maldą ir įžanginę pra- 
kalbėlę pasakė. Taipgi AVorces- 
ter, Mass. Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. J. J. Jakaitis 
sveikino visus dalyvaujančius Sei
me ir linkėjo geri] pasekmių blai
vybėje. Skaitytas sveikinimas nuo 
kun. Pr. Strakausko iš Bostono; 
priimtas delnų plojįmu.

Posėdžių Valdyba: Visų pirma 
išraukta Suvažiavimo Valdybą. 
Pateko sekantieji:

Pirm. J. Svirskas, 
Vice-Pirm. M. Zablackas, 
Rašt. B. Jakutis.

Komisija išrinkta: Mandatų, į- 
nešimų ir knygų peržiūrėjimo iš 
šių ypatų: Kun. J. Jakaitis, Ona 
Sidabrienė, Ona Adomaitienė.

Šaukimas delegatų: 7 kp. Cam- 
bridge, Mass.: Motiejus Zablac- 
kas, Marijona Sundukienė, Fran
cis Zaleckienė. Antanas Zaveckas, 
Ieva Ajauskienė, Morta Gedžienė, 
Benediktas Jakutis.

9 kp.. Lavvrence, Mass.: Elzbie
ta Lensbergienė, Kun. Pranciškus 
Virmauskis, Justina Čirienė.

11 kp., Brockton, Mass.: Poli
karpas Liolia, Rozalija Aitavi- 
čiutė. Adomas Jarmalavičius, An
tanas Akstinas, Kotrina Daukan- 
taitė.

25 kp., Worcester, Mass.: Kun. 
Jonas J. Jakaitis, Pranciškus 
Maukus, Ona Sidabrienė, Jonas 
Grigas, Antanina Markūnienė, Jo
nas Tatulis, Marijona Grigienė, 
Juozapas Svirskas.

49 kp., Boston, Mass.: Marijo
na Kilmoniutė, Monika Baraus
kienė. Ona Adomaitienė.

Lowell, Mass.: Kun. Pranciškus 
Juras, Juozapas Baltramaitis, Ro
zalija Kasparavičiene. Agota Ve
ličkienė, Jadvyga Kavaliauskienė, 
Marcelė Barysienė, Juozapina Ja
sevičienė. Stanislava Aleknavičie
nė. Albinas Virsanckas, Dedulio- 
liiutė, Ona Kmelickienė, Ieva Gu
delienė. Viktorija Budis, D. Stel-

I Svečiai: Pranas Gilba, Juozapas 
Skurna.

Skaitytas protokolas ir vienbal
siai priimtas. Raportai kuopų iš
klausyti; paaiškėjo jog veikia 
kiekviena pagal išgalės.

Raportus Apskričio Valdyba iš
davė?

Pirm. J. Svirskas,.'
I Vice-Pirm. M. Zablackas,
II Vice-Pirm. Pr. Mankus, 
Rašt. B. Jakutis,
Ižd. A. Zaveckas.

Iždo globėjai: Polikarpas Liolia 
raportavo jog finansai gerai tei
singai vedami. O antras iždo glo
bėjas Adomas Kandratavičius ne
pribuvo.

Organizatoriai išdavė raportus: 
Kun. Pr. Juras, O. Adomaitienė, 
Pr. Mankus, M. Kilmoniutė, J.. 
Svirskas.

Komisija knygų peržiūrėjimo, 
mandatų ir įnešimi] kun. J. Ja- 
kaitis, O. Adomaitiene ir O. Si- 
dabrienė, išdavė raportą praneš- 
dami jog mandatai vis legalūs. 
Įnešimų nedaug, knygos vedamos 
raštinės ir iždo tvarkoj.

Įnešimai: Nutarta turėt Blaivi
ninkų Naujos Anglijos Apskričio 
išvažiavimą. Buvo vietos pasiūly
ta dvi: Worcester, Mass. ir Mon
tello, Mass. Diduma balsų nu
svėrė Montello, Mass. Išvažiavi
mas tad ir įvyks šį metą Romu
vos Parke. Įgaliota išvažiavimo

pirmininkus: J? 18 balsui
A. Akstinas 6 balsus, Pr. Mankus 
4 bal. Pagal daugumą balsų pasi
liko pirmininku Juozapas Svirs
kas.

Už vice-pirmininką kandidatai: 
M. Zablackas 11 balsų, M. Kil
moniutė 10 bal., Fr. Zaleckienė 9 
b., D. Daukantaitė 7 b. Pasiliko 
Ivice-pirjn. Motiejus Zablackas o 

II Vice-Pirm. Marijona Kilmoniu
tė.

Kandidatai už raštininką: B. 
Jakutis 9 b., A. .Akstinas 8 b., Ta- 
tulls 4 bal. Pasiliko raštininku 
Benediktas Jakutis.

Kandidatai ant iždininko: Fr. 
Zaleckienė 13 b., J. Tatulis 8 b. 
ir O. Adomaitieenė 5 bal. Pasi
liko iždininke Francis Zaleckienė 
o iždo globėjai Jonas Tatulis ir 
Ona Adomaitįenė.

Padėka: Seimas išreiškė padėką 
vietos klebonui kun. Pr. Jurui už 
malonų priėmimą ir pavaišinimą.

Uždarė: Seimą uždarė pirm. J. 
Svirskas“. Maldą atkalbėjo kun. 
Pr. Juras.

Seimo pirm. J. Svirskas, 
Rašt.: Benediktas Jakutis.

komisija paskirti laiką ir dieną 
išvažiavimui.

Išrinkta išvažiavimo komisija iš 
Montello: A. Jarmalavičius, K. 
Daukantaitė, A. Akstinas, R. Eita- 
vičiutė.

Iš "SVorcester: J. Grigas, Pr. 
Mankus ir J. Svirskas.

Iš Boston: M. Kilmoniutė, M. 
Barauskienė, O. Adomaitienė.

Iš Lavvrence: E. Lensbergienė, 
J. Čirienė.

Iš Lowell: P. Stelmokienė, p-lė 
Norkūnaitė, p-lė Dulkiutė ir St. 
Aleknavičienė.

Iš Cambridge: Fr. Zaleckienė,

kinu savo atsilankymo tikslą, atvaizdavau savo 
išvidinę kovą, galutiną, tiesiog stebuklingą per
galę, jis labai persiėmęs '(buvo 'dar jaunas ir pil
nai atsidavęs apaštalavimo darbams) tuoj pasi
žadėjo eiti pas vyskupą ir gauti leidimą priimti 
mane Kataliku Bažnyčion. Man liepė ateiti po 
pietą. Tačiau mano laimės dangus vėl apsiniau
kė. Vyskupas griežtai pareiškė, kad girdi, dėl 
jaunos mergaites gal nepilnai apsvarstyto pasi
ryžimo imtis tokio darbo yra labai pavojinga ir 
galį atsitikti, nelaimė visai vyskupijai. Vienuo
liu kapelionui buvo Įsakyta daugiau nesikišti. Te
gul ji visa atlieka užsienyj,—pasakė vyskupas, 
—ir kai iš ten sugrįš jau katalikė, mes negalėsi
me jai atsakyti teikti sakramentų. Patarimas bu
vo geras, bet brangus. Benediktinių viršininkė, 
lyg angelas, atėjo man pagelbon. “Dabar, tarė

- ji mpyų jpi.yns nieks negali uždrausti mokytis ka-
tokizmo ir iš anksto susipažinti bent su svarbes
nėmis religijos tiesomis. Visa kita reikia palikti 
Dievo Apvaizdai.” 
po pietų slapta eidavau vienuoiynan ir ten 
riai Kotrynai pa
mo. Dona Kotryna jautė, kokios aš buvau dva
sios, liet nė kiek neatsižvelgdama į mano hyper- 
kultūrą, netvarkingą filosofinių bei teologinių 
veikalų skaitymą, liepė nuodugniai mokytis vys
kupijos katekizmo ir, kaipo atlyginimą už gerą 
pamokų pri ruoši niąK supažindindavo su liturgi
jas paslaptimis. Seserų Viršininkė ’(Abatė) 
laikas nuo laiko mane iškvosdavo, paskolindavo 
iš vienuolyno knygyno puikių. senesniųjų pran
cūzų Bažnyčios rašytojų veikalų, pav.: Blozi-

“Domestic Relations” (šeimy
niškų santykių) teismai, arba taip 
vadinamieji “familv” teismai, ne
labai senai įsteigti. Ne per seniau
sia šeimynų apleidimo, neužlaiky- 
mo, persiskyrimo, vaikų apsaugos 
ir panašūs atsitikimai buvo poli
cijos tesimi! paprasti dalykai. Ne- 
buvo jokio privatiškumo. Apie 
dvidešimts metų atgal realizuota, 
kad kaltų vaikų atsitikimus ne
verta pavesti kriminališkiems teis
mams, ir atskiri vaikų teismai bu
vo įsteigti. Ir tada advokatai ir 
kiti žmonės pradėjo suprasti, kad 
blogiausi vaikai paėjo nuo tokių 
šeimynų kur tėvai nesugyveno ar
ba buvo persiskyrę, ir vienas ar 
kitas tėvas negalėjo juos tinkamai 
prižiūrėti.

Tyrinėjimas buvo padarytas ke-

teismai buvo įsteigti, 
kreiptis prie policijos teismų, 
yra miestų, kur dar šitokių 
mų nesiranda, bet kasdien 
čius jų auga.

