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VISŲ RALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
___ yiENYKITESI 
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EINA NUO 1915 METŲ

iiBULiy MŪŠIS” LAISVĖS 
ALĖJOJ

*

_ Civilizacijos padariniai,' išdūkino 
karvę. Pėsti ir motocikliais va
žiuoti “toreodorai.” Karvė puo
la raudoną. Su užrištomis aki
mis. “Mūšio” aukos. Laisvės A- 
lėja kaip po audros, k

Kaunas. — Birželio 13 d.
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MŪSŲ REDAKTORIUS 
KAUNE

Lietuvos spauda praneša, 
kad mūši] buvęs redaktorius 
kun. V. K. Taškūnas, kuris 
su pirmąja amerikiečių eks
kursija į Lietuvą išvyko jau 
Kaune.

Kun. V. K. Taškūnas nu
vykęs į Lietuvą aplankė tė-
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUO:

SOUTH BOSTON, MASS,

RADIO KLAUSYTOJO 
SKAIČIUS EUROPOJ

Pačią didžiausią radio įtaisymo 
atžvilgiu pažangą padarė 

Lietuva

Danu finansų savaitraštis 
“Finanstidende” deda žinu
tę apiex Europos įregistruo-
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apie 15 vai. 30 min.’tarvū,Tvy§kę įr S0SūnęVilnių. Iš tųjų radio klausytojų skai-l ras biznis----

WASHIN
Iždo sekretorius Mellon pra
neša, kad suvedus metų apy
skaitą, pasi
ko 185 milijonai dolerių\per- 

 

viršio. Be to, ^atmokėta 673 
milijonai dolejįių skolų. Ge-
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LENKIJAI PATARĖJAS h 
DEWEY MASKVOJE
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paprasčiausia karvė, Lais
vės Alėjoj sukėlč didžiausi 
triukšmą.

Ūkininkas ją vedėsi L. A- 
lėja, o čia visą laiką šalia 
zirbia automobiliai, tarška 
autobusai. Kaip žmonės sa
ko, karvei galva apsisuko ir 
ji padūko.

Ties nū ėst o sodu ji išsi
traukė virvę iš ją vedusio 
šeimininko rankų ir pirmą
jį ji parbloškė žemėn ir ra
gais gerokai prispaudė. Po 
to puolė šalia stovėjusią mo
terį, bet ši spėjo pasislėpti 
už medžių. Pamačiusi L. A- 
lėja einančią kitą moterį 
(pil. Tamulienę), tuč tuojau 
ją pasivijo, pagriebė ant ra
gų ir bloškė Į žemę. (Mote
ris labai sutrenkta ir nuga
benta ligoninėn).Taip puldama ir badvda- ma besislapstančūfs ir be- 
ganėius nuo jos piliečius, 
karvė pamatė važiuojanti 
motociklą ir leidosi ii vvtis. 
Motociklistas, tatai pastebė
jęs, paleido visus garus ir 
paspruko, o padūkusi karvė 
sustojo ties L. Al. ir Ožeš
kienės gatvės kampu.

Atsargiai pradėjo rinktis 
publika, atąjo du policinin
kai. Karvė, matyti, visai 

nesiorientavo,” visur matė 
priešus ir ilgai nelaukusi 
puolė prašmatnesnį jų — su 
raudonais ženklais policinin
ką. Kilstelėjusi ant ragi], 
bloškė jį žemėn ir ėmė risti.

Čia atsirado karvės šeimi
ninkas, kuris, norėdamas su
valdyti ją. stvėrė už virvės, 
tačiau karvė ir ji parvertė 
ant žemės ir pradėjo maigy
ti.

Tuomet prie karvės pribė
go kaž koks pilietis, nutvė
rė už ragų, užsuko galvą. 
Karvė nepajėgė priešintis. 
Kiti piliečiai užrišo jai akis 
ir nuvedė kieman.

Laisvės Alcėja, karvei pa- 
sitrasius. buvo kaip po ko
kios bombos sprogimo: su
jaudinta, bruzdanti, nerami, 

t e •

ypač susijaudino moterys, 
kurias karve' turėjo progos 

' nors biskį pavyti.
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Vilniaus jis prisiuntė sveiki
nimus per savo draugus ku
nigus. #

OLANDIJOS RINKIMUOSE 
KATALIKAI LAIMĖJOHAGA. Olandija. — Lie- 

)os 6 d. Įvyko rinkimai i par- 
anientą. Katalikai laimėjo 

daugiau vietų. Naujų atsto
vų sąstatas bus toks: Kata- 
ikų 30, kalvinų 12. istorinės 

oartijos 11. liberalų 8, radi
kalų 7, ir kitų mažesnių par
tijų 7.

PRANCŪZAI KRAUSTOSI 
Iš ANTROJO REINO

BERLYNAS. — Praneša, 
vad šiomis dienomis prancū
zai pradėjo kraustytis iš ant
rosios Reinlando zonos. 
Prancūzai tą daro ne dėlto, 
<ad jie taip norėtų, bet kad 
nesusidarvtu tiek daug sun- 
hunų paskutiniose dienose. 
Einant sutartimi, antrąją 
Reinlando zoną prancūzai 
turi evakuoti iki sausio 10 d., 
1930.

AMERIKOS KOMUNISTAI 
PATEKO | NELAISVE 

MASKVOJE

STREIKUOJA GATVEKA- 
RlįĮ DARBININKAI 

NEW ORLEANS. - Lie
pos 3 d. išėjo į streiką gatve- 
karių 
kai.

kompanijos darbinin-

čių. Daugiausia radio apa
ratų įregistruota Anglijoj ir 
Vokietijoj, būtent, po 2,6 
milijonų. Relatyviškai ta
čiau daugiausia aparatų tu
ri Danija, kuri 1928 metų 
pabaigoj tūkstančiui gyven
tojų turėjo 74 įregistruotų 
priėmėjų, Švedijoj tūkstan
čiui gyventoji] tenka 64, 
Anglijoj — 58. Austrijoj — 
50. Vokietijoj — 42 aparatų. 
Pačią didžiausią pažangą 
radi’o Įtaisymo atžvilgiu 

Į1928 metais parodė LIETU
VA. Vengrija ir Suomija. 
Tačiau nė vienas iš šių kraš
tų tūkstančiu gyventojų ne
turi daugiau, per 25 
aparatų.

radio

KAUNAN ATVYKO DAR VIE
NAS TAUTŲ SĄJUNGOS 

ATSTOVAS
Kaunan birželio 15 d. at-

->
vyko iš Ženevps Tautų Są
jungos sekretoriato narys 
direktorius Suginmra (ja
ponas). Apie jo kelionės 
tikslus tuo tarpu nieko ne
žinoma.
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PRAGYVENIMAS BOS 
TONE BRANGESNIS 

NEGUKITUR

NEW YORK. — Praneša, ( 
<ad Maskvoje areštuota A- 
merikos komunistų partijos 
vadai, kaip tai: Ben Gitlo\v, 
buvęs partijos kandidatas i 
Jung. Valst. vice-preziden- 
tus, AVolfe ir kitj. Jiems už
drausta išvažiuoti iš Maskvos 
iki komunistų internaciona
las išspręs ką su jais daryti.

* Areštuoti komunistai kal
tinami kaipo partijos ardy
tojai ir Maskvos įsakymu 
laužytojai.

Lovestone, kuris ilgą laiką 
buvo komunistų vadas iš ne
laisvės paspruko. Už tai jis 
liko iš partijos išmestas ir 
pasmerktas. J o gyvybei gre
sia pavojus.

Pakliuvę už nepaklusnybę 
Amerikos komunistai turės 
“rojuje” tol gyventi, iki 

. partijos diktatorius nustatys 
Amerikos komunistams bau
smę. Ne koks rojus mūši] ko
munistams Rusijoj.

Pathfinder
Orchard į Rymą

>:
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MASKVA. — Finansinis 
Lenkijai patarėjas p. Dewey, 
amerikietis, atvyko i Sovie
tu Rusiją pastudijuoti fi
nansinę Rusijos būklę.

TŪKSTANČIAI DALYVAVO 
PAMALDOSE MEKSIKOJ

IŠRADO PRIEMONĘ Iš
ANGLIŲ GAZOLINĄ 

GAMINTI■' s

• ' ____________BUDAPEŠTAS. — Prof. 
J. Valgas ištado naują būdą 
iš anglių gazoliną gaminti.

Sako, kad prof. Vargo 
priemonė gera tuo, kad galės 
pagaminti daugiau gazolinos 
ir pardavinėti už {ilgesnę 
kainą. Jo nauju išradimu vi
si susidomėjo.

4IVASHINGtON, D. 'C.— 
Praneša, kad surinkus sta
tistines žinias pragyvenimas 
Bostone iš 32 didesniij mies-

' • • V. -g"-tu yra brangesnis, išskyrus
_ T T'<n frfr įAi1Los Angeles,

PASIKEITĖ ‘ ‘ BELAISVIAIS ’ ’
Birželio 6 d. administraci

jos linijoj Alytaus apskr. 
Lietuvos policija sulaikė 2 
lenkų kariuomenės arklius, 
besiganančius mūsų pusėj.

Sužinoję apie tai lenkai, 
pagrobė mūsų gyventojų gy
vulius. Ir tik po to, kai mū
sų sargyba grąžino jų arklius — ęutjko atiduoti mūsų ,piL uzgiwnis ^yvuhus. *

MEXICO CITY. — šv. 
Petro ir Pauliaus Dienoje, 
Šv. Panelės Gųadalupe baž
nyčioje, buvo celebruojamos 
pirmosios šv. misios. Kelioli
ka tūkstančių žmonių- daly
vavo iškilmingose šv. mišio
se.

BAISI AUDRA DUNOJUJE

KADA BUS GALAS
ŠAUDYMAMS RUSIJOJ

--------------- ■ '■*1OLD ORCHARD, Me.$ 
pos 8 d. — Lakūnai Rog 
Williams ir Lewis Yanee 
8:48 vai. ryte pakilo mon< 
j>lanu<Patlifinderiu iš čik į 
lekia z{X*r Atlantiką į Kymj 
-J iedu - išlėkdami parėtu 
kad Rime būsią trečiadteĖri 
rvte 9 vai. •

IVORCESTER, Massy&fJ 
pos 6. — Albina OsipaviejŲsg 
te, 100-mctrų OLvmpiko plaū* ( 
kimo čampionė, vėl laimėjo- 
mylios plaukimo lenktyn®^?

Taipgi, lakinėjo 200" 
plaukimo lenktynėse eam? 
pionų čampionės broli 
Jonas.

Sveikiname mūsų čamjąio-i 
nūs.

Kaunas.—Brželio 18 d. a- 
pie 17 vai. 2 kilom nuo Ka- 
ščių k. Merkinės vai. trečio 
Mardėsavo rajono ribose, 
plukdant Merkio upe sie
lius, Lenkų kareiviai sužei
dė mūsų pusėje pil. Milina
vičių Martyną Nedzingės 
vai.. Perlojos kaimo. Sielius 
ir sužeistą ji persitraukė sa
vo pusėn. Milinavičius mi
rė. Jo lavonas randasi ant 
Merkio kranto ir saugoja
mas 40 lenkų kareivių su 
kulkosvaidžiais. Be to, Įvy
kio metu lenkų kareiviai su
ėmė Perlojos gyv. Ščemile- 
vičių Joną, kuri nusivarė į 
Puvočius.

RUSAI PERSPĖJA LENKUS 
DĖL JŲ PLANU PRIEŠ 

LIETUVĄ

LIEPOS KETVIRTĄ ŽUVO
159 ASMENYS

NEW YORK. — Liepos 4 
(L švenčiant, visoj šaly nuo i- 
vairių nelaimių žuvo 159 
žmonės. Vien New Yorke su
žeista 500 žmonių.'

4

_ Meksikoj pašalinta iš Sei- 
mo 52 atstovai, kurie kalti
nami palaikime su sukilėliais 
santykiui »

90 NUOŠIMTĮ DEGTINĖS 
GAUNA Iš KANADOS

Rusijos vyriausybę palai
kantis laikraštis “Izvestija” 
svarsto lenki] spaudos prane
šimus, kad Kaune neva Įvy
kęs slaptas Šaulių pasitari
mas, kuriam dalyvavo Lie
tuvos generalinio štabo at
stovai. Tam susirinkime, e- 
są, buvę nutarta gruntavoti 
vadinamus puolimo pulke
lius ir siųsti juos į lenkų kra
štą. lenkų dvarams ir valsty
bės turtui naikinti. “Izves- 
tija” nurodo, kad tie prane
šimai yra labai Įtartini. Jie 
labai •• na Austm spau
dos žinias apie “serbų šau
lių” Įsiveržimus į “begink
lę” Austriją, kurios buvo iš
leidžiamos prieš Austrų Ser
bų karą 1914 metais. Savt) 
siekimuos parodyti, kad ne 
Lenkija grasina Lietuvai, o 
Lietuva Lenkijai, lenkų lai
kraščiai prieina iki tvirtini
mų, kad lietuviai nusistatę 
naikinti lenkų dvarus Lenki- 
joj priskirdami tuo būdu 
Lietuvos vyriausybei planus, 
kurie priešingi jos būdui ir 
prigimčiai. Visi tie lenkų 
spaudos pranešimai negali' 
nekelti įspūdžio, kad lenkų 
užgrobikai ieško priežasčių.

WASHINGTON, D. C.— 
Praneša, kad Kanada kas
met pristato degtinės i Jung. 
Valstijas 90 nuošimtį arba už 
$30,000,000.

PILSUDSKININKAI PRIEŠ 
SOCIALISTŲ VYKIMĄ 

VARŠUVON

'Varšuva. — Lenkų socia
listų pilsudskininkų partija 
išleido manifestu, kuriuo 
protestuoja prieš vokiečių 
reichstago pirmininko Lobe, 
belgų socialistų vado Van- 
dervelde ir kitų antrojo in
ternacionalo narių atsilan
kymą Varšuvoj. Manifeste 
pareiškianta, kad tų svečių 
atvažiavimas reiškia sveti
mų politikų Įsikišimą i Len
kijos vidaus reikalus.

MASKVA.—Juravici mies
te, arti Mogilevo, nuteista 
septyni darbininkai neva už terorą, mirčiai. ir septynioli
ka nuteista kalėjimu. Tokia 
tai “laisvė’’ dabar egzistuo
ja Sovietu Rusijoj.

LYNČIUS DAR MADOJECHARLOTTE, N. C. — 
Šiomis dienomis rastas miš
ke pakartas negras darbinin
kas. Sako, kad jį pakorus 
gauja kriminalistų. Kada 
bus galas linčiui.

SUŠAUDĖ KUNIGĄ

19 ŽUVO LENKIJOS 
ZUIKELIO NELAi

1-

MUŠTYNĖS STREIKIERIU 
SU STREIKLAUŽIAIS

NEW ORLEANS, La. — 
Pereitą ketvirtadieny Įvyko 
muštynės tarp streikuojan
čių gatvekarių darbininkų ir 
skebų. Muštynėse dalyvavo 
apie tūkstantis žmonių. Ke
letą darbininkų sužeista ir 
keletą areštuota.

MEXICO CITY—Jalisco 
valstijoj areštuotas ir sušau
dytas kun. Pedroza. Jis bu- •/

vo kaltinamas būk buvęs su
kilėliu prieš valdžią būrio va
du.

POLICIJA AREŠTAVO
200 STREIKIERIU

V

V A RŠ17VA.—Pereitai 
čiadieny netoli Krakovo su 
sikūlė traukiniai. Devyhio^ 
lika žmonių žuvo ir Afisde^g 
šimts penki sužeista. . ;

PLĖŠIKŲ GAUJA UŽĖMĖ' 
VISĄ SALĄ

_____
Stipriai ajiginkluota, b 

ne taip skaitlinga pli 
gauja laiveliais 
prie Olandų salus Eurae 
kuri randasi pri(» Venezudo 
pakraščio ir ją šturmui! 
ūme. Non? ta sala oland 
priklauso jau nuo 1634 u 
bet jie ne labai ją saugojęs 
Visgi įdomu, kad mažas 
kelis plėšikų galėjo į sai 
rankas paimti salą su mies 
kur yra apie 33,000 gyvent! 
j’J

A

DARBO PARTIJA PATAl- 
KAUS VISIEMS

LONDONAS. — Liepos 2 
d., karaliaus vardu lordas 
Sankey skaitė jo kalbą, ku
rią parašė premjeras Mac- 
Donald, Darbo Partijos va-

U/'k1 VUilMU 1V0AV piIV/zCUTlU,

kurios galėtų pateisinti nau-« ^as- kalbos paniški, kad 
jus, panašius į Želigovskio 
puolimus, kuris, kaip< žino
ma. taip pat pateisino savo 
žygį neva dėl lietuvių prie
žasties.

darbo partija, kuri turi di
džiumą atstovi) parlamente, 
laikysis vidurio ir pataikaus 
visiems. Kairieji ir dešinio
ji nepatenkinti.

NEW ORLEANS. — Pe
reitą penktadieny Įvyko 
riaušės tarp streikuojančių 
darbininkų ir policijos, kuri 
buvo sargylx)je. Riaušės kilo 
kumet {Milicija pradėjo ginti 
streiklaužius-mio puolančių 
streikierių.

Kovoje {Milicija panaudojo 
ginklus, o streikieriai akme
nys. plytas ir kitokius Įran
kius.' Toje kovoje žuvo du 
darbininkai. Keliolika su
žeista.

Policija areštavo apie 200 
sfreiikcrių.

Po Šių riaušių pašaukta 
dar daugiau policijos ir mili
cijos.

NUŠOVĖ PABĖGUSI Jį 
KALINĮ

Waxliin(]ton, T). C., Ii
6 d. — Albert Aldridge, 41 
amžiaus, negras, paskilbę 
kriminalistas ii- iš Massaėhu 
sotis valstijos kalėjinĄM 
bėgėlis, nušautas kumeti 
cistas bandė jį areštuotix>

V

I
KALĖJIMAN 1

rBOSTON. Tesąs. —’ 
ūkininkas, už 
žmonos teismo rastas tt 
i r nubaustas 99 metams) 
j imu.

NUBAUSTAS 99
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Okupuotoje Lietuvoje
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tomis.” Miestelio inteligen

f
%

r7'1 < S
degeliu,
■te' .* •tarną 1rankioja įynirias aukas. Su- 
įsmjį^ąis jąvais 3 ik siek tiek 
fąšjjir ir laūkus. .Šių metų 
Berlių jis manąs parduoti ir 
Eudį^į včįr manąs verstis au- 
kas rtinkdamas. .