Įvairių miestų “domestic
tions” teismų pareigos ir juris
dikcija mainosi. Galime imti Phi- 
ladclphiios teismą kaipo pavyzdi, 
tą darome, kad daugelis teismų 
panašūs ir seka Philadelphijos 
teismą. Philadelphijos teismai pri
žiūri visus neužlaikymo atsitiki
mus, apleidimo, vaikų apsaugos 
ir panašius atsitikimus. Kuomet 
skundėjas, paprastai šeimynos mo
tina, apskundžia vyrą, tyrinėto
jas surenka visus faktus apie tą 
šeimyną. Jeigu skundėjas pir- 
miaus kreipėsi prie teismo tas 
tuoj surasta, bet jeigu pirmą sykį

Iiose valstijose, iš viso 7,598 vai-kreipiasi tai JUimąęjs jai paduotas 
ir ji turi laukti pakol paeiliui pa
šaukta. Tyrinėtojas viską išklau
sinėja ir užsirašo. Bet reikia to
lesnių informacijų ir jai paliepta 
eiti namon ir bus pranešta kada 
tyrinėtojas turės visas reikalingas 
informacijas. Jeigu šeimynai rei
kalinga greitos pašalpos, tai teis
mas prašo tinkamiausios organi
zacijos šeimynai teikti pagalbos. 
Tuoj vyrui laiškas pasiųstas, ir 
jis turi ateiti j teismą Į penkias 
dienas nuo laiško gavimo. Kuo
met vyras ateina (90 nuošimtis 

(atvyksta liuosnoriai), tas pats tv-

kai išegzaminuoti, ir rasta, kad 
beveik pusė visų vaikų paėjo iš 
suardytų namų.. Panašus tyrinė
jimas 1916 m. parodė, kad ketvir
ta dalis visų vaikų padėtų patai
sos namuose paėjo iš suardytų na
rni] arba kur tėvai persiskyrę, ir 
vaikai tikroj prasmėj nebuvo na
šlaičiais. Galutinai visi pradėjo 
suprasti, kad šeimyna yra drau
gijos svarbiausias faktorius, ir 
šeimynos narių prasižengimai rei
kalavo ypatingo gydymo ir ne
paprasto teismiško proceso. Ir to-: 
kiu būdu “Domestic Relations”!

linky bes, nuo -Susiedu ir kitų. Ty
rinėtojas turi šitą darbininko ra
portą kuomet vyrą ir moterį šau
kia išklausinėjimui. Visos pastan
gos dėtos viską tinkamai sutvar
kyti ir bandyta suvesti vyrą ir 
nioterį. Kur reikia fiziško ar pro
tiško egzamino tą viską atlieka 
tyrinėtojas. Nelabai senai (“hiea- 
gos Domestic Relations teismas

bation” viršininkas vėl lanko na-, 
mus ir renka visokias reikalingąjį; 
informacijas.

Jeigu vyrui įsakyta moterei 
keti paskirtą sumą pinigų ir 
nemoka, tą kas mėnesį suži 
be moters praHešimo.

Z
Už nemo? 

kėjimą teismas gali nubausti ka* 
Įėjimu. Jeigu vyras pasodintas 
kalėjimai! moteris dėl kiekvienos

jaus, Šv. Pranciškaus Saleziečio, taip pat Tėv. 
Fabero. Tos knygos man buvo, lyg turtinga at
radimais kelionė visai nežinomame pasauly. Vie
nuolių viršininkei vadovaujant, keliauti buvo 
lengva. Išbuvusi vienuolyne 65 metus, labai ge
rai buvo susipažinusi su asketine literatūra. Jos 
švelnus, tyras, patraukiantis būdas gaivinančiai 
veikė mano suvargusią sielą.

Kartais abidvi mano mokytojos padarydavo 
man smagumų. pagiedodamos iš brevijoriaus 
gražių antifonų, himnų apie šv. Getrudą, arba 
šv. Skolastiką. kurios paveikslas kabojo vienuo
lyno vieškambaryj. Tai buvo keistas, baroko sti
liaus paveikslas. Viduty paveikslo sėdėjo šv. 
Skolastika ir jos brolis Šv. Benediktas. Iš dan
gaus lijo lietus. Aplink juos? eilėmis buvo sudėlioti 
karalių vainikais apvainikuotų Šventųjų mergai
čių paveiksliukai ir apačioj parašas: “Karalių

Ir nuo to laiko aš kasdien 
idavau vienuoiynan ir ten^-sese- 
adedant, mokindavaus kūtekiz^

žmogaus. Rekomendacijų iš Vilniaus man nie
kas negalėjo duoti, kadangi buvo pavojinga, kad 
kas nesušoktų. Sekmadienį buvau bažnyčioj. 
Prie durą radau pamaldų tvarkos skelbimą ir 
vietos parapijos kunigo antrašą: Schlosstrasse 
32. Taigi, suradau, ko man reikėjo. Išėjau iš baž
nyčios ir netrukus jau stovėjau prie vieni] namų 
durų su parašu: “Kunigas Klebonas F. Fis- 
cher?is. Ir štai, tą valandą manyje kilo paskuti
nė kova. Peržengus per ši slenksti, maniau, jau 
nebebus galima atgal sugrįžti. Suėmė mane iš
gąstis, širdis smarkiai mušė, sunkiai kvėpavau. 
Prieš akis stovėjo patogus, jaukus gyvenimas, 
aukšta visuomenėj padėtis, galimybė ištekėti... 
Ir nuo viso to turėsiu atsisakyti, atmesti ?! Ne, 
— tai negalima, Dievas negali reikalauti iš ma
nęs tokios aukos, atsižadėjimo!.. Aš stovėjau ir 
lyg sustingusi žiūrėjau į fatališkas duris, nega-

labai daug, aukštos kilmės mergaičių — nesu
skaitoma daugybe. Plūs potuerunt, quih plūs 
amaverunt.” Kaip dažnai aš žiūrėdavau į tą pa
veikslą. laukdama ateinant Kotrynos, fante įsta
biai ramiame, baltai dažytomis sienomis kamba
rėlyje, kurį ir dienos šviesa, besiverždama ]>er 
mažą, geležimis užpintą langelį nelabai teapšvies- 
davo! /

Baigėsi žiema. Netikėtai, balandžio mė
nesį man pasitaikė proga Įnirai savaičių išva
žiuoti į Dresdeną. Jaučiausi laimingi, sulaukusi 
progos Įvykdyti savo sumanymą. Tačiau tikre
nybėj nebuvo taip lengva, kaip iš anksto man ro
dėsi. Presdene aš neturėjau nei vieno pažįstamo

•

jaunikaitis artinosi klebonijos link, nešdamas 
pintinėj apelsinų. Jei jis, pamaniau, eis pro sa- 
lį. ir aš eisiu, jei jis paskambins. palauksiu. Ne1 
trukus atsivėrė durys ir pasirodė tarnas. Pa
žvelgęs į mane, tarė: “Ir Tamsta, Panele?’' — 
Taip, atsakiau ir neaiškiai paprašiau kunigo kle
bono. (Geras “šoršas” — kaip, dažnai jis man 
paskui atidarinėdavo tas duris). Mane įvedė į 
bjaurų. blogai mebliuotą kambarį. Jaučiu tvirtą 
sigarų kvapą. Iš artimo kambario pasirodė ci
viliniais rūbais apsirėdęs ponas. Reikia pažymė
ti,' kad Griniuj aš kunigus matydavau tiktai su
tanoje, apie “Priestei*zivii” nieko nebuvau gir
dėjusi. Pakartojau savo prašymą.

(Bus daugiau)

išdarė pasekmes. »reikalosjštyri.|(].(.ms j() su|aikym„ gauna 
e’"i" s i j jjCIla Įluo apskričio. Domesį 
kad be- * , * . . . ~Relations teismai ir vaikų teismą 

veikia išvien.

nėjimo tarpe visų, kurie kreipėsi 
pagalbos, ir buvo rasta, 1........... .
veik 25 nuošimtis žmonių, sirgo! 
kokia nors liga. Daugumas sir
go nerviškoms ligoms, tas paaiš
kina “girtuokliavimo” ir “tingė
jimo” atsitikimus.

Kartais teismas sprendžia užlai
kymą, nors asmenų nėra teisme. 
Jeigu vyrui pranešta pribūti teis
man. bet jis tą pranešimą igno
ruoja, atsitikimas pavestas teis
mui. Varantai išduoti tik kuo
met žmogus nepribūna teisman ar
ba teismui pranešta, kad jis keti
ną pabėgti. Teisdaris, turėdamas 
visus faktus, duoda nusprendimą. 
Teismo įsakymai gali būti paleng
vinti bile kada prašant teismo. 
Kur reikalinga taip daryti “pro-

SUVAŽIAVIMAS F
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Iškeliavo Lietuvon

KOLONIJOSE

I

? \

PARSIDUODAPALANGA
birželio 28 d., 1929

C HARTFORD, CONN
Užbaigė mokyklą

s Šiemet lietuvių šv. Trejybės mo- 
Čkyklą baigė penkiolika mergaičių 
k ir šešiolika bernaičių, Užbaigimo 
f iškilmes buvo bažnyčioj birželio 
, 16 dieną. Iškilmių dvasinių pro- 
! gramas labai buvo gražus ir teikė 
. kilnaus įspūdžio. Užtai priklauso 
f didis dėkingumas Sesutėms inokv- 
r, tojoms. Pamoksią pasakė profeso- 
Ė rius Lasaletų kolegijas kun. Pijus 

Ųiutkus. Taip pat prieš išdalini- 
’. mą diplomų kalbėjo gerb. klebo- 
£ nas J. Ambotas. Jis savo kalboj 
i nurodė mokiniams svarbumą bei 

-vertę to mokslo, kuri įgijo lietti- 
■į vižkoj katalikiškoj mokykloj. Ir 
Č; skatino juos branginti savo tauty- 
.. H ir būti ištikimais Dievui bei tč- 

k vynęi. Po to gerb. klebonas per- 
š skaitė baigusiu mokvklą vardus ir 
^įteikė kiekvienam diplomus, štai
- Šie gavo diplomus: Pranas Baukus, 
■^Viktoras Deltuvas, Pranas Kažu- 
fcikaūskas, Jonas Kveselis, Juozas

Kveselįs, Edvardas Mašiotas. Sta-
- Sys Mažalas, Pranas Mickevičius, 
? Pranas Mončiūnas, Stasys Morkus, 
^Edvardas Navickas, Alfonsas Pin- 
^.fceviičus, Stasys Pocevičius, Vla- 
'yRas Stakeliūnas, Pranas Vaičiulis 
s ir Jonas Katinas.

K? Mergaitės: Rožė Baukiutė, Eu- 
-vgenija Bakštaitč. Elena Čiupas, El- 
/ vira Jankaitė, Gladys Katinaite, 
į^Magdutė Rimšelytė, Viktė Labee- 
Lkiutė, Amelija Sakalauskaitė. Kla- 
K ra Sakalauskaitė, Antonina Siriu- 
' te, Florencija Šimkiuto, Ona Sų- 
■* kodolškaitė. Irena Vilimaitė. Elena 
t Žemaitė ir Juzė Zigmantaitč.
E& i

Tai gražus bei brangus jaunuo- 
būrelis. Dieve duok kad jis ne- 

r. žūtų, mūsų tautai Amerikos katile. 
’ Todėl išėjusiais vaikeliais iš po 
I globos lietuviškos mokyklos krin- 
t- ta didesnė pareiga tėvams rūpintis 
ptad pasėta tautinio auklėjimo dva- 
rifia jų jaunose širdyse augtų ir Lū- 
j jotų. Ii* jie pasiliks ištikimais sū- 
ynumis bei dukterimis savo tautai, 
£‘jei priglausite juos prie savų orga- 
^^izacijų, draugijų.

savais ir lankys
g»ycią.

Čia mokytojauja
i'Ciskietės, kurios gabiai tvarko mo- 
Sskyklą ir vaikučiu išmokslinimui 
gtartoja naujausią pedagoginę me- 
jftodiką. Taigi lietuviškos mokyk- 
^los vaikai stovi ne žemiau moksle 
Ehegu kitose mokyklose. Tr visi tė- 
r.vai, kurie daugiau apsišvietę ir 
^brangina tautybę ir tikybą, leidžia 
Ssavo vaikelius eiti mokslą lietuviš- 
^kon mokyklon, kuri yra sėkmingu 
švankiu auklėti tautos žiedus —

■- J '-n ’

■g.7'

vaikelius lietuviškoj dvasioj. Tai
gi būkime patrijotingais rėmėjais 
ir globėjais savųjų mokslo įstaigų, 
kurios yra svąrbi garantija ir ge- 
riausis užtikrinimas apsisaugoji
mui nuo išnykimo svetimose ban
gose. <

Vasaros linksmybės

Birželio 30 dieną bus metinis lie
tuvių parapijos gegužinė-išvažia- 
vinias Charter Oak Parke (Statė 
l'air Grounds) New Park Avenue. 
šis piknikas, kaip jau yra žinoma 
iš praeities apylinkės lietuviams, 
bus malonus ir linksmas, nes vieta 
nepaprastai graži ir patogi visais 
atžvilgiais. Programas priruoštas 
Įdomus: smagi muzika, dainos, 
kumštynės, kitos rūšies įvairus 
sĮx>rtas ir visoki kiti dalykai. Taip 
bus smagu tame piknike, kad nei 
namo nesinorės grįžti. Taigi visus 
kviečiame ir iškalno visiems atsi
lankiusiems tariame nuoširdų ačiū.

Lietuvis
4

NASHUA, N. H.

draugaus tik 
lietuvišką baž-

Sesutės Pr.ui-

IAVOS IR ORGANIZA

ii VUsų Specialybė ir ilgų m e tų-p rak 
bu. Darbas artistiškas. Kainos žemoa 
fe . M. A. NORKŪNAS
l. O. Box 91, Kawrence, Mass.

Birželio 11 d. suėjo metai kaip 
mirė mūsų visų mylimas dvasios 
vadds a. aš kun. P. Daniūnas. Tą 
dieną įvyko egzekvialnos mišios už 
a. a. k\m. P. Daniūną. “D-ko” 
No. 48 “Buvęs” iškilmėse apgai
lestauja. kad tūli jo artimiausieji, 
velionį pamiršo. Turiu priminti, 
kad nepamiršo, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių nedalyvavo. Pamiršt 
negalima, nes jo nuveiktais darbais 
tebesidžiaugiame. Džiaugiamės jo 
suorganizuotomis draugijėlėmis ar
ba atėję į bažnyčią sienos, kurios 
gražiai išmalevotos, stacijos, ant 
kurių yra parašai, tai vienos šei
mynos. tai susidėjusių arba tokių 
ir tokių draugijų. Elektros šviesa, 
sakyte sako, kad tai mūsų velio
nio kun. P. Daniūno paliktieji 
darbai. Tai kaip galima pamiršt. 
Tiesa, iš gerų draugijų tai mūsų 
jaunimas — vyčiai pakriko, su kiu 
riais a. a. kun. P. Daniūnas lietu
viškai kalbėjosi ir ragino mylėt sa
vo kalbą ir tėvynę Lietuvą. Bc- 
abejo jeigu Dievulis būtų nepašau
kęs vadą pas save, tai tie patys 
vyčiai būtų pasilaikę. Labai gaila, 
kad taip atsitiko.

O kas link mažo būrio atsilan
kiusių į pamaldas dalykas tame: 
11 d. birželio buvo antradienis, 
žmonės diria). negalėjo dalyvauti. 
“Buvęs” pažymi koki kunigai da
lyvavo a. a. kun. P. Daniūno me
tinėse pamaldose. Žinoma, nieko 
prieš kad svetimieji pasimeldė už 
jo sielą. Bet būtų geriau, kad bū-' 
tų pakviesta savieji, nes a. a. kun. 
Daniūnas labai mylėjo savuosius 
ir turėjo draugi] iš lietuvių^kuni
gu ir spėju, kad būtų neatsisakę 
patarnauti ir po jo mirties.

Birželio 23 d. lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo vaikučių 
pirma šv. Komunija. Gaila, kad 
nedaug buvo vaikų, rodos, mergai
čių 12, o berniukų 10 ar 11. Į baž
nyčią vaikučiai įėjo su procesija. 
Procesija padarė gilų įspūdį j vi
sus. Klebonas pasakė jiems pritai
kintą pamokslą. Liepė pasimelst 
ir už tuos, kurie jau per keliolika 
metų nesilanko į bažnyčią.

Beje. birž. 23 d. sužinojome, kad 
mūsų vargoninkas p. A. Šlapelis 
apleidžia parapiją. Gaila, nes kiek 
jau turėjome vargonininkų, tai p. 
šlapelis pralenkė visus. Jis patiko 
visiems, ne tik savo gabumais, bet 
ir apsiėjimu.

Didis Subruzdimas
Šiomis dienomis Latvrence įvyks

ta didelis bruzdėjimas. Moterys- 
šeimininkės mitinguoja, vyrai taip 
pat; jaunieji taip pat ne tik kad 
neatsilieka, bet ir senesnius viršija 
savo kaž kokiu tai bruzdėjimu, 
prisiruošimu prie ko tai tokio di
delio, nepaprasto.

Ir viso to subruzdimo priežasti
mi yra tai Lietuvos Vyčių N. A. 
Apskričio ruošiamoji milžiniška 
Gegužinė bei Išvažiavimas, kuris į- 
vyks Lavrrencieeių Parke Palan- , 
goję, Liepos 4 d.

Tos tai dienos ir gegužinės lau
kia Laivrencas, nes jam teks tuos 
tūkstančius žmonių kurie tą dieną 
į Palangą suvažiuos iš visų Ameri
kos kraštu priimti, pavaišinti, pa
girdyti. O jų tarpe bus daug ir la
bai Įžymių žmonių. Juk visi Nau
jos Anglijos gerbiami kunigai ne 
kur kitur vyks, bet į visų mylimą 
Palangą. Kur-gLJdtnr, jei ne_į - 
Palangą važiuos mūsų laikraščių 
redaktoriai, profesoriai, daktarai, 
inteligentai, profesionalai ir įvai
rūs biznieriai. O kur-gi dings tūk
stančiai jaunimo, kurie myli spor
tą, žaislus ir dainas. Aišku, kaė 
visi į Palangą trauks. O manote 
jų tėveliai — draugai tyru gaivi
nančiu oru nenori pakvėpuoti ir 
visokių lenktynių ir žaislų pasižiū
rėti — dar labiau negu jaunieji, 
nes jie dar atsimena Lietuvos ža- 
yėjančią gamtą ir kvepiantį orą. 
O kur-gi tiek panašumo Lietuvos 
gamtai ras kaip Palangoje? Todėl 
jie ten Liepos 4 d. ir trauks su sa
vo jaunuoliais ir vaikučiais. O 
kas-gi iš lietuvių nenorėtų pama
tyti ir susipažinti su tokia pasau
lio garsenybe kaip Albina Osipa- 
vičiutė dėl kurios pernai visa A- 
merika vėliavomis ir džiaugsmo 
ženklais pasipuošė, o WorcesfBrio 
miestas paskelbė šventę ir suruo
šė milžinišką parodą kaip ji sugrį
žo iš Pasaulinės Olympijados Ho- 
Iandijoj ten laimėjusi du aukso 
medaliu kaipo geriausia iš geriau
sių pasaulyje plaukikių ir dar su
mušusi pasaulinį rekordą plauki
mo greitume. Aišku, kad tokio 
žmogaus nerasi. O kas atvyks į 
Palangą Liepos 4 d. tas turės pro
gos pamatyti ir susipažinti, nes 
p-lė Albina Osipavičiutė pasižadė
jo ir tikrai dalyvaus Vyčių geguži
nėj. Ji yra lietuvaitė ir Vyčių gar
bės narė. —

Tuos visus aukštus garbingus 
svečius ir tas minias žmonių aLw- 
reneiečiams reiks pavalgydinti, pa
vaišinti skanumynais. Todėl jie ir 
organizuojasi, todėl jų gabiausios 
gaspadinės ir ruošiasi nustebinti 
visus svečius valgių įvairumu ir 
gardumu. Tikisi net iš Lietuvos 
atvežtų salcisonų dešrų ir paleng- 
vicu turėti, nes jų siuntinys Bos
tonan jau yra atėjęs.

Jei jau Lavvrencieciai taip su
bruzdo su savo sumaniu 
ščiu dvasios vadu gerb. kun. Pr. 
Juru prieky, iškilmingai ir vaišin
gai priimti visus atsilankiusius, tai 
galite visi drąsiai važiuoti Į Pa
langą. nes netik alkio nei trošku
lio nereiks kęsti bet ir geras good 
time yra užtikrintas. Todėl visi 
'.alio i Palangą!

Conneetieut valstijoj. Mes didžiuo
jamės, kad mūsų jaunuoliai taip 
aukštai pakilo. Buvo atvykę New 
YorkieČiai ir norėjo mūsiškius su
pliekti, bet nepavyko. Lošė birže
lio 15 d. New Torkiečiai ir Brook- 
lyniečiai turi gerti lošėjų, bet šiuo 
kartu jie pralaimėjo. Iš Massachu
setts valstijos irgi dažnai lankosi 
svečių vyčių kliube, 339 Capitol 
Avė. Girdėjau, kad mūsų vyčiai- 
sportininkai tariasi su So. Bosto
niečiais vyčiais lošti base:-ball.

Birželio 30 d. įvyks Šv. Trejybės 
parapijos išvažiavimas, Charter 
Oak Parke. Girdėjau, kad bus sve
čių iš Ohio, Mich. ir Mass. valstijų. 
Atvykę iš kitų miestų važiuokite 
New Park Avė. gatvekariu, o iš 
New Britain važiuokite Hartford 
Avė. iki parko.

Išvažiavime hus daug įvairumo. 
Parapijos vardu kviečiu gausiai 

A. J. Mašiotas
atvažiuoti.

J-

P. Teodora Debeikienė, veikli 
Aušros Vartų'parapijos narė, iš
keliavo Lietuvon pasisvečiuot ant 
kelių mėnesių. Ji iškeliavo birže
lio 19 d. laivu George Washington. 
Kadangi .p. Debeikienė buvo viena 
žymiausių narių Aušros Vartų mo
terų draugijos, minėtos draugijos 
narės, kaipo atsisveikinimo išreiš
kimui, įteikė p. Debeikienei gražią 
ir tinkamą dovaną.