•• ■

f ' 'ak”į *■- NESUSIPRATIMAI
SODŽIUJE /

^^sumakiai, Gruzdžių vtdf 
kaimas iki šiol vis neiš- 
ijrsto. vienkiemiais. Dėl 

"to ūkpįnkai tarp savęs turi 
Jae mažai nesusipratimų. 
Vieni ūkininkai savo gyvu- 

jliuS riša, kiti gano savo^rė- 
Ifrajė,; nepaisydami, kad, ap
linkui susėti kaimyno javai. 
Nepąsergūti gyvuliai dažnai 
įpuola į kaimyno javus ir 
juo^'jpakraščiais apėda. Pa- 
JJašūs-dalvkai kai m v nūs su- u*- cv.* * 
kiršina. Neperseniai vieno 
Ūkininko naktį buvo išvežt i 
laukan ratai ir. sukapoti. 
Praėjusiais metais važiuo
jančiam ūkininkui per kai
myno nesėtą. pūdyiųa buvo 
nųpiaųstyti pakinkiai. Ne- 
susipratimų išvengsime tik 
išskirstę, kaimą vienkiemiais.

i.* ---------------------

■ Ilaiyvaują darbo konfe- 
renčijoj Genevoj Lietuvos 

^atst&vai Barkauskas ir Kau- 
pKOHtonšrinkti nelaimingųjų 
’ i .ik
ątsitikiiiBi komisijom Kasa- 
kaitis iš 
darįo laikui

• Tlt. Brockton 4757 

fSff. C. VIŠiNSKAS 
i i “ Lietuvis Advokatas
Wu visokias bylas ir padir- 

. bd.nvi8okius dokumentus viso-
♦ kiems reikalams.
1683 NORTH MAIN STREET 
•Brockton, Mass. :

j£vX>FISO VALANDOS 
st nuo 9 iki 8 kasdien 
įkiįuitn

■

1

b

*>

KUO REIKIA_____ ŪPINTI
w ' *' ' • i *“* * s r*

Tytuvėnai. Apylinkėj yra gražių pušynų ir ežerėlių. Miestely yra sena, jau 4 šimtus metų turintį, bažnyčia ir vienuolynas. " '’KVasara į Tytuvėnus atva-F9,1 Siuoja žmonių poilsiui ir daug mokinių ekskursijų.Apylinkės gyveptejat ir organizacijos turėtų. susirūpinti, kad Tytavėnai, atvykstančioms z ekskursijoms ir apsigyvenusiems vasarą svečiams, daugiau suteiktų malonaus įspūdžio. Todėl organizacijoms, ypač jaunimo, reikėtų gerai susitvarkyti ir gražiai pasirodyti įvairiu veikimu. Bažnyčioje reikėtų gražinti pamaldas —geras choras labai pritiktų. Tad susirūpinkime!

„Kasdien sudėję padaro savo plepa* lais iš nebūto — būtą.Gal šiemet Nemunas nepasigailės tiems pąrėjū- naAis-abėcėliams inteligentams drungno vandenėlio apiplauti.
'Ti"' ■

‘ ’ i • . m į1 —t---------

■PASKANDINO SAVO SŪNŲPašvitinio valse. Mičiūnų k. gyv. J. P-nė 33 m. amžiaus pagimdė kūdikį ir pririšusi akmenį Mūšos upėje nuskandino.

VILKAI
VYŽUONOS (Utenos ap.) 

Š. m. gegužės m. iš 28 į 29 
d. Varniškių km. pil. V. vil
kai papjovė šiųmetį kume
liuką. Naktigonis matė, bet 
negalėjo atgint, nes vilkai 
(buvo du) priešinosi. Žmo
nės stebisi, kad pavasario 
laiku vilkai nuostolius pra
dėjo daryti. Ūkininkai tu-* 
rį mažus kumeliukus bijosi 
palikti lauke, o pašarų na
mie jau nėra.

»

KATALIKIŠKA GIMNAZIJA
Mariampolė. Čia vienuo-

s į tarnautojų
tyli komi-

Į 
i
Į 
S

i
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mĮ gegužės m. 20 d.) t. y. ajitrą ^kmteių visainetikętiur Wdiėš iigd mirė Tauragnų klebonas kun. Bambiauskas. . Gegužės 23 d. įvyko iškilmingos laidotuvės. Pavasarininkai ant a. a. kun. A. Ranibląušho kapo uždėjo kelis vainikus. Taip pat uždėjo po vainiką šaulių būrys ir “Jaunoji Lietuva.”— Gegužks m. iš 30 į 31 d. naktį buvo stipri šalna, sunaikino agurkus ir nušaldė išdygusių bulvių diegus.
. i • * -

Kaunas. Respublikos prezidento akt# atsargos* gbne- rolui -Jeitejiantui Poy. Ple^ chavičiui paskirta*!,000 litų pensija kas meriesis iki gyvos galvos.
Įčhęvrolet^

• fi Hm

TIKYBINĖS KOVOS
Vilnius. ■ 

lenski” praneša apie naują 
stambų gudų susirėmimą su 
sulenkėjėliais Gluboko’ apy
linkėse. Gluboko dekanas 
Zienkevič užsispyrė įkasti 
Mamajų kaime cerkvės kie
me katalikų kryžių ir tuo- 
tikslu nuėjo su gausinga 
procesija į kalbamą sodžių. 
Kada procesija ėmė veržtis 
į užrakintą cerkvės švento
rių, vietos gyventojai pra
voslavai 200 žmonių skaičių- nm proklamacijų, 
j e pasipriešino tam ir parei
kalavo atėjusiuosius išrines- 
dinti. Tiems nepaklausius, 
kilo peštynės, kurių metu 
paleista į darbą lazdos ir ak
mens, ir tuo būdu sužeista, 
keliolika asmenų. Galą peš
tynėms padarė policija, til^

“Kurjer Wi-; KOMUNISTŲ DEMONSTRACI
JOS NUOLAT KARTOJASI

— Nuo kurio lai- 
ko kaip visame krašte, taip 
ko kaip visame krašte, taip 
ir Vilniuje kartas nuo kar
to komunistai ruošia demon
stracijas, mitingus. Suruošė 
tokią demonstraciją gegužės 
men. 29 d. Vilniuje Vokie
čių gatvėj, kūr iiet buvo mė
ginama sakyti. kalbos. Kai
tų primėtyta priešvalstybi- 

Ir tik 
ątejus policijai, demonstra
cija buvo išvifikyth. ■

Vilnius.

PAPIŠKIAI (Zapiškio 
vai.). Nors pavasaris vely
tas, bet žiemkeliai stebuk
lus rodo. Rugiai, kviečiai 
išplaukioja, o dobilai, kaip 
kitais metais seuąžolė. Pie
vos, lankos jau ir šėko pa
siplaunamos. Vasarojus, ku
rie anksčiau pasėjo, gražiai 
tankiai sudygęs. Jei vasara 
bus tokia, kaip pavasaris 
laukams, tai rudenį netilps 
į kluonus. Sodų vaismedžiai 
taip pat atgyja, tik nevisi, 
ypač kriaušės, iš kurių vil
ties nėra, šiaip obelys atgy
ja, žydi, vaisių gal bus. Bi
tės šiemet labai silpnos, šal- 

. ta žiema daug pakenkė. Mo
terys daržus baigia įsėti, ki- 

i tur rasodą persodina.
. • t - • • •’ *

* i
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NUBAUDĖ, LIETUVIUS 
AMATININKUS -

Vilnius. — Šių metų sau
sio 27 d; dirbtiivės vedėjai 

k 1 ■* *”• * * b

DRAUGIJĮI VALDYBŲ 
ADRESAI

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

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

Vice-Pirmifflnkas — J. L. Petrauskas, 
24 Thomas Ęk., So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
, 364, Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždihinkas — Andriejus Naudžiūnas,

- 885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

7 Vftnfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kai 

trečią nedėldienį kiekvieno mfr 
nėšio; 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492'<E. ’Seventk

liainjarijonailaiko.grąžiąiį; jį, areštavo ne prece^osda’ Vėrkėlįene^ąavo^męįi-
_ ją^ms siuvimo-teorijos bed^;;rW^^?į<įtoai*ittai;.:

štąnt pamoką,, užėjusi poli
cija sustatė protokolą, pa
liepdama . visiems apleisti 
dirbtuves salę. Gegužės mėn.
23 d. Vilniaus Storastija-ten 
buvusius asmenis pp. A. 
Verkeiienę, J. Demšę ir A- 
Atrošką nubaudė po ū0. auk
sinų arba jx) 10 dienų areš
to.

naziją išlaiko patys vienuo
liai marijonai ir joje auklė
jami mokiniai katalikybės 
dvasioje. Visi mokytojai šio
je gimnazijoje yra taip pat 
katalikai. Mokslas marijo
nų gimnazijoje pastatytas 
net aukščiau kaip kitur. 
Nuo pirmos klasės čia moko 
lotynų kalbos, o nuo trečios 
klasės moko graikų. kalbos. 
Marijonų gimnazija prilygs
ta Kauno Jėzuitų gimnazi
jai, kuri laikoma yra geriau
sia gimnazija Lietuvoje.

TELŠIŲ vyskupas išvyko 
i Kisinginą sveikatos patai
syti. Vyskupą pavaduoja 
įprel. Pr. Urbanavičius.

**
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gudus. Dabar Gluboko apy
linkėse labai įtemptas padė
jimas. Vietos gudai pravos
lavai yra labai sujaudinti 
tuo įvykiu ir jų tarpe girdė
ti reikalavimų ginklu apgin
ti jų tikybos laisvę.

NAUJAUSIOS MADOS 
KALENDORIUS

. Vilnius. — Iki šiol, kaip 
visas pasaulis, taip ir mes 
žinojome tik vieną kalendo
rių, būtent metų kalendorių. 
Dabar gi išrasta naujas ka
lendorius, būtent “mokesnių 
kaleiufiorius” (kalendarz po- 
datkovyy). Toki kalendorių 
lenkų laikraščiai paduoda 
kas mėnesį primindami skai
tytojams. kiek, kokių mokes
nių ir kurią dieną privalo 
sumokėti. Tuo būdu po po
ros metų praktikos susilauk
sime peri j odinių mokesnių 
kalendorių, nes iš tiesų šian
dieną nieks nežino kiek jis 
turi mokėt, kuomet ir už ką. 
Tai pagelbėja kalendoriai.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslą! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
li©. Įvairumėliai. .Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metą— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Pąveikslus 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.

■ 4.—
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MALDAKlYGiy
MALDŲ RINKINĖLIS, baltah yirsėliaiš____ ____ —$175
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais   ............ $1.25. i
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_________ __ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_______ —$1.00 j
MAŽAS NAUJAS AUKSO AKTORIUS, juodais pras

tais viršeliais_____________________________
. .* J ii A 5 L L .,

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
— - ■ ■ ---------------- •

t
/

.50
r. r.

“DARBININKO” AD1HNIST1
366 West Broadway > ’

• - 'ĮŠ
-

Suvirs800,000
Nauji CHEVROLET Sixes

Kelije nuo Sausio 1-mos!
Šiandien Chevrolet skaitosi pasekmingas per visą 
tautą dėlto kad jis reprezentuoja vieną iš įspūdin
giausią nuveikimą automobilią istorijoj—o Six in 
the price range of the four.

Chevrolet Six-cylinder inžinas perduoda jėgą, liuosai, 
greitai ir lengvai per ištisą kelionę—sujungta su šiuo 
nepaprastu Six-cyiinder švelnumu yra, tiek pat ne
paprastas greitumas ir jėga ir sutaupina daugiau 
negu 20 mylią į galioną.

Dar prie šio sensacingo padirbimo, Chevrolet Six siū
lo geriausias Bodies by Fisher. Ir nė jokis karas ne
davė tokio įspūdžio kaip ši moderniška išvaizda pri
taikyta driverio sėdynė ir W one piece windshield 

- lengvas action clutch ir gear shift, bąli bearing steer- 
ing, ir instrument.panel iki theft-proff Electrolock 
ir elektros motoras temperatūros nurodymui.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO3 
VALDYBO SANTRASAI

Pirmininkas — Mot Versi seras,
694 E. Fifth St, So. Boston, Mara 

Vice-Pirmininkas — Povilas Roką,
125 Bowen SL, South Boston, Mass. 

Prot. 'Raštininkas — Ant Macejunaą
450 E. 71h St, So. Boston, Mara 

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

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

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

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

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA
t

Pirmininkas '■— V. T. Savickas, 
427 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

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

Prot Raštininkas — V. Tamollnnas, 
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, SoėTSoston, Mass.

Draugija laiko susir+nkįpms kas ant
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO1 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA ’

Ūnien

■i

Pirmininkė — Jieva MarksienS, 
625 E. 8th SL, S. Boston, Masa

Vice-Pirmininkė^Ona ZulohienA 
» 11 Monks St, 8? Boston, MaM 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, 
. ,443 E. 7th Stį

Telephone South
Fin. Rašt. — Bronislava ____

’ 29GbuldSt, W. Roibury, Masa 
Iždininkė — Ona Staniuliuti, 

105 W. 6thSt, S. Boston, Masa.
Tvarkdarė — Ona Hizgirdieni, 

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Draugija savo susirinkimus laika 
- kas antrą ntarninką

Yntaesio, 7:30 vai. vak
V bažnytinėj sv 
Viskis draugijos 

1 lės pas prOtokolif 
laišku ar telefonu.

The C O ACH ffifS&'725 
Sedos r>rll..r *595 
fe'SKSr.uoo 
8tS.T“.’545 
ra. <l<
Ton ChMsi* IZIA 
wlthCab......... OaV

‘595
Alt prieit f. o. b. factory 

Filiu. Mkhiįar.

well as the list

ėOADSTER. .*525
P1JAETON...$525
COUPE.. ^...*595
SEDAN.............’675
&-Bterr.*695

COMPARE the delivered price as 
pricė in considering automobile values. Chevrolet’s 
delivered prices include only reasonable charges for 
delivery and financing.

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! 
Chevrolet turi lietuvišką skyrių, tad kuomet atei
site klauskite lietuvio salesmano.

Chevrolet Motor Company 
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston 

AUTHORIZED CHEVROLET DEALER8
■ DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

Ine.. 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

NORVVOOD: Fenton’s Garage 
DEDHAM: Dedham Sąuare Chevrolet 

Company, VVashington St
EAST BRAINTREE: Clark 4 Taber 
EVERETT: Melauson Bros., Ino, 

67 Chelsea St
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue 

Hill Avė.
EAST MILTON: Alfred East 
WEST ROKBURY: Mt. Hope Motot 

Sales. 1782 Centre St
R0XBURY: Grove Hali Chevrolet Co, 

458 Blue Hill Avė.
REAPIN’G: Bal-Don Chevrolet Ine 
REVERE: North Shore Chevrolet C5o, 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sales. 

415 Hyde Park Avė.
WAKEFIELD: Main St.. Chevrolot Co. 
WALPOLE: AValpole Auto Stn., 

» 19 Stone SL
WALTHAM: Robert G. Pease, Ine, 

703 Main St
WATERTOWN: Daniels Chevrolet 0a, 

647 Mt Auburn St 
(WEST NEWTON: W. J. FurbuSh, 
50 Davis A ve.) 
VVINTHROP: Gordon G. Fullerton. 
57 Putnam St

\VOBCRN: Lynch Motor. Sales, Ine, 
40 Winn SL

BOSTON: Commonwealth Chev. Co.,
949 and 983 Commonwealth Avė. 

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Qulncy Garage, 151
Hancock St 

CHELSEA: McBride Chevrolet Con

CHARLESTOTON: Stanley IIarlow
Chevrolet Corp., 334 Maln St.

EAST BOSTON: Warnock-I.ynch Mo
tore, Ine., 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co.,
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co.,
277 and <j08 M.assachusetts Avė.

MEDFORD: Attcųi & Joįres, Ine., Med-
ford, Sųuare 

MELUOSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & MeAdam, Ine. • 
tVELLESLEY HILLS: Stack & Me

Adam Ine
NEWTON: Stnart Chev. Co., 431 Wasl>

Ington St 
NONANTUM: 8ilv0r .Lake Chev. Co, 

444 Watertown St 
NEVTON HIGHLANDŠ: Woodxvorth

Motor Co.-
HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243

Hyde Tark Are.
MALDEN: • Frame Motors, Ine, 144

Eschange St •
QUTNCY: Washingtett SL Garage. Tbe,

216 tVashlngton St

A SIX IN THE PRICE RANGE OF THE FOUR
,, , » ■■■ i ...... .......... ... .

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
: , DR^OS VALDYBA 

PJtiminlnkaM — Antanas Navikas, 
“ 7t>2 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Vfca-Plnalnlnkaa—Juostas Jackevičius, 

92 8»wyer Ava, Dorchester, Mara.
Prot Raštininkas — Albinas Neviera, 

94$ E. Broadway, So. Romon, M6* 
Fin. Raštininkas — Juosas Gozevičtm, 

27 Tampa St, Mnttapsh, Mara 
Iidinl^tas — Vincas Kalintus, 

67 <J Street South Boston, Mass. 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa, 

482 Sevaath St. So. Boston. Mua 
Draogtjoe susirinkimai būna kas plr 

mą nedėldiml. kiekvieno sstoesio S 
vat pa .pietų, parapijos salėj, 49f 
B. 8*vtath- St, B<X Boston, Mass.

SV. KAZIMIERO R. K DJOf
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. OroMnakira
24 I’rescott 8 L, Readrllle. Mara 

Vicepirmininkas — J. Markelirate
140 Bovaa SL, So. B*»ū, Mara 

Prot Raitininkas — P. Mitins,
541 K. Seventb St, R. Boston, Mara. 

Fin. Raštininkas — M. Veikla, 
. 364 W. Bnw‘dw»y, So. Boston. Mass 
Iždininkas — V.Balntls

M Mercer St, 80. Boston, Mira 
Maršalka — J. Zaikis.

7 Klnflald St, So. Boston. Mara 
Draugija laiko susirinkimus kas ant

rą nedUdienj kiekvieno mėnesio, *• 
num. 492 E. Seventh SL. parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mara



4

n
i 3
I 1 ¥

L

t

I
9
i<

1

JAU NIMODARŽELI Si
- Šį skyrių veda DfiDfi ANUPRAS \ ’ I

* z .
4-ta Liepos praleidus vėl pradėsime savo darbų.

NEPAPRASTA DVASIA
Buvo tai Liepos mėnesio vakaras. Vidunaktį1 mėnulis švietė peri 

langą į mano kam b;—ei į ir žvaigždelės lyg pasityčiodamos iš mėnulio I 
mirkčiojo dangose. Visur tyla, ramu, berods tik dangaus Žvaigždy-1 
nas tyliomis sąvo, šviesomis kalbėjo. - . _ I

Staiga, ne iš sapno, kas mane prikėlė iš miego. Pabudęs girdžiu I 
nepaprastą balsą,įyg tylų dejuojantį balsą. Klausaus. Ištikro manau j 
sau viena, jeigu y fonai nieko nėra, tai iš kur tas balsas. Gal vagis per Į 
langą įlindęs šĮitnirinkauja sau po kambarius. Gal katinui užmynė I 
ant uodegos. Gal tas, gal tas. Spėliojimų negalėjo būti daugiaus. Į 
Greitai, bet tykiai iššokau iš lovos, apsirengus einu ieškoti trukšma-1 
dario naktigonio įsivaizduokite kokia atsirado pas mane drąsa).