Visus kelionės reikalus, doku
mentus, ir tt. parūpino p-lė Juzė 
Rauktytė, kuri nesenai įsisteigė 
laivakorčių agentūrą Worcestery. 
P-lė Rauktytė mandagiai patarna
vo p. Debeikienei ir greitu laiku 
sutvarkė viską kelionei.

Linkėtina p. Debeikienei laimin
gos kelionės, ir laimingai grįžt į 
So. Worcesterį, vėl darbuotis mū
sų tarpe.

Moterų Sąjungos Šuva 
žiavimss

Sekmadieny, birželio'30 d., Wor- 
cestery įvyks Moterų Sąjungos 
prieš-seiminis suvažiavimas. Sesi
jas atsibus Aušros Vartų parapi
jos svetainėj, prasidės 1 vai. po 
piet. Tikimasi gan skaitlingo su
važiavimo, ir kad daug daug gero 
bus nuveikta tame suvažiavime.

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 praleisti, pasiskubin
kite’ įsigyti lotą. Arba kas no
rėti] ją viSą papirkti tai kreipki
tės pas

ANTANĄ KNEIŽĮ 
366 W. Broadway, S. Boston, Mass.

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ir darb-

Kvieslys

HARTFORD, CONN.
/

Šiuo metu daug žmonių atva
žiuoja j šią koloniją praleisti ato
stogas ir pasigerėti gražiomis vie
tomis. Lietuviai atvykę aplanko 
lietuvių Įstaigas: bažnyčią, mokyk
lą Seserų namą, kleboniją ir biz-

" lito įstaigas: Mokyklas name yra

N. N.

PRANEŠIMAS

L. Vyčių kuopos kambariai, kur 
atėję svečiai turi kuo pasigerėti. 
Sporte mūsų vyčiai stovi viršūnėje.

PLUNKSNA IR NAMAI

IL—-_____ -____________________

. J. CHISHOLM I
Vienintelis Lietuviams

t Graborius |
■ĮjPatarnavimas dieną ir naktį, a 
k 831 Smith Street |
| TROVIDENCE, R. I. |
’ Tel. De. 1952 |

L. R. K. S. A. Conn. Apskritys, 
liepos 28. 1928, Charter Oak Par
ko, Statė Hair Ground. New Park 
Avė., Hartford, Conn. rengia išva
žiavimą., Prašomi' kuopų ir drau
gijų nieko nerengti toje dienoje, 

į bet visi atsilankykite į mūsų išva
žiavimą. Sis išvažiavimas Conn. 
valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

Rengimo Komisija

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza 

Gm. M IMran, Stmirriūc, PfM. 
Pepsinic $eltzcr 
VAISTINIU ĮSI, 304, «l« 

SAMPEUS PYKAI rašyk Ptptbuc Mtter tto.
.. -------■ ■ Li.W>

LAWRENCE, MASS
Vyčių gegužinė bus saldi

L. Vyčių organizacijos įsteigėjas, 
gerb. M. A. Norkūnas dabar turi 
didžiulę bičių farmą. Jis pažadė
jo Vyčių Išvažiavimui Palangoje 
duoti po vieną kvortą -tyro bičių 
medaus nuo kiekvieno bičių avilio, 
o jis jų turi apie 30. Todėl šįmet 
Vyčių gegužinė bus saldi.

Tikrai žinąs

į-

HARTFORD, CONN.
Metinis parapijos piknikas 

vyks birželio 30, 1929, West Hart
ford, Conn., Fair Grounds, Charter 
Oak parke. Vieta visiems yra ži
noma, nes kas metai Conn. valstija 
laiko savo fėrus. Vieta graži ir 
patogi dėl piknikų. Tame parke 
yra keletą svetainių ir yra viena 
milžiniška svetainė, ^<ur gali apie 
pora tūkstančių porų sykiu šokti. 
Jeigu papultų lietus, gali publika 
laikyt pikniką po pastoge. Be to 
yra didelis paikas, dėl antomobi- 
bių. Yra didele vieta'žaisti ir pa
vaikščioti ant tyro oro.

Šį išvažiavimą rengia Švč. Tre
jybės lietuvių parapija ir visos 
Hartfordo katalikiškos draugijos 
uoliai dirba sykiu su parapija, 
kad surengti linksmą išvažiavimą. 
Programas išvažiavimui bus gra
žus. Vietinis koras ir svečiai, va
dovaujant vargonininkui Leonui 
Vasaičiui savo dainomis linksmįs 
publiką. Taipogi antras Švč. Tre
jybės parapijos koras, jaunuolių, 
vadovaujant L. Vasaičiui ir sesu
tėms pranciškietėms mokytojoms 
išpildys gražų programą. Mūsų 
jaunimas — vyčiai nuo senai ren
giasi sudaryti gražų programą šia
me išvažiavime. Apart to bus įvai
riausių žaislų, puiki muzika ir 11, 

Į šį šivažiavimą kviečiame vietos 
ir apylinkės lietuvius ir prakilnios 
širdies kaimynus atvažiuoti į pik
niką. Atvažiavę iš miesto turitė 
imti karus su parašu Charter Oak 
New Park Avė. atveš prie pat par
ko, nes tą dieną karų kompanija 
pasižadėjo special karų leisti. Jei 
tą dieną papultų blogas oras — 
ytus, tai piknikas bus atidėtas ant 
kito sekmadienoo (7 d. liepos).

Visus nuoširdžiai, kviečiu Švč. 
Trejybės parapjios vardu

LDS. Reporteris

Didelis piknikas

Aušros Vartų Moterų Draugija 
rengia milžinišką pikniką sekma
dieny, birž. 30, ant Gedimino Kal
no, prie bažnyčios. Piknike bus 
daug nepaprastų dalykų, daug į- 
vairenybių. Rengimo Komisija 
prižada ilgą programą nepaprastų 
žaidimų ir pramogų. Vykdant tuos 
žaidimus, jų laimėtojams bus tei
kiamos.dovanos, kurios tikrai bus 
vertos laimėjimo. Į pikniką priva
žiuos daugybė svečių iš aplinkinių 
ir tolimesnių miestų. Atsižvelgiant 
Į tas visas aplinkybes, Worceste- 
riečiai neapsivils atsilankę į šį di
delį pikniką, o juo labiau dėlto, 
kad visas pikniko pelnas bus ski
riamas naujos klebonijos fondui.

Kalakutė
«*

Ką tik iščjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
'Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA" 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta kiekvienam turėti 
muose tą gražių knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimų prisiųskit 
pašto ženklelį.

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

na-

UŽ
3c.

už

Būk žmogau tu ir mokytas, 
bet be geros plunksnos nera
šysi gražiai. Mokslas ir išra
dimai pagerina mūsų gyveni- 

- iną. Su naujai išrasta auksi
ne plunksna, beveik žmogus 
ir mažai mokėdamas rašyti, 
gali dailiai rašyti. J eigų ma
nai važiuoti į Lietuvą, pirk 
pas mus laivakortę, bet nepa- 
rrdi’šk ir plunksnos pasiimti. 
Tos auksinės plunksnos' yra 
padarytos iš margo granito 
su 14 k. Labai paranku turė
ti kelionėj arba namuose.Tu- 
ri kiek nors liuoso laiko ir ra
šai. Tas plunksnas dabar 
parduodam po 5 dolerius. 
Ateikite į mūsų krautuvę pa
matyti tas gražias plunksnas 
arba atsiųskit laišką su savo 
adresu o mes plunksną atsių
sime i namus per paštą.

Antras svarbus dalykas, 
jeigu nemanai važiuoti i Lie
tuvą, tai pirk sau namus. Da
bar randasi keletą gražių na
mų ant pardavimo ir visai 
netoli mūsų krautuvės. Ka
ulai gražūs su modėrtiišRaW * 
įtaisymais ir parsiduoda už 
$5,000.00 bet Bostone arba 
Cambridge už tokius namus 
reikėtų mokėti $15,000.00. 
Tiesa pasakius, mūsų mies
tas Brocktonas randasi gra-. 
žioj vietoj ir gyventi čia ma
lonu. Čia tūkstančiai lietu
vių turi savo namus arba biz
nius ir visi gražiai gyvena.

Mūsų krautuvė ir agentū
ra atdara iki 9 valandai va
kare.

Buk tikras mane matyt, pirm pirk- 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio 
player 
vartoti 
puikus

garsus VOS E grand, 
ir upright pianai. Nauji ir 
Orthophonie VHTROLA ir 

MAJESTK’

Reikalauk

LENGVOS
Vose & Sons Piano Co.

nulio.

Katalogo

I š I. Y G O S

160 BOYLSTON ST. BOSTON

PRANEŠIMAS
Didelį išvažiavimą rengia Mote

rų Sąjungos Conn. Apskritys lie
pos 7, 1929 ant Light House 
Grove, 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

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS)' 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

K. - sparnų ‘tel: ėfedar 1768-M

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

I JOS. G. ZUROMSKISI
I 8= Vienintelis lietuvis laisniuotas e-g 
1 lektrišinaš. Turiu 8 metus prity- a 
grimo. Taisome ir įvedam motorus B 
J ir vandenio pompas. Taipgi taiso- S 
gme ir parduodame radios.

STOCK ROOM

■ 10 Ellesworth St., Worcester j
B Tel. Park 5452. Tel. Cedar 73361
s <

BRANGŪS TAUTIEČIAI
JUOZAS J. DIRSA

LIETUVIS GRABORIUS !
Teikiu patarnavimų laidotuvėms Iri 
išranda vojam automobilius vestu-] 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
mąms. ___________________Į
Gyveninio Vieta: 194 Millbury St 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953
Ofūat: 212 Millbury St. Worces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

ėiai meile ir prisirisima prie gimto
sios salelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytu patriotizme ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo neiti?..

— Tai dar prieš DidijJ Kare pla 
Mat žinomas Ir vigų mylimas, didelis, 
paveiksi nota s, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visą! katalikiškajai visuomenei. 
. “šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.
“šaltinis” nori tapti dvnslnių tiltu, 
kuris jungtu visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

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

Su pagarba.

i

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visa eile gyduolių^ 

VERNON DRUG OOMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Tel. Market 0609

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

“D-ką.” Ku-

202
yra
užrašinėti laikraštį
tie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.

“D-ko” Adm.

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

Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. Peėkauskaitė.

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING

Worcester, Mass.
Namai — 101 Sterling Street 

Maple 4964
— ■ ' - ~ ---------- ~~ t

LAIVAKORTES
WORCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES I IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu išgant pasus, vizas, 
sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe: 
suteiksiu goriausi patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą.