■X
Ant pirštų galų kaip strausas, įžengiau į kitą tamsų kambarį, ir I 

laukiu vėl nepaprasto balso pranešančio, kad čionai galime jį surasti. 
Belaukdama ir. žingeidžiai ieškodama, daugiaus mintimi, staiga' pama
čiau prie lango stovintį baltai apsirengusį žmogų. . Veidas šiek-tiek 
pridengtas, prasidėjo murmėjimas, nemalonus balsas, nieko nebuvo 
galima suprasti. Kiek atsirado baimės. Stovėjau be žado. Norėjosi 
šaukti garsiau balsu prašančiu kitų pagalbos, susilaikiau. Rankos ir 
kojos ledais pavirto, širdis be pasigailėjimo daužė krūtinės sienas. 
“Dvasia, dvasia,” manau sau viena. Norėjosi Segti iš kambario ir 
pasislėpti, bet vėl nelaimė baimė priklyjavo kojas prie kambario aslos. 
Po kelių minučių" stovėjimo (kuris laikas išrodė man kaipo ilgiausi 
metai, pastebėjau, kad dvasia artinasi prie manęs. Žingsnis po žings
nio'vis artyn, artyn prie manęs. Kiek pas mane pradėjo rastis bai
mės. Pradėjau šaukti, negalima balso surasti, balsas užšalęs, pranykęs. 
Dvasia jau stovėjo šešis žingsnius nuo manęs. Balsu, baisu. Kur ding-J 
ti. kur eiti, kur bėgti? Jaučiau kaip šaltas prakaitas pradėjo klaktą 
vilginti, pasirėmiau ranka prie sienas, jaučiau kaip pirštas spaudė e- 
lcktros šviesos guzikėlj. Staiga pasidarė kambaryje šviesu . . . Dva
sia irgi stovėjo . . . <lvasia . . . ne dvasia, bet mano brolis miegodamas 
vaikščiojo po kambarius. Tvarkiai, neabejingai praėjo pro mane ir 
žengė i savo kambarį.

Atsisėdus, šluosčiau savo veidą Išpuoštą baimės ržSos lašeliais. No
rėjau bartis, bet turėjau juoktis, daugiausiai gailėjausi savo broliuko.

Ona Zuloniutė (S. B.)

£

ateidavo ir visos miegančius vaikelius saugodavo nuo blogo! Ar prie 
tų auksįnių taip mirgančių žvaigždelių pro kurias Dievas į.žmones 
žiūri. ’ y. ... ”

. . t j , . y . . a

Mergaitė kasdiena darėsi liūdnesnė. Nei kalboą, nei įvairūs pasi
linksminimai jos prie savęs negalėjo pritraukti. Ji visur jautėsi sve
tima, visur viena, visuomet liūdna.

Vieną kartą motinėlė pastebėjo dukrelės akyse ašaras ir prisispau
dus prie krūtinės, švelnų, saldžiu balsu kaip tik motinėlės moka . vai-

Ikelius tarti, užklausė jos: :

“Dukrele mapp, mylųnoji! Šakyje kas tau. Aš nieko negailėsiu, 
I viską atiduosiu, kad tau būtų gera ir linksma.” ‘ , -
I ♦ ” * .

Dukrelė balsiai verkdama, dar arčiau glausdamasi prie motinėlės
I krūtinės, ką tik girdžiamų balsų kalbėjo:
I “Mama, mamytė, man liūdna.” '

Persigandusi motinėlė klausė :
| “Dukrele; sakyk. Kas su tavimi yra?” Gal tau kas ką pikto pa- 
Idarė?’’

I “Mamyte . . . niekas, nieko. Tik man taip liūdna.”

Mamytė pridėjo ranką prie jos kaktos ir persitikrinus jog ji karš
čio neturi, nustūmė ję nuo savo kelių ir šiurkščiu balsu tarė:

“Nedora esi! Nemyliu tavęs. Taip mane savo nudavimu nugązdi- 
Įnai.”
I Pasišaukė sūnelį Jopelį ir tarė:
į “Jonuk, atsinešk savo vadeles. Įsikinkyk Onutę. Liepk jai būti 
I tavo arkliu ir bėgiokite man gražiai.”

Jonukas nubėgo atsinešti vadeles. Tuom sykiu motina tarė duk- 
I relei;

“Jeigu tu man nebūsi linksma ir nebėgiosi su broliuku, tai aš vax 
Ikare pašauksiu senį Įlaniulį. Teramina jis tavo nuliūdimą.”

Baniulis tai buvo Renąs kerdžius, labai piktas žmogus, kurio visi 
šeimynos nariai bijojo, ir kuriuo seaa auklė vaikus nenorinčius jos 
klausyti visuomet baugino.

Angelą Januškevičiūtė (S. B.)

' ATOSTOGOS
Nutilo mokyklos varpai, varpeliai. Nesimato mokytojų. Pamir

šau jų tėviškus veidus. Visur ant visų vaikelių veidų matėsi giliai į- 
rašyta mintis: “LAISVĖ,” “LAISVĖ.” Dabar prasidėjo liuosybės 
dienos . . . nebegirdėsiu žodžių: “Kelkis, skubinkis, pasivėlinsi į mo
kyklą “Nesikalbėkite.” “Ramiau kambaryje užsilaikykite” . . . . 
Ištikrųjų prasidėjo taip vadinamos laisvės dienos.

Atostogos laikas Amerikoje laimingas laikas . . . bet ir nelaimin
gas. Kiek per št laiką»;geria«Sfų bcmįukų ir meilių mergaičių nemo
kėdami savo liuoso laiko atatinkamai sunaudoti, susiranda nelaimių, 
trūkumų, ašarų, papeikimų.

Kiek jaunimo ieškodami poilsio kūnui, pamiršta, kad siela tuomet 
turi beealo daug kovoti prieš tris savo priešus, pasaulį, kūną ir piktą
ją dvasią.

Kiek berniukų prasikalsta vogimu. Kiek kaimynų turi nesmagumų 
iškentėti kuomet berniukai eidami į svetimų sodus drasko medžius, 
krečia vaisius nuo medžių. Kiek mergaičių savo namuose uždega per 
šį laiką savo širdyse nepaklusnumo dvasią.

Atostogos laikas naudingas kuomet iš jo imama tikra nauda. Bet 
pastūmus savo prie palaidumo ar nepaklusnumo dvasia, žūsta visas 
tas gražus paskirtas tikslas.

' Bijūnėlis
i

KAS KALTAS?
Buvo tai seniai. Buvo maža, tėvų mylimoji dukrelė. Buvo ji bu

čiuojama, giriama, glostoma, ant rankų nešiojama, šiurkščiu žodžiu 
neužgaunama. O mažoje širdelėje vis liūdnumas . . . vis ilgėjimas . . .

1

X

PAMOKINO
Vienas turtingas ponas pasisamdė sau tarną. Priimdamas jj į savo 

namus davė tokį įsakymą: “Mano įsakymai bus trumpi, ir tu turi su
prasti juos ir pildyti mano paliepimą. Pavyzdžiui jeigu aš sakyčiau 
“arbatos,” tai tu privalai atnešti prie stalo, cukraus, pieno, sviesto ir 
sūrio, arba sakyčiau “skustis” tai tu paduok man skustuvą, rank
šluostį, muilo veidrodį.

Praslinko kelios savaitės. Ponas per nekurį laiką nebuvo pilnai už
ganėdintas tarnu. Vieną dieną netikėtai ponas apsirgo, pasišaukęs 
tarną davė jam, kaip paprastai, trumpą paliepimą “GYDYTOJĄ.” 
Tarnas išėjo ir gryžo tik už keturių valandų. Supykęs ponas klausia 
tarno: “Kur buvai taip ilgai,” “Turėjau daug tarnų, bet tokį tinginį 
ir negreitą tarną neturėjau. Kur tu taip ilgai buvai, pasakyk man?”

“Daug turėjau atlikti. Pirmiausiai nuėjau pas gydytoją, paskui į 
vaistinę. Užėjau pas kleboną, eidamas pro grabdirbį sustojau jam 
pranešti apie prisirengimo darbą. Nuvažiavau į kapinei. Užtrukau, 
nes norėjau išpildyt i'visą pontrpaliepimą.” " ; »

•
Ponas nusispiovė ir nuo to laiko visuomet jau pasakydavo savo į- 

Isakymus plačiau ir aiškiau.
Albinas Naudžiūnas (S. B.)

AUKSO ŽODŽIAI
Geresnė meilė negu rūstybė, 
Daugiau prietelių tur malonybė; 
Daugiau naudosi ranką paduodamas, 
Negu su kumščia j žandą duodamas. 
Žmogus blogai padaręs, nors žemėn įlys, 
Dievo akis ir tenai aiškiai jį matys.”

9

S. Norkus.
(Šv. Kazimiero Seserų Mokyklos Vadovėlis)
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savaitę Šveisk dantis šepetė
liu ir dantų milteliais. Ne
valgyk per daug karštų val
gai arba po šilto šalto ir at
virkščiai. Blogos rūšies sal
dainiai — labai gadina dan
tis.

Balsas Iš Lietuvos g
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Rito to- 

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekviena dienų 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- |S 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- gg 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu, ig 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- 
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos. w

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- gnį 
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstų lankysiu. Be gS 

[ to, jei Tamsia nori savo giminėms gyvenau- Ee 
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmų, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

I *
1 Lietuvos gyventojus aš lankau tik ūž 5 Ii- 

tus visa mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio gS 
lankymas (išskyrus Latviją, Estijų ir Vokie- §3 

į tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- 
j laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- Įg 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo- 
nas Bistras.

Z
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Turit ašS
* 

para. Pabudęs ryta nesivar^-J 
tvk ilgai lovoj, bet tuoj kd*-*8 
kis ir nusiprausk. Med. Y.

(“M. L.”)
—2---------------------------t— --------------------------------1

AMERIKOS unuviy no 
FEDERACIJOSXIX-TAS  ̂

KONGRESAS 8 
____________ ■ ’ ■

Am. Lietuvių R. K. Federadjoe ‘'?‘ 
XIX-tas Kongresas įvyks Rng^tk''^ 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. (HoCTūįūJi

Kadangi Federacijos metinis SQ<., 
važiavimas yra gana svarbus ame^ ‘O 
rikiečių lietuvių katalikų gyveni-"' 
me įvykis, taigi visi visuomeniniu- 
kai yra prašomi raginti savo ko- 
lonijas rengtis prie siuntimonteto--^ 
vų ir patiems gerai pasiruošti it 
asmeniniai dalyvauti šių me^ų 
deradjos Kongrese, nes bus svarųjį 
bių dalykų aptarimui ir tolymeą- 
nių darbų planui nutiesti. .

Am. L. R. K. Federacijoj 
Sekretorijatas- 

Brooklyn, N. Y. ‘
180 Hale Avenue, ■>

PARSIDUODA PALANGAI
•z*

--------  . 'aGražiausi ir tinkamiausi viettf*'^ 
Nauj. Anglijoje poilsiui, tai “Pa-*^ 
langa,” Lawrence, Mass. “Pa--^3 
langos” grožė traukia visus ipik;’-'įrt 
nikierius ten praleisti dienas. 
“Palanga” yra ant ežero kranto'.'

Kas norėtų pasistatyti vasarini 
mį “Palangoje,” sveikai ir linksti^ 
mai vasarą praleisti, paslskubin-,,,į^ 
kitę įsigyti lotą. Arba kas no- 
rėti] ją visą papirkti tai kreipkįį’ > 
tės pas

ANTANĄ KNEIŽĮ
366 W. Broadway, S. Boston, Mass. ;:;|

DEŠIMTS SVEIKATOS
. ĮSAKYMŲ

x
1) Grynas ir sveikas oras, 

saulės spinduliai būtinai rei
kalinga ne tik gyviams, bet ir 
augalams. Todėl stenkis, kad 
tavo gyvenamoje troboje bū
tų kuo daugiausia gryno oro| 5) Jei turi liuoslaikio, ne- 
ir saulės spindulių. Turėda- sėdėk prie kortų, negadink 
ritas laisvi} valandėlę laiko : 
nesėdėk savo kambaryje, bet 
išeik į grynų sveikų orų.

2) Dulkės kenkia ne tik 
plaučiams, bet per jas dar 
galt ir užsikrėsti įvairiomis 
sunkiomis ligomis. Kiek ga
li saugokis jų. Eidamas kam
barin gerai nusivalyk kojas, 
plauk kambario grindis bent 
1 kartų per savaitę, baldus 
dus valyk drėgnu skuduru, o 
patalynę ir rūbus dulkyk lau
ke.

3) Neatsargus ir išlepintas 
kūnas daug greičiau suserga, 
negu užgrūdintas. Todėl sa
vo kūnų grūdink. Kasdiena 
prieš gulant nusiplauti visų 
kūnų vėsiu kambario tempe
ratūros vandeniu. Bent vie
ną kartą per savaitę maudy
tis vonioje ar, esant šiltam 
orui, upėje ar ežere. Saulėje 
kaitintis gera, bet silpnos 
sveikatos žmonėms patartina 
pasitarti dėl,to su gydytoju.,

4) Burną ir dantis po kiek
vieno valgio išskalauk drun
gnu vandeniu. 2-3 kartus per 
©©©eeee®©©®©©©©®®®®®®®©®©©©®®®®©®©®®®®©®®®®©®®®©®®®®®©®®©®®®©®©®©®©®®®®®®©®®®®©*'":

"siį*

nervų, bet eik ir judėk ty
rame ore. Sportas sustiprins 
kūnų ir pakels dvasių.

6) NeBirėdyk perdaug šil
tai. Vasarų būk vienplaukis, 
o žiema galvų lengvai pri
denk, nes jei kepurė verš gal
vų, —*■ nupliksi. Nerišk šiltai 
kaklo.

7) Sulytas ar sušilęs persi- 
rėdyfc sausais drabužiais. Su
šilęs venk skersvėjų ir ne
gerk šalto vandens.

8) neardyk savo sveikatos, 
turto, ir garbės rūkydamas ir 
gerdamas.

9) Nesuvaržvk' kūno dra
bužiais ir apavu. Aukštais 
užkulniais batai kenkia, ne
šiok žemais ir plačiais.

10) Gerk ir valgyk su sai
ku. Saugokis nedavirto mais
to ir nedanokusių vaisių. Ne
valgyk per daug mėsos. Val
gyk ne daugiau kaip 3 kartus 
per parą ir nevartok per 
daug druskos, pipirų, krienų 
ir tt.

Stenkis visuomet prieš 12 
užmigti ir miegok 7-8 vai. per

I' ■ ■I ■ 'i.
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AR ŽINAI
Be abejo daugelis iš jaunimo vasaros metu Išvažiuos į ūkės praleis

ti atostogų laiką. Prie kiekvienos ūkės randas? giria. Tenai rasite į- 
vairių medžių. Jeigu jie visi-tau bus tiktai medžiai, tai maža teišmok
si. Reikia mokėti kiekvieną medi atskirti lapais, dydžiu. Štai keli 
vardai medžių kurie paprastai randasi Amerikos giriose.

mountain ash—šermukšnis
oak—ąžuolas 
birch—beržas 
ehestnut—kaštanas 
fir-
bird cherry—jėvelė 
juniper—kadugys 
linden—liepa

glė

pine—pušis 
elm—vinkšna 
m a pi e—kliavas 
willow—gluosnis 
aspen—apušė 
wayfaring—putinas 
larch—maumedis 
alder—alksnis.

*

Leonas Vitkauskas

VAIKŠČIOJANTI KEPURĖ
'Pavasaris nušvito ir vienas jau prie kito vaikai lauke bėgioja, ten 

saulė juos vilioja ... Ir mažas žalvyrėlis nuo ryto atsikėlęs, lapsena 
jau. į kiemą, kur apleido žiemą. Keistu dalykų yra: papuošti toki vyrą, 
nupirko motinėlė raudoną kepurėlę. Kepurė, kaip kepurė, visi tokių 
neturi, bet ji jam dar didoka—tuščia vieta geroka ... Iš tolo pamaty- 
tysi ir štai ką pamanysi: lyg būtų vabalėlis po kepure tas Žalvyrėlis— 
lapsena sau kaip ponas, lyg vabalas raudonas . . . Mat nuo didumo 
“stogo” nepanašus į žmogų atrodo jus, kaip žengia — jį visą ir pri
dengia kepurė ta plačioji . . . Matai ir išsižioji: iš karto nepažįsti, vi
sai tikrai suklysti—lyg vabalas raudonas, lapsena sau kaip ponas ne
didelis vaikiukas, kai meilus spinduliukas jų daugelį suspiečia, visus 
į lauką kviečia . . . (“Sekmadienis”)

Su Diev!
, Dėdė Anufraa
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
, IŠ VARGŲ IR NELAIMIOJ

“DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
 1 - -

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

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

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

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

\\
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....$4.50
X. .$2.25
....$5.50
... .$2.75 §

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina:

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

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas t '

“DARBININKAS"
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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niaus?

pašalpos. Kitos sri-

paklausė jo

Lietuvių Visuotine 
ninis Veikimas

■ir čia galvoja. Aiš

Pūskit vėjai kuo smarkiausia, Išdraskykit kuo skubiausiaVilniuj balto .aro gūžtą.ir išsiskirstė.

Taigi lietuvi, budėki!Laiko negaišink, skubėkiSmurtui galą padarytiAr. gi galima dar laukti, Jei vilniečius baigia smaugti1?Reik juk pagalba jiems duotiKelk iš karsto, Gedimine, Su šarvuotąja krūtine—Ves mus sostinę vaduoti

rgu autams, pav. sidabro. Si- f. 
kjrtu lengveiiisuf auksą. š6li

Nusibodo mums vergija, Laisvės pančiai sūrūdijąKuo veikiausia tenulūžta

Pavergtiems viltis lai šviečia, Nes garsai trimito kviečiaJ kovą Tėvynės sūnus.

Seno Vilniaus pilies bokštą Žaltys apviniojęs trokšta •Draūg su lietuviais praryti

medas tuojau pa 
L mano lį^ftas^įa

liniukas: jisai buvo, be to, galvotas žmogus
* *• * ■ *. *

. _X , — —- • . —— ♦' .• • -r-— •• *' ■

---------- :----------------------- ---------Kiek a. a. Dr.. Jonas Basa pavičius yra nuveikęs Lietu-likčiaus Mokykloje mokosi vos Tautai ir jos atgimimui 
į£ tautiško miego, kiek paįė^ 

Jo triūąo įkurdąmąs irbesį- darbuodąmas Mokslo Draugijoje, ; susirašinėdamas stL Užsieniu universitetą mokslo Vyrais ir tt. visi tai gerai žė- nome. Daug turėjo tiesos tie, kurie jį vadino Lietuvos Tėvu, Patrijarku; Atgaivintoju. .. .Visa laiką nuo įkūrimo Mokslo Draugijos ir pastaruosius kelerius metus Vii- niaus Lietuvią Labdarybės Draugijos Č. Komitete buvo Pirmininku. Dėl to, kiek teko patirti, Lietuvių Labdarybės Dr. C. Komitetas jam mirus ir buvo sumanęs pavadinti vieną prieglaudą Dr. jono Basanavičiaus vardu, — kaipo buvusio Draugijos Pirmininko, ką po kiltio lai-
Jko ir įvykdė, kad tuo būdu pagerbti savo Komiteto Pirmininką. Bet kaikurie pažangieji būdami tame pat C. Komitete nariais ir matydami, kad per Dr. Basanavičiaus rankas ateidavo nemaža pinigų iš brolių amerikiečių C. Komiteto našlaičiams, sumanė Gerb. Dr. Basanavi-. • * čiaus vardą panaudoti savo partijos bizniui varyti ir dėlto įkūrė Jo vardo mokyklą, kad tuo būdd atitraukti einamas C. Komitetui iš Afneri- kos aukas. Ar tai mokyklai reikalingos aukos, tesprendžia amerikiečiai iš žemiau

^16*^22iš eilės Federacijos metinis susivažiavimas, kur bus gvildenama Apa. lietuvių taktiniai kultūfifiiai if - kiti lietuvius- lieČiantieji klausimai/‘ Kiekvienas šūripratęs lie^ tuvis katalikas privalo-pasistengti šių metų Federacijos kongrese dalyvauti ir savo darbu prisidėti prie Amerikos lietuvių socialio veikimo.
Fed. Sekretorijatas 180 Hale ‘Avė., Brooklyn, N. Y.

— Tegu bus ir tarp^suti^ o rabinas, — bet vis gi be kejimo progresas dvasinėj rasinėj, Vadinasi, kad žirnius pagerėtų, išsitobulintų,- negalimas.Ateistas advokatas spyrC- ,kad žmogaus prigimtis ir B tįkėjimo gali "pasikeisti BTon pusėn, išsitobulinti. Ę- iskopalų vyskupas. Įrodinč- > .tikėjimo reikalingumą, et nemokėjo pasakyti, kas 
ht tas tikėjimas. Ir taip be- iginčv darni nepriėjo prie jo-

ir protingas vyras. O būti protingu—reiškia: mokėti į viską įsigilinti, viską apsvarstyti, mokėti išsisukti iš painios padėties. Tirti viską iš pagrindų, iš estriės, žiūrėti į pačias dalykų šaknis. Ir suprasti, kas ką liečia, kas su kuo ir kaip’ri- šasi. Bet ir to dar maža: juk yra žmonių, kurie moka taip galvoti/ Ir labai net taisyklingai. Bet galvojimas nuo galvojimo skiriasi. Štai koks buvo Archimedo protas: tikslus tiksliausias. Jisai daug ką sugalvojo—ir viską su didžiausiu tikslumu. Taigi ir dabar Archimedas norėjo ne vien įrodyti tai, kad liejikas apsivogė, bet ir sužinoti, kokį metalo kiekį įbrukę jis savo kišenėn. Juk surasti pavogtojo aukso kiekį, tai ir yra nustatyti liejiko nusidėjimą su didžiausiu tikslumu, pasakyti jam: tiek it tiek, girdi, pavogei.Ir Archimedas išaiškino. Pačiu tiksliausiu būdu. Jis ne tiktai išaiškino, bet ir apskaičiavo. Apskaičiavo, vadinasi, — išmhtavo.-Apskaičiuoti galima labai tiksliai. O Archimedas ne tiktai išaiškino, kiek aukso dingo, bet ir apskaičiavo.Mūsų kasdieninis galvojimas ne visUmet yra nuoseklus ir tikslus. Bet Archimedo protas buvo taip sudarytas, kad jis galėjo galvoti tiktai su didžiausiu tikslumu. Archimedo sieloje buvo tartum nuolatinis klausimas,—kiek kaftų daugiau, kiek sykių mažiau, keliais vienetais daugiau? 
Karalius pasakė Archimedui i patikrink Įtari- mus, surask įrodymų! Sužinok, kiek aukso pavogė liejikas, bet laužyti Vainiko negadinta, tirpyti irgi neleidžiama. Ir Archimedas surado įrodymų. Jis apskaičiavo.Norėdamas tai padaryti, Archimedas ėmė su- metineti ir mąstyti. OaUg teko jam sukti galvą ir protauti. Bet štai sykį panorėjo Archimedas ’nuri vanoti. Atsisėdo į vaną ku. kad, įlipus Archimedui į vandenį, jo kūnas išstūmė kažin kiek vandens. Vanduo pakilo aukščiau. Sulig savo įpročiu, Archimedas tuojau pa- kįšį^sarįs: o įiek' gi vąpdįlį «iano k bar išstūmė? Žinoma tiek, kokio diduiųo jo kūnas. Archimedas bematant stunett: iŠ to, kiek kuris kūnas išstumia vaųdens, galima spręsti, kokio didumo tas kūnas. . .
2 v - - J ’ • '• '

zuota lietuvių pašalpin&i draugijos, toliau pradėta Rūpintis parapijų steigimu, organizuota pirmasis Amerikos Lietuvių Susivienymas ir tt. ir tt.Nors organizavimas lietuviškų pašalpinių draugijų ir buvo tūlos rūšies socialis veikimas, bet tai tiktai vienos srities tys buvo visai apleistos. Bet štai 1906 m. Amerikos Jung. Valstijų lietuviai katalikai susi važiavę Wilkes Barriuo- se sutveria Amerikos Lietuvių R. K. Federaciją rūpintis grynai socialiniu veikimu Amerikos lietuvių tarpe.Amerikos Liet. R. K. Federacijos metiniuose seimuose skaityta gerai paruošti referatai liečianti politinį, kultūrinį bei ekonominį kaip A- merikos lietuvių, taip ir senoje tevnėje esančių lietuvių reikalus. A. L. R. K. Federacijos mietiniai kongresai buvo pirmoji socialio veikimo lietuvių mokykla.Federacijos kongresų Referatais iškelta mintis steigti Am. lietuvių parapijines mokyklas, toms mokykloms seserų mokytojų ruošimas, seserims motiniškų namų steigimas ir jo palaikymas. Lietuvos finansinis rėmimas ir ugdymas jų tautinio susipratimo. Iškelta mintis organizuoti Am. lietuvių jaunimą į Amerikos Lietuvių Vyčius, organizuoti Moterų Sąjungą ir kitais viešais reikalais rūpintasi. 1Ačiū Federacijos iškeltomis mintimis šiandien turime desetkus lietuviškų parapijinių mokyklų su keletu desūtku tūkstančiu mokiniu,
N. A. Rubakino

Skaičių Paslaptys ir Kaip 
Jos Išaiškinamos

■ogre- reiškia ėjimą kur ir labai gali būt. kad — sutiko progresis- mes Indijoj einame at- il prie mūsų protėvių.A; Bet kur mes neitume — JJirmyn, ar atgal — protavo advokatas, vis aš nematau, kam čia būtų reikalingas tikėjimas. Kiti progresą supranta vien kaipo įsigijimą -kuodaugiausia pinigu ir sta- tymą kuoaugščiausiu namų. Tikėjimas* su tuom nieko bendra neturi.
CT — Bet kaip tamsta progresą supranti žurnalistas.į- — Aš manau, kad progre- 80 tikslas toks, kad žmonės būtų malonesni ir viens kitą mylėtų.į W — Puikiai! — tarė rabinas, — bet kai j) tą lx* tikeji- Jno atsiekti ? Tikėjimas vis gi reikalingas. Visi tikėjimo Skelbėjai, pradėjus pranašu «eremijum ir baigiant Jėzumi iš Nazareto, skelbė ką Aors naudinga.■■f — Bet nenauja,—įsikišo in- Ausė-progrešistė: — Buddha jau tą patį skelbė 500 metų

Rusijai Lietuvą valdant visokis visuomeninis veikimas buvo labai varžomas arba visai draudžiamas. Viena, kad caro biurokatai bijojo leisti žmonėms turėti kokius nors bendrus susirinkimus, nes tas kėlė tautinę sąmonę, antra, lietuviams ir žmonių trūko, nes miestelėnai huvo ištautėję, gi Kaimiečiams be inteligentijos nebuvo kam kokį nors visuomeninį darbą dirbti. Tokiose apystovo- se gyvendami lietuviai jokio socialio veikimo nepažino ir juo nesirūpino.Jungtinėse Amerikos Valstijose didesniam lietuviu skaitliui atsiradus tuojau pajusta reikalingumas lietuvių bendradarbiavimo. Čia ir užgimė pirmasis Amerikos lie- tuvių tarpe visuomeninis veikimas. Pirmiausia’ organi-

paduotų faktų. Dr-Basasa-vi- 8013 vaikų. Kaikurių tėvai, URįrirt komunistine termi- ‘ nologija, tai tikri lietuvių, buožės, kurie, netik pašalppg nereikalingi,. (bet prie gtjrų. * norų, patys galėtų mokyklą, išlaikyti ir dargi kitus sušelpti, Pavyzdin, Dr. D. 'Alseika, Lietuvių Poliklinikos 'vedėjas, prieš porą metų yra nusipirkęs nemažą dvarelį Šalę Vilniaus ir pačiame Vilniuje namus. Dr. J. Šlapelis turį Vilniuje, pačiame mies- to centre, dviejų, aukštų mū- 
to namą, knygų krautuvę, bė to dar pats mokytojauja Lietuvių Gimnžaijoje, o kaipo mėgstąs skatiką, nesidrovi / netgi plečkaitininkų lai- kraštpalaikį “Pirmyn” pardavinėti savo viešoje krautuvėje! Toliau, Juška — batų krautuvės savininkas, Untulis, Kairiūkštis — Lietuvių Gimnazijos mokytojai ir 1.1 Mano, kaipo paprasto darbininko, nuomone, toki; žmonių šelpimas, tai pašalpų metimas į balę. Jeigu eina apie šelpimą mok. Tamulevičiūtės tai ji galėtų sau ir kur kitur užsidirbti. Verčiau tada sušelpti Dr. J. Basanavičiaus -prieglaudą, kame išlaikoma 30 našlaičių, arba “Ryto” mokyklą, kur mokinasi 50 mokinių it jų tarpe Dr. Ba-■ sanavieiaus prieglaudos na- .šlftičai. Tai tiek šį kartą a- pie Dr. J. Basanavičių ir Vilniaus lietuvius veikėjus.

' > P. D.

Verte A. T.Šiame straipsnely bus kalba apie matus ir skaičius. Apie matavimą ir skaičiavimą.Jūs, tur būt, manote: tai bus nuobodu! Anaiptol ! Iš kalno galiu pasakyti: — Neperdaug nuobodžiausite!.. Stebėsitės. Juoksitės. Ir didžiuo- sitės. O kodėl taip? Todėl, kad ne apie nuobodžius skaitmenis čia bus kalbama, bet apie žmogaus proto stebuklus ir žygius. Ir, be to, apie tokius, kurių daugumą, jei tik panorėtume, patys galėtume padalyti. Žinoma, jei susidomėsime tuo, apie ką tuojau bus kalbama.Papasakosiu jums, pirmučiausia, apie vieną labai įdomų atsitikimą. Įvyko tai Sicilijos saloje prieš 2200 metų.Šis atsitikmas yra aprašytas vienoje senobinėje gi aikų knygoje. Valdė tada tą salą karalius, vardu Gieronas. Sykį panorėjo jis paaukuoti savo šventyklai didelį aukso vainiką. Tuo tikslu 
paliepė karalius dttAt iš save iždo keletą kilogramų aukso. Auksas buvo išduotas. Atėjus paskirtam laikui, liejikas atnešė karaliui gražiai padarytą vainiką: Karalius buvo labai patenkintas.Bet praeina.keletas dienų, ir štai kažin kasis karaliaus dvarionių praneša jam, kad liejikas aukso dalį pavogęs, o vietoje aukso įdėjęs sidabro. Karalius pašaukė liejiką ir ėmiė klausinėti: prisipažink, ar nusukai aukso ar ne. ŽinotUa, šis išsigynė: neėmęs—ir tiek. Atleido tada karalius liejiką ir pasikvietė štai ką: ne policininką, ne tardytoją, bet vieną labai’ mokytą Vyrą, vardu Archimedas. ‘ X’ ' ’ ' Į* Ą!ii‘-Tai buvo labai laivai mokytas vyta®. Bet to dar maža! Suprantama—būti mokvtu—be galo svarbus daiktas. Bet Archimedas buvo ne tiktai moj

Pūskit vėjai kuo smarkiausia, IšbĮąškykit kuo plačįasia ' Iš Vilnijos atėjūnus.
Bet tai dar ne viskas: sėdėdamas vanoję, Archimedas pajuto, kad jo kūnas tartum palengvėjo. Taip, lengvesnis! Vadinasi, kūnas vandenyje nustojo šiek tiek savo svorio. Kiek gi galėtų palengvėti? Archimedas ir včl tuojau Stimėtė! kūnas vandenyję nustoja tiek svorio, kiek vandens jis išstumia. Teisingai. Ir štai kodėl: juk vanduo slegia iš apačios į kūną, stumia jį atgal, į virsiu Nuo tokio slėgimo kūnas it nustoja trupučiuką savo svorio. Kiek nustoja ? Tas galima išmatuoti, o paskiau ir apskaičiuoti.Sakykime, pavyzdžiui, kad Archimedo kūnu išstumtas vandens kiekis yra 20 kilogramų. Vadinasi, jo kūnas, pasvertas vandeny, sveria 20 kilogramų mažiau, negu ore. Jei ore, sakysime, Archimedas sveria 60 klg., tai, pasvertas vandeny, jis svers tiktai 60 klgr. Archimedas tai visą ir sumetė. Savo nepaprastu protu jis nuvokė, kad, kas atsitiko su jo kūnu, tas turi atsitikti ir su kitais daiktais, t. y. ir su karaliaus vainiku* O jei taip, tai aišku, bus galima susekti vagį ir pasakyti net su didžiausiu tikslumu, kiek aukso trūksta. Ko ir kiek vieton aukso nesąžiningas liejikas įdėjo. Bet kaip Čia padarius, juk auksas sunkesnis už sidabrą ? Tada ir viso vainiko svoris vandenyje, bas mažesnis. Jei karaliaus vainikas yra padarytas iš kokio nors lydinio, o ne iš gryno aukso, tai jis turi būti lengvesnis.______Sakykime, pavyzdžiui, kad vainikui padaryti buvo duota 20 klgr. gryno aukso. Toks aukso gabalas išstumia lygiai vieną klgr. vandens. Ki- tais žodžiaią sakant, kiekvienas aukso gabalėlis, įleistas į vandenį, nustoja vienos dvidešimtosios savo svorio dalies. Tas yra išbandyta ir įrodyta daug daug kartų. Na, o jeigu karaliaus vąi- n i kas išstums ne vieną dvidešimtąją savo svo- rio dalį, o daugiau Jei taip būtų, tai, vadinasi, prie aukso yra primaišyta kažin kokio kito metalo lengvesnio, nr dąbras beveik du k . w __ _ _tuo būdu ir galės susekti vagį. ’Nupratęs šita}, Archimedas be galo nudžiugo. 

Užmirto ir vaną. Paminta, kad nuogas. Itfnko iš vanos ir tekinas leidosi į karaliaus rūmus. Ii 
.... j -

1 TIKĖJIMAS IR PRO 
I GRESAS

------- -- -L- V'Anot vieno Amerikos žur- 
h nalo “Forum,” susirinkę ke- ? lėtas inteligentų Anglų ban- dė rišti klausima: ar tikeįi- 
kiaas reikalingas žmonijos ^ progresui. Tų inteligentų są- A Etatas buvo maž-daug toks: > JEį>iskopalų vyskupas, žydų / Ęabinas, bedievis advokatas, poTa laikraštininkų, du-trys ^universiteto profesoriai ir 

pora progresiscių inotenj. įį. Pradėjus debatus, išsyk su- ; klupta ant klausimo: kas tai c yra progresas ? Juk progresas, sulig advokato, tai ne būtinai ėjimas pirmyn. Pi 
.'5e* 251* j • isas tik; nors.
į atgal. Taip, taip ŠU juom indusė —

l visuomeninį 
feių meų rii

būrį tįijų'g^rhąi'llėtųvi^kų 

tojų, t lŲ-ime mei-gaicių Akademiją su valdžios pripažintomis teisėmis, ir turime nors dar užuomazgoje bęrnaičių Kolegiją ir tai vis dėka Federacijos ir ją rem&ąųčių žmonių socialio veikimo darbo vaisiai. . 11Kiekvienas kuris turėjo progos arčiau su Federacijos darbuote susipažinti, tas tu-, rėš pripažinti, kad Am. L. R. K. Federacija yra labai daug prisidėjusi prie Amerikos lietuviu tautiniai katalikiš-

>



į provinciją

(Bu* daugiau)

Biržų ir kitų, vietų komunistai^ vietoje rūpinosi verbuoti žmones į komunistų orga-

reitavę*- J^d^jiroįlaniaci- 
jlF hofclatinęs # neturėjęs.

jas.Pas visus rasta daug ko munistu literatūros ir sUsira

liat« au kitu ir pranešė visą 
istorijų policijai. Nūovądps 
viršininkas liepė nueiti pas 
jį, -paimti literatūrų, eiti su

Pinigus persiunčiant greitai * j 
tememls ratMMa '

Dėl sugrikimo leidimų tr kftf j 
Informacijų klauaktt pa* 
agentus arba pas •' i * 1

mūnistų j alinimo švente, kaip idealūs ’ komunistų narys padaręs vėliavų ir nešęs

Amerikos Lietuvių R. K. Vargo- 
ninkų Sąjungos Seimas šįmet į- 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d. 
Lietuvių Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, IVilkes 
Barre, Pa.

Siuomi nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargnninkus skait
lingai šiame seime imti dalyvumą, 
kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą 
vai. (Eastern Standard Time) vi
durdieny.