JUZĖ RAUKTYTĖ
Dienom Vakarais ir šventad.

88 Front St. 50 Sterling St. 
WORCESTER, MASS.

Tel. Park 1916.

naujas knygų ir Lietuvos
PREKIŲ KATALOGAS

šiame naujame musų kn.vRŲ katalogo talpinama apie 1.5OO skirtin
gais užvardžlais įvairiausių knygų Amerikos ir Lietuvos laidų: teat
ralių, muzikalių, apysakų, vadovėlių, žmlynų. dainų, mokslinių, svol 
kata, dvasinio ir filozoflnlo turinio. Juokų, žinių ir pamokinimų, mal
daknygių Ir kitų Įvairaus turinio knygų. “Lietuvos” Knygynas, tai 
didžiausias lietuviškų knygų sandėlis pasaulyje.

Prie šio knygų katalogo, taipgi randasi sykiu kitas iš Lietuvos im
portuotų prekių katalogas, nes pas mus yra didžiausias sandėlis gin
tarinių daiktų ir saldninlų-kondžių. šiame kataloge rasite šitų Lie
tuvos prekių užvardžlns Ir kalnas.

Reikalaudami katalogo malonėkite prisiųsti už 2 centu štampų.

KNYGYNAS “LIETUVA,”
8210 So. Halsted St, Chicago, Ulinois
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L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. ? 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA

Dr.

L.

Švč.kad

Worcesterio Vyčiai pernai laimėjo šeimyna-ir draugais buvojš-
Rep.

Rep. »

t

Tai

Rep. •» Proxy

ŠV.
piigaikštis, Rymo popiežius per 25 
i metus, pabaigi saVb ■ amžhj '-ant

diakonas, klerikas J.

Proxy

Proxy
r

545 East Broadivay

ANT GREITO PARDAVIMO ■ ■ *
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Naujos Anglijos čempijonatą. Mū
siškiai gi nesijaučia nei kiek pras
tesni. Todėl reikia laukti smarkios 
kovos.

kryžiaus. Jo kūnas ligšiol tebegu
li Ryme, šv. Petro ir.Pauliaus baž
nyčioje.

ŠV. PETRAS APAŠTALŲ 
KUNIGAIKŠTIS

jaunimas, 
atvažiavę 
jaunimas 
nežiūri Į 

kad šian-

Valgykla—Lunch Room
South Bostone prie Fish Pier Valyk
la—Lunch Room, .10 stalų, 48 krėslai. 
Biznis vien tik su darbo žmonėmis. A- 
tidaryta tik darbo dienomis nuo 5 vai. 
Iš ryto iki 6 vai. vakaro. Apyvartos 
daroma $300—$400 į savaitę. Savinin
kas apsidirba su dviem darbininkais 
kuriem išmoka $25 j savaitę. Telno sa
vininkui atlieka apie $75 j savaitę. Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia šią. šalį. Parduos Už $2,800 
casli. Matykite A. IVAŠKĄ.

City Point
2-jų šeimynų 10 kambarių atskirai bu- 
davotas namas su visais moderniškais 
taisymais ir šildytuvu (heater). La

bili gražioj vietoj, prie pat pamario. 
Taipgi arti prie karų, Storų ir mokyk
lų. Turi būt greit parduotas Jics savi
ii Inkai išvažiuoja. Parduos už $7,100 ir 
mažu įnešimu. Matykite tuoj B. B. 
STEFANĄ.

SO. BOSTONE, 90 Prcble St., 
parsiduoda dviejų ‘aukštų namas. 
Kaina tik $3,500.00. Tel. S. B. 
4582-M. (B.-28)

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St, Kimball Bldg., 
Room 205, Tel. Liberty 7865 ir 6066

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

BROCKTON OFFICE:
630 North Main Street 
Telephone Brockton 228

$$$$$$$$$$$$$$$,$
fA 
fA 
fA 
fA 
fA 
fA 
tO- 
fA i

Pirmininkas Motiejus žiobtų-:
580 E. 7th- St, So. Bostou, Masė. ' 
Telephone South Bostou 3552-R.

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

Prot. Raštininkas — Jonas Gllneckis, 
5 Thonąas Park, So. Boston, Mana.

Fin. Raštininkas — Matas šeiki% 
364 Broadivay, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudliunas, 
885 E. Broadivffy, So. Boston, Matok 

Maršalka — Jonas Zuikis, 
7 Wlnfleld St, So. Boston, Man.

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

VYČIAI VĖL LAIMĖJO
Antradfehy, birželio 25 d. Colum= 

bus parke jvyko baseball žaidimas 
tarp L. Vyčių 17-tos kuopos jauk
to ir Telęphoike Kompanijos base
ball jaukto. Spėkos buvo lygios ir 
susirėmimas gana smarkus. Galu
tinai mūsiškiai ėmė viršų laimėda
mi 4 to 2 Vyčių naudai. Žiūrovų 
buvo prisirinkęs didelis būrys. Lie
tuvių mažai tesimatė. Žaidime da
lyvavo šie: Klimas,"Marksas, Ba
ronas, Mickevičius,' Baltrušiūnas, 
Komieiuą, Lukoševičius, Peter
sonas, vieno pavardės nesužinojau. 
Umpires buvo Navickas ir Aukš
tikalnis. Mana gėris J. Zulonas. 
Mokytojumi šio jaukto yra E. Ba- 
tastini. Tai jau rodos devintas žai
dimas šią vasarą ir devintas laimė

jimas. Valio, mūsų jauniems spor
tininkams!

žinoma p-lė Grybaitė, kaipo vergė. 
Savo užduotį puikiai atliko. Mat 
ji ir gi yra minėtos ponios auklė
tinė. Aristokratiškos publikos bu
vo prisirinkęs pilnas teatras.

Buvęs

KUR VYČIAI ŽAIS
Vyčių 17-tos kuopos baseball 

jauktas nedėldieny, birželio 30 d. 
žais Columbus Parke (pamary) a- 
pie 3 vai. po pietų su Ali Stars 
jauktu iš Cambridge, Mass.

Liepos 4 d. apie 11 vai. iš ryto 
įvyks labai indomus baseball žai
dimas Palangoje su So. Worceste- 
rio Vyčių baseball jauktu. Šį sy
kį grumsis nei vien už garbę bet ir 
už dovaną, nes yra paskirta $10 
tam kuris šį žaidimą laimės. South

Nedėldieny, šv. Petro lietuvių 
bažnyčioj, 1 vai. po pietų; priims 
moterystės sakramentą žinomas 
darbuotojas Viktoras Medonis su 
Liudvise Čiaplikaite.

%

Ona Kavolinte, pereitą ketvirta
dieny baigė Boston Teachers Coll- 
cge. Ji yra daug pasidarbavus 
mūsų parapijoje. Buvo sekmadie
ninės mokyklos mokytoja ir dar
bavosi Vyčių kuopoje. Mokytis ir 
kitus mokyti tai jos aukso amžina 

Proxy

EKZEKVLALNOS MIŠIOS UŽ 
JUOZO KAVALIAUSKO 

VĖL?
Birželio 26 d. įvyko iškilmingos 

ekzekvialnos šv. Mišios už a. a. J. 
Kavaliauską. Pereitą sekmadienį

JONAS JASIONIS DALY
VAUS

Kazys Viesulą praneša, kad Jo
nas Jasionis, Naujos Anglijos nar
dymo (fancy diver) čempijonas su
tiko ir tikrai dalyvaus Liepos 4 d. 
L. Vyčių gegužinėje, Palangoje ir 
ten duos savo “exibition.” 
smagi ir indomi naujiena.

* f -f

Valentina Paltanavičiutė, birže
lio 25 d. baigė New England Muzi
kos Konservatoriją. Ji dabar^žada 
duoti pamokas piano forte.

Proxy

važiavęs į kempę, Wrentham, 
Mass. Besimaudydamas Lake Ar- 
cher prigėrė. Jo kūnas palaido
tas iškilmingai iš Šv. Petro lietu
vių bažnyčios.

A. a. Juozas Kavaliauskas pali
ko nuliūdime-moterį ir keturis vai
kus. Vaikai šię: Jonąs Povilas 14 
metų amžiaus, Amilija — 18-kos, 
Ona — Srnių, Edvardas—5-kių.

, Amžiną atilsį duok jam Viešpa
tie!

katalikų 
piemeniu — popiežiumi

ft ' - :

Viešpačiui įžengus į dangų šw 
Petras rūpinosi bažnyčios reika
lais. Pirmiausia paskyrė §v. Mo
tiejų į vietą Jodės Iskarijoto. Sa
vo karatais pamokslais tūkstančius 
patraukė prie Katalikų tikėjimo. 
Maldomis išgydė daugelį ligonių. 
Apsakinėjo šv. Evangeliją Ponti, 
Ęitinijoj ir Kapadoeijoj, o vėliaus 
leidosi į Rymą. 'i - <
: . . . .. .. J. '

Ryme tuomet gyveno pats cieso- 
rįus ir visoki didikai’ir senatoriai 
baisiai neapkenčianti naujo tikė
jimo. Rymas pilnas buvo stabų ir 
jų altorių. Paleistuvystė ir gir
tuokliavimas viešpatavo augščiau- 
siame laipsnyje. Tokiame tai pra
gare atsidūrė šv. Petras ir savo 
stebuklais jr šventu gyvenimu 
daug atvertė prie atgailos ir ap
krikštijo juos.

Baisus kraugeris Neronas, dagir- 
dęs apie šv. Petrą, liepė sugauti jį 
ir kalėjime uždarytL Katalikai, 
gaiiėdamiesi šventojo prikalbinėjo 
jį bėgti iš kalėjimo^ Š£ Petitas su
tiko. Bet vps už. miesto išbėgus, 
kaip štai pasirodė jam Viešpats. 
Šv. Petras klausė Jo kur einąs. Šis 
atsakė: “Einu į Rymą antru kar
tu nupurti.” Tuomet šventasis su- 
prato blogai padaręs ir tuoj sugrį-- . .. *
žo kalėjimam

• Rytojaus dieną jis pastatytas 
prieš Neroną, drąsiai išpažino esąs 
katalikas. Neronas įsakė išvedus 
už miesto jį Rukryžiavoti. Šv. Pet
ras iš nusižeminimo prašė budelių 
nukryžiavoti. Ir taip apaštalų ku-

kum-

IR.SU1(jižui
i

■ P-LĖ M. GRYBAITĖ “AIDA” 
OPEROS SCENOJE

Birželio 25 d., Repertory Teatre 
pn-ia Vinello Johnson, žymi Bos
tono balso kultūros mokytoja bu
vo paruošus operos kurinių kon
certą, kurį išpildė jos auklėtinės. 
Buvo perstatoma įvairių operų kai- 
kurios scenos. Garsios operas “Ai
da” scenoje dalyvavo ir visiems

PARAPIJA ŠV?S SAVO 
PATRONO ŠVENTĘ

Sekmadienio rytą 11:00 vai. bus 
laikoma iškilmingos šv. Mišios, lie
tuvių šv. Petro bažnyčioj. Asisten
tai prie celebranto bus kunigas F. 
Norbutas
J. Skalandis sub-diakonu, J. Ple- 
vokas ir A. Ruseckas patronaus. 
Pamokslai bus apie šv. Petrą, mū
sų parapijos patroną.