Informacijų daliai meldžiu*nd- 
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., Wiikes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis,

bėgdamas, liaip pamišęs, šaukė: suradau, suradau !Ir tikrai. Archimedas tokiu būdu surado tiesą. Pasirodė, kad pasvertas vandenyje vainikas svėrė ne 20 klg., bet vienu ir ketvirtadalis klgr. mažiau. Kitaip sakant, ne viena dvidešimtąja savo svorio dalimi jis palengvėjo, bet visu ketvirtadaliu kilgramo daugiau. Vadinas, nemeluota fu, kurie įtarė liejiką pasisavinus aukso.Toliau, kilo klausimas: kiek gi pavogta aukso? Archimedas ir tai išskaičiavo?Tas galima apskaičiuoti, pav., tokiu būdu. Sidabro gabalėlis 10 kartų sunkesnis už vandeni, kun jis išstumia, o auksas—20 kartų. Išeina, kad aukso gabalėlis išstumia du Išartu mažiau vandens, negu tokio pat svorio sidabro gabalėlis. Jei vainikas būtų padarytas iš gryno aukso, tai jis išstumtų 1 klgr. vandens, o jei iš gryno sidabro, tai 2 klgr.Pasvėrus gi vandenyje vainiką, pasirodė, kad jis čia nustojo vieną ir ketvirtadalis kilogramo savo svorio. Aiškus dalykas— aukse esama prie* maišo. Kiek gi? Archimedas išskaičiavo, kad vainike yra 15 klgr. aukso ir 5 klgr. sidabro. Ir visai teisingai, ir Štai kodėl. Juk 20 klgr. gryno sidabro išstumia 2 klg. vandens, todėl 5 klgr. Iš
stumia 4 sykius mažiau, t. y. pusę kilogramo. —Toliau, 20 klgr. gryno aukso išspaudžia 1 klgr. vandens. Tai kiek gi kilogramų vandens išstums •aukso gabalas 15 klg. svorio? ^Aišku, kad šis gabalas išstums tris ketvirtadalius kilgramo. Vadinas, sidabras išstūmė pusę kilogramo vandens, auksas tris ketvirtadalius, o visas vainikas, dvi- ' rdešimties klg-mų svorio, vieną ir ketvirtadalis klg-mo. Taip is tikrųjų ir buvo.Tokiu tat būdu Archimedas Busekė vagystę.Pagalvokime dabar, ko mus moko vos tiktai papasakotas atsitikimas. Jei įsigilinsime, pažiū- 
įpitfne į jo esmę-^-siipitisįmš tai* Tokiu pavyzdžiu išaiškinama esmė to mokslo, kurį vadiname mate m .a t i k a . Tas žodis graikiškas, labai senas. x Mūsų kalboje jis reiškia “mokslas,” arba tiksliau sakant, m o k s 1 & * mokslas. Dar

tauti. Kas skaičiuoja, tas ir protauja. Tiesiog pasakius—protavimus deda vienas prie kito. Skaičiuoti yra ne kas kita, kaip tik protauti, tik- fai—tiksliai ir nuosekliai. Tame ir yra didžiau- šs skirtumas matematinių protavimų nuo kitokių. Tas matyti iš to paties Archimedo pavyzdžio. 0 apskaičiavimai yra tikrais štai kodėl: todėl, kad jie galutinai remiasi tuo\ kas yra tikrenybėje. Tą ir gi matome iš to paties Archimedo pavyzdžio. Be to, visokie apskaičiavimai gali būti tikrinami ir patikrinti. Tikrino ir Archimedas. Ir apskritai, visi apskaičiavimai reikalingi patikrinimo. O tikrinti reika tuo paču, kas yra tikrenybėje. Kodėl taip? Todėl, kad matematika reikalauja tvirtų, pamatuotų įrodymų. Ir vi- sumet sulyg šia taisykle: imk ir parodyk. Juk kelis kartus patikrintų dalykų niekas negali užginčyti. Ką gi galima tokiam aiškumui užmesti ? Tuo mažiau čia tenka ginčytis, nes daug sykių tas yra patikrinta. .Vadinasi, kiekvienas skaičius yra gyvenimas. Ne kas kita, bet tiktai gyvenimas, t y? kokie nors daiktai, miškiniai, apskritai, tas, kas iš tikrųjų yra. Kiekvienas skaičius^—tai tiktai rodosi mums skaičiumi. O ištikrųjų ne taip yra. Mums, pavyzdžiui, sako: du ir du bus ketu* ri. Ko tokio—du ? Ko—keturi ? Ko. tiktai norimą. Kokių norima daiktų. Dvi galvos ir dvi—bus keturios. Dvi žvakes ir dvi—^bus-keturios žva-

LDS. Conift apskričio išvažiavi
mas, birželio 9 d. pavyko. Gryno 
pelno liko $172.40. Programas ne 
visas išpildytas, nes ne visi kumš
tininkai pribuvo. Kun. J. Bakšys 
pasakė turiningą ir įspūdingą pra
kalbą.

Apskritys ir išvažiavimo daly
viai yra labai ‘dėkingi kun. Bak
šiui už pasišventimą darbininkams.

Taipgi ačiū; darbininkams, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo prie 
išvažiavimo ir dalyviams.

Valio LDS. ir darbininkai!
Rengimo Komisija

• imb&uds S muUU ftifrytriu 
darbų kąlėjuiM). •
3 Panevėžyje kariuomenė

kitaip pasakius, patg tobuliausias savo tikslumu Ir tikrumU mokslas.Iš Archimedu apskaičiavimo pavyzdžio matyti, kad matematikos pagrindan dedama: žmogaus protas—protas šviesus, aiškus, tikslus, mokąs taisyklingai galvoti ir samprotauti,—tai pirma ; antra,—Žinios apie tai, kad iŠ tikrųjų yra šiame margame pasaulyųe, gamtoje, pačiame gyvenime. Protas galvoja apie savo Žinias. Jei jų nebūtų, tai nebūtų apie ką ir protauti. Atmesk protavimus,—liksi jaučiu ar kitu kokiu neprotingu gyviu. Vadinasi, matematikos pagrinde y- ra protavimas. Archimedas turėjo daug žinių; jis jas rinko, sėmė iš gamtos ir gyvenimo. Pavyzdžiui,'karaliaus vainiką Archimedas ir ore ir vandeny rrfatav’o ir svarstė. Ir sidabro gabalėlius. Ir svarelius. Ir pačias svarstykles tikrino. Ir visus sugalvotus būdus, kaip kurį daiktą geriau pasverti, išbandė ir patikrino. Ir savo pa- Stabumū phudojosi. Net tuomet, kai lipo. į vaną arba vanoję sėdėjo. Viską stengėsi pastebėti, vi* > sas sūmlkinenas. O kas svarbiausia—išmatuoti.Archimedas ir matavo ir skaičiavo. Matavo jis Vandenį, matavo viską, kas buvo reikalinga. Paskiau skaičiavo. Tirdavo tai, ką išmatuodavo. Visą reikalingąją savo protavimams medžiagą Archimedas matuodavo ir, gavęs skaičius, skai- ~ iiuodava-------------- ------- ---- ---------- -—
►' *Atkreipkime dėmesį: įvairių. išskaičiavimų 1 pagyipde yra matavimas. Skaičiaus pagrinde y- ' rą m^faft. Matas ir skaičius, skaičius ir matas,—

visus suims, bet nekaltuosius 
paleis, o Slavinską, suims ir 
atiduos teismui* Taip ir pa
darė. —’ ' ' 1 - ' T ’Nulaikytas Slavinskas aiškinosi, kdd jo brolis Juozas Slavinskas gyvenąs Lenkijoje ir prieš savaitę buvęs atvykęs, atvežęs “plečkaitininkų” literatūros ir prašęs už atlyginimą išplatinti. Pildęs brolio prašymą.Antra “plečkaitininkų” byla buvo nagrinėta Panevėžy. Nubausti Jonas Malevi- čius 2 metnis sunkiųjų darbų kalėjimo, Vytas Malevičius, Vladas Erslovas ir Juozas Šimelis po 1 metus ir 4 mėn.Jie organizavę Rokišky slaptas “plečkaitininkų”. organizacijas ir trijukes, platinę literatūrą, nuvvkdavę Rygon pas plečkaitininkų atstovus, pas juos atvykdavęs kaž koks “plečkaitininkų” “misionierius” kaip sakoma kaltinamajam akte. Visi darbininkai. “Liet. Žinios”

Prel. Dr. Aleksandras DambrąųM 
kas—Adomas Jakštas, įžymto t
ratas ir spaudos apaštalas. Gegp^'7 
žės 30 d. Lietuvos Universitetą 
Matematikos - Gamtos fakultetai .S 
suteikė jam v garbės daktaro laiptų 

- nį. Sveikiname ir linkime-garMftt-^ 
gani vadui ilgiausių metų. J

x ... f . ' .. ■ T .v

KAUNAS. **• Kariuome
nės teismai šiomis dienon#v 
į^.ijir ten išsprendė politinių bylų, daugiausia komunistų ir “plečkaitininkų!” Teismui pirmininkavopulk. Budrevi- čitis, kaltino Vhlst. gynėjo padėjėjas kapit: Gudavičius.; Kovarsko vąlsč. gyv. jauni 
vyrukai Jonas KlįČiUs ir Romas . Šamutis pernai savo valsčiuje ant kelių išmėtė daug* komunistinių atsišau* kimų ir iškabino komunistines vėliavas. Padarius kratas pas abudu rasta daug literatūros. Teismas juodu nubaudė kaip nepilnamečius po pusantrų metų sunkiųjų darbų kalėjimo.Ukmergės komunistų jaunimo sąjungos veikėjus kariuomenes teismas nubaudė: Isijų jKolą-Ovsejų 12 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, Izraeliu Žaną — 12 mt., Rivą Kichelvtę — 8 m., Reilę Gel- feraitę — 5 m. ir B. Basicų 3 met. .Jie buvo kaltinami, kad pereitais metais artinantis Rusijos komunistų revoliucijos sukaktuvėms rengėsi Ukmergėj ir apylinkės miesteliuose platinti komunistų literatūrą. Vienas iš jų — Ov- sėjus—Kolas nešęs literatūrą į Gelvonius buvo sugautas. Tą pačią dieną Zasas ir Kb

čia tatai yra patf matematikos esmė. Kai mes 
matuojame arba skaičiuojame esamus daiktus, 
Ul*hto bfldu tartum paliečiame tą, kas yra ša
lia mūs/ O kai jau išmatavome arba suskaičia- 
vonje, tai pradeda dirbti vien protas: galvoja, 
samprotauja tais skaičiais; kųridos gavome ma
tuodami arba skaičiuodami. Visą tat reikalinga 
protavimams. Reikalinga, kaįp įroka ramstis, be 
kario negalirįrf apsieiti? : O kąi jau tau ramstis 
yra mūsų galyje žiftiŲ'pHvidafcr—tuomet lieka 
tiktai tateyklmgftf protatiti. i »

Taip darė ir Archimedas; tą matome iš jo pa- 
vyzdifo. ^Skaičiuoti—juk tai visvien, Itas ir pro- 

į - >/ik . '■?
... •• -J d

kėsr-Jr taip toliau,-ką tik paimtume—Visumet___(1U ir du lygu keturiems. Vadinasi, galima skąi- čiuoti, neminint tų daiktų, kuriuos skaičiuojame. Toks pat skaičiavimas tinka visokiems daiktams. O kodėl taip? Todėl, kad tai yra daug kartų patikrinta ir kasdien- tikrinama tūkstančiais pavyzdžių su tūkstančiais įvairių skaičių. Ir patikrinta ne tiktai mano ir jūsų, bet vįsų žmonių. Be išimties. Ir dabar gyvenančių, Ir kadaisia gyvenusių. Nora milijonus metų prieš tai paim- tunje. Jei tik žmonės .buvo tokios pat kūno sudėties ir Vmyo sveikų nervų ir roto. Visiems sveikiems ir .protaujantiems žmonėms du ir du Jygu keturiems? Tai patvirtina mums mūsų aks, mūsų kasdieninis prityrimas. Taigi, -štili kuo remiasi skaiČiąvimas.

•ii

kalbinėjo, <
Tardsęn
io. Jiąė,

jtąie ąmkiųju įdayfoų fajėji- 

jno, kaip komunistų bgdUtą 
Įčyep<i}į:

."Pasvalio policija turėjusi 
žinių, kad pernai prieš gegužės 1 d. komunistai rengiasi išplatinti literatūros. Vietos policijos nuov. viršininko 
padėjėjas persirengęs civi
liais rūbais, vakare slankiojo 
gatvėmis ir sekė jam įtaria* Taip bevaik- ščiodamas pamatė pažįstamą 
vietos gyventoją M. Kacą, kuris jau policijai buvo neištikimas, manyt, kad jis greičiausia yra komunistų agentas, o šiuo kart visai pasitikrino įtdrimaš. Kacas eina gatvėmis kur tamsu ir vis žvalgosi. Keliose vietose išmėtė lakštelius. Policininkas juo paėmė, skaito — komunistų proklamacijos. Pasivijo Kacą, sulaikė ir veda nuovados raštinėm Einant per tipelio tiltą, Kacas iš po fekvemo ištraukė pluoštą proklamacijų ir numetė į lipę. Policininkas^ parvedęs Kacą į policijos raštinę, grįžęs paėmė iš upelio popierius. Vis komunistų proklamacijos., Policija išaiškino, kad Ka- i cas yra komunistų organiža-

- - r-

Paskiausiu lakiu, tai yra, 30 iL 
gegužės,^ kaip praneša Lietuvos % 
laikraščiai, Prel. Al. Dambraąis* 3 
kui, plačiai žinomam slapyvdrdfiu 
Adomui Jakštui, Lietuvos Univep-- ’ 
siteto Mat. Gamtos fakultetas 
jo didelį pasidarbavimą, mokslo 
srity, suteikė daktaratą. TodM-aSį

•rWĮįwm^rųi Pa
nevėžyje t^o- tyisti ir vietos 
jaunuosius komupistus. Ke« 
tttriš iš jų nubfthdė : Joselį 
StaroĮiną 15 mt-.' sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Vulfą Sta- 
roliną — 4 metus ir 6 mėn., 
Seinų Geraitę taip pat 4 mt. 
ir 6 mėiL. ir Kalinaną. Malerį 
2 mt. 9 mėn.Jie visi buvo aktyvūs ko- L mttnistų jaunimo sąjungos nariai ir veikėjau platino literatūrą, organizavo visokias “ječeikas,” vedė susirašinėjimą su kitomis komufiis- tų organizacijomis, rinko komunistų organizacijos narius. Iš jų pasiimdavo ir jie pristatydavo literatūrą provincijos komunistams. Kartą darže vaikai rado knygų maišą. Maišas pateko policijai. Paaiškėjo, kad komunistų literatūra, šiems veikėjams priklausanti.Kariuomenės teismui šalę komunistų bylų teko spręst ir “plečkaitininkų” dvi bylas. Vieną Utenoje, Antano Slavinsko. Jį nubaudė 3 metais sunkiųjų darbų kalėjimo.Pernai gruodžio 8 d. Utenoje prie bažnyčios jis prikalbino kelis pažįstamus platinti “plečkaitininkų” lite
ratūrą, kvietė,’ kad ateitų pas 
jį į namus į Pa^flbkiij kaimą pasiimti. Vienas iš kelių vyrų, tai buvo Bernotas, kurį 
jis prikalbino platinti, pasi-

--------------:-----------’---------------

GRATULIACIJA DIDVTBttfl, 
DR. PREL. DAMBRAUSKtH 

Iš UŽJŪRIŲ ' f

Ką tik iščjo H spaudos! 
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
fo-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę. 

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą ptisiųskit už 
Be. pašto ženklelį.

“DARBININKAS” 
SM BcMon. tltM.

šioejimu jau koinUiualu 
maacijoBųs it Iš*
aiškinta, 1^ rųgapgo( tjpe$J<- 
tiieną netoli-rUtanergės' Bp- 
ruvkos miš^ę Uluhergės jau-, 
nieji komuniftai hpilVp ^um- 
rinkę paeRto-ti. 
išplatinti iltęratūr^ it d^aip 
patogiausia Rusijos sukaktu
ves švęsti.

Nors buvo ganėtini įrody
mai, bet nė vienas kalttt ne
prisipažino. Vis! rado kaip 
išsisukinėti. Tačiau teismas 
konstatavo, kad įrodymai ga
nėtini ir kaltuosius nubaudė. p»Us asmenis,Tuo pat laiku Ukmergėje atskiras komunistų jaunimo sąjungos narys Vaclovas Ge- čiauskas, naktį drauge su kitu vyruku ntičjvi Rilies kalną mėgino medyje priristi komunistų vėliavą. Policijos valdininkas juos pasekė. Kai Gečiau8kas jau buvo j medį įlipęs, policijos valdininkas priėjo norėjo sulaikyti.“ Bu- vusis sale medžio pabėgo,., o Gečiauskas 'nusigandęs iškrito iš medžio ir pateko policininkui. i '• •’Mieste kitoje vietoje medyje rasta įkelta vėliava. Manoma, kad tai jų darbas.Gečiauskas kaliu prisipažino. Jis tik tais pačiais metais buvęs įstojęs į komunistų sąjungą, todėl kad jos vei* kitnas jam patikęs. Vėliatą kabinti niekas jį nemokiu 518 ehelyte sulaikyti Utaųętgftfe pasi^ąttęs nišų laikrašty bijos svarbus veikėjas,'palai* mėtę komunistų proklamaci* “Echo’* kad rugsejo 2 ‘d. ko- kydavo ryšius sU Šiattlių,

■ 1. Eik maudytis į nurodytą -arba gerai žinomą vietą.2. Žiūrėk, kad Vanduo būtų nevešesnis kaip 18 laipsnių Celsijaus.3. Vehgk maudytis vienas, nes nelaimingam atsitikime nebus kas gelbėtų.4. Niekuomet nežaisk vandenyje.5. Po pietų eik maudytis praėjus dviem valandom; bet po-lengvo valgio galima eiti po vienos valandos.6. Prieš pat maudymąsi venk sunkių darbų dirbti.7. J vandenį galima eit ir prakaituotam, bet kvėpavl mas turi būti ramus. Atvėsinti prakaitą galima tiktai nenusirengus.8. Nusirengus nereikia būti ore, bet tuojau šokti į vandenį.9. Maudantis negalima iš vandens išlipti ir stovėti ore, ypač prieš vėją ir vėl toliau maudytis.'10. Saulei deginant reikia galvą aprišti, pridengti.11. Šalčiui pradėjus krėsti“ greit lipk iš vandens.12. Niekuomet neplauk per upę ar ežerą, jeigu užpakalyje nėra valties.13. Ištikus mėšlungiui pakeisk plaukiojimo būdą ir leisk dirbti kūno dalims, kurioms dar nėra pavojaus. Jeigu yra didelio pavojaus, nežiūrėdamas skausmo ištiesk tą kūno dalį, kuri nutirpusi.14. Stenkis visuomet į burną vandens neįleisti, kvėpuok {>er nosį. Vandenyje skęsdamas niekuomet neišsigąsk, bet greičiau plauk į krantą.Einantiems maudytis reikia visuomet turėti galvoje šituos patarimus.
“M. L.”

lininkas, nes jis — Dr. Prel. IĮUm* 
brauskas yra įžymiausias esperąnr 
tininkas, pionierius tarptautinį 
kalbos, šaukdamas jam: Ad UHŠ* .S 
tos annos!!!... šitai drįstu, 
kyti apie jį ir plačiau 
dėlių: Jis, kaip daugelis žind^y- 7 
ra įžymiausias publicistas — lai: J 
krastininkas. Toliau filozofaS' if _ ' 
teologas, net turi laipsnį magiStttt 
Šv. Teologijos. Matematikaš^ilA ' ■ 
ką ypatingai gavo dabar 
tą. Poetas ir... ir kritikas bd 
sigailėjinlo 1 O kaip espęrantiniBj' 
kas, tai jis ir visai žmoniJaKif- 
Lietuvai labai, labai daug pasi- 7 
darbavo! 7 ''iHS

Yra dar daug, labai 'daug nafif 
džiagos rašyti apie, ne tik 
bet ir viso pasaulio ką tik išang& | 
tintą didvyrį, labai gerbiamą’dak* 
tarą, prel. A. Dambrauską; betj 
bet tam reikėtų liet visos jaučių 
odos. Todėl/baigant, lai man. bu*. ?'i 
valia į jį tiesiai, ypatiškai tarti 
šiuos žodelius;

“Didvyri Lietuvos • ’•
Aš iš už jūrių 
Dėl Tavęs nors širdį 
Manąją siunčiu 
Dėl Tavęs papuoštą ? 
Pagarbos lauruoš... r ' UTĮ 
Tu mūs’ išdidybe-
Garbė Lietuvos. : 7'^3
Ir visąjp pasauly
Tu vvras garsus L 7 J

i'Darbuokis Tu moksra • -£ į 
Ir toliau dėl mūs!”

Kazys VidfkatttiaA^
- - - - - - - - - - - - ——

is IR I ‘7-:

LIETUVA
, PER HAMRURG4 
Ant musų pnpnllarių 

---- žramliU ftf 
patarnavimas visose RiertM 
Savaitiniai isplfcukintai 

į j—$203—j



KOLONIJOSE Saugokitės prigavikų.

Parapijonas

Nauja spaustuvė

kunigų

ir en_ery  i jos.ijtf-

XI METAI

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAURAiTĮ. Lietuvis

Rengimo Komisija

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku rie getai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus. :
L. R. K. S. A. Conn. Apskritys, 

liepos 28, 1928, Charter Oak Par
ke, Statė Fair Ground, New Park 
Avė., Hartford, Conn. rengia išva
žiavime. Prašome kuopų ir drau
gijų nieko nerengti toje dienoje, 
bet viri atsilankykite j mūsų išva
žiavimą. šia išvažiavimas Conn. 
valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

visus choristus nuo lankymos į pa
mokas per visą šj liepos mėnesį.

I

Choristai turėsime gerą progą pa
ilsėti, ir rudens metui atėjus turė
sime
tis už muzikos prisirengimui prie 
metinio parapijos koncerto.

Choristas

Vfenintats lietuvis laisniuotas e- 
lektfišiBas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

Šis mėnesis chorui tai atostogų 
laikas. Gerb. klebonas paliuosavo

Atminkime Vilnių!Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme

ar nera- 
. Ne
daug, 

rašymo

,< “MŪSŲ VILNIUS” išeiną kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.

—rri .i <
Kviečiame visus be skirtumo į 

pikniką, nedėlioj, 14 d.. liepos, 
1929,1 vai. po lŪVtųy H«viąų svar
biausias darbas paremti biednus 
suvargusius našlaičius ir siratėlius 
Šv. Vincento Labdarybės Dr-jos. 
Visi jauni ir suaugę važiuokite j 
piknikų ir paremkite suvargsius 
našlaičius ŠV; Vincento Labdary
bės Dr-jos. , . , .

30 d. birželio klebonas kun. J. 
J. Jakaitis pareiškė viešai bažny- 
Čioje, kad atsisako eiti klebono pa
reigas. Žmonės tokią naujieną iš
girdę labai nuliūdo ir didžiai ap
gailestauja. kad kun. J. J. Jakai
tis dirbdamas parapijonų gerovei

Darbai šiuomi laiku eina pras
tai. Prie to ir užmokestis neper- 
didžiausias. Daugiausia avalinių 
išdirbystės. Naujai pribuvusiems 
darbą negalima gauti.

Veikimo jokio nėra. Jaunimas 
neorganizuotas. Bažnytinio choro 
visai nėra, nes suiručių metu jau
nimas sudemoralizuotas.

n 7iiRnM2ri2 i

Birželio 30 d. p-lė Leonora Fa- 
ravičiutė ir p. Antanas Stankevi
čius susižiedavo. Šliūbas buvo Šv. 
Alfonso bažnyčioje, 5-tą valandą 
po pietų.

Pamergės buvo; Katrina Fera- 
vičiutė, Elena Vasiliauskaitė, Ele
na Grochmal ir Teofilė Barniškiu- 
tė.

Pabroliais—Feliksas Fėravičius, 
Edvardaa Stankevičius, Lee Smith 
ir Juozas Graberis.

Po šliūbo buvo surengta vaka
rienė p-lės Feravičiutės namuose. 
Vakarienėje buvo artimiausi gimi
nės ir keli draugai jaunųjų.

P-nai Stankevičiai išvažiavo ke
lioms savaitėms j Virginią. Par
važiavę apsigyvens po numeriu 
3134 Normount Avenue.

P-lė Fe ra vičiutė yra Baltimorės 
lietuvių žvaigždė-daininkė. Daly
vavo koncertuose ir yaidinimuose. 
Jau apie dvylika metų kaip prigu
li prie bažnytinio choro.

Linkime pp. Stankevičiam koge- 
riausios laimės.

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS* trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.

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

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

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

Šežtokas, VytautasvPranekėvičius 
ir Juozas Tamulevičius. *

Taigi, iš šio sąrašo, matyt, jog 
p-lei Rauktvtei nęperblogiausia 
sekas biznio lygis. Sprendžiu, kad 
jos biznis išsivystys į milžiną, nes 
jos daugelio metų patyrimas duo
da jai galę teikt geriausį patarna
vimą pasažieriams, o be to, jai le
mia laimė, nes ji yra vienatinė ir 
turbūt (jei neklystu) pirmutinė 
lietuvaitė Suv. Valstijose, kuri sa- 
vystoviai veda laivakorčių agen
tūrą.

Linkiu p-lei Rauktytei geriausių 
pasekmių jos naujam žygy, ir lin
kiu jai toliau darbuotis lietuvių la
bui. ■ '

30 d. birželio, Šv. Petro ir Povi
lo draugija apvaikščiojo savo pa
trono šventę. Draugijos nariai la
bai puikiai pasirodė, gausiai susi
rinkę išklausyti šv. mišių. Buvo 
graži tvarka. Klebonas kun. J. 
Kasakaitis po šv. mišių pasakė 
gražų pamokslą apie šventųjų Pe
tro ir Povilo gyvenimą.

Po pietų 1:30 pradėjo žmonės 
rinktis j parapijos pikniką. Pik
nikas pasibaigė ramiai, parvažia
vome visi sveiki ir linksmi. Pik
niko komitetas ttuvo darbštus, nes 
susidėjo'iš rimčiausių vyrų. Turi
me bažnyčią, turime gerus žmones, 
bet pavydėjimas dar gyvuoja. 
Ačiū choristams ir jų naujam va
dui už sudainavimą parapijos pik
nike. Natlju choro vadu yra prof. 
K. Bazvs. Pirmiart buvo V. Kan- 
sleris. Pastarasis išvyko kitur.

Rochesterio lietuviai labai myli 
foot-hall, basket-ball, lenktynes ir 
laikraščius skaityti.

šita kolonija pusėtinai apgyven
ta lietuviais, yjenok gero veikimo 
nedaug. Triukšmais lietuviai gana 
pasižymėję. Paėmus, kad ir šį pa
vyzdį. Lietusių bažnytėlė įsteig
ta 1916 m. Per tą laiką jau ketu
ri kunigai yra klebonavę ir nė vie
nas negalėjo įtikti. Pasirodo; kad 
esama didelių didvyrių, arba ge
riau sakant triukšmadarių, kurie 
myli viską griaut ir kritikuot, o 
naudingas darbas jiems nerūpi. 
Birželio 30 dieną apleido mjisų pa
rapiją buvęs apie tris metus kle
bonu kun. K. Zaikauskas. Dabar 
laikinai klebono pareigas eina ai
rių kunigas.- Visiems maloniau bū
tų lietuvis kunigas. Taigi patar
tina pp. triukšmadariams perdaug 
nesikarščiuoti, nes jau laikas ne- 
toįix kad lietuvio kunigo visai ne
bus galima gauti, nes vargiai, ku-

Į <

ris iš gerbiamų kunigų panorės bū
ti tokioje parapijoje, kurioje vien 
tik kartybių taurė reikia gerti

Darbai.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių irtt. Kiekviena- m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinei pabiros.”Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

Šv. Kazimiero parapijos mitin
gas įvyko birželio 23 d. Klebonas 
kun. J. Bobinas atidarė mitingą 
malda. Žmonių buvo daug ir vi
si tvarkiai užsilaikė.

Pirmas klausimas buvo apie ba
žnyčios taisymą. Parapijonys pri
tarė taisyti. Kleb. kun. Bobinas 
pranešė, kad .pataisymas kainuos 
apie $3,000 ir todėl reikia tą sumą 
sudaryti. Parąpijonys sutiko mo
kėti po $5.00 ekstra į parapijos iž
dą. .' -

Mūsų klebonas energingai dar
buojasi parapijoje. Steigia kny
gyną parapijos svetainėje Šv. Te
resės draugijos vardu. Tikimės, 
kad draugijos narės įmokės para
pijos iždan po $5.00 ir sudarys rei
kalingą sumą pinigų įsteigimui 
knygyno.. Susirinkime knygyno 
klausimas liko neužbaigtas.

Parapijonas

Šv. Kazimiero parapijoj įsteig
ta spaustuvė. Jos vedėju yra jau
nas ir energingas darbuotojas Jo
nas Kateiva. Spaudos darbus at
lieka gerai ir gražiai. -

‘ Jaunam spaustuvininkui linki- 
‘ me pasisekimo.

Apaštalystė.

Nesenai mūsų miesto korespon
dentas rašė, kad Apaštalystė nori 
pralenkti kitas draugijas savo 
darbštumų ir veikimu. Birželio 30 
d. turėjo savo išvažiavimą, ūkėje 
netoli Lowellio miesto. Nežiūrint, 
kad ir žmonių neperdau giausia 
privažiavo, vienok pelno parapijai 
padarė $231.26. Kiek teko girdė
ti nuo narių Apaštalystės draugija 
nori įtaisyti virš didžiojo altoriaus 
gražų spalvinį paveiksluotą langą.

Švento Vardo Draugija

* Vyrų suorganizuotas būrys irgi 
reikalingas kiekvienai parapijai. 
Jeigu reikėti} surašyti, visus gra
žius darbus Šv. Vardo vyrų drau
gijos, tai būtų begalo sunkus už
davinys. 'Nežiūrint, kad jau vieną 
išvažiavimą surengei pradžioje ge
gužės mėnesio, vienok vyrai vėlei 
pasirįžo kitą surengti šį liepos mė
nesį, ir visą pelną skirti parapijai.

Choras.

ng, Palangoje, Methuen, Mass., ne
toli nuo Lawrencę.' ' V

’ Vyčiai.
\ i ’
Ką mūsų jaunieji Vyčiai veikia! 

Kuomet Sodalietės kviečia jauni
mą prie darbo, Vyčiai kaipo nar
siausi kareiviai stoja į tą prakilnų 
darbą, be mažiausio pasipriešini
mo.
\ t

domas Kudarauskas Jr., ir Juozas 
Svencunas.

Birž. 19. laivu George AVashing- 
ton, Teodora Debcikienė.

Birž. 29. laivu Leviathan, Leo
nas Kazakevičius.

Liepos 8, laivu Aquitania. Mag
dė Degutienė.

Liepos mėnesy iškeliaus Bene
diktas Gelucevičius, J. Latvys, V. 
Rntkūnas ir Kaz. Žukaitis.

Atkeliaujančių iš Lietuvos pasa- 
žierių taipgi turi gerą tuziną. Vie
na jų, Bronislava Purickaitė jau 
atkeliavo. Bėgy šio mėnesio atke-

Choras.
»* Nežiūrint, kad vakarais Užimti 
prie,’ ‘įvairių v bažnytinės muzikos 
prasplavinimų, choras irgi sušuko: 
“Palaukite, mes.irgi nuo darbo 
negalime atsilikti.”

• Susidarius skaitlingai armijai, 
pradėjo žingsniuoti pirmyn. Eida
mi savo paskirtu darbo kelju pri
traukė ir kitus. Sekėjų skaičius 
kasdiena didėja. Energija stiprė
ja. Dvasia darosi malonesnė. Žo- •• 
džių, Lowellio katalikiškas jaiihi- 
mas parodė norą padirbėti. Žiū
rėsime-kas- iš to išeis. Nebūtų tei
singa prisilaikyti patarlės: “Iš di
delio debesio, mažas lietus.” Čio
nai veikia širdingumas. Kur rasi
me šią dorybę,.tenai rasime ir pa
sekmes.

j M - e» * e. •

-Šv. Jurgio mokyklos mokinių u£ 
baigimo mokslo metų vakaras į- 
vyko pėtnyčios vakare, birželio 21, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Šie vaikai užbaigė pradinį mokslu 
ir gavo diplomus: Julia Dainaus- 
kaitė, Antanina Valutkevleaitė, E- 
leonora Giedraitė, Ona Milinavi- 
čiute, Marijona Varneekaitė, Ma
rijona Petrokaitė, Marijona Domi- 
nikaitė, Marijona Stasaitė, Ona 
Mičiulaitė, Grace Miševičiutė. Ona 
Petroniutė, Ona Jagminaitė, Kon
stantas Kraučifinasr Kazys Jaselio-; 
nis. Vytautas Irakas, Antanas: 
Švendris, Kazys Vičiulis, Stanislo- 
vas Golaup, Aleksandras Pašius, 
Jonas Spaustuvas, Vladas Gustai
tis, Jonas Trylikaitis, Jonas Jokū
baitis, Vladas Markevičia, Jonas 
Jeresūnas, Juozas Majauskas ir 
Boleslovas Čepelionis.

Vakaro programas buvo labai, 
puikus, nes vaikai kurie dalyvavo 
programoje labai gražiai išlavinti 
Seserų Pranciškiečra.

Marijona Petrokaitė gavo dova
ną iš miesto už pasižymėjimą 
moksle. j

Mergaitės visos prisirašė prie- 
Sodalicijos.

Kunigas J. Čižauskas kalbėjo ir 
ragino tėvus leisti vaikus į aug- 
štesnes mokyklas. Taip pat ragi
no vaikus prisirašyti prie Šv. Var
do dr-jos.

Šiomis dienomis atvyko iš kažin 
kur j Šv. Jurgio parapiją koks ap
gavikas ir vaikščioja po namus 
skelbdamas bambizišką tikėjimą. 
Tai yra paprastas apgavikas. Sau
gokitės ir nesiduokite suvedžioti. "

- ■ I Rap.

Iškilminga Puota

- 35 metų šv. Kazimiero parapi
jos gyvavimo apvaikščiojimui bu
vo didelė puota 20 dieną birželio 
parapijos salėje. Dar kaip šioji 
parapija gyvuoja tai tokio bankie- 
to nėra buvę. Salė papuošta gra
žiausia. Stalai nustatyta įvairiais 
gardumynais ir gyvomis gėlėmis. 
Pusė po septynių vakare jau buvo 
■salė pilnutinė svečių. Visi gražioje 
-tvarkoje susėdę linkimai kalbėjosi 
tarp savęs. Aštuntą valandą va
kare klebonas kun. J. J. Jakaitis 
pakalbėjęs keletą ž<xlžių į susirin
kusius atkalba malda. Paveda va- • < .
karą vesti kun. A. Daugiui ir tuo- 
mi prasideda puota. Puotoje daly
vavo virš 600 publikos. Buvo tiek 
sėdynių. Bet sėdynių neužteko, 
tai virš Šeši šimtai.

nustojo sveikatos. Kun. J. J. Ja
kaitis šioje parapijoje nuveikė di
delius darbus: pastatė'didelę gra
žią bažnyčią be skolų, mokyklą ir 
vienuolyną. Prie to daug nupirko 
parapijai nuosavybės. Liūdi parą- 
pijonys. Liūdi ir svetimtaučiai, 
nes amerikonų spauda plačiai ap-* 
rašė mūsų parapijos įvykius. Jei 
turėsiu jėgų tai vėliau parašysiua- 
pie įvykius. Aš manau, kad “Dar
bininkas” bus tąm prielankus. (Vi- 
sumet. Red.).

»
Išleistuvės

Svečiai Kunigai

r Puotoje dalyvavo šie kunigai: 
kim. K. Urbonavičius, kun. F. Vir- 

.mauskis, kun. Vaškelis, kun. A. 
cPetraitis, kun. F. Juškaitis, kun. S. 
Vembrė, dr. J. Landžius ir adv. 
Bubblis. Visi svečiai pasakė po 
turiningą prakalbėlę. Ant galo 
kalbėjo patsai klebonas. Vakaras 
buvo įvairus. Muzika ir choras, 
vedamas J. Žemaičio linksmino 
svečius. Prie to draugijų atstovai 
kalbėjo ir įdavė dovanas parapi- 

k jai. Minėtos puotos surengimu j
Rangiausiai pasidarbavo šv. Onos ;rauskienė, Pranas Kudarauskas, A- 
moterų draugija. P-nas J. Lozo
raitis aukojo visą reikalingą sode. 
Parapijonys aukojo kumpius ir 

•paukštieną. Todėl nereikėjo nie- 
• ko pirkti- Publika išsiskirstė 12

vai. vaakre.

Sykį motina klausia savo vaike 
lio: “Jonuk, kas suvalgė uogas?’

Jonukas gabiai atsako, mamy 
tei: “Jei, mamyte, manęs nemuši 
tai pasakysiu.”

“Ne, nemušiu, tik man pasa
kyk.”

“Nagi aš,” atsakė drąsia*! Jonu
kas.

Taip ir su žiniomis iš Lowellio, 
Skaitome “Darbininką 
sime žinių iš mūsų kolonijos, 
sįranda. Korespondentų 
Vieni ant kitų sukrauna 
darbą.

Čia įvyko gražus vakaras atsi
sveikinimui kun. A. Daugio, kuris 
mūsų parapijoje tris ir pusę metų 
gražiai darbavosi eidamas vikaro 
pareigas. Muzikalę dalį programo 
gražiai atliko mūsų parapijos cho
ras. Prie to kun. A. Daugis gavo 
daug dovanų nuo organizaeijų ir 
pavienių parapijonų. Kun. Dau
gis išvažiavo klebonauti į Athol, 
Maąs. Linkime geriausių pasekmių 
darbuotis naujoje parapijoje.

Nervuotas

' Žinoma VVoreesterio lietuvaitė, 
p-lė Juzė Rauktytė, nesenai įstei
gė laivakorčių agentūrą Worces- 
te^ry. Susidomavęs tuomi bizniu, 
pasiteiravau pas ją, sužinot kaip 
sekas naujam užmanyme. Pradžia 
visuomet esti sunki, nustelbia ū- 
pą. Bet čia, anaiptol, dalykas vi
sai kitoks. P-lės Rauktytės agen
tūra, iš pat pradžių puikiai bujo
ja. Be plačios reklamos, biznis pa
darė žymų progresą.

Per pastaruosius tris mėnesius, 
per šią agentūrą, iškeliavo šie wor- 
eesteriečiai aplankyti savo Tėvy
nę:

Bai. 27, laivu Estonia, Liudvi
kas Štreimikis.

Geg. 1, laivu Mauretania. Vikto
rija Purvinskienė su dukrele Rū
ta. 7;

JUOZAS J. 01RSA
LIETO VIS GRABORIUS I

Telkia patarnavimą.laidotuvėms iri 
Iiirendai'ojamautomobiliusvestu-j 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
mama. •
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St 

(ant 3-čio aukžto) Tel. Cedar 49531

Geg. 18. laivu Lituania: Matilda 
Adomaitienė su .sūnum Vytautu; 
Adolfas Tamošiūnas ir Barbora 
Tamošiūnienė.