PETRO IR POVILO DR-JOS 
METINĖS ŠV. MIŠIOS 

įvyks birželio 30, 9:30 vai. ryte, J 
Šv. Petro bažnyčioj, 5-th St. Na
riai susirinkite pobažnytinėn salėn 
9 vai. ryto, iš ten visi in corpore 
eisim į bažnyčią.

A P. Neviera,
Protokolų Raštininkas

SENIAUSIA LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

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

Dorchester
Arti Columbia Rd., geroj vietoj naujas 
3-jų šeimynų Colonial style namas po 
5 kambarius ir reception hall ant kiek
vieno flioro. Su visais moderniškiau- 
siais įtaisymais. Trys gariniai šildy
tuvai; priekiniai ir užpakaliniai pia- 
zai. Taipgi 2-jų karų garadžius ir daug 
žemės apie 10,000 ket. pėdų ant kurtos 
galima užsivesti sodą arba pastatyti 
daugiau garadžių. Rendų neša $156 į 
menesį arba $1,872 į metus. Parduos 
pirmiausia atsiliepusiam už $13,500 su 
$1,500 įnešimo. Matykite A. IVAŠKĄ.

Puiki Rezidencija Atsieis 
Dykai 

perkant šitą 3-jų šeimynų po 5 ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namą, 
gražioj vietoj Dorchestery. Daug že 
mės dėl kelių garadžių ir sodno. Tu 
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmeriavi- 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kad rendau- 
Dinkai apdengs visus iškaščius palie
kant savininkui kambarius už dyką. At
sišaukite greitai.

įvyks'ličpbB 28 d.j l vai. po pifetų, 
bažnytinėje svetainėje,.Rogers ^t., 
Lotvell, Muss- ‘ "

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletą arba kelioliką de
legatų į šį suvhžiaVimą. ’ Bus pa
kelta svarbūs sumanymai ir jų iš- 
spoendųnas priklausys nuo daly
vaujančių kuopų delegatų.

'Į'ad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais. d<{-i;

. ■ Valdyba

PRANEŠAME,
Cambridge’io N. P. P. 

draugijos piknikas įvyks rugpjū
čio 4 d., Aliuko farmoje, AValpole, 
Mass.

Prašome kitų draugijų ir kuopų 
tą dieną nieko nerengti, bet atva
žiuoti į mūsų draugijos pikniką.

Rengimo Komsija

SEKMADIENY VISI 
Į “PALANGĄ’

Cambridge, Mass. — Sekmadie
ny, birž. 30 d. įvyks N. P. P. Šv 
parapijos piknikas, Palangoje 
Lavvrence, Mass.

Bus’ai išeis nuo bažnyčios tuoj 
po pirmų ir po antrų šv. Mišių. Tą 
dieną šv. Mišios bus 8 vai. ir 10 :30 
vai. ryte.

Tad raginame visus gausiai va
žiuoti į Palangą, sekmadieny.

Kvieslys

Amerikoje dabartiniu laiku yra 
priskaitoma nemažas skaičius lie
tuvių/ Nors lietuviai, tokioje di
džiulėje-" valstybėje ir tarpe tokio 
didelio skaičiaus žmonių, kąip 
kad yra Jungtinėse Valstijose, su
daro mažą skaitlinę to skaičiaus, 
vienok atsižymi savo darbais, pa
vyzdžiais: dainomis, boksininkais 
ir tt.

-C ■'

Ir šiuo laiku Amerikos lietuviai 
turi kuo pasidžiaugti ir pasigerėti 
tarpe svetimtaučių, ir už tai lietu
vių vardas žinomas y- minimas 
tarpę amerikonų.

Visai kitaip buvo prieš Didįjį 
Karą, kuomet Lietuvą, mūsų tė
vynę, valdė rusij caro jungas ir 
tuomet Lietuva neturėjo savos 
spaudos, savo mokyklų; tada lie
tuvių vardas visai buvo nežino
mas ir neminimas tarpe svetim
taučių.

—.Ir dabar ateina, galima sakyti, 
tie sunkūs laikai lietuviii kalbai 
Amerikoje, jog lietuvis nežinos, 
kad jis yra ir buvo lietuvis. Jau 
dabar yra tokių lietuvių šeimynų, 
kurių vaikai nemoka hč pradėti 
lietuviškai kalbėti.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D4cA
VALDYBOS ANTRAŠAI

---------

: TURI BOTI GREITAI 
PARDUOTI

. _______________ _______________
Pirmininkas — J. Grubinskas,
' 24 Prescott St, Readvllle, MaMk t 

. Vice-Pirmininkas — J. Markelionilt
140 Boiven St, So. Boston, Masat - 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boaton, MaML * 

Fin. Raštininkas — M. šeikia,
364 W. Broadivay, So. Boston, Man 

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

Maršalka — J. Zalkls,
7 VVinfield St, So. Boston, Masa , 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienį kiekvieno mėnesid, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th S t, South Boston, Masa. ž

O ką galime sakyti ir pamany
ti apie tolimcsriius.vJaikus? Da
bartiniai tėvai, motinos daugiau
sia yra atvažiavę iš Lietuvos ir 
nemoka tikrai arba visai maža 
angliškai kalbėti; o jau žiūrėk, 
vaikai jų nemoka gimtosios lietu
vių kalbas. Daugiausia nemoka 
tų vaikai arba menkai moka, ku
rių daugiausiai stovinėja ant gat
vių kampų.

Dabartiniu laiku, dar seniai pa
laiko gimtąją kalbą ir įvairias lie
tuviškas draugijas, o 
lik tie, kurie nesenai 
iš Lietuvos; čia augęs 
sudaro tik išimtį. Jie 
gyvenimo ateitį, o tik, 
dien būtų, tad ir gerai.

Galima drąsiai pranašauti, jog 
lietuvių kalba ir lietuviškos įvai- 
riofe draugijos apmirs ir žus už 
keįių dešimčių metų.

Šiuo svarinu reikalu turėtų su
sirūpinti visi, kuriems tik rūpi 
lietuvių kalba, lietuyiški papro
čiai ir brangina savo brangiąją tė
vynę Lietuvą.

“ Dzūkų Kostelis”

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRASAI .,

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

Vice-Pirmininkas Povilas Rnka, - 
125 Boiven St, South Boston, Masa.

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikl^ 
109 Boiven St, South Boston, Masą,

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Mssfc 

Tvarkdaris -- Kazys Mlkalionis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko savo susirinkimus kaą 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio^ 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome atj 
sivesti naujų narių prirašyti prie 

, iyusų draugijos. ,
' 

i . ----------------------- -• <

GITY POINT 2 šeimynų namas ir 2 
karų garadžius, 5-6 kambariai, prieky 
ir užpakaly piazai, vėliausios mados i- 
taisymai, laitai parankioj vietoj. Prekė 
$13,300. įnešti $2,500.

G STREET, South Bostone, 2 šeimy
nų namas, 4-5 kambariai su įtaisymais, 
labai graži vieta dėl gyvenimo. Prekė 
$5,700. įnešti tik $500. likusieji ant 
lengvu išlygų. ... . ,

VIENOS ŠEIMYNOS namas ir krau
tuvė ant Broadivay, South Boston. 7 
kambariai su intaisymais. Krautuvė 
tinka bile kokiam bizniui. Prekė $8,300, 
nešti $1,500.

ANT MAINO Dorchestery 6 šeimynų 
murink; namas su vėliausias mados Į- 
taisymais. Mainytų ant farmos arba 3 
šeimynų namo South Bostono.

MATTAPAN. naujas 2-jų šeimynų, 6-5 
kambarių, prieky ir užpakaly piazai, di
delis daržas ir neužbaigtas 2-jų karų- 
garadžius. Geroj vietoj. Prekė $7,800. 
įnešti t i k. $1,000.

TAIJ’-GI in.šiurinu namus, automobi
lius- nuo ugnies ir pavogimo ir namų 
rakandus per geriausias kompanijas.

TAII’ PAT atlieku Constahle darbus. 
Virš minėtais reikalais matykit mane.

BRONIS KONTRIM
120 Marine Rd., So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 2483-IV.
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Šv. Simonas, kuriam duotas var
das- Petras, gimė Galilėjos mieste
lyje, Betsaidoj. Jo tėvas Jonas 
buvo žveju ir savo sūnų išmokė to 
amato. Šv. Andriejus visupirma 
nuvedė savo brolį Simoną pas 
Viešpatį Jėzų. Išvydęs jį Išgany
tojas tarė: Simonai, sūnau Jono tu 
būsi vadintas Čepas, arba uola, lo
tyniškai Petras. Tuo Viešpats pa
rodė Simonui, kad jis jau seniai 
buvo paskirtas Katalikų Bažnyčios 
galva.

Šv. Petras, likęs Jėzaus mokiniu, 
nemetė savo amato ir užsiėmė žve
jojimu. Sykį per nakt žvejojo ir 
nieko nesugavo. Jėzus pasigailė
jęs jų liepė vėl tinklus užmesti; o 
kada ištraukė, buvo pilni žuvų. 
Šv. Petras suprato, kad Kristus pa
darė stebuklą, tat puolė Jam po 
kojų ir pagarbino. Nuo to sykio 
jau neapleido Išganytojaus.

Šv. Petras tvirtai tikėjo Kristų 
esant pažadėtu Mesiju ir tikru 
Dievu. Viešpačiui esant Galilėjoje 
ir paklausus žmonių, kuo jie laiko 
Jį, šv. Petras pirmutinis atsakė: 
“Tu esi Kristus, sūnus Dievo Gy
vojo.” Jėzus girdamas jį už tvir
tą tikėjimą, atsakė: “Simonai, tu 
esi Petras arba uola, o ant tos uo
los pastatysiu Bažnyčią ir duosiu 
tau raktus dangaus karalystės.”