Geg. 25, laivu Leviathan, Juo
zas Rečiūnas. v

Birž. 18, laivu Lituania: Ado
mas Kudarauskas, Janina Kuda-

Šv. Komunija.

Šį metą iš priežasties 
permainų parapijos mažų vaikelių 
Pirmoji Šv. Komunija ir iškilmės 
atsibuvo birželio 16-tą dieną. Pri
einančių prie Šv. Komunijos buvo 
berniukų 14 ir mergaičių 14. Įspū
dis gražus. Mažučiai pasipuošę 
baltai, altorius paskendęs baltose 
gelese, jausminai žmonių ūpas nu
statytas, choro švelnus giedojimas 
pagražino visas apeigas. Nežiūrint 
kad ir maža kolonija, mažoje ska
lėje rengiama, vienok tas.visas ma
žumas palieka didę nepamirštam?, 
atmintį katalikų širdyse.

Sodalicija.

Jaunimas čionai nepaprastai 
bruzda., Kiek pas juos atsiranda 
noro darbuotis parapijos labui. 
Nesenai jaunimas saunoriai susi
rinkę netarė surengti parapijos 
naudai didį išvažiavimą. Merginų 
Sodalicija deda nemaža pastangų, 
kad šis išvažiavimas parapijai bū
tų pelningas. Išvažiavimas, kiek 
teko girdėti, įvyks liepos 28-tą die-

“MLTSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir 'nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą. ,“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.

PHILADEIPHIA, PA.L
. Į.-;y

Šioje kolonijoje Pranas KAh- 
drotas yra uoliausias katalikiškos 
spaudos platintojas. Jis jau per 
7 metus platina spaudą, tik nesi- 
garsina. Yra ramus ir malonus 
žmogus. Tai pavizdys kitiems ka
talikams. Lai Dievas jam padeda 
ir toliau taip gražiai darbuotis ka
talikiškos spaudos darbe.

Spaudos Mylėtojas

Kas ugdytą Jumyaė B rolial-Ūžjur Ie
čiai meile ir prisirisimą prie gttato- 
MOS Salelės Lietuvos? Ku ftftolat pa
laikytą patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugaj?.. -

— Tai dar prieė Didijf Karą pla
čiai žiuomas ir visą mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitrftžtis 
“Šaltinas.’' Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“Šaltinis-’ eina Marijampolėje (Lie-. 
tuvoj) kas savaitė 20 didelią pusla
piu, ir kaštuoji metams Lietuvoje tik 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis" nori tapti' dvasintą tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos suuui su 
ąavo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “žalti- 
ufu," paraityk Išliką tino- adresu: 
“šaltinis" Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-r| skeipažlnltnul nemo
kamai. o susipažinęs daugiau su* Juo 
niekuomet neatskirsi. '■

Su pagarba.

Liepos 3 d. š. m. šiaurės Lietu
vos. badaujančius gyventojus su
šelpti Šv. Petro ir Povilo Dr-ja au
kavo 30 dolerių. Taipgi aukavo 
šie nariai:

Po $2.00: Ant. Glebaučis, K. 
Šimkūnas.

Po $1.00: J. 'deckas, A. Pada- 
liavičius.

Po 50c.: J. Deveikis, F. Dzimi- 
da, J. Lekecnskas, A. Nakutis, A. 
Nalivaika, P. Klimanskis, K. Rė
minis, A. Kraskauskas.

Viso 40 dolerių. Aukos pasiųs
tos. Nuoširdžiai tariame ačiū, au- 
kotojms,

H ‘ Mokinių Vakaras
; ? ---------

j&v. Kazimiero parapijos mokyk- 
C-'loa mokinių vakaras buvo 16 die- 

pą birželio. Programas buvo ilgas; 
- mirus ir stebėtinai gražus. Pro- 
;>|ramą išpildė mokiniai bei moki

nės. Prie to, gražus būrelis gavo 
diplomus. Pasižymėję moksle ga- 
r gražią knygą dovanu. Kun.

Jakaitis išdalino diplomus. 
jĘIors tą dieną buvo oras labai šil- 

^tas, bet žmonių buvo pilnutėlė sa- 
MIS. Ypač tėvai atėjo pasidžiaugti 
L- $rba jiasigerėti savo vaikučių pro- 
f|^aBa. Kalbe j o kun. F. Strakaus- 

kas, kun. dr. J. Navickas ir klebo- 
CjiSS-kun. J. J. Jakaitis. Vaikučius 
-.taip puikiai išlavino šv Kazimiero 
.Seserys, kurios čia mokytojauja. 
Baigiant programą visi bei visos 
mokiniai užbaigė vakarą Lietuvos 

šbimnu. Laike programo pianu Iv- 
^oėjo vargonininkas J. Žemaitis.
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LIETUVIAI KOMUNISTAI 
PASIDAVĖ ŽYDELIŲ 
J DIKTATŪRAI

Komunistų partija Amerikoje 
ja naikino tautines frakcijas, jų 
arpe ir lietuvių frakciją, s Taigi 
nūsų komunistai dabar tarės 
klausyti žydelių diktatūros. Sa- 
varankiškumaa ųereikalingas.Taip 
elgiasi visi diktatoriai. <

L.RXiray«
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XIV-TAS SEIMAS

^7
1

PESTVMBS KOMUlflST 
SĄNDARIE0IAIS NEI

Lietuvių komunistų su sandarie- 
čiais peštynės už vietą« laisvama
nių susivienyme eina visu smarku
mu. Komunistai išspausdino san- 
dariečių agitaeijinį - laišką, kurta
me ir jie agituoja už savo , parti
jos kandidatus. Partijinė kpva 
grųįčiausta prives susivięnymą 
prie skilimo, arba bolševikai pasi
ims ji į savo rankas. Turi būti 
sandariečius ir Dievas baudžia už 
sistematingą katalikų/ šmeižimą.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-sis Seimas įvyks rugpiūčio 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 karteris, 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 naudingų 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.

■ SU

. jum iinNA mokykloje

Pirmadieny, jiępbs 8 <L atidary
ta So. Bostono lietuvių, vasarinė 
mokykla. - "Vaikelių akirątymas į 
skyrius* įvyko^tHcj po iškilmingų 
|v. mišių, kuriaą laikė kleb. kun. 
F. Virmąuskią. 'Taipgi pasakė ir 
pritaikintą mokyklos atidarymui 
pamokslėli* '* ' '' j

Pirmą dieną vaikų į * mokyklą 
atėjo apie* pusketvirto šimto.

Šiandien atėjo daugiau, o iki pa
baigos savaitės gal bus apie 500 
vaikų.

Mokytojai didžiuma tie patys.

PELIKSAS IR KUPSTIS § 
. WATERBURIN

Pirmadieny išvyko biimio rėika- 
Įafe į Waierbury, Conn; 'Feliksas 
Zaleskarf'ir'A. Kupstis;Išvyko 

;“l 

pie trėčiadie&y.
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Sandaros seimas nutarė palaiky
ti Pronskų, bet jis pabėgo grei-,Nauji yra šie: prof. Pranas Gali

nis ir mok. Kavoliūtė.
Patartina tėveliams savo vaike

lius siųsti į šią mokyklą, o pama- 
tysė kaip metų pabaigoje jūsų vai
keliai bus žymiai pažengę lietuvių 
kalboje. ~ -—— —i

Registracija bus visą šią savai
tę.

čiau negu nutarimas tilpo organe. I

Sandaros turtas toks “didelis,” 
kad jis paliktas tik kaipo infor
macija. __

Sandaros centro pirmininku iš
rinktas laivakorčių agentas p. 
Sukšnaitis. Dabar tai jau “siur” 

sandariečia! plauks Lietuvon. Tik 
klausimas ką jie padarys su savo 
turtu, kurį seimas priėmė kaipo 
informaeiją? ;

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SU VAŽIAVIMAS
Nukeliamas iš Liepos 28 dienos 

Į Rugpiūčio 4 dieną

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas nukeliamas dėl 
sva'rbių priežasčių iš liepos 28 d., į 
rugpiūčio 4 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, Rogers St., Lovvell, 
Mass.

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

Tad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba

ir 
ir

PARSIDUODA .
SO. BOSTONE—4 šeimynų namas 

2 krautuvės, ant kampo 365 Second
191 F Sts. Rendų neša $1,680 j metus.

Taipgi po num. 228 E St, 3-jų šeimy
nų namas ir 144 Seventh St 1 šeimy
nos. Rendų neša $1,440 i metus. Yra 
trijų karą garadžius ir didelis jardas.

4VOLLASTON—2 namai o 1 šeimy
ną : vienas ant 144 W. Elm Avė., kitas 
367 Billing Rd. 2 karų garadžius ir la
bai gražioj vietoj prie pat byčių. Ren
dų neša $1,080 1 metus.

Kreipkitės dėl informacijų pas W. J. 
JAKŠTAS, 308 — 4th St, South Bos
ton, Mass. Tel. S. B. 1224-W. (L.-12)

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos Paskolos Bonų 

kuponus priima už pilnus 
jinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
}>arduo&am po $5. Pinigus į 
Lietuvą'*arba Lenkijų nu- 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštų. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima į Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės

X

Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir vi^i keliaunin
kai užganėdinti. Lietuviai 
abai pamylėjo laivą RE- 

PUBLIC. Visur yra gerai 
iet namie -už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi^tai atva
žiuok į Brocktoną. Norį turė
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
<us mūsų krautuvė j. Tvirtink 
dokumentus pas mus. nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main Si., Montello, Mass.

,3*p-
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VĖL NAUJA PORELE
So. Bostone meilės dievaitis 

smarkiai sukasi jaunuolių tarpe. 
Jau viešai paskelbta, kad Pranas 
Duoba veda p-lę Oną Ambroziutę. 
Abu amerikonukai, bet geyi lietu
viai. Pranas Duoba keli metai at
gal yra dirbęs “Darbininko” ad
ministracijoj. Mūsų jaunuoliams 
linkime laimingai sulaukti garbin
gos jungtuvių dienos ir po to su
kurti gražią lietuvišką šeimynėlę.

GANDAI AR TEISYBĖ?
So. Bostoniečiai plačiai kalba, 

kad dar du uolūs mūsų organiza
cijų darbuotojai irgi greit žada 
pamainyti “stoną.” Jiedu kol kas 
tuos gandus užginčija, bet tai pa
prastas dalykas užginčyti ir prie
šingai padaryti.

Kol kas jų vardų neskelbsiu, nes 
dar gali pakenkti. Ir be paskelbi
mo atspėsite kas tokie. “Good 
luck!”

•»
: •

K.

9

Tel. Market 0609

REIKALINGAS VAIKAS 
baigęs grammar mokyklą, kuris bučer- 
nėj tinkamas dirbti ir nori būt biznie
rius. Turi bot teisingas ir gerą tėvą. 
Darbas ant visados. Kreiptis: 123 N 
St, So. Boston. Ilt-S)’

r

r-
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Tai Didžiausios Vaišės *
X Į ; _ ^etų I: į
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sutūnytu” automobiliu.’ Grįš a-i
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1TKT.ATM* 1

t
e
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Pereitą savaitę dirbtuvėje p^ A. 
Šejevkai mašinos ratukasį trūkęs, 
sužeidė akį. Išrodo, kad akis ne
bus pagadinta. Linkiine sveika
tos.

PENKIAIS BUS’AIS Į 
PALANGĄ

So. Bostoniečiai vyčiai ir paša
liečiai svečiai liepos 4 d. važiavo į 
rH. Vyčių gegužinę “Palangoje,” 
Lajvrence, Mass. penkiais bus’ais. 
Vieną bus’ą pripildė L. Vyčių 17 
kp. sportininkai. Kelionė bus’ais 
buvo gera ir maloni. Tik vieną ir 
tik vienas bus’as gavo “flat tire.”

Palangoje turėjo “good time.” 
Keletą grįžo su prizais. Tikiuosi, 
kad kas kitas parašys plačiau.

Rap.

JUOZAS SEREIKA
a : f

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

” Ku-

202

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

“D-ko” Adm.

- K4 TIK IttJO IĖ SPAUDOS NAUJA KNYGA
■% «. » i • j ' • - ■ • * j.’'

-----2^?, VARDU

XXIX-TAS TMPTMTINIS EUCHARISTINIS • 
IDHGlESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. L C.. ,
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus atka
kite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINI8TRA0UA J. ’
366 West Broadmy, South Boston, Man.
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DOLLARDAYJ
•* 1 KIEKVIENĄ PTEMADIENI 
« r . IR PENKTADMtNr 

“ Nantasket Beach
•»' ' Here’s What Yču Get Por

S 0NE D0LLAR > 
i KdlenS l aid pusi ant kąralld- 
' i ’ “ - “

K. W . Garlaivių Kompanjos'
; j Dykai Išariau į Paragon 

«* ; Parką
;A IUtie on tlie Gluut CoUster
—Bed MHl—Hilarity Hali— 

«»■ ĮC i rele S w i n g—Merry-Go- 
.Round—The Whip — Custer

•’ *»

M

v <
, iĮVAIRIOS KNYGOS

Maūdagųmąa-^vairū pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Stanhi- 
kynas '____ _—........... , 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybe—pažinimas tikybos, jos 
)rivalUmų, ypatybių ir tikro

jo .kataliko priedermės. Para
šė-Kun? Jėzuitas F. CozeL_30c.

Huckleberry, Finas—-labai į- 
dami apysaką--------------------- 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------------f

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos žiups
nelis) su paveikslais, 
vių kalbon išguldė Alyva----- 1

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.^Pąrasė 'Uosis____45e.

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

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

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. --------------------- :

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pą 
įrašė kun. V. Zajančauskas—50c 
I / 7 ,

Apsirikimų Komedija. Atsi- ' i r 
tikimas iš Amerikoniško gyvo • < 
nimo. Išguldė Lapštaus Vai
kas------------------------ t———10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver- 
tė J. Gerutis--------------------- 40c. -'-I «

Gamtos Pradžiamokslis — £
IDr. A. Vileišis--------------------_50e, .p
| Limpamosios Ligos ir kaip _ 
Įnuo jų išsisąugoti? Parašr < \ 
I negyvoji gamtą: žemė, van- •') 
Į duo, oras. Parašė J. Baronas—50c. “ J 
I Mūsų Laikų šventoji, šv. 

.$1.501 Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ----------------------------;

T:pt,, 1 Patrimpo Laiškai. — Išleido------—-
50c [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. Vertė 
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1SU.9 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ___________ ___—25c

Moterystės Nesuardomybė. J, 
Lesauskis. Šv, Kąz. D-jos lei- 
dinys, Kaune __ __ I_________ 10č.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius______________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.

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

, Leiskite Mažučiams Ateiti 
.Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
1 nas--------------  ______________ 40e,

Mūsų Dainiai. Parašė KA- 
I zys Puida________________ 50e...

Anderseno Pasakos—su pa- 
Iveikslėliais----------------—------20c.
Į Trumpa Lietuvių. Kalbos Gra- 1 
matika. Paaršė J. Damijonai- 

ItiS__ ___ :___________________
Europos Istorija. Vertė J. 

Lndziulaitis________________ 50c.
Iš Kelionės po Europą ir 

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50'
TEATRAI

I Giliukingas Vyras—2 aktų 
[komedija; parašė S. Tarvy-
I das_____________________ —25c<

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks-
Imų komedija. Parašė Seirijų 
[Juozukas __________________ 25c.
I Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak

I tą. Parašė Seirijų Juozukas—35o» 
| Sniegas — Drama 4-rių ak- 
| tu. Vertė Akelaitis _ ____ l_40c.
I Esumas—3-čia dalis dramos 
[“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c,

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ___________ 1________30c

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

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
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________________ i

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

Vaikų Teatrai; dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 

■mę. Burinko -S.’ K, D. ir N—156. 1 
-Vaikų Teatrai: daliu TT« iy, .

Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir NLLIS^

MALDAKNYGĖS' r
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais) --------------506^

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)----------------------------50fc

Mažas Naujas Aukso Alto
rius —: baltos (ccluloidos vir
šeliais) __________________ ŠLOO

Y-. -. I - - .
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Visi Laitai .Vwo Rrhocs Wharf,
Boston

K.

NAUJI PINIGAI BUS PALEISTI 
CIRKULIUOTI LIEPOS 10 ,

Trečiadienio ryte, liepos 10 d. 
bus \ paleisti ęirkuliuotį. nauji pa
perimai piųigai. Nepamanykite^ 
jeigu kas jums paduos pąują pini
gą, kad tai cigarų kuponas.. Nauji 
poperiniai pinigai yra daug mažes
ni už senuosius, bet f£nt jų pa
veikslai daug aiškiau atspausdinti.

Washingtono paveikslas at
spausdintas ant viend dolerio bi
jos; Jeffersono ant dviejų; Lin- 
colno ant penkių; Hamiltono ant 
dešimties ir Jacksono ant dvide
šimties.

Vyriausybė mano, kad nauji pi
nigai bus sunkiau perdirbti arba 
padirbti. Be to, valdžia kasmet su
taupys apie du milijonu dolerių 
jų padirbimui.

4

Rltte—Scooter — Cuterpillar—• 
and the Hey’ Day.

** •" • Outdoor Concert and 
Vaudeville Acts

M ;iš didžiausią ‘Bretono laivų j 
“ ; Amerikos puikiausi vasariui

: reąprtą
w ALL FOR ONE DOLLAR 
** Dolerio Dienos Tikietai- Gert 
J*' ...__ Tik Ant Tos Dienos Kada
,«9: 
>• 

M-

f ’Ėlrfct k-----------
’ Atvažiuokite Dolerio 

Dienoje į
PARAGON PARK — . 

NANTASKET BEAGIl I
. Kompinacijos t i kietai i>ar<lavi- 

■ nejauti tiktai RoUės tVharf, 
Bostono ofisuose Nantasket

♦ -
to-

V^’ Beaeh Steamboat Kompanijos.
to- t

<e-

vt-
w-
v*
to-

t
I

r

nų pinigu' inažai "beliko"'JiAuliaci- 
joj. ••••*

_________ U_____ :______ '

KAINOS NUPIGINTOS Į 
NANTASKET BEACH

Nupiginimas Nantasket Beach 
Steamboat linijos buvo paskelbtas 
per kompanijos valdininkus.

Tūkstančiai ekskursantų gali 
naudotis šiuo nupiginirfiu.

Ąntradieiiiaisir ketvirtkdieniais 
tik 50c. į abi pusi. Pintadienis ir 
penktadienis yra • -žinCMeš1 kaipo 
“dolerio dienostaip kičTiš viso 
susidaro 4 dienos kas savaite ku
riomis galima naudotis šia proga.

Sekmadieniais ir holidays pasi
lieka po 50c. į vieną pusę.

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
kelionė pabrangs. Į vieną pusę bu
vo 35c., dabar 50c.

• r •

>

...

■
■

85c.
*■£38

HYDE PARK
2-Jų šeimyną namas po 6—6 kamba
rius. Su įtaisymais ir 38,000 pėdų že
mės. Galima dar keletą namą statyti. 
Bamė dėl 3 karą ir daug vaisinių me
džių. Turi būt greit parduota. Prekė 
$f>,500. įnešti $2,500. Matykit B. KON- 
TRIM. 120 Marine Ild., So. Boston. Tel 
2483-1V. > (L^lŽi

PARSIDUODA
Naujas 1 šeimynos 6 kambarių na
mas. Visi įtaisai. Garadžius ir 1 
akras žemės. Gera vieta ir geras 
pirkimas. Kaina tik $4,900. 10
minučių nuo gatvekarių ir Blue 
Hills. D. KAIDEL, High St., Ran- 
dolph, Mass. (L.-16)'

KENTĖJO PER 5 METUS NUO 
GASŲ ANT SKILVIO. .

Advokatas Bagočius su šeima 
išvažiavo atostogoms pas savo mo
ters tėvelius ant ūkės Pittsbūrge. 
Sugrįš 1 rugpjūčio (Auguąt)^ > Jo 
biuras bus atidaryt ašį ^rjręikąjr^ 
esant, jam nesant namie, dalykai 
bus tvarkomi jo pagelbininkų ir 
advokatų.

Rep.

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

Mandagumas nieko nekai
nuoja, o visa perka.—L. 
Montaigne.

, P-nia Francis Btaekmon. Clemons, N. 
sako, į 3 dienas prašalino mano per

5 metus kentėjimo nno skilvio trobe
lių. štai yra jos Žingeidus laiškas: 
“Aš turėjau trobetlo sn gasais ant skll- 
vip per 5 metus. Aš negalėjau valgyti, 
man skaudėdavo skilvys. Taipgi mano 
skilvys sutindavo po valgio, vartoda
vau visokias gyduoles, bet negalėjau 
aftfikhityti ‘ »po nennrtėrtFų 'gasų. Po 
vĮrtopmo Nuga-Tone pčr STIienas, aš 
pdjutau. .rpdoR, tudę naują skll- 
vj-,ir tai buvo pirmas pegėlftėjimas per 
5 metus. Nuga-Tone yra geros gyduo
lės 
iitt
• * _ , w r,__ -__ ,
metų; per tą talką Jos pagelbėjo ■ virš 
miliono vyrams ir moterims ir grąžino 
Jiems sveikatą Ir sttaromą. Nieko nė
ra geresnio nuo prasto apetito, blogo 
vidurių nevirškinimo, raugėjimo, vidu
rių užkietėjimo, svaigulio galvos skau
dėjimo, skilvio trobelių siwų’ intiitj 
ir pualės, i«ltaMyąB<r wHpHmo-Ir *«vo>

J“* • r 
gyduolių purdavlnėtojus. ' Jei jūsų. 1 
tHfrn neturi Jų. tart Rs
sakytų Jums iš obelio vaistinės.

vj.ir tkf baTO pirma pegriMJimas per 
!» mtrilii. ^nora-1'rtnzi vru crornc mrrlnru 

žmonėms; kurie < turi skilvio tęube-

UgaZTone tari paiko rekordą per 40

1 t
- ■ >
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/
dykai tikletal kasdien į 
I’aragon Parką su kiek
vienu Boat Ride Tikietu 
pirktu j Naptasket Beach 

“TRIKERTE KELIONE” 
Boston—Salėm Willows 

Nantasket Beach
Puikia iiniu kelionė ant 
Boston llarbor kas treėia~ 
dieny, ketvirtudieny ir 

sekmadieny
Laivas išplaukia nuo 
Uowes U'harf .JO iki ryte j 
Salėm Willows; apleidžia 
Salėm Willows dėl Nan
tasket Beach 1:45 po piet 
t patarnavimas j Bostoną 
kas valandą) apleidžia 

• Nantaskrt dėl Salėm IVili.
ows 6 vai. vakare. Aplei
džia Salėm \Vilknvs j Bos- 
tonį 8 vai. vak.
Kainos nupigintos — į 
ūbi pusi Salėm Willows 

į Nantasket Beach 
-$1.00

Boston, Salėm Willows, 
Nantasket Beach and 

'į'R'etūrn '' 
$1.50

Dykai įžangoK tikietai i 
pa ragon Parką

to- i 
to-rj 
to
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. to- | 

. «e-. J
Vi- ‘‘

W j 
to<' 
ta- 
to-
«e- 
to- 
to-

E PLYMOUTH
Laivas išplaukia kas dic- 

to-: na ir sekmadieniais išsiri
to- 
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80-Mylių Kelionė į Kur 
Pirmieji Keleiviai 

Atvyko

riant pirmadienius 10. v. 
ryte nuo Rowes Wharf.

Kainos Nupigintos 
į abi pusi 

$1.00
Sustoja pusantros valandos 

PlynH>uth’e .

SAIL & DANCE
Kas Vakarą. Ant Dide

lio Laivo

u Mayfbwer” 
(iriausia šokių muzika Nau
joj Anglijoj įht “MAYFLO- 
WER OOMMODORES’’

Kaina $1.00
Laivas išplaukia nuo Rovves 

\Vharf S:XO vai. vak.
Sugrįžta 11 vai. vakare 
Šokiai Iki Vidurnakčio 

VAKARIENE NUO 8 V. V. 
ikj 12 v. v.

Saurusaitis________ 25c.
Knygelė — su pa- 
__________________ 30c.

Patyrimai Didžiojoj'

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

- 8 lekcijos . .*■$ 5.00 
Liomue kursM .....$10.00 

Išsimokyk su musų naujais.karais 
Mes užtikrtuam itaekyti iki kol

to-

</>

$$ $$$$$$$$$$$$$$

e

LIETUMS ą

IL

LIETUVIAI MOKYTOJAI 
579 Trcmont Street, Boston. 

Kasipas Unlon Park 
Atdara vakarais ir sekmadieniais, 
s f Back Bay9152

f*

r

ItV-'
Nuga-l'nne yra- vanrluodMio* um vteu» 
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D ANIEL J. FITZ8ERALD
PLŪMBING IR HtATING
. FURNĄC3C IR PEČIUS ■

Į. AottMM 4r 

332 Broadvay.
:• t'i :
■ I TM. South Bootoa 2870
. ---------------
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ŽENKLAI
, ą s - 

*.Ą ko

:____ (•» •'■o- iL-j
Geras tėvynainis priralo 

, tartu Lietuvos mlecfų jten- 
kjus. Yra lndotnu su Xli '■ 
•uslpall ntL Juos gal Ima j 
vartoti kaip atvirutes.-žen
klai yni tam tikrame sąsiu- i 
tinyja, U viao yra 40 lenkių.''

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” J

•AR*. ’ .* *|l:*i
x ■___ -i_ < ii d

mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kokskį parengė S. Kaimietis_ 15c. I

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

Katalikų Bažnyčią ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ____________50c. I

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis _______________________25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas—25c. j 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

Laimė -t- (poema). Parašė 
Vaitkus_____ J.---------------------50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis -----------50c.

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

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

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

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

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

Dangaus Karalienė. — Su
rinko ’ Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ________—u___ ILOP
—ir Pasak-njiįriRi ą- . 
pie Kūdikėli Jėzų. Vertė kun. 
V,. Įmlikauslęps 3 aj nu., ,t. .-—50c.

žmogus ir Gyvuolys. Para*
ŠA-kun. P. Bpčys -t--.—  —30c. 
”ySoe6lizmas įr. Krikščionybė. 
ĘpdfįrV'. Jurguęio --------- -—10c.
-Ė^Us UetuVoje, Parašė S. 

Kaimietis  _________________ 10c.
•felementorius ir Vaikų Skai- 

tymėftai. Išleido M. Paltana- 
vičm ----------------- ;----------- —25c.

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

I 1“*#® Apdraudą. Parašė J.-3 ą. pliauskas ----------1-------- 5c.
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MEDIS

dar 2236 tarmės.

LAIDOJIMUS

Valdyba

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

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

mas įvyks trečiadienį, rugpiūčio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tO8 kp. susirinkimas į- 

vyks liepos 14 d., tuoj po sumo& 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
neB yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

BALTIMORL, MD.
Liepos 14-tą dieną, sekmadieny, 

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

Lietuvis Graborius

P. J. AMJNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynas narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. - -

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 21-mą, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me 'gražų pavyzdį kitiems.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Vytautui, Worcester, Mass.— 

Tamistos žinutės į pereitos savai- 
tės'numerį suvėluotos. Netilpo.

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rugp. 2, 7 :30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

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. Be to, gei 
proga užsimokėti duokles.

Valdybe

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

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

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

mas įvyks rugpjūčio 4 d., tuoj po 
Antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
n»gp. 4, tuoj po sumas, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

DBTROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 21, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Vist 
kuopos nariai- yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 28 d-., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vvks rugpjūčio 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

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

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ii 
SKAITYKITE

ifliiiCII I AlFDloTIM

Ameriląoj—124. Be to

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
ąi kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo- 

j k€ti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

WATERBURY, CONN
Liepos 28 d., 1 vai. po pietų į- 

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

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

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

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės” Administracija. BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks liepos 26-tą d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir Southv4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

ATSIMOKĖJO
Senas profesorius likęs našliu ir 

nors visą laiką praleisdavo astro
nomijos moksle tačiau išsirinko 
jauną gražią mergelę su kuria ir 
apsivedė. Viskas būtų buvę gerai, 
bet senukas tukėjo du giminaičius, 
kurie buvo studentai ir praleidinė- 
jo vakacijas pas profesorių? Prieš 
išvažiavimą jaunuoliai nutarė pa
sijuokti iš savo dėdės ir parašė len
toje:

PHILADELPHIA, PA
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny. rugpiūčio 2. 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

PIRMA SUSKAIČIUOS
— Už valandos būsit prie alto

riaus, tai ;dabar duodu dešimt 
tūkstančių litų, bet turi prisiekti, 
kad visada būsi geras mano duk
teriai. .. 2 I

— Palauk, leisk pirma suskai
čiuoti, ar yra dešimt tūkstančių.

“M. L.”

•
 kūrinos paveda 
mano prižiurčji- 
mui, visuomet 
būna patenkint! 
Ir sntanpina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir vlsnr 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, liepos 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį, atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

TEISINGAI KALBA...
Moteris klausia gydytoją: 
— Ponas gydytojau, ar iš

Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!
. “Mūsų Laikraštį”1 leidžia KA

TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.
“ Mūsų Laikraštyj e ’ ’ rašo ge

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

“Mūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 

.pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsieny j (taigi ir A- 
aaerikoj)—-trigubai brangiau.

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

KRAUTUVĖJE •
Pilietis — Ar neturite raudonos 

maliavos.
Pardavėjas. — Argi nežinai kur 

gali atsidurti už raudoną maliavą.
Pilietis (nesuprasdamas).—Kur

gi?
Pardavėjas. — Gi Varniuose ar

ba kalėjime. “Uk.”

Ar»bijąje auga vienas la
bai*; keistas augalas, - kurio 
žiedų š&Elos verčia žmogų 
ąkaniai juoktis. To augalo 
sėklas ^arabai džiovina, su
trina į miltelius ir vartoj d, 
kaipo uostomąjį tabaką. Pa
uostęs to “tabako,” žmogus 
pradeda juoktis iki ašarų, 
šokinėja, lyg didžiausio 
džiaugsmo kupinas,*po to už
miega ir atbunda tik po ke
lių valandų. Arabai tą au
galą . vadina “linksmybės 
medžiu.” “JI. 7?.”

C. BROOKLYN, N. Y.
Liepos 28 dieną, tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

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

kimas įvyks rugpiūčio 4-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

“Išmintingas dėde astronomai! 
Tu žinai kas danguje dedasi, o ne
žinai kas-tavo pačią balamutina.”

Senukas patėmijęs tokį parašą 
lentoje, parašė žemiau: .

Tai niekis mano vaikeliai-. Kai 
aš buvau jūsų amžiuje, tai bala- 
mutinau jūsij motinas. “Ūk.”

BROOKLYN, n. y.
Pirmadieny, liepos 10-tą dieną, 

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

Valdyba

tik
rųjų taip yra, kad vedusieji vyrąi 
ilgiau gyvenu negu nevedusieji?... 

Gydytojas maloniai atsako:
— Ne, gerbiamoji tamsta, jiems 

gyvenimas tiktai atrodo ilgesnis...
“T. B.<’

nos pkšto; .ženklas, išleistas 
1856 metais. Šiuo laiku tėra 
tik vienas tokių ženklų eg
zempliorius, . priklausantis 
Urturui iš Utikos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių. •

Taip brangus ženklas ka
daise buvo rastas mokinio 'V z 
ant voko jo dėdės, miestelyje 
Džordžann. Mokinys parda
vė ženklą vietos kolekeione- 
riui už 10 centų. Vėliaužen
klas pateko į pagarsėjusią 

1 ____

barono Renofjerio fon Fer- 
rariaus kolekciją, kur išbuvo 
ištisus 40 metų.: , . . \

Reikia pasakyti, kad šitas 
ženklas — toli ne pirmykštės 
išvaizdos irtrielybės, su ap
draskytomis kertėmis ir tau
kuotomis dėmėmis. “R-tas”

- Paryžiaus policija susekė 
neseniai vieną Įdomią 
“mokslo” Įstaigą — slaptą 
tarptautinę vagių mokyklą. 
Toje mokykloje buvo dėsto
mos Įvairios to arrtato šakos: 
vogimas, plėšimas, įsilauži
mas, nepadengtų čekių išra
šymas, Įvairūs “moksliški” 
būdai apiplėšti nedegamą
sias geležines spintas ir tt. 
Policija ištyrė; kad pasku
tiniu laiku įvykusios Pary
žiuj vagystės ir plėšimai — 
tai vis tos mokvklos auklėti- Z * —-
nių praktikos darbai.

Mokyklos “direktorius” 
tuo tarpu nesuimtas; Pary
žiaus plėšikų’ tarpe jis yra 
žinomas, kaipo puikus to 
darbo žinovas. Tai kažkoks 
Juozas Brussa, pasižymėjęs 
savo žygiais New Yorke. 
Londone, Paryžiuj, Romoj, 
Bueųos-Airese, Vienoje ir 
kituose didmiesčiuose.

Policija spėja, kad, pabė- 
i gęs Į kitą valstybę, jis vėl 
I užsiims panašiu “profeso

riavimu.” “M. R.”

“UKININkAS” nes |
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- į 

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais , 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

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

“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. • į

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

KEISTAS PAMALDŲ
BŪDAS .. , •

Krikščionims keista alio- I
do, kad žydai savo maldyklo
se laiko kepures ant galvos. 
Kągi pasakytų apie mahome
tonų Mozabitų sektą, kurios 
nariai eidami šventyklon nu
simauna kelnes.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

, to jas, Real Estą te ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, liepos 25-tą d., 

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

Valdyba

VIZITĄ Į NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

S
 Atsilankyk, paražyk 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 (Skalno.

Dr.Graily,327JZ^.
ValaMOtt Antradieniais, ketvirta- 
dianiaig ±r žežtadlenlalg 10—12 ry-~ 
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

BENT PAŠARAS
Pietų Afrikoj buvo paste

bėta, kad besiganydami kal
nų šlaituose galvijai ėda vie
no kalno žemes. Vienoje 
vietoje iš kalno jau dingo a- 
pie 10,000 tonų žemių. Šio? 
savotiško pašaro pavyzdys 
buvo pasiųstas ištirti Pietų 
Afrikos žemės ūkio ministe
rijai. Paaiškėjo, kad tai y- 
ra tam tikros rūšies molis, 
turis savyje didelį kalio ir 
kai kurių mineralinių drus
kų nuošimtį. Dėl to spėja
ma, kad galvijai, pažinę to 
molio maistingumą, pradėjo 
ji graužti. Šis molis yra be 
skonio ir lengvai sutrinamas 
i miltelius. “M. R.”

fe~ Penkioliktojo amžiaus pra- 
; tižioje (1410 m.) lietuviams 
y. Sumušus kryžuoeius ties Žal- 

■ giriu (Tėnenbergu) Prūsi- 
r? joje, lietuvių laimėjimui at- 
££ minti buvo pastatyta maža 
- koplytėlė. Laikui bėgant ko- 

- -plytelės sienos pradėjo griū- 
jjį- tu Žmones lankiusieji tą vie- 
fe tą, įtikėjo kad šventa ir ste- 
M būklinga esanti vieta, nors

* ^ * *

tik liekanos koplytėlės pra- 
f eiti pasakojo. Kasmet antrą

ją sekminių šventės rytą su- 
/ sirinkdavo daug žmonių ir 

į ligonių, kurie nusiaudavo 
kojas ir kartu su lazdomis 
sudėdavo ant "'koplytėlės 
griuvėsių viską Į rytų'pusę 

’ ten, kur stovėjęs altorius.
Ūia pasimeldę dar aukodavo

> kokį pinigėlį ir vilties pilni 
pasveikti, grįždavo namo. 
Toks gilus pasišventimas ir 
tikėjimas, daugeliui sveika
tą grąžindavo. Ir Žalgirio 
kovos lauki] koplytėlė, nors 
tik vieta liku§i. bet stebūk-

> iinga vadinama ir lietuvių 
gerbiama.

GUMINĖ ŠIRDIS“* 9 |;

Kanados profesorius Gip^ 
padarė nepaprastą bandymą 
pakeisti gyvą širdį gumine, 
tik, tik, žinoma ne žmogui, 
bet katei. Katėms 'buvo iš- 
imamos širdyj ir pakeičiu 
mos drrbtinėpii^ kulių vei
kimas buvo palaikomas elek
tros srovė. Pasirodė, kad ka- 
tės su guminėmis -širdimis 
išgyveno po keletą valandų.

Šių bandymų vaisiai pasi
rodė labai naudingi, tik ne 
vargšėms katėms, o profeso
riui, kuris pagarsino savo 
vardą, suteikdamas mokslui 
naujų davinių apie kraujo 
cirkuliaciją (vaikščiojimu 
kūne. “Af. R?*

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimaa.įvyks 

liepos 21-mą d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi- 
mokčti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
eurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

! j Hą,vre, nuo 18 iki 26 ęL gė-t 
• gūžės bėvo tarptautinė Fil^- 
tetije$«arpda. h

Ženklų tarpe, kurie ten bit- 
vo rodomi, kataloge pažymė
tas rečiausias pasaulyje paš
to ženklas, kuris žinovų įkai
nojamas 50,000 dolerių. Tai

HUDS0N, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, liepos 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugšs, malonėkite visi 

_ _ ateiti į šį susirinkimą, nes turime
1043 Washingtnh Street Į Į svarbiu _ reikalą kuopos naudai 

Norwood, Mas?. Taipgi malonėkite atėję užsimoki
Tel. Norwood 1508 ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės

MONTELLO OFFICE duoklės. Be to, pageidaujama, kad
_ 104 Amefc Street nariai ateidami atsivestų ir savo
Telepbone Brockton 1644-J _ prirašyti prie mūsų orga-

nizacijoe.