Laike Kristaus kančios šv. Pet
ras tris kart užsigynė savo moky
tojo, bet karštomis ašaromis ir sun
kia atgaila apmazgojo tą savo nu
sidėjimą. Sykį, kada Kristaus mo
kiniai žvejojo ant Gcnezareto eže
ro ir nieko nepelnė, pasirodęs 
jiems Išganytojas paliepė dar pa
bandyti. Mokiniai paklausė ir iš
traukė daug žuvų. Tada šv. Pet
ras, nors nematė Kristaus, bet ma
nydamas esant Jį pakrantėje, plau
kė, kad tik greičiau pamatyti savo 
Viešpatį\taip Jp įabai mylėjo. Tuo- 
tarpu kiti apaštalai priplaukę 
krantą, kepė žuvį ir valgė, nes la
bai buvo alkani. Tuomet Kristus 
klausė šv. Petro po tris kart; “Ar 
myli manę.” Šventajam su ašaro
mis išpažinus savo begalinę meilę, 
Viešpats liepė jam ganyti Jo are-. tA 

les ir avinėlius. Tas reiškia, kad 
šv. Petrui duota valdžia ganyti ne 
vien paprastus žmones, bet vysku-

Tai Didžiausios Vaišės 
Visų Metų!

DOLLARDAY
KIEKVIENĄ PIRMAPIENĮ 

IR PENK^ALį^NT

NantasketBeach
Here’s What Yon Get TVr

ONE DOLLAR
Kelionė į abi pusi ant karališ

ko laivo Nantasket Beach
Garlaivių Kompanjos

Dykai Įžanga į Paragon 
Parką

A Ride <>n the Giant Coaster 
—Red Mill—Hilarity Hali— 
Girele S iv:i n g—Merry-Go- 
Round — The Whipr— Cu-ster 
Ri<le—Scooter — Cdterplllar— 
and the Hey Day.

Outdoor Cencert and 
Vaudeville Acts

See WILN0 Free
Shot from a German Hon itzer 

4*^ -Ton Cannon
Ten Real Joy Makers

ir kelionė į abi pusi ant vieno 
iš didžiausių Bostono laivų j 
Amerikos puikiausi vasarinį 

resortą
ALL FOR ONE DOLLAR
Dolerio Dienos Tikietai Geri 

Tik Ant Tos Dienos Kada 
Pirkti.

- Atvažiuokite Dolerio 
Dienoje į

PARAGON PARK —
NANTASKET BEACH

Kompinacijos tikietai pardavi
nėjami tiktai Rowes \Vharf. 
Bostono ofisuose Nantasket 
Beach Steamboat Kompanijos.

[
dykai tikietai kasdien į 1 
Paragon Parką su kiek-1 
vienu Boat Ride Tikibtu 1 
pirktu į Nantasket Beach J

KAINOS NUPIGINTOS Į

PLYMOUTH
ANT JŪRIŲ << HA 
VISĄ DIENĄ 
laivas išplaukti, nuo ’ltoites 
Wharf kasdiena išskiriant pir
madienius 10:00 vai. ryte.

—TBMRTĖ KET.TONŽ ' 
fA Ant Gražiausios Massaehusetts 
tA Bay (Įlankos).
fA ____ ‘ ‘ _

•*. Nantasket Beach ir Atgal 
fA*

fA
fA
fA
fA

BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

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

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh S t., So. Boston, Masa. ’ 

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

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

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

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

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

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

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

* *—
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Fifth S t., So. Boston, Masą. 
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,

92 Sauyer Avė., Dorchester, Mass. 
Prot Raštininkas — Albinas Nevlera. :

948 E. Broadivay, So. Boston,, 
Fln. Raštininkas — Juozas Guzėi

27 Tampa St, Mattanan, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kallšius, ...

67 G Street South Boston, Mass. V 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa, .$■

492 E. Seventh St, So. Boston, Mi 
Draugijos susirinkimai būna kM '

mą nedėldienį kiekvieno mėnesto 
vai. po pietų, parapijos 
E. Seventh St, So. Boston.

i.

DANIEL J. FITZGERALD
*

PLUMBING IR HEATING

Boston—Salėm Willows T

i

T į

•Mes už tikri n am Išmokyti iki kol/ Draugija savo
4 • Mcense gawU. ' kas antTą u

LIETUVIAI MOKYTOJAI Vo
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Farma—Bridgewatery
38 skėriai, 8 kambariu namas su visais 
Įtaisymais, ant gero kelio. 7 karvės, 2 
arkliai, 25 vištos, 150 vištukų, visokie 
įrankiai. Parsiduoda už $8,500.

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

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Už $1,000 Cash
galite pirkti puikų up-to-date 3-jų šei
mynų namą Dorchestery arba Jamaica 
Plain su garadžiais ir vieta dėl sodno 
ar daržo. Kam mokėti rendą visą gy
venimą ?

Jamaica Plain
arti Franklin Park 3-jų šeimynų nau
jas namas po penkis kambarius, Iš a- 
blejų galų piazai. štymo šilima. Rendų 
neša $1,410 per metą. Kaina $11,5<X). j- 
neštl $2,000. Matyklt TUINYLĄ.

Dorchester
Vienos šeimynos namas 9 kambarių su 
visais įtaisymais. Parsiduoda už $5,300.

pnpiL

66 Viįtorfa Mass
'.Tol, Somerset 6520-J..

Kalbamc ir Lietuviukai

382 Broadway, South Boston

~Tel. South Bostofi 2870--------

Te). S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE) 

23Ų Broadway, So. Boston
Aixlniu<1žiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo 
jame kambarius.

■fA
■fA
■fA

-fA
■fA

< NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL '

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

■ Išsimokyk su musų naujais karais

baigęs grammiir mokyklą, kuris bučer- 
nėj tinkamas dirbti ir nori būt biznie
rius. Turi būt teisingas ir gerų tėvą. 
Darbas ant visados. Kreiptis: 123 N 
St., So. Boston. • . <L.-9)
------------------------------- r--------------------- -

ANT GREITO PARDAVIMO
arba iimainymo ant forma* 

j? šeimynų namas su visais įtaisymais. 
Priežastis greito pardavimo liga. Inei- 
gų neša $98 l mėnesį. Kaina tik X9,0ft0. 
įnešimas mažas. Krelptltės ant 2-rą 
Ulbų: 14 HARTLAND ST., Dorchester,

OL281

579 Tremont Street, Boston.
Kampa, l’nion Park 

'Atdara vakjirali ir aektnadlenlais. 
1 ’ BnckR,vyni52

REIKALINGAS VAIKAS

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
Clty Point gražioj vietoj arti pamario 
kampinis 3-jų šeimynų namas su visais 
nioderfliširais Įtaisymais Ir krautuve su - 
gerai išdirbtu groserių ,ir saldumynų 
bizniu. Apyvartos daro apie $300 i sa
vaitę. Vasarą daugiau, nes daugiau 
alskrymo ir tonfko parduodama. Turi 
būt greit iąrduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon'. Įnešti reikia tUV 
$2,000.00. Čia tikrai yra puiki proga j- 
sigyti tokį namą ir bizni su kuriuo ga
lėsi puikiausi gyvenimą dnrytL Paty
rimo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KĄ.

South Bostone
3 šeimynų, 14 kambarių namas ir di
delis y arda s, galima pastatyti keletą 
garadžių. Nori mainyti i Dorchester! 
ant 3 arba 2 Šeimynų.

Norėdami daugiau informacijų klaus
kite i*aa L. A.

L1THUANIAN AGENCY 
A. Ivas ir C. P. Jargelnn Savininkai

3Ta^------
- \

---------------------------- -

LIETUV. DUKTERŲ DRJ 
PO GLOBA MOTINOS SVA 

VALDYBA;

Laivas Išplaukia iš Bostono 
10:30 ryte.
KAINOS NUPIGINTOS 

I ABI PUSI $1-50 
Salėm WiUow8 į Nantasket 

Beach ir Atgal 
laivas išplaukia tš Salėm 
WiliQwa 1:45 po pietą, sugrįž
ta 6 valandą vakare.

, Į ABI PUSIAUJO , 
TMdcįis^Latvar “(įld aColoto -M 
Padaro Miaa KėRones Kiekyle- 
ną TrefladlenĮ, JtėtvTrtudieh! 
ir Sekmadieni 
Visi JAivai yno /totemu Vharf.

fiotton . \

LABAI SVARBI NAUJIENA 
AŲTOMOBIHSTAMS

■ ’ •> titrai**,

Jeigu norite katėjusi] au
tomobilis ilgai ir gražiai 
blizgių kaip veidrodis, duo- 
UU: ’ «?Kaįnp

„ r-.-'- v
ama..Q? ,»<£ je ?

Pirmininkė — Jieva Marka
625 E. '8th St., S. Boston, 1 

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

Prot. Rašt. — Ona Siau
443 E. 7th St., S. Boston, 
Telephone South Boston 

Fin. Rašt. — Bronislava 
29GouldSt, W. Roxbury, 

Iždininkė — Ona S
105 W. 6thSt, S. Bost 

Tvarkdarė — Ona
1512 Columbia Rd., So. B
kas antrą utaminką 
mėnesio, 7:30 vai. vakaru 
bažnytinėj svetainėj.

Visam draugijos reikalais fa 
tės pas protokolų 
laišku ar telefonu.



VISUMOS GELMĖSEJ.
t - ž Mūsų kalboj dar trūksta 

Rodžio, kurs reikštų tą pat, 
ką rušų “mir” arba “vselen- 

Ljaaja,”’ vokiečių — “Welt 
č all,” prancūzų “univers.” 

Lietuviškas'‘‘pasaulis’’ yra 
labai siauros prasmės, nes 

į reiškia tik tai, kas yra “po 
šaule,” vadinasi, maksi mum 

y- gali būti vartojamas tik mū- 
saulės sistemos” sąvo

kai žymėti. O tuo tarpu sau- 
“pasauly” yra nepabai

giama daugybė. Kiekviena 
/žvaigždė sudaro savo “pa- 

tj Šaulį,” ir tie “žvaigždžių pa- 
I -šauliai” visi draugę sudaro r ."*' f *

“pasaulių pasaulį,” kurį 
Šiam straipsnely žymėsiu 
terminu “pasaulių visuma” 

M arba tiesiog visuma.
Paskutiniais mokslo tvri- 

£ nėjimais pasaulių visuma 
Ų taip atrodo. Mūsų saulė pri-

klauso Paukščių kelio siste
mai, kuri yra pailgos, galuo
se suplotos lęšio (linzes) pa
vidalo. Šviesos spindulys, 
eidamas per sekundę 300,000 
kilometrų greitumu, nųp 
vieno Paukščių kelio galo 1L 
gi antro visą, ilgį perbėgtų 
maždaug per 100,000 metų. 
Bet Paukščių kelio sistema 
nėra nei 'pasaulių visuma, 
nei jos centras. Paukščių ke
lias yra tiktai sala, net, gal 
būt, maža sala nepabhigia- 
moj erdvėj. Be Paukščių 
kelio visumoj dar yra, nesu
skaitomos daugybės tokių 
medižagos salų, sistemų. Per 
didžiuosius žiūronus tik į- 
matomos dangaus ūkanos, 
arba rūkai, yra ne kas kita, 
kaip tik atskiri žvaigždžių 
pasauliai, atskiros žvaigž
džių sistemos, panašios į mū
siški Paukščių kelią. Vie
nos iš tų sistemų yra dides
nės už Paukščių kelią, ki
tos mažeesnės. Taip pat ne
vienodas yra ir tolumas. To
liausia iš lig šiol žinomų to
kių žvaigždžių sistemų yra 
maždaug per 200 milijonų 
šviesos metu.

811-812 01d South Bldg. |
294 Washington Street | 

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

GYVENIMO VIETA ©
37 Gorham Avenue, Brookline. g 

Telephone Beacon 5578 S
©®©©©©©©ę©®©(9>S©©©©©®«P<S®®

Taigi, pasaulio visuma 
maždaug taip atrodo. Yra 
atskiri pasauliai, atskiros 
žvaigždės sistemos, tokios 
pat. kap mūsų saulė su pla
netomis. Iš šių atskirti 
žvaigždžių sistemų susidaro 
pasaulių paasulis, kaip kad 
mūsų Paukščių kelias. To
kių pasaulių sistemų yra 
daug, ir jie, nelyginant salos 
erdvūs jūrose, sudaro pasau
lio visumą. Ar tos atskiros 
pasaulių sistemos juda, ir 
kokiu greitumu — lig šiol 
susekti dar nepavyko.

“Trimitas”

SVARBIOS SUKAKTUVĖS
Šių meti] liepos 25 d. suei

na lygiai 20 metų, kaip 
kaip prancūzų lakūnas Ble- 
rio savo lėktuvu pirmą kar
tą perskrido Lamanšą iš 
prancūzų miesto Kale į ang-

“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, §eimmnkaxrimą, 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 ląįkraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami" jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 

\ti, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

------ " , ■ j ........... t* —.. ...........- ' 

lų Danverį. Tas Blerio žv-_ KOKIŲ VARŠUVOJ ESAMA 
gis..padarėprad.žią^rosusi- 
siekimui no<tik tarp Prancū
zijos ir Af^gĮijįūs/ bet' ir tarp 
kitų pasaulio;, kraštų.

1 Dėl to Prancūzija ruošia
si tas sukaktuves tinkamai 
paminėki. Liepos mėn. 25 d. 
mieste Kale įvyks didelė a- 
•viaeijos šventė, kurios pro- 
gram tam! tikras
jkorjųįtetas su 'Prancūzijos a- 
yiąęįjos ministeriu Einaku 
priešaky. “M. R.”

Pasirodo, kad žmogėdžių 
esama ne tik Afrikoje ir 
Australijoje; jų yra ir Euro
poje, ir ne kur nors apie Ura
lą ar Kaukazą, bet pačiame 
Europos vidury, žinia apie 
žnlogėdžius Europoje^ jau 
prieš dvejus metus aplėkė vi
sus kraštus, bet visos baise
nybės paaiškėjo tik šiomis 
dienomis.

Gegužės mėn. 22 d. Kasau 
mieste, Čekoslovakijoj prasi
dėjo didelė tų Europos žmo
gėdžių byla. Kaltinamųjų 
suole atsidūrė visa vietos či
gonų kolonija. Visi tie čigo- 
nai kaltinami tuo, kad žudy
davo žmones ir valgydavo 
nužudytųjų mėsą. Teisme pa
aiškėjo šiurpi tiesa. Kalti
namieji prisipažino, kad 
žmogieną valgę iš bado, sako, 
ji buvusi skani, ypač išvirta 
ar paspirginta.

Kaltinama] žmogienos ėdi- 
nau yra 10 čigonų; jų tarpe 
dvi moterys, kurios gaminda
vo iš žmogienos maistą. Žmo
nes žudydavo tik gaujos da
lis, o plėšimuose dalyvavo vi- 

, si. Lavonus išdarinėdavo ir 
virdavo tik moterys, o valgy
davo visi: ir seniai, ir vaikai, 

- ir vyrai ir moterys. Žmonių 
žudymu kaltinamieji čigonai 
užsiėmė jau keletą metų. Iš 
viso jie nužudė ir suėdė ke
liolika žmonių. Tačiau, vi
sas nusikaltimas išėjo aikš
tėn tik paskutiniu laiku.

i Kaltinamuosius teisia pri
siekusiųjų teismas. Surašant 
kaltinamąją medžiagą, buvo 
sunaudota 450 kilogramų po- 
pierio. Liudininkų iššaukta 
apie 100, daugiausia čigonų, 
bet su jais sunku susikalbėti, 
nes moka tik čigoniškai ir 
kiek vengriškai. Dėl to teis
mui teks nepaprastą bylą 
nagrinėti gana ilgai. “M. R.”

Telefonai: So. Boston 16®—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičią, Laivakorčią ir Pinigą 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norintieji telslngiausio patarnavi
mo Ir geriausių pifkinlą, kreipkitės 

pa« mus.
882 XV. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Jau seniai yra žinoma, kad 
Varšuvoj žuiikų ir apgavikų 
netrūksta. Šie apgavikai au
kų sau pasirenka iš tamsių 
lenkų ūkininkų tarpo, įvai
riais reikalais atvykstančių 
sostinėn. Pakanka prisimin
ti, kaip Fliondra pirko me
nulį, kitas vėl ūkininkas “iš
nuomavo” Lenkijos pajūrio 
dalį. Šiomis dienomis vėl į- 
vyko panašus atsitikimas.

Ant Kerbedzio tilto Var
šuvoje du žulikai sustabdė 
atvykusį apsipirkti ūkininką 
Sypnevskį ir pasiūlė drauge 
sutiko ir nepažįstamieji, be- 
išsigerti, nes, girdi turį svar-

VIETON VIENO — KELI
Vienas ūkininkaitis važiuoja į 

Kauną. Jo pažįstamas žydelis jam 
sako: — kai nuvažiuosi į Kauną, 
aplankyk- mano gerą seną pažįsta
mą p. Paukštį. Jis gyvena N... 
g-vėj nr. 37.

Ūkininkaitis per klaidą įeina į 
namą N... g-vėj nr. 31 ir klausia 
namą savininkės:

— Ar gyvena čia p. Paukštis?
Namu savininkė, norėdama ūki

ninkaitį pašiepti, atsako: — Neži
nau, kokio paukščio tamsta ieškai. 
Antram aukšte gyvena p. p. Var
nas ir Strazdas, o trečiam aukšte

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

VIZITĄ J NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj 

S Atsilankyk, parašyk arba 
telefonnok. Idant tą pačią

dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395.
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškaino.

Df.Gradfc327
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.TeL So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Bro&dvay, South Boston 

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

bu pasiūlymu. Sypnevskis 
vaišindami jį, pasiūlė išnuo- 
muoti vienai savaitei Kerbo- 
dzio tiltą. Išnuomavęs tiltą, 
jis galėsiąs imti iš kiekvieno 
pravažiuojančio po pusę zlo
to. Sypnevskis sutiko, užmo
kėjo apgavikams 300 zlotų 
rankpinigių ir, gavęs iš jų 
raudoną kepurę, atsistojo 
ant tilto. Pirmuose dviejuo
se automobiliuose važiavo žū- 
likų sėbrai, kurie iš tikrųjų 
užmokėjo Sypnevskiui po 
pusę zloto. Bet toliau įvyko 
skandalas. Atėjo policija ir 
dalykas paaiškėjo. Vėliau 
policijai pavyko vieną žuliką 
suimti, tik jau be 300 zlotų.

“M. R.”

MEŠŲ LIGA
Mokytojas: — Seniau ir Euro

poje buvo daug meškų,' bet civili
zacija jas išna’ikino. Na, kas tai 
yra civilizacija?

Vienas iš mokinių: — Tai tur 
būt, pone mokytojau, tokia liga", 
Viuo kurios stimpa net meškos.

“M. R.”

SĄŽININGAS KELEIVIS
Traukiniu važiuoja ponas su ma

žu vaiku. Laiks nuo laiko jis žiūri 
į laikrodį. Staiga pakyla ir, pa
traukęs stabdžio rankeną, vėl atsi
sėda.

Sustojus traukiniui, atbėga kon
duktorius ir klausia:

—sKas atsitiko, kodėl tamsta su
laikei traukinį?

— Matote, mano sūnui dabar 
kaip tik sukako 10 metu, o aš jam 
nupirkau tik pusę bilieto. Taigi, 
prašau priimti, pone kondukto
riau, papildomai už pilną bilietą. 

“M. L.”

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ii 
SKAITYKITE

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

“Mūsą Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

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

“Mūsą Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metą galo 
tekaštnoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metu—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitus užsienvj (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
BĮ Nr. “Mūsą Laikraštis.”

i
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas ntdarns nno 16 Ud 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:3O po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

CLEVELAND, OHIO
Liepos 14 dieną, 8 vai. vakare, 

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

SAINT CLAIR, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 2-rą dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vl- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir nauji] narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedaliomis 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston. Tel. Hay- 
niarket 1436.

Vėliausi, geriausiai veikianti mocli- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus s;>eci:ilistas nervu 
ir kroniškų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OI.YMI’IA THEATRE BLTMl., 
ROOM 22
Valandos:

Dienomis nuo 9 iš ryto iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 iki 1 dieną.

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirun šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. 

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: *838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

LAIDOJIMUS

•
 mano prižiūrėji

mui, visuomet

Ir sutaupina ge-

Mano kaina vl- 
sięms ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-XV.

E. V. WARABOW
(TVrubliaustais) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMŪOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1508

MONTELLO OFFICEI
104 Amen Street 

Telephone Brockton 1644-J

EASTON, PA. *.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

xvks liepos 2 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos • svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti

M. Songaila

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 2 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks liepos 7 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba

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

kimas įvyks liepos. 7-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa- 
rąpijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
liepos 5, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 1 
visi. Valdyba

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

r. as įvyks trečiadienį, liepos 4-tą 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, liepos 5 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Vąldyba

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

vjks liepos 14 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

BALTIMORL, MD.
Liepos 14-tą d jeną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi., 
si. Kviečia Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, liepos 10-tą dieną, 

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

Valdyba

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

mas įvyks liepos 7 d., tuoj po 
antri] mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

WORCESTER, MASS____
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 14 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Re to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdytai

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
l tpos 9. tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba




