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Orlaivis nukrito žemėn ir sudužo 
Vienas lakūnas užsimušė.

Birželio 20 d. Kaune, už 
Aleksoto priemiesčio, ties 
orlaivių nusileidimo vieta į- 
vykd baisi orlaivio nelaimė. 
Pakilus vienu iš Italijos nu
pirktu nauju orlaiviu kapi
tonams Garoliui ir Nastarui 
ir padarius įvairius oros ko
vos bandymus, staiga ju
dviejų orlaivis pasisuko kita 
kryptimi ir visu smarkumu, 
maždaug is 600 metrų aukš
tumos, pradėjo kristi tiesiog 
į žemę. Suvaldyti orlaivį jau 
nebuvo galima, nes buvo 
peržemai. 100—150 metrų 
aukštumoje kap. Garolis iš 
orlaivio iššoko ir pagalba 
parašiuto (parašiutas yra 
panašus į skėti ir jį turėda
mas žmogus palengva ore 
nukrinta į žemę) laimingai 
nusileido. Jam pasiekus že
mę, orlaivis buvo jau nukri
tęs ii^ visiškai sudužęs. Su 
orlaiviu drauge nukrito ir 
kap. Nastaras, kuris taip 
pat visiškai susimušė. Jo 
kūnas labai sudaužytas ir 
galvos- smegenys ištaškytos. 
Jis irgi turėjo parašiutą, bet 
kodėl jis neiššoko iš orlaivio 
ir juo nepasinaudojo — ne
žinoma. Pats orlaivis taip 
sudužo, kad jo atskiros da
lys atrodo lyg* sudraskyto 
drabužio skudurai. Orlaivio 
motoras į žemę įlindęs be
veik metrą gilumo.

Kapitonas Nastaras yra 
gimęs Šiaulių apskr. Meš
kuičių vaisei j. Turėjo apie 
34 metus amžiaus. Palaido
tas Kauno kapuose birželio 
22 d.

VĖL UKRAINIEČIUI
TEISIA LENKIJOJ

X ■ J —- \

Lvove prasidėjo ukrainie
čių byla, kurioj kaltinami 
trvs studentai ir keturios 
moterys. Kaltinamiems pri
metamas priklausymas prie 
kariškos ukrainiečių organi
zacijos ir laikymas ginklų ir 
sprogstamosios medžiagos. 
Liūdininkars iššaukta apie 
100 žmbnių. Byla užsitęs 
ilgesnį laiką.

DIDELI ŠALČIAI ARGEN
TINOJ

Mendozoj 3 laipsniai šal
čio. Sušalo du žmonės; 60 
metų Agroro ir 19-met. Fi
lomena Mendez.

Cordoboj taip pat dideli 
šalčiai. Metereologijųs sto
tis praneša, kad paskutinė
mis dienomis buvo šalčio li
gi 11 laipsnių.

LENINGRADAS, Sovie
tų Rusija. — Praneša, kad 
nežiūrint dedamų pastangų 
išmokinti ruses moterys skai
tyti ir rašyti, įvairiose Sovie
tų valstijose tamsumas tebe
viešpatauja. Didelė didžiu
ma moterų dar ir dabar ne
moka nė rašyti nė skaityti. 
Per paskutinius dviejus me- 
tus apie pustrečio milijono 
moterį) pramoko ABC, o dar 
30,000,000 moterį) abėcėlė y- 
ra nežinoma.

ANGLIJOJ AUGA 
/ ’ •

Bedarbių skaičius Angli
joj birželio 17 d. siekė 1,122,- 
700 žmonių, t. y. 9,908 dau
giau, negu savaitė prieš tai, 
liet 39,721 mažiau, negu pra
eitais metais.

- TOKIO, Kinija, liepos 10. 
— Praneša, kad Kinijos vy
riausybė areštavo 174 Sovie- 
tip Rusijos .viršininkus ir 
darbininkus, kurie įdirbo 
prie Kinijos Rytinio Gele
žinkelio. ___

Juos kaltina suokalby
Didžiuma areštuotų bus de

portuojami į Kiniją, o .kiti 
atiduoti teismui.

Kinijos vyriausybė paėmė 
kontrolėn geležinkelį ir kitas 
rusų kontroliuojamas įstai
gas ir jas uždarė.

NUSKENDO ANGLIJOS
SUBMARINAS; ŽUVO 22

Londonas. — Pereitą ant
radieny Anglijos submari- 
nas H-47 _ nuskendo __ St._ 
George’s kanale. Šis subma- 
rinas susimušė su L-12 sub- 
inarinu. Tik du iš nusken
dusio submanno įgulos na
rių tapo išgelbėti. Tuojau 
buvo pasiųsta traukimo lai
vai ii- tikisi nuskendusį sub- 
marina ištraukti.

Pirmas Lietuvos konsu
las Brazilijoj dr. Mačiulis, 
nesenai atvykęs į savo pa
skyrimo vietą Sao Paulo, 
padarė vizitą Sao Paulo val
stybės prezidentui ir kitiems 
vyriausybes nariams, kurie 
ypač didelio susidomėjimo 
reiškė prekybos santykių 
tarp Lietuvos ir Brazilijos 
galimumais. Vidaus reika
lų ministeris labai nuošir
džiai atsiliepė apie vietos 
lietuvius, kurių nebranginti 
ir negerbti esą negalima. 
Visi vyriausybės nariai pa
žadėjo dr. Mačiuliui padėti 
jo darbe, jei tik bus reikalo 
į juos kreiptis. Kitą dieną 
dr. Mačiulį revizitąvo val
stybės prezidento sekreto
rius palikdamas kartu ir 
valstybės prezidento kortelę.

Vietos fietuviai dr. Mačiu- 
liui sutikti buvo suorgani
zavę tam tikrą sutikimo ko-, 
mitetą. Stoty dr. Mačiulį 
sutiko didelis būrys žmonių 
ir keli vietos laikraščių ko
respondentai. su kuriais 
konsulas pasidalino pirmais 
įspūdžiais. Rytojaus diends 
dienraščiai labai palankiai 
parašė apie Lietuvą.

Konsului pagerbti po ke
lių dienų lietuvių klube bu
vo suruošta vakarienė, ku
rioj dalyvavo per 40 žmonių. 
Vakarienės metu buvo pa
gerbtos kruvino pasikėsini
mo prieš ministerį pirminin
ką aukos visu dalvviu atsi- 4 fe . fe
stojimu.

Prie lietuvių klubo jau 
veikia įsteigti portugalų kai- 

, bos ir matininkų kursai, kU- 
■ riuos lanko apie 100 lietu-' 

vių.

maldininkų ekskursija

Knmttrs, j^-įRmną birže- 
io 24 d. iš Kauno išvažiavo 

didelė Lietuvos maldininkų 
ekskursija, vadovaujama J. 
E. vyskupo Reinio.

ATSTOVAI
Birželio 22 d. į Lietuvą

* . •

atvyko. Tautų- Sąjungos <vy- 
riausiojo sekretoriaus padė
jėjas p. Sugimura (japo
nas) ir priėmė laikraščių at- 
stovus, kuriems trumpai, pa

tiksią ir įspūįbshis iš Lietu
vos. Jis pareiškė, kad atvy
kęs į'Lietuvą| — drauge su 
kitais 4 Tautų Sąjungos se- 
kretorijato |asmenimis — 
Tautų Sąjungos vardu pa
sveikinti Lietuvos.

Sugimuros kelionės tiks
las yra taikos pasiuntinio 
tikslas aplankyti Lietuvą ir 
vietoje patyrinėti padėtį 
(ginčo su lenkais) ir lietu
viu tautos nusistatvma. Sve- ‘ fe 4
čias gražiai ^tsitrepė apie 
mūsų tautietę -kunigaikštytę 
Radvjlaitę, kuri, pasak sve
čio, Ženevoje esanti šiaurės 
žvaigždė i r pasižyminti švie
siu patriotizmu.

P. Sugimura per pietus 
pas Respublikos Prezidentą 
vėl pasakęs kalbą, pažymė
damas, kad pasauly taika 
kaskart vis ,jjaJilau. įsigali, 
kas matoma po Lokarno ir 
Paryžiaus sutarčių pasira
šymo. Gerų vaisių turėsiąs 
ir susitarimas didžiųjų val- 
stvbiu dėl karo nuostoliu at- 

fe fe *■

silvginimo.

Ryga. — Latvių spauda 
praneša, kad šią vasara, tur 
būt liepos mėnesį, prasidėsią 
derybos sudaryti nuolatinę 
Lietuvos Latvijos prekybos 
sutartį, kurios paruošiamie
ji darbai jau esą baigiami.

Ženeva. Tarptautinės dar
bo konferencijos apsaugoji
mo nuo nelaimingų atsitiki
mų komisija 48 balsais prieš 
47 atmetė darbininkų grupės 
pasiūlymą, kad ruošiama 
tarptautinė sutartis apsau
goti darbininkams nuo nelai
mingų įvykių paliestų taip 
pat ir žemės ūki.

47 SVAIGALŲ KRAUTUVĖS 
KAUNE

Pagal naują savivaldybių 
departamento reikalavimą 
miesto taryba patvirtino lei
dimus 47 svaiginančių gėri
mu krautuvėms Kaune.

Naujos rūšies parlamentas 
Ispanijoje

Iš Madrido praneša, kad 
Primo de Rivera paskelbė 
naujos Ispanų konstitucijos 
projektą. Pirm buvusi kon
stitucija buvo anuliuota jau 
prieš 6 metus ir pakeista 
diktatūros nuožiūra.

Naujoje konstitucijoje nu
matoma visuotinių rinkimų 
teisė ne tiktai vyrams, bet 
ir moterims. Bet gyvento
jai galės rinkti tik vieną 
trečdalį visų naujos rūšies 
“parlamento narių; vieną 
trečdalį rinks ūkio organi
zacijos ir vieną trečdalį skirs 
vyriausybė. Parlamentas su
sidės iš 400 atstovi). Pirmie
ji rinkimai įvyks šių metų 
-pabaigoje.

MIRĖ PROF. A. MANUILOVAS

Birželio 15 d. Maskvoje 
mirė žinomas rusų profeso
rius ir visuomenės veikėjas 
A. Manuilovas. Prof. Ma- 
nuilovo specialybė buvo poli
tinė ekonomija. Paskutiniais 
metais prieš revoliuciją prof. 
Manuilovas buvo redakto
rium rimčiausio rusų laikra
ščio “Ruskija Viejlomosti.” 
Po revoliucijos Manuilovas/ 
kurį laiką buvo švietimo mi
nisteriu laikinoje Rusijos 
vyriausybėje.

Račky Mauni, N. C., liepos 
10 d. — Greitajam trauki
niui Florida—New York,

• *

Atlantic Coast Linijos susi
kūlus arti Enfield, N. C 
žeista apie 40 pasažierių 
iš jų sužeista pavojingai,

Šiomis dienomis Varšuvoj 
įvyko lenkų krikščionių de
mokratų vyriausios Tarybos 
suvažiavimas. Savo rezoliu
cijoje Taryba kreipia dėmesį 
4 Lenkija ūkio padėtį ir au- 
gantį plačiųjų darbo masių 
.Skurdą, prie ko žymiai prisi
dėjo dabartinės vyriausybės 
ūkio politika. Nepakeliamos 
mokesnių naštos pakerta 
žmonių gyvenimą, ypač ma
žų ir vidutinių. Biudžeto per
žengimai, nesutvarkymas į- 
sfatymo forma, ir stoka su
pratimo dėl reikalingumo 
taupyti, sumažino pasitikėji
mą Lenkija užsieny, kas ma-

14 žiną galimumus gauti užsie
ny taip reikalingi) kreditų.

KAUNAS.—Lietuvių lat
vių vienybės draugijų kon
gresas baigdamas darbus, 
birželio 22 priėmė šias rezo
liucijas:

1) Vilniaus klausimu — 
kongresas pasisako už lietu
vių reikalvimą atgauti Vil
nių ir visos Lietuvos susi
vienijimą.

2) Kongresas randa rei
kalingu bendradarbiavimą 
studentų, kuris vykdytinas, 
ekskursijų, draugavimo ke
bu, apsikeičiant profeso
riais. klausytojais, leidžiant 
atostogų laiką vieni kitų ša
lyse!

3) Ūkio srity kongresas 
pasisako už greitą sudarymą 
prekybos sutarties. panaiki
nimą vizų ir k.

4) Susiartinimo pagreiti
nimui pasisakoma už moky
mąsi abiejų kalbų, pažinimą 
literatūrų ir kita.

Be to, sudaryta komisija, 
kuri iki sekančio kongreso 
turi paruošti Lietuvos Lat- 
VijoS sąjungos piujckfcy-----

VALDANČIO BLOKO VADAS— 
GERAS PILSUDSKIO 

PATARĖJAS

SOCIALISTAI ŠAUDOSI SU 
PILSUDSKININKAIS

V aršu va.—Varšuvos prie
miesčiuose tarp socialistų ir 
socialistų pilsudskininkų į- 
vyko susirėmimas, kuris bai
gėsi susišaudymu. Trvs so
cialistai sužeisti. Socialistų 
“Robotnik” skundžiasi, kad 
vyriausybė nesiima jokių 
priemonių prieš užpuolikus.

PereitaBERLYNAS 
antradienį Prjisijos seimas 
243 balsais prieš 172 patvir
tino konkordatą su šv. Tėvu. 
Prūsijos seimas daugiau so
cialistinis.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
KALTINAMI ŽMOGŽU

DYSTĖJE

Oklahotna Citg, Okla. — 
Praneša, kad keturi prohi
bicijos agentai, kurie dary
dami kratą nušovė ūkininką 
ir jo giminaitį, liko teisme 
apkaltįnti žmogžudystėje.

MENTCO CTTY. liepc 
d. — Gen. CandidoAgt 
išleido atsišaukimą kvie 
mas visus piliečius* prie 
kOs. Jis savo atsiŠaul 
pažymėjo, kad per 19 i 
revoliucijinėse kovose i 
dvta, 1,200,000 žmonių* • * 
kad per tą jurtį laiką po 
skolinta 
000.000.

užsieniui



drama 4

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

Mauti žądama kviesti prof. 
J. Jablonskį, doc. J. Balči
koni, S, Čiurlionienę, prof. 
prel. A. Dambrauską-Jakš- 
tę, A. Salį; P. Butėnu, Au
kotą, St. Naginską, J. Mur
ki, L. Kuodį, V, Kaman- 
tąuskį etc. ■’ .

ROKIŠKIS. Vaisiniai me
džiai iššalo.. Šiemet dėl per
šaltos žiemos nušalo, šakos 
slyvų, ginsiu, vyšnių ir imą 
džiūti. Nuostoliai nemaži.

AR TAI BŪTŲ PAMIŠĖLIS?

Rokiškio ap., Obelių vai. 
Bartkūnų kaime pil. Špako- 
vas sudegino savo trobas. Jo 
šeimos nariai sako, kad jis 
esąs pamišėlis. Tačiau aplin
kiniai žmonės kitai pasako
ja? Špakovas suimtas ir tar
ti omas.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ

TRAUKINIO NELAIMĖ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Šiomis dienomis Klaipė
dos krašte netoli Kokoraičių 
geležinkelio stoties traukinys 
nuėjo nuo bėgių ir apsikūlė. 
Nuostoliai siekia 30,000 litų. 
Nelaitriės priežastis aiškina
ma.

VYTAUTO D. GIMNAZIJĄ
BAIGĖ 18-KA ASMENŲ

Šiais mokslo metais Vy
tauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje baigė ir .gavo bran
dos atestatus 18 asmenų: 11 
vyrų ir 7 mergelės.

4 aktų drama.
10c.

Skardžius, o i komisijų, kun 
rūpinsis techniškais .to lai
kraščio dalykais, išrinkti J, 
Talmantas ir J, Ląurinaitig,

“Kurjer Wilenski” pra
neša, kad lenkų Sovietų pa
sieny Ivenco rajone valdžia 
susekė plačią šnipinėjimo 
organizaciją, kurios veiki- 

' mas buvo išsiplėtęs . keliose 
rytų vaivadijose. Šnipinėji
mo centru buvęs Nesvydžio 
apskritis. Kratų metu pas 
organizacijos narius rasti 
slapti šifrai, ginklar ir daug 
užsienio valiutos. Suimta 
19 žmonių.

Keliolikoj Vilniaus krašto 
paštų įstaigų susekta dideli 
tarnybiniai nusižengimai. 
Valstybe^ padaryta inilioni- 
jnių nuostolių, i

r plaukia, nei jau pa
vėjui, vilkai po rugius 
gaudo. Ūkininkai pa- 
į rudens ir pavasario

Čia praeitą vasarą nusausi- 
.no kelių kaimų: Gobaifų, 
KuŠlikių ir> Duobiškių že
mus laukus. Nusausinti keli 
šimtai ha. Kulturtechniko 
S. Kalendos, parėjimu iš
kasti grioviai labai gerai 
vandenį traukia. Ūkininkai 
labai džiaugiasi, nes nors 
praeitą rudenį buvo labai 
šlapia daug vandens, bet iš 
laukų nubėgdavo visas van
duo.

&r "pasigėrę ant šono parvir

1 TAUTININKŲ SUVAŽIA
VIMAS

Birželio 15—16 d. Kaune, 
“Neo Lithuanijos” rūmuose 
įvyko tautininkų suvažiavi
mas. kuriame dalyvavo 227 
skyrių atstovai ir 52 svečiai. 
Suvažiavimui pirmininkato 
dr. Trukanas.

Centro valdybos veikimo 
pranešimą padarė sąjungos 
pirmininkas inž. V. Vileišis. 
Po to ėjo p, Lapėno prane
šimas apie kitų metų darbo 
planą. Paskiau padarė du 
pranešimus ministeris pir
mininkas prof. Voldemaras: 
vieną užsienių politikos 
klausimais, Antrą — vidaus. 
Taip pat pranešimą padarė

Padaryta pas 60 metų sene
lį visuomenės veikėją, šaulį 
A. Vaidelį, krata, ieškant 
ginklų ir dar kaž ko... Kra
toje dalyvavo vietinė polici
ja. Liudininkais atsisakius 
vietiniams piliečiams, sutiko 
dalyvauti ir dalyvavo vals
čiaus viršaitis Ig. Kunickr~ 
ir miestelio seniūnas V, Bu
činskas. .Krata padaryta 
smulki, bet nieko nerado, tik 
brauningą, kurį pats parodė, 
turėdamas teisę laikyti, kai
po šaulis ir neatsižvelgiant į 
nieką atėmė.

— Viršaitis su žydais že
mes matuoja: Gegužės 13 d, 
keli žydai pasiėmę valsčiaus 
viršaitį ėjo savavaliai mies
telio lietuvių žemes matuoti, 
kokių tai netikslumų ieško
dami. Lietuviai tuo labai 
pasipiktinę, išvarė iš savo 
žemes.

Baigiant šįjį raštelį Bran
giems Tautiečiams pranešu, 
kad Lietuvoje dar didžių 
vasaros audrų nebuvo; nei 
perkūnas dar nepabudo, ma
žai dundėjo.

A. Panemunėj pulkininko 
.Janavičiaus vasarnamis už
sidegė, Kauno ugniagesiai 
ugnį numalšino.

! B. Dzūkas 
Pakaunė, 12-VI-29 m.

»

Vert6
Saurusaitia------------25c.
Knygelė — su pa- 
_________________ 30c.

Patyrimai Didžiojoj

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA" 
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelių, deklamaci
jų.
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę. 

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

'Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ___ 2_________25c.

Trumpą Apologetika arba
Kat Tikėjimo'Apgynimas. Pa 
rašė kum V. Zajančauskas__50e

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ----------------- ;------------------10c.

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

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nup ją išsisaugoti! . Paras v 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras- Parašė J. Baronaa—SOc,

Mūsą Laiką Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- 
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ---------------------------35e.

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

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

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

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaiką
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) —-----------------------25e
> Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune------------ .------- 10c.

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

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

~Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K J. Skruodys__50c. 

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

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika; Paaršė J. Damijonai
tis  ,-------------------------------40c.

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

Iš Kelionės po Europą ir 
Ariją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das --------------------------------- _25c,

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

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c<

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

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

Žydų Karalius
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ____________________30c

Viri Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ________10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė
Vertė Jonas Tarvydas______ i

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—6 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas------------------------65c.

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

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

Valką Teatrai: dalis II: 1)
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N įSe.

MALDAKNYGĖS
• Pulkim ant Kelią—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minki- 
sis viršeliais)_____________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
riui—juodos (prastais kietais 
viršeliais) —;------- --------- —---- 50a.

Mažas Naujas Aukso Alto
riui *— baltos (eeluloHos vir
šeliais) __________________$1.00

Daugybė paveikslų t Pasakos, ap? 
sakymėliaf, eilėraščiai, ~11 
Piesos vaiką teatrui. - Žinutės iž 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir

mįslės. Darbeliai iš po;
* " ‘ . Laikraščio kal

inėtam* 2 dol., pusei metų— 
Eina 2 kartus per mėnesį.

i K ŠIMONI ir 
Leidžia “PA8A-

Įvairumėliai. 
pramogėlės. Patarlės^ priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kiloki. Laikraščio kai
ną:-' - - • - '•
1 dol. 
Paveikslus piešia 
kiti dailininkai, j 
KOS” B-vė. Redaktorius A- Ghd- 
hm

Vienas Nr. soripažinti 'Siunčia
mas veltuL". • - ' ’ - ‘ '

Adresas: *'Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

t , .* '

PAVASARIS LIETUVOJE £

Šiemet Lietuvojc pavasa-
Šaltąją žiemtą ir 

^vasaris sekė. Kovo ir ba- 
andžio m£ne$iai — šalti; tik 

saulės s p induli a i 
baltąjį 

niegą šildė ir tarpine ip ne- 
inU-dingo, te, jo- 
jų jpotvihių sudilo., Baįin- 
Įžio ,w šalti žiemių rytų 
rSad pernykščių metų sausus 
Dėdžių lapus nešiojo, aukš- 
EĮTkėlė it vėl žemėn tren- 

Sausi lapeliai ratą be- 
ukdami užuvėjoj prisiglau- 

Gegužes 5 dieną trupu- 
į palijo ir atšįlo. Šiltas, ma- 
Mįįs oras, tęsėsi ligi Sekmi- 
dų. Tuoniet žiemkenčiai ja- 
aŲ^būtent, rugiai, kviečiai 
r visi augalėliai iš numiiru- 
iųjų kėlėsi. Vyrai vasaro- 
U -S&jo, bulves sodino, mo
sis daržuose ažes daąė ir vi- 
ų rūšių daržoves sėjo. Šil- 

*v .
oje, drėgnoje dirvoje vis
as sudygo ir prasižaliavo. 
tei "žiemos, nei kovo ir ba- 
rndžio mėn. šalčiai javams 
ęiį.dobilams nekenkė. At- 
ilus viskas lyg ant mielių 
ukstynkyla. Bulvės sudygę, 
itur dygsta, daržuose kau- 
iamos, kitur apsileidėliai 
ar sodina. Sekminėse atša- 

lydinėjo, bet netrukus, 
airtreciąją Sekminių dieną 
iedra ir Šiltas oras grįžo. 
K Devintinėse atšalo ir tas 
tarpus, šaltas,, nepastovus 
ras ligi šiai dienai tęsiasi, 
alfose dienose kada ligi 20 
L laips. šilumos siekė,, vis
as siūbtelėjo, rugiai gėrės-

GIMINES IR PAŽYSTAMI 
h*-' - --------------

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
|®Įoyi žinoti, ka veikia Amerikoj katalikės mote- 

>rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
• ZVAĮ” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir

sųalnųKęs pūrelis žmonių 1 
sųaidomėiųaių Uątuvlų rašo-Tam laikraščiui benefradar- 
mogios kalbos dalykais. Su
sirinkime dalyvavo: prof. S. 
Šalkauskis; dr, Rr. Skar
džius, Z. 'Kutnnckis, J. Tal- 
inanta^ St. IJabušis ir J. 
Laurinaitis. Susirinkusieji 
nutars pavasaros ato
stogų pradėti leis$ lietuvių 
kalbos dalykam^ skiriamą 
laikraštį, antrašte “Kalba.” 
Į šį laikraštį be - grynosios 
kalbotyros dalykų, bus de
dami taip'pat straipsniai, 
paskirti praktiškiems lietu
vių rašomosios kalbos daly
kams, būtent: žodyno bei ra- 
šybos dalykai, didžiųjų lie-

„ tuvių rašytoji} raštų aiški
namieji retesniųjų žodžių 
žodynėliai ir tt.

< Laikraštis tuo tarpu bus 
leidžiamas ne rečiau kaip 4 
sykius per metus keturių 
lankų didumo • sąsiuviniais. 
Tačiau jei bus lėšų ir ap
sčiai straipsnių, laikraštis 
galės būti leidžiamas daž
niau. “Kalbos” laikraščio 
redaktorium išrinktas dr. P.

Aleksa.
Į naują Tautininkų sąjun

gos centro valjybą išrinkti: 
Tamo6aitia,dek. Miro

nas, inž. V. Vileišis, p, Lape
nas, inž. Šakenis, p. Žukas, 
p, Kavolis, Birelio 16-d. 
suvažiavimas pasibaigė.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—rjvairū pata

rimai u&laikymo draugystė- . 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašč Kun. A Staniu- 
kynas—---------- ---------------- iOe.

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermis. Para
še Kun, J&ąitas F. Cozel—30c. 
• HuekleUrry Finai-labai į- 
Jojni apyaaka /4-r-..^i- f---------75c.

PatarmSs Mfltwws-rpamo- 
kmųnas moterims ją asmeni
niame, Šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengi 
Kun. V, Kulikauskas . ... 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
te Jteaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir pląčiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
ti Jonas Montvila ________$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50c.

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

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Paraše Uosis___ 45c.

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

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

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

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas, — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis---------- į.______ _________25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas..._25c. 
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ------- :—;---------------- _15e.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _______ X--------------------- 50c.

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus---------;------ ,--------------50c.

Mūsą 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 —____________ ___________4Oc.

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

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

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

Kristai 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 apdarą 75 centai, su ap-

• įma8 Moterų Sąjungos, Joje šalę ^tęąipsnįų ąį:- 
Ū dualiais moterį], klausimais, šalę žinių iš višo pa- 
į ^aūlįo moTerų gyveninio, nuolatos eiha šie s^f- 
l-įiaii 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) N&- 

Įtoų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
^feus ir kiti.
įjv? “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
£ ^virileliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

įffa toks, kad po metų galima pasidaryti daili
/ 4myga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
r-» ^MOTERŲ DIRVA” pradės ėiit1 Liotuvon.
į Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

y - ’ “MOTERŲ DIBVA"
^2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

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

Mūsų Seimai turi nemaža Są
jungai reikšmės. Juose peržiūri
ma visas Organizacijos stovis, ieš
koma patogesnių sąlygų, jos plė
tojimui ir siekiama prie gražes
nes ateities. Todel_ visos kuopos 
Tr Apskričiai prašomi luošti gerų 
ir naudingų siąnanymų. Seimui ir 
prisiųsti savo atstoves. Rinkite į 
Seimą atstoves tokias nares, ku
rios yra dąugiąu apsipažinę su 
Moterą Sąjunga, nes iš atstovių 
ir C. Valdyba yra renkama sekan
tiems metams.

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

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

8. Subatienė,
Mot Są-gos Centro Pirm.

■ • darais .....Ą1.00
Legendos ir Pasakojimai ą-

1 pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. * 
| V. Kulikąųskas  ------------- -50c.

Žmogus ir Pyvuolys. Para- 
juokai^ ^un- P- Bueyė------------ 80c.
-A’" Socializmas ir KrikžSonybė. 

Prof. V. Jurgučio------ - —10c.
Žydas Lietuvoje. Parašė S. 

Kaimietis —J------ __________ lOe.
Elementorius Ir Vaikų Skai- 

tymėliaL Išleido M. Paltana
vičių --------------------------------- 25c.

Katoržaiku ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vąsrihsk ------15c.

Apie Apdraudę A4tisė X 
S. Vasiliauskas -------j______  5c.

BRANGIAI* KAINAVO
ŠALTIS

Vilnius. — Dėl pereitos 
žiemos nepaprastai didelių 
šalčių daugumas vandentie- 
kfo vamzdžių sutruko. Da
bar apskaityta, kad sutrū
kusiu vamfcdžių pataisymas 
kainavo apib 35o,OOb žiotų.'

Okupuotoje Lietuvoje 
. I

BUVO SUIMTAS INŽINIERIUS
J. KAMARAUSKAS

Vilnius. — “Kur. Wil.” 
pranešimu, prieš kelias die
nas policija buvo suėmusi 
bedarant namų ir gatvių 
planus inž. J. Kamarauslią, 
kuris; kaip žinoma, yra iš
leidęs lenkų h įkalba knygą 
“Štare i Nowe Wilno,” be 
to pagaminęs visą eilę isto
rinių Vilniaus, miesto pieši
nių ir dabartinį jo planą su 
visomis smulkmenomis. Pa
sak laikraščio, policija su- 
konfiskavusi jam planus, 
neva tai, kaipo slaptus. Iš
tardžius, inž. Kamarauskas 
buvo paleistas.

"DARBININKAS"
366Broadway, So. Boston, Mass.

derlingus metus lemia, turik 
šią, giri' ctuohos ir dar bus 
ką kitiems parduoti. Deja, 
tas . pat# ūkininkas Aiktelė
jęs į sodą nuliūsta užuot ža; 
liuuti žydėti, visi vaisme
džiai juoduoja, nesprogsta— 

■1 išbalo, būtent* grųšės, slyvos?
vyšnios ir g^resųės rūšies o- ko oficialių rąštu policijai, 
bęlys. : ^įęmet Vaisių nėra-1 

gausimą/ i\ei mažiems vai
kams nebus ką paduoti, ne- 
gut turtuoliai šiltų kraštų 
parvežtus vaisius nusipirk- 
sią. Uogų gi visų rūšių ma
tyt bus galybė, kiek tik no
rėsime atsivalgysime, dar 
moters košės puodus žiemai 
privirs, ir miestelėnams už 
pinigus pardavinės.

Sausuose soduose nei 
paukšteliai nesilanko — ne
čiulba, tur būt ir paukšte
lių daug iššalo, kad žaliuo
jantieji miškai neskamba, 
tik retkarčiais gegutė ieško
dama dingusių seselių ku-ku 
sako, tik mulkis dudutis be 
atmainos Hu-du skaito. , /

! TURĖJO SILPNĄ NUGARĄ IR 
NEGALĖJŲ GERAI

- -------- ^—MIEGOTI--------------- -
i P-rs W. H. Mack, St. Lduis, Mo.. ga
vo. puikkis piujekjnca nuo Nngą-Tone. 
fissako: MPr$5 va<ojjĄt Nuga-Tone/ 
B.Š turėjąu silpną nugarą, nągaldjau 
nnktlmls jrerai miegoti
tą ąkonį savo burnoję. i^Pabąr. mano 
fcngara nekankina matfęs. oaąitaĮaė ma
no apetitu*. uA miegu gerai naktimis Ir 
neturiu to prtėrto skoofo btfmoje. Man 
įicuitenką žodtfų iigyrimui Nuga-

> Vtrt mil fonas žmonių Įgavo «avo avel- 
ktftą, stiprumą vartodami Nuga-Tone. 
Jie turėjo nesmagumo nuo prasto a- 
petito. oevirtklpimo,.'*gMU vidurtuotse 
arba skilvyje, silpnus nervus ir kitu* 
Svarbius organus, nereiklias * lėpenia 
takotus ir pūsle. clirenlSką užkitftFHmi), 
galvos skaudėjimą, gmlgull, ’aeiHgt 
naktimis. Jautimą ^ft^omet nuvogu
siu ir pnnAiltes nCMigfrnumns. Jei jų* 
turit vieną ilų trulieMU Ji’ turėtumėt 
vartoti Nuga-Tona. .paankmė* yra, ger 
ros | keletą dienų. Vist gyduolių vartaP 
g<»* perdavinėja Nuga-Tone nroa jie 

■gaus dėl jūsų I? olsello vaistinė*.

r t- : a •



O jeigu gyvenime kada

• v

geriausiai mus atjaus ir sa- nuodėmes ir tapo nuo šiol di-

PRANEŠIMAS

VARGONINKŲ SEIMAS
I 1

KLAIPĖDA

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

*i

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą

ARBA

-r 
t

Baltic America Linijos laivu populiarumas lietu
viu tarpe priklauso ne vii n nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai i Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieritams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

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

Širdies. brangūs žiedai,
Pražydėkit nūnai,
Kristaus puoškite altorių; 
Jau kalėt jums gana.
Nes praslinko audra,
Skleiskitės, to noriu, noriu...

Štai jau gėlės'^(fekus 
Puošia, skleidžia kvapus, 
Teikia jos žmonėms gyvybės. 
Man širdy dar ledai, 
Dar užmirę žiedai, 
Pumpurus dengia tamsybės.

Tikslinga dorinė pažanga 
sejdiąi veda nuo prigimties, jai 
natves'prie dvasios jaunatvės. — 
Prof. St. Šalkauskis.

dėlių Šv. Sakramento gar
bintoju.—“Ž-dė.” ■

Feliksas Pakriaušė!

Širdies Žiedai.

‘LITUANIA” 
‘ESTONIA” 

-LITUANTA” 
“POLONIA”

Pražydėkit žiedai,
Taip meiliai ir gražiai;
Niel« prieš jumis bus lelijos! 
Jūs gi sostą dangaus, 
Puoškit Jėzaus Brangaus, 
Būsit jūs džiaugsmu Marijos...

(“Žvaigždė”)

— —-----------------------------------------------------------------—!   . 

Pranas Aukštikalnis S. J.

NEDĖKINGUMAS

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

...........Liepos July 20 
. Rugpjūčio-August 10 
, Rugpjūčio-August 31 
Rugsėjo-September 7

KELIAUK Į LIETUVA PER

? y

t

“Negali geras medis blo
gų -vaisių nesti, nė blogas me
dis gerų vaisių nešti,” — sa
ko Išganytojas. “KiekvieJ 

. nas medis, kuris neša blogus 
vaisius, bus iškirstas ir į ilg
ui įmestas.” Iš čia matome,

.ir.

kad be gerti darbų žmogus- 
negali būti išganytas, 
ir daugiausia melstųsi, neš 
Viešpats vėl sako: “Ne tas/ 
kuris sako: Viešpatie, Vieš
patie, ineis į dangaus kara
lystę, bet tas, kuris pildo va
lią mano Tėvo, kuris yra 
danguje, ineis į dangaus ka
ralystę.” Čia V. Jėzus taip 
aiškiai sako, kad negali Imti 
jokios abejonės, jog žmogus 
nesielgiąs sulig Dievo valios 
neturi jokios vertės Dievo 
akyse. Žmones dar galima 
laikinai prigauti neturint 
geru darbu, bet ne visus 
žmones ir ne visuomet. Geri 
darbai tai Katalikų tikėjimo 
tikslas.

Protestantų tikėjimo ku- 
' rėjas Martynas Liuteris ki
taip mokino. Jis skelbė, kad 
vieno tikėjimo užtenka sie
los išganymui. “Tikėk tvir
tai. — sakydavo jis,—o nie
ko tau nekenks tūkstančiai 
žmogžudysčių ir svetimote
rysčių.’’ Ir sulig to pasa
kymo daugelis protestantų 

• elgiasi, bet ne visi. Yra pro
testantų. kurie nori gerai 
elgtis ir faktinai elgiasi, bet 
tai daro daugiau iš Įgimtos 
sąmonės, o ne dėl savo tikė
jimo principų. Kaip mato
me. protestantų tikėjimas 
teikia žmonėms galimumo 
labai blogai elgtis, jei tik 
jų kas nesugauna. liet Die
vas tokiems neužtikrina IŠ

ganymo, priešingai, užtikri
na jiems amžinąją pražūtį. , 
• Yra ir katalikų, kurie ne
jučiomis, o kartais ir tiks
liai elgiasi sulig protestantų 
tikėjimo principų. Prie to
kių priklauso visų pirma 
veidmainiai. Jie kartais la
bai karštai ir garsiai šaukia:

nors. Viešpatie, Viešpatie! bet sa
vo gyvenime eina keliais gei- 

Jdūlių, skriaudų ir neteisy
bių. Bažnyčioje jie išoriniai 
pamaldūs, bet parėję namon 
labai griežtai atsimaino: ro
dos, kad prašė Dievo padėti 
jiems blogai daryti. Toliau, 
prie tokių galima pinskaity- 
ti ir taip vadinamus šiaudi
nius katalikus, kurie silpnai 
tiki,, nesimeldžia ir visiškai 
nesistengia įsigyti geni dar
bų. Pas juos nesimato noro 
išganyti savo sielą, jie viską 
matuoja žemišku matu ir vi
suomet linksta į tą pusę, ku
ri jiems laikinai atrodo stip-

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

šventimo nė pasiaukavimo. 
Jie pilni žemiškosios baimės 
ir paiso tik apie tą, ką pa
saulis į tai pasakys. Jie yra 
vergai pasaulio madų ir 
kvailiausių obalsių. Kaip 
gaila, kad tokių žmonių yra 
daug, labai daug... ' •

Taigi sielos išganymui du

daiktu yra reikalingu: tikė- ir užmuši akmenimis tuos, 
jim^s ir geri darbai. “Ne
tikintis jau tyra pasmerk
tas” ir “tikėjimas be genj 
darbų yra miręs,”—tuosius 
šv. Rašto žodžius privalėtu
me visuomet tupėti omenėje. 
Suderinti tikėjimą su gerais 
darbais, —. lai būna mūsų 
gyvenimo tikslas,

Vienoje New Yorko prie
glaudoje, sesučių vienuolių 
globoje, yra.daug senelių, 
kurie ramiai laukia mirties 
valandos. Kai kurie iš jų to
dėl čia atvežti, kad jie buvo 
didelė našta namuose. Kiti 
gi dėl to, kad vaikams apsi- 
vedus, nebebuvo ramaus 
kampelio, kur suvargusieji 
tėveliai galėtų praleisti savo 
gyvenimo paskutines dienas.

Kartą, atsilankius tuose 
namuose, man teko pamaty
ti labai liūdną atsitikimą. 
Svečių kambaryje staiga pa- 

_ sigirdo didelis triukšmas. 
Į Kaž koks gražiai apsirėdęs

mą ir kerštą kartais visai 
suardomi ir amžinai sunai
kinami. Kaip daržo lelija 
šaltu šiaurės vėju pakerta
ma vedusiųjų meilė; šeimostčiui. > 
linksmumas suskaldomas; 
žmogaus gai-bę išniekinama; 
nežiūrima nė autoriteto, ką 
sakau, net Dievo įsakymai 
nepaisomi.

f

Ar galima išgalvoti ką 
nors biauresnio? Nedėkin
gą žmogų galima prilyginti 
prie to žiauraus žmogaus, 
kuris spaustų prie suvargu
sio ir ištroškusio tyruose kė
lei vio-d raugo išdžiūvusių lū
pų degančio smėlio saują. 
Be abejo, toks biaurus elge
sys šaukte šauktųsi į dangų 
atkeršijimo!
/ ■ • • ■ *Nors mes piktinanięs ne
dėkingumu, bet ar mes kada 
pagalvojam, kad yra Vienas, 
Kurį mes visi nekartą esa
me užgavę savo baisiu nedė
kingumu? Taip, yra vie
nas.. . Kas yra tasai asmuo, 
kuris kasdien skaudžiai pa
tiria šio žmonių nedėkingu
mo? Tuojau pasakysiu. 
Kiek kartų mes padarome 
sunkią nuodėmę, tiek kartų 
Skaudžiai įžeidžiame Šven
čiausiąją Jėzaus Širdį! Gal 
mes nedrįstume vabaliuko 
pergnybti, avinėlio papjau
ti. sakome jis nekaltas, kaip 
gali žudyti, bet kaip mums 
negaila gerąją Jėzaus Širdį 
kankinti?! Mūsų begėdiš
kas nedėkingumas gal ne
kartą yra pervėręs Jojo 

■ švelnią Širdį, nors toji Šir
dis vis vien nepaliauja mus 
mylėjusi amžinąja meile, ir 

• Ji vis nori mus nedėkingus 
pritraukti prie savęs, kad 
paragautumėm Jo dangiško
sios meilės saldumo.

įsivaizduokite kokiu giliu 
susijaudinimu ir begaliniu 
liūdesiu mūsų Viešpats buvo 
taręs žydams tuos reikšmin-

“ Jeruzale, Je-

kurie pas tave siųsti, kiek 
kartų aš norėjau surinkti 
tavo vaikus, kaip višta su
renka savo viščiukus po 
sparnais, ir tu nenorėjai.”

Būtų, iš tikrųjų, baisu, jei- 1 
gu mūsų Išganytojas pana- 1 
šių būdu sujaudintas ištar- ' 
tų: “Lietuva, Lietuva, kam. 
meti n^an atgal į veidą vi
sas tas malones, kuriomis 
apdovanojau tavo vaikus, 
kiek kartų aš norėjau tave 
pakelti iš vargo ir tamsumo 
ir tu nenorėjai.” Ne, mes 
Dievo vaikai to nedarysim! 
Mes stengsimės būti dėkin
gi mūsų mylimajam Viešpa-

nors mustpmynmnjŲr ir ar^ 
timųjų nedėkingumas pa
kirstų. mūsų jėgas, pervertų 
mūsų širdį, pulkime prie sa
vo Bičiulio Jėzaus Širdies, 
kuriai galime išlieti savo 
baisų skausmą. Jo Širdis

vyras, rodos, pasiturįs žmo
gus, kumštimi grasino vie
nai panelei. Sesute vienuo
lė stengėsi juos sutaikinti, 
bet veltui! Pagaliau karštai 
ginčydamiesi, abudu išėjo į 
gatvę. Paklausus sesutės, 
dėl ko juodu taip ginčijęsi, 
vietoj atsakyti, ji mane įve
dė į kitą kambarį, kame gil
iojo viena senutė. Jos bal
tas veidas, kryžiumi sudėtos 
ant krūtinės rankos rodė, 
kad jos nuvargusi siela jau 
ilsisi pas savo- Sutvėrėją.

Tuomet sesutė man papa
sakojo, kad ši gulinti senutė 
esanti to vyro ir tos panelės 
motina ir kad tų nemalonių 
ginčų priežastis esančios 
kaip tik motinos laidotuvės. 
Kitais žodžiais — nei sūnus 
nei duktė nenorėjo apmokė
ti motinos laidotuvių išlai
dų.

O kaip mums, mylintiems 
tėvelius, sunku įsivaizduoti 
ir suprasti tokis vaikų nedė
kingumas! Bet visgi jis į- 
vyksta! Toks negražus elgę
sis sukelia mūsų širdyse bai
siausi pasipiktinimą. Tačiau 
margajam mūsų gyvenime 
dažnai matome dar ir kito
kių nedėkingumo rūšių.

Žiūrėkite, kokie kartais to 
nedėkingumo vaisiai! Kil- gus žodžius: 
nūs. siekimai per nedėkingu- ruzale, kuri žudai pranašus

DIENAS ANT OKEANO
Į arba iš 

LIETUVOS

Prancūzijos mieste Lyone
kunigas nešė ligonių Šv. Sa
kramentą. Vienas darbinin
kas, gyvenąs nedorai, pama
tė jį eidamas‘gatve išskubė
jo į vieną skersgatvį, kad ap
lenktų Švenč. Sakramentą. 
Bet ir kunigas ėjo ta pačia 
gatve. Dabar darbininkas su
ko į kitą gatvę, bėt atsigręž
damas, pamatė užpakaly sa
vęs einant kunigą. ! Nebeži
nodamas, kaip išsisukti iš 
šios jam nemalonios padė
ties, įėjo į pirmą namą, kurs 
jam pasitaikė. Bet ir kuni
gas ėjo į tą patį namą. Dar
bininkas atidarė artimiau
sias jam duris, ir štai čia bu
vo kaip tik to ligonio kamba
rys, į kurį ėjo kunigas su 
Švenčiausiu. Dabar darbi
ninkas suprato, kad Dievas 
nejučiomis buvo' valdęs jo 
žingsnius. Malonės pergalė
tas išpažino kunigui savo

vo švelnia paguoda mus su
stiprins ir atgaivins.

Nesikeičiantis Bičiulis! 
Jeigu visi mus užmirštų, jei
gu visi mus apleistų... Jis 
vienas mūsų neapleis! O be
galine meile! O gerasis 
Drauge! Kodėl Tu taip kan
triai žiūri į mūsų nedėkin
gus darbus ir mūsų nesmer
ki? Ar gali būti, kad Tavo 
karšta meilė dėl mūsų ne
duoda Tau ramybės.'.. nelei-' 
džia Tavęs teisingai smerkti 
mus! Meilės stebuklas! ;

(“žvaigždė”)

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio skyriams pra
nešame, kad metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., 'Nonvood, Mass. Tad 
skyriai išrinkite atstovus ir {duo
kite gerų sumanymų dėl tos bran
gios katalikų organizacijos. Ši
tas suvažiavimas yra paskutinis 
prieš Federacijos Kongresą. Taip
gi yra prašoma gerbiamų dvasiš
kių ir svietiškių pagamyti refera
tą ir jį perskaityti apskričio suva
žiavime.

tai musų specialybė ir ilgų metų 
tlka. Darbas arttstiaka& Kainos

M. A. NORKŪNAS
P. O. Bos 91, Lawrence,

Be to prašoma tą dieną at 
žiuoti komisijos narių kurie 
išrinkti Naujos Anglijos Kati 
Seime vasario 22

1 r Boston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarine 
giėms reikalams. Komisijoj' 
riai yra šie iš šių kolonijų Wor-^ 
cester, Mass. — K. Stepčinsk: 
ir M. Šeškevičienė; Norw 
Mass. — K. Akstinas,'K. Vieši 
Montello, Mass. —« J. Treinavi- 
čius, A. Tautkus; S. Boston, Mass.į, 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam- i 
bridge, Mass. — V. Jakas, F. AT- 
Zaletskienė; Laivrence, Mass. 
S. Čeik’auskas, T. Skusevįčius?. 
Providence, R. I. — A. Avižinis,^ 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš- ( 
rinkta., tai prašome išrinkti po ii 
į komisiją ir atsiųsti į suvažia1 
mą.

Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J.
Rašt. S. čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

Maža žmonių teturi progos IWH-. 
paprastiems didvyrių darbams.-? 
M; Pečkauskaitė. r-,'

BALTIC AMERICA LINE
8 bridge Street, new york, n. y.

per Cherbonrg ar Bremen
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

EKEME^ ir EUROPA
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses 
Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 
Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 

Lloyd Laivais
Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 

klauskite vietos agentų arba 

MCKTU CERMAN 
LLCYD

65 STATĖ ST., BOSTON, MASS

»

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

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoninkus 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 dėliai meldžiu ad
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., Wilkes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis,
Vargoninkų S.. Centro Pirm.

JUOZAS SEREIKA

*

202 Jefferson St., Newark, N. J.

7 > 
įgaliotas generalinis agentas 

” Ku-
yra 
užrašinėti laikraštį “D-ką. 
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm.

DIDŽIAUSIA DOVANA
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 pari
škaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 Jit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “ž v a i g- 
ž d n t ė e ” Administracija.

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

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

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

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

' ' * i

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

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iii 
tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 i 
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, Lt 
vės Al. 61 Lithuania.
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įj£,J)r. Clarence T. Wilson,
Sfetodistų'Blaivininkii Sek- 
retorius, kalbėdamas apie 
j|*rohibicijos ’ sustiprinimą 
pareiškė, kad reikia sumo- 
bįlizuot armiją ir laivyną ir 

jif pagelba areštuoti kiek- 
vyįeną pardavėją ir pirkėją 
svaigalų ir sulig Jonės’o į- 
jstatymo nubausti 10,(XX) dol., 
>Arba penkiais metais kalė- 

kad ir už mažiausią 
prasikaltimą, sakysime, už 
-pirkimą ar pardavimu vie- 
po stiklo alaus. <

- i-r-rTuomi Wilsono reikalavi- 
mu pasipiktino net toks 
^sausųjų” advokatas kaip 
Įlpston Evening Transcript, 
anot kurio, taip kaltiedami 

^rohibicijonistai pasirodo 
priėję prie paskutinio des- 

^peračijos laipsnio. “Jau pri--t 
<ita prie tokio punkto, kur 
žtaonės liovėsi jirotavę, taigi 
metas sustiprinti Proliibici- 
jps įstatymą su kariuomenės 
pagelba,” — išsitarė Wil- 
šon.

„Jeigu Dr. Wilson liovėsi 
protavęs,—sako Transcript.

tai Amerikos visuomene 
tębeprotauja. Jis, girdi, tur 
būt susirgo nervais ir neixi- 
,Sno ką kalbąs. Juk už stik- 
ta alaus siusti žmogu kalė- 
jiman penkiems metams ar- 
Ba nubausti 10,000 dol. tai 
tik vieni juokai. Dėl tokio! 
Mažmožio pastatyti visą 

^kraštą karo padėtin tai juo- 
ljinga, bet sykiu ir tragiška, 
j$es bus jai! prieita prie to 

statymo stiprinimo su dur
ta ir šautuvu. Pasirodo, 
irdi, kad vėl grįžta tie lak 
ai, kuomet 300 metų atgal 
aleme, Mass., buvo degina-
S

ąos ant laužo raganos, tik
os ir įtariamos, ir tie įvy- 
jai- pridavė Amerikos isto- 
ijai / barbarizmo koloritą. 
Jaigi, 'girdi, Wilsonas nu
lojo logikos, bet tai nereiš- 
ja, kad platesnėj Amerikos 
fenomene logingai nebepro- S|F.;

į Skaudu kaip tas ne būti]. 
Yiteonas, deja, protauja lo
tam. . Juk yra išleistas 
į^esro įstatymas.^sulįg ku
to -kiekvienas pirkėjas f ir 
tatdavėjas svaigalų, nežiū- 
(hi kaip mažai jis jų pirk- 
ų ar parduotų, yra skaito-

mas tokiu pat prasikaltėliu 
kaip vagis ir žmogžudys, ir 
kiekvieno Amerikos piliečio 
vra Šventą pareiga tokį 
“kriminalistą” įduoti val
džiai bei areštuoti.- Taigi 
tuo įstatymu einant, visi pi
liečiai turėtų virsti šnipais 
ir savo artimų išdavikais, 
kitaip jie tinkamai neis sa
vo pareigų. Kadangi taip 
nėra, tai valdžia privalo pa
ti dėti pastangų savo Įstaty
mams sustiprinti, o kadangi 
tų pastaugi] permaža, tai 
reikia jos sustiprinti, vadi
nasi, sumobilizuoti armiją ir 
laivyną, kaip kad daroma 
karo metu, kad nugalėti iš
orini priešą. Kaip matote, 
Wilsono protavimas login- 
gas. nelogingi tik tie, kurie 
išleidę kvailus įstatymus, su
varžo save ir kitus, supainio-/ 
ja valdžiom reikalus taip, 
kad ji iš tos nesąmones ne
gali išsikrapštyti, it pasta
to savo kraštą viso pasaulio 
pajuokai.

Kažkas prilygino Prohi- 
biciją prie aBbel* bokšto. 
Buvo norėta pastatyti toks 
augštas bokštas, kad jo vir
šūnė siektų dangaus. Išro-

x t

dė, kad tas Ims galima, bet 
liokštą bestatant. visų dar
bininkų liežiuviai taip susi
maišė. kad nesuprato vienas 
ką kalba kitas, ir turėjo pra
dėtąjį darbą pamesti.

Panašiai išėjo su Prolii- 
biciją. Buvo manyta sublai- 
vinti vis;] Amerikos tautą ir 
pasigirti pasauliui su jos to- 
bulylie, 1x4 išėjo dideliausias 
nepasisekimas ir juokų krū
va. Gerai, kad dar tik juo
ki], bet dabar matoma, kad 
jau čia nebejuokai. Prohi- 
bicija sukiršino žmones. At
sirado neteisybių, suktybių, 
kyšių, žiaurumo. Beveik kas
dieną skaitome laikraščiuo
se, kad Prohibicijos agentai 
nušauja daug nekaltų žmo
nių. O kad ir jie būti] kalti, 
tai reikia kaltė įrodyti teis
me ir tik tuomet' nubausti 
sulig kaltės didumo. Už jo
ki kitą prasikaltimą ‘nešau
doma žmonių be teismo.

I’rohįbicija kilo iš puiky
bės. Išdidūs fanatikai — re
formatoriai norėjo parodyti 
ką gali. Na, ir parodė, kad 
gali įvesti suirutės į žmonių 
gyvenimą. ĮTMi£ybė blogas 
patarėjas ir' veda žmoniją 
neigiamu keliu — prie ne
tvarkos ir nelaimių.
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tuvoje jie negąlęję, ąųkų 
perduoti nuo nederliaus nų- 
kentėjųsieipą darbininkams. 
Netiesa.
žįau yra persekiojami už ko- 
nrunistusj o višįp jie randa 
kelią pasiųsti aukas į Lie
tuvą. • i A

Bet komunistai greičiau
sia nė nebandė siųsti aukas į 
Lietuvą, nes, tai būtų prieš 
jų bosų iš Maskvos patvar
kymą. Jiems draudžiama 
veikti kaipo atskira lietlivių 
frakcija. Tad jie ir likvi
duoja komitetą. Būtų daug 
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pinkams, kurią aukavo' ba
daujantiems į jų fondą. Juk 
visiems stisipmtUBiams’ dar
bininkams aišku, kad aukas 
rinkote nuo nederliaus nu
kentėjusių darbininkų var
du bolševizmopalaikymiii 
Lietuvoje. Ar nę taip? Kam 
mulkinti darbininkus. j/Ai

* • ‘ ■ > į * ,
Aukavusieji Šiaurės .Lie- 
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tuvai į komunistų fondą, tu
rėtų pareikalauti pinigus 
grąžinti! Kitaip jūsų pini
gai bus sunaudoti bolševiz
mo propagandai. Aukavote 
Lietuvai, jai ir atiduokite.
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Brooklyno lietuviai komu
nistai pakliuvo į valdžios 
rankas už viliojimą pinigų 
iš žmonių neva Šiaurės Lie
tuvai šelpti- Visi jau žino, 
kad bolševikai turėjo suda
rę komitetą aukas priiminė
ti, ir kad iš surinktų aukų 
nė vieno cento nepasiuntė į 
Lietuvą. Tai kriminališkas 
žmonių išnaudojimas. Dar
bininkai sužinoję komunistų 
kreivus darbelius daugiau 
jų komitetui aukų nebesiųn-
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tė. Komunistai pajuto, kad 
bus blogai. Sugalvojo trik- 
są. Pasiūlė aukotojams jų 
pinigus pervesti Gastonijos

- st re i kiuriams arba priešfa- 
šistiniain komitetui. Abu 
komitetu yra komunistų 
kontrolėje. Darbininkai, 
kurie aukas siuntė komunis
tų komitetui šelpimui nu
kentėjusių nuo nederliaus, 
pasipiktino jų makinacijo- 
mis ir dauguma, matyt, pa
reikalavo aukas grąžinti. Ki
ti pasiskundė policijai ir ko
munistų vadas Mizaras buvo 
pašauktas į Public Welfare, 
Departmentą pasiaiškinti. 
Taip rašo jų {račių organas 
“Nelaisvė.” Kada-valdžios 
agentas - paklausė Mizaro 
“Kam jūs žadate atiduoti 
tuos pinigus, delei kurių ne
bus jokių atsiliepimų?” jis 
atsakė: “Po dviejų mėnesių 
nuo pasirodymo spaudoje to 
pranešimo, jei kas neatsi
lieps,'kad jiem pinigus grą
žintų, tai likusiuosius komi
tetas nutarė atiduoti pa
skirstant į dvi dali: vieną 
Priešfašistiniam Komitetui 
ir Pietų streikuojantiems 
tekstiliečiams darbinin
kams.” _

Komunistai aiškinasi, kad 
esant baisiai reakcijai Lie- kia!”

h ' ;

Birželio 17 d. Paryžiuje į- 
vyko protesto mitingas prieš 
lenkų pogromus Lvove. 
Waagram’o salėje susirinko 
5,000 žmonių. Prie salės du
rų stovėjo dar maž daug 3,- 
000 minia, kuri dėl stokos 
vietos nebetilpo viduje. Kal
bėjo keletą džymįų profesor 
rių ir vienas kunigas. Viši 
kalbėtojai smerkė begėdiš
kus lenki] pogrominius dar
bus. Pagaliau, vienas mė
giamiausių Paryžiaus- orato
rių, p. GeorgesPioch savo 
kalboje 4naip pareiškė:

“Lenkiją prikėlė mūsų 
žmonių kraujas, mes ją my
lėjom praeityje, mes ją at
kasėm iš. karsto, bet mes ne
norime, kad atgimusi ji pa
ti skriausti] Intas tautas. 
'Skriaudžiamieji vakar, len
kai pasidarė skriaudikai 
šiandie, jie virto Europos 
gėda. Ir mes jiems šaukia
me: Gana žmogžudžių!
Prancūzų tauta jus smer-

__ ___ • - \

Paryžiaus Protestai Prieš 
Lenkų Barbariškumą

•
Tuomet salėje pakilo tri- 

1 umfališkos ovacijos, kuriose 
buvo girdimi šauksmai: 
“Šalyn Lenkiją!” Tatai ro
do tikruosius paryžiečių 
jausmus. Tautą ima; supras- 

, . . * l .;»> ■• • -1 *\ti pavojų.
... Sorbonos vardu kalbėjo 
prof. Albert Bayet. Jo kal
ba pasižymėjo didel inteli
gencija.

Tuo momentu paima žodį 
lenkų agentūros “Pat” ats
tovas p. Povilas Kleczkows- 
ki — Pilsudskio pastumdė
lis, žydas išsigimėlis bijąs 
savo tautiečių. Koks lėkštas 
ir nevykęs gynimasis to 
vargšo pono Kleczkowskio! 
Jis stengiasi išjudinti se- 
ųuosius prancūzų simpatijos 
jausmus lenki] tautai, nori 
įkalbėti, jog lenkų antsimi- 
tizmas yra rusų primestas, 
— salė protestuoja — pri
mina 1863 m. sukilimą, pa
sakoja, kaip vienas žydas 
felčeris- suteikė medicinos

N. A. Rubakino
J ■ .

Skaičių Paslaptys ir Kaip 
Jos Išaiškinamos

(Kas tai yra matematika? Jos esmė ir reikšmė)

(Tęsinys)
Mes drąsiai galime sakyti: du ir du—visumet 

ir visumet lygu keturiems. Skaičiavimai visumet 
remiasi žiniomis, matavimu ir, apskritai, gyve
nimo prityrimu. Todėl tai ir buvo čia sakoma; 
skaičiuodami skaičius mes darome tą patį, kaip 
ir daiktus skaičiuodami, neminint tų daiktų var
du. Jei skaičiuodami atmetame daiktų vardus, 
tai tuo pačiam skaičiavimui nė kiek nepakenkia
me, o tiktai sutaupome savo jėgas ir laiką. Iš čia 
gi vedame, kad galima skaičiuoti grynais skai
čiais. Ir nežinoti, kokius daiktus jie pažymi: jie

—savo, teisių mokslas—savo. Matematika visur 
pritaikoma: kur tiktai reikia ką nors apskaičiuo
ti, ten matematika patarnauja.

Pasiklausykite tiktai, ko pasiekė žmonės dė
ka skaičiavimui, matematikai. Sunku įtikėtu 
Pavyzdžiui, vienas garsus francūzų matemati
kas, vardu Leverrje, nežiūrėdamas į dangų, labai 
tiksliai apskaičiavo, kad ten ir ten, tokioje ir to
kioje vietoje yra žmonių dar nepastebėtas dan
gaus kūnas. Jis ne tiktai smulkiai nurodė, kame 
tas dangaus kūnas yra, bet ir pasakė, kokio di
dumo, kaip toli nuo žemės ir saulės ir kokiais ke
liais bėga erdvėje. Visą tai jis labai tiksliai ap
skaičiavo, remdamasis žiniomis, kitų mokslinin
ku surinktonlis. Apie matematiko Laverrje dar
bas buvo pranešta telegrafu į visus didelius mies
tus tame skaičiuje Berlynui ir Paryžiui. Vienas 
Berlyno mokslininkas, vokiečių matematikas, 
nukreipė savo žiūroną nurodyton vieton. Ir tik-

gali reikšti viską, ką tiktai norime. Ir Visumet Tai, ten, kur buvo Laverrje sakyta, panytė iki tol 
skaičių skaičiavimas atatiks daiktų skaičiavimui. 
Tai gryna tiesa, nes pilnai įrodyta ir patikrinta.

Pagalvokime dabar, kas gi iš to viso seka. Štai 
kas: skaičiavimas, mokėjimas^kaičiuoti gimė, 
taip sakant, pačiafrie gyvenimo sūkury,- iš paties 
gyvenimo, o paskiau,—paskiau pasidarė vien 
galvojimo nuosavybe. Ir ne bet kokio—neklai
dingo galvojimo. Todėl, kad tas galvojimas turi 
tvirtą, pastovi] pagrindą. Išmokim mes taisyk
lingai protauti—ir galėsime skaičiavimo keliu su
žinoti daug stebėtinų dalykų. Tame tai ir yra 
didelė matematikos jėga. Tiesa, kiti mokslai irgi 
remiasi pažinimu to, kas yra tikrenybėje ir pro
tavimais. Žmogaus proto pajėgos visuose moks
luose lygiai pasireiškia, visur tos pačios. Bet ne

žmonėms dar nežinomą žvaigždę. Pasirodo Lav
errje stebėtinai teisingai išskaičiavo. Tokiu bū
du, matematikai dėka, tas, kas buvo neregimu, 
pasidarė matomu, tas, kas buvo nežinomu, pasi- 
darė žinomu. Žtai ką reiškia ^kaičia virpąs, štai 
kas yra matematika ir kokia jos galia!

Bet šis stebėtinas pavyzdys, tai tiktai vienas 
iš tūkstančio janrpanašių. Ir visi jie vieną įr tą 
patį įrodo—kokia skaičiavimo pajėga, kokia ma
tematikos galia. Beveik kas žingsnį matematika 
nežinomą ir nematomą paverčia žinomu ir ma
tomu.

Pavyzdžiui, visi Žinome, jog iš anksto yra 
skelbiama, kad tuomet ir tuomet bus saules arba 
mėnulio užtemimas. Saulės užtemimai esti tada, 
kai mėnulis praeiną įarp,jįipės< j

o kiti, anaiptol, ne prie visų: kiekvienas yra pasi-
>, istorija

visų mokslų jmgrindai vienodi. Matematikos pa- kai mėnulis praeiną 
įrfndaijdaug t^rijĖ^iį, ų$u kitų mųksl|. Ir^o-Jlj^yį-a 
dėl, kad skąičiai ir sktaciavimas, t. y. matemąt.i- O njenuiio užtemimai pareuiaųįm to, kad 
ka; pritaikoma prie visokių visokiausių daiktų, šešėlis krenta ant mėnulio. Žemė irgi vrądidelis

------- ---------------------------------- r.. ------------- . ...... ...... > .. , . . I

K- rinkęs sau atskirą sritį: chemij
nepermatomas rutulys. Aišku todėl, kad ir ji, pa
našiai kaip ir kiti nepermatomi daiktai,’ turi savo
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ž«wui protas duotas tam# 
kad galėtų išgalvoti daugiau 
beprotyBČiip c . r . \ ; r

Jei, nėrime bgtjį iškalbingi 

— kalbėdami f negalvokime. 
Jei kalbėdami galvosime — 
mums teks tylėti

* ’ * * ’ • , L !
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Žmogus, mokąs gerai tylė
ti, yra lygiai įdomus, kaip ir 
žmogus mokąs gerai kalbėti.

FORIZMAt
*Vetaž» niekuomet ne 

yeriūa; f moterį* :
moteris pasiverčia j

• y . ... .---- •. r>,,
nuodėmes rašo ant 

jiųčio odosj arba, ant meni
ninkę širdies. ‘
’*' ■« / ? *.x<.r , ■' t r. r !' . -y--.-
į. Jęi.ųori 
talkinti, supyk ant jos. - . r A

ji Ąeikįa žinoti ne vien tai, 
kae reikia žinoti, . J)et reikią 
žinoti ir tai, ko nereikią žif > ’<•

. * ___________
Protingumas yra mokėjfe 

mas slėpti saVo kvailumą, o . 
kvailumas yra —- visurAdši-r~' 
mas savo protingumo. į .. -

Blogiausia su žmogumi, ku
ris nemoka nei kalbėti, nei 
tylėti. Biaurus daiktas kvai
lam žmogui iškalbingumas.

Lietuvoje yra gerų kalbė
tojų, bet geri; tylėtoji]—ne
rast

Reikia kartais pameluoti 
vien tik dėl to, kad išaiškin
tum tiesą.

Dievas sutvėrė tris pasiu
tusius padarus: žmogip vel
nią ir moterį.

Geriau gudriai kalbėti a- 
pie kvailus dalykus, negu 
kvailai — apie gudrius.

‘‘Rytas**

ĮDOMŪS TRUPINIAI
Ispanija kuprotų žmonių 

šalis. Kai kurijose kaimuo
se 7 nuošimčiai visi] gyvento
jų yra kuproti.

Žmogaus širdis nevalgau- 
čip mėsos plaka 58 kartus mi
nutėje, valgančio—75 kartus.

✓

dentų organizacijų atstovai 
taip pat smerkdami pogro- 
mininkus.

Gera diena kovotojams su 
antisemitizmu, ta iš vidur- » 
amžių laikų užsilikusią žaiz
da, gerą diena nuskriaustų
jų tautų draugams ir tiems, 
-kurie pakyla prieš Lenkiją, 
tą tautų kalėjimą, kurį bū
tinai reikės kurią dieną su
griauti vardan laisvės ir ko
vos su vergija. Paryžiuje 
laisvė jau pakilo.

“L. A."

pagalbos jo žtaonai šabaso 
dieną Gardine ir tt. Publi
ka jam kalbėti kliudo, ragi
na greičiau eiti prie dalyko 
ir rodo tiek nepalankumo, 
kad ponas Kleczkowski, pa
guliau, konstatuoja pogro
mų;' buvimą ir'apgailėsf aujė 
tatai įvykus. Protokolas tą 
prisipažinimą įregistruos ir 
tatai bus vienintelė išdava 
nevykusio lenkų spaudos at
stovo pasiteisinimo.

Ir mitingas triumfališkai 
eina toliau. Dar kalba stu-

\ •

šešėlį. Žemės šešėlis yra pusantro milijono kilo- 
metrų ilgio. Mėnulis gi yra arčiau nuo žemės: 
nuo mėnulio iki žemės yra tik 360 tūkstančių su 
viršum kilometlų.

Bet visas svarbumas štai kame; žemė sukasi 
apie saulę, o apie žemę—mėnulis. Mėnulis, nors 
ir bėga apie žemę ratu, bet šis ratas eina pažui- 
niai. Nuo to tai ir priklauso tas, kad ne kiekvie
ną kartą žemės šešėlis uždengia mėnulį. Menu- . 
lis ir gi ne kiekvieną kartą uždengia saulę. Bet 
kada uždengia, kada ne? Tai matematikų dar
bas. Visų kraštų matematikai apskaičiuoja tai 
su didžiausiu tikslumu. Nei dienomis, nei minu
tėmis, nei sekundėmis neapsirinka. Nei viena 
šimtąją sekundės nerasi paklaidos. Štai ką reiš
kia matematika.

Tas matematikų mokėjimas papranašauti . 
saulės arba mėnulio užtemimus yra žinomas žmo
nijai jau labai senai—prieš tūkstančius metų. 
Visa svarba čia tame, kad jie moka apskaičiuoti 
dangaus kūnų savais keliais bėgimą. Supranta
ma, kad čia reikia žinoti, kokiu greitumu jie bė
ga savais keliais, o tuomet galės išskaičiuoti, ka
da ir kurioje vietoje yra tas ar kitas dangaus kū* 
nas. Panašiai kaipgelžkelių tvarkaraštis yra su- — 
dalytas, galima sudaryti dangaus kūnų tvarka
raštį. Yra skirtumas: traukiniai bėga vis taip 
pat, tąis pačiais bėgiais, vieną kartą ir neribotam - 
ląikui nutiestais. Dangaus kūnai šiek tiek mai
nosi. -Ir bėgimo greitumas mainosi. Bet, skai
čiuojant, visa tai turima galvoje. Tokį tai darbą 
atlieką matematikai ir, kas stebėtina, dideliu kar
tais greitumu. Labai įdomūs jų apskaičiavimai 
kometų takų, arba jų pasirodymo ir išnykimo lai
ko. Ęai kurios kometos pasirodo per 10 metų, 
per lįį ir esti matomu fik.tad^ii^esivs 
kffi0dtana|. 1 Ęet ir to'Jai ko (ižtąnka matemal|- 
l^lt, kad jų kelius erdvėje ir jų greitumą išaiš
kinti. Q kai jau tas apskaičiuota, tai galima tada 
apskaičiuoti, kas bus m ja 1000 metų praėjus Ar
ba kur jinai buvo prieš 1000 metų. Atlikę tokį
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ratifikavimą, TAvas, rago atvįrą laišką Kardinolui Gasparai; ir kaltina Musso- lįni “už eretiškus, ir <|ar blogesnius negu eretiškus išsitarimus, kuriais paliečia pačią. Krikščionystę ir Katalikystę. Popiežius te baimes, atvirai kritikuoja premiero kąlbą, priešinasi jo pasakymams ir aiškiai pareiškia, kad šeimyna ir Bažnyčia turi pirmą teisę vaikų auklėjime, o ne valstybė; kad Bažnyčia, po bausme^ atski- rimo nuo Bažnyčios, reikalauja, kad, katalikai imtų šliūbus pas kunigus; ir tt.Sulig vieno New * York ’o laikraščio, Italijos laikraščiai išskyrus vieną, nieko nerašė apie Popiežiaus, laišką. Jie bijojo. Bijojo Musso- lini. Popiežius vienas nebijojo. Ir tada, kada sutarties parašą reikėjo išgauti.Aišku ir nemokytam žmogui, kaip pavojingai “ne diplomatiškai” Popiežius padarė.Pasaulio diplomatai tai iš-

nos arui vesti ivybūs reikalą, tuo iii 
mes amerikiečiai liet vesdami kovą su mūsų tos ištautėjimu priva dėti pąstaiigų ir visoųps galėmis vienytis, nes til bendrai dirbdami galėsiu, nudirbti naudingus darbus^ šįų metų rugpjūčio 20-!22 dd. Cicero, III., Šv,. Ant no lietuvių parapijoje, yra vienas iš geriausia suctei ganizuotų Federacijos ,skjffc rių, bus XĮX-tąs Am. Liežį R. K, Federacijos susivažiavimas. Tenai valo dalyvauti visi amerjdi čiai lietuviai visuomeninii kai ir draugijų atstovai. gi gerbiamos lietuvių katal kų _draugijos, parapijos i skyriai, jau laikas gamin’ kongresan įnešimus, jip

lietuviai pora su didelių at-
I isarguinu slaptai bet organi- zayos į savanorių būrius visus Lietuvos priešus' vyti...... •lauk. Tiktai būdami vieningi ir susiorganizavę galėjo padaryti tai, kas yra lietuvių atsiekta. Nebūk pas lietuvius vienybės arba te lietuviai paklauso, lietuviškų internacijonalistų-socialistų, Lietuva ir šiandien vilktų svetimą jungą. Ačiū lietuvių tautos katalikiškai tautiniam susipratimui ir vie-

garoveL NedUdieųiajs ją na»ai 
pragaro iramab. Vietoję eiti i teteriirIfc susirinkę | te 

M vih dkte f aiputoipe koka* pretafe.
Moks firtaėkjio gyv^ųi^ąst Qir- 

nttigkiįi pragerti dri^mtį 
dolerių. O aut rytojaus 
kiti'kitą dežimtį dolerių teisme. 
0 tup 1 bažnyčią užsimokėti de
šimtį arfos penkiolika centų, tol 
bekrausią riksmas. Taigi, gmi 
supratę Blaivybės idealą raiykį- 
mės prie Blaivybės, čia jum j»u 
senai turime BUiviainkų draugi
ją, kurios nariai-ės graliai d«ri 
buojasi mūsų bažnyčiai ir žmo-i 
nių gerovei. '

Xx4nlgu

WORCESTĘR,
jąj

vūs, su Hthrk protu galite dęug 
huveiktj gerq. <fari>ų kurfe Vfttų 
naudingi Ba&yei&i ir Tautai Bet 
|r gali girtuoklis taip padaryti? 
Ne- Žtodii TbdŠ, kiid'jb’protas 
yra aufetaa-alfcoheliaJ Nora pa 
būtų ir geriausių norų žmogus, 
nes kada žmo^ps prisigeria jri 
viskų paniekina. Nors kas būtų 
brangiausia ir prakilniausia pa
saulyje,nes alkoholis apsvaigina 
jojo protų. Pafiūr^ime I šebny- 
niškąjl girtuoklių gyvenimą. Koks 
h 1 7 . ‘ • »

y-.-ai—-—iv—e, j i. jij.i i"  j—u..

AR DIPLOMATAS?
•

-----------.buvo gvildentas. Daug var

Pe* aDoobrit į kapos
Čia vos mėnesis laiko atgal įvy

ko labai liūdnas atritikmas. Bu
vo tarf>: gėrę tėvas, motina ir sū
nus. Nors sūnus 1 dar- nepilnų 
metų feet naminę mankė kaip se
nis — bet^motinos pagamintą. 
.Vieną gra£ą djęną tėvas ir sūnus 

y sugrįžę L namus ir radę motiną 
jau pusėtinai išsikaušųsią. Suma
nė* motinai išperti kailį. Kaip su
tarė taip ir padarė. Sūnus ir tė
vas taip sumušė motiną kad pas
taroji buvo patarta į ligoninę, 
kur tuojaus persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Minėtas įvykis be galo 
liūdnas. Tąiris pasekmės namų

* virintos.
* X

/ Blaivybė.

Daug būvo rašyta ir daug kal
bėta apie pilnąją blaivybę.; Bet 
ji kaip kam dar yra neaiški. Dau
gelis neįvertina jos brangumo, jos 
ypatybių ką ji teikia žmogui. Aš 
nežinau, ar yra toks žmogus šia
me pasaulyje, kuris surašytų vi
sus pasaulio vargus prie kurių 
privedė alkoholizmas. Arba kad

*Įf

-T*“Diplomatas!”
€4 Aš visuomet sakiau h- 8° “ triftso W6ta> 

sakysiu, kad “popiežiai fli-R’ ‘į “j™•’ nai užbaigti. Baigta. Uz poros dienų abi pusės pasirašys, pridės antspaudas irplomataL” į. ~Tokius ir panašius, išsireiškimus tankiai girdėjome, Vatikanas bus nepriklauso- o šiandienę, kuomet Vatikd-|ma Talgtija- ūž dvieju die- no su Italija, klausimas užbaigtas, net ir iš geresniųjų ną! Svarbios dienos. Kritiškas momentas! Kaip išsi-toks žmogus, kuris pe- pusės pasigirsta: diplomą- lavinęs politikierius elgiasi? gi^ę, persigando, nervingaitas.” * •“Diplomatas.’* Tas,žodis ba mažai. ,Arba visai nekal- man nepatinka. Prikergti ba. kam nors tokį vardą, tai a- bejotinas komplimentas. Pavadinti Popiežių diplomatu išrodo kaip atviras įžeidimas. Sakyti, Popiežius diplomatas, tai beveik tas pat, kaip pasakyti; Popiežius politikierius. Šventes Tęvas. jis ra^iįna ,ąavo sąžinę nėra politikierius. ■ .sakydamas: “Kaip išgausiuVisi iš laikraščiu žinote I)arai^ tuon,et ^9 aP- kas atsitiko dvi dienas prieš pasirašymą sutarties Vati-. kano su Italija. Ilgai, ir; nuodugniai tas klausimas
■ i n ii .JI... i - t!!apskaičiavimą, matematikai žino, kada toji pat kometa vėl pasirodys, vėl mums bus matoma. To- kiu būdu, pav., sužinota apie kometą, pasirodžiusią Kristaus gimimo laikais. Iš šių pavyzdžių matome, kad, skaičiavimui dėka, galima net pasakyti, kas buvo ir kas bus. Išskaičiuojama kalendorius, išskaičiuojama Velykos. Ir gi kuriam norime laikui priekin. Ir ne tiktai šimtui metų galima sudaryti kalendorių, bet tūkstančiams ir milijonams metų priekin. Štai kas yra matematika ir ką ji gali padaryti.Ir ko tiktai negalima sužinoti, padedant ma- tematikai! Pavyzdžiui, galima, neužsikopus ant kalno, pasakyti, kokio jis aukštumo. Galima pasakyti, koks nuotolis vieno nuėsto nuo kito, ne- daeinant lig jo. . kulka, gali nusiųsti ją iki tos vietos, kuri| pasirinko. Ir tai visa skaičiąvimui dėka. Kas būtų įtikėjęs, prieš tūkstančius metų pasakius, kad jrnes kada nors žinosime, kaip toli nuo mūsų menulis, saulė, žvaigždės? Žinosime, nenuskrisda- ,mi ten ?Bet mes šiandien dar daugiau apie jas žinome,—žinome, nedėdami ant svaratyklių, kiek ku- ris dangaus kūnas sveria. Kad tai teisingai apskaičiuota, galime įvairiais būdais patikrintiTi ' Tikriname, ir tikrinimo rezultatai visumot tie pa- 

^-^8- - . _________ r _ / :■Tiesa—ir stebėtina! Bet dar ne viskas. JukX *visos sudėtiniausios mašinos yra padarytos tam 
pačiam skaičiavimui dėka. Kiekvienas ratelis, kiekvienas sraigtas, kiekviena svirtis tiksliausiai išskaičiuota. Ir medžiagos tvirtumas apskaičiuotas. Ir bet kurios dalies judesys. Taip ieškai* čiuota, kad viena mašinos dalis neužkliūtų už ki- tteir kad kiekviena nustatytu jai laiku Štlidų: tų savo, vietoje. ‘ Keikit tiktaį pažiūrėti į dilbai čią mašiną- Kaip įvairiai jos dalys juda—ir lankais, ir apskritimais, ir tiesiomis linijomis, ir n| m vingiuotomis. Ir viskas iki smulkmenų *Čia apskaičiuota su didžiausiu aiškumu ir tikslumu.
r*

r ei tų visus kapus ir ten suskaity
tų grabus tų visų žmonių, kurie 

' tapo alkoholio aukomis. Kiek 
vargų ir ašarų, kiek našlių ir na
šlaičių. Bet dar šiandiena tam
si liaudis to aiškiai nemato. Ko
dėl nemato? Todėl kad nemąsto. 
Tas viskas blaivai apmąsčius tai 
ištikrųjų žmogų šiurpuliai perima. 
Kaip yra baisu ir pamąstyti, Tą 
viską gerai apmąsčius viskas aiš
kiai matyti kaip veidrodyje, visi 
vargai, visos nelaimės kurias 
gimdo alkoholizmas. ’•»

Supraskime blaivybę
Pastatykime sau klausimą

yra pilnoji blaivybė?
yra motina gyvas šaltinis gražaus 
ir malonaus šeimyniško gyvenimo. 
Iš jos pląukia begalinė daugybė 
gražių idealų. Mes būdami blai-

pa-

kas
Blaivybė

Jis vaikšto, atsargiai. Kai-Jei antra partija, kurios parašą, jis tikisi gauti, prasikalsta kokiu neišmintingu išsitarimu, kitrus politikierius negirdi. Ir dar daugiau. Ir net įžeidimus jis moka priimt. O jei pats dalyko principas paliečiaisąkydamias; “Kaip išgausiutarsime.”Popiežius, ačiū Dievui nėra toks diplomatas. Štai į- rodymai.

rankomis spaudė sau galvas. Nematyta, drąsa. Sutartis! Reikia tik parašo Italijos diktatoriaus.jis kritikuojamas, prantama!Mums suprantama. Teisingas žmogus supranta. Jis aukština ir gerbia Šv. Tėvą. Jis mato, kad Popiežius ne politikierius, ne diplomatas, bet užimąs vietą Ano, Kurs ant visados pasmerkė diplomatiją aiškiu įsakymu: “Tegu jūsų kalba, būna, taip, taip; ne, ne.”

O čia''aštriaiNesu-

J. T.

Laimingos tos tautus kų-Lįetuvoje šeimininkaujant, rįo8 moka ir sugeba tautos darbą vieningai dirbti. Ge-
y " - •riausia ir sėkmingiausią tautinį darbą moka dirbtų tai senoji žydų tauta. Lai bando kas peštelti, iydą už peisų, kai tuojaus viso pasaulio. žydija suriks unisemų “pogromas.”Rusijai Lietuvą pavergus ir uždraudus lietuviškąją spaudą, tuomet ir lietuviai, bent lietuvių spaudos platinimo darbą sugebėjo visi bendrai dirbti, gal tam buvoir priežastis,jnat lietuvįai nybei, lietuviai šiandien gali burliokų nemėgo ir su jais nesidraugavo, taigi ir spaudos platinimo darbe, bent skųstis burliokų valdžiai lietuvis laikė judošyste ir nesiskundė. Rusų priespaudos išmokyti tautinį darbą vienybėje dirbti ir didžiojo pasaulinio karo metu lietuviai, sugebėjo pasinaudoti proga, kad ką nors tautai laimėjus.Vos spėjus rusų tautai carą nuo sosto nuversti, kai štai lietuvių pabėgėlių sudarytas Komitetas tuojaus padavė naujai sudarytam Rusijos Ministėrių Kabinetui lietuvių tautos reikalavimus didesnės laisvės ir savarankiškumo lietuvių tautai, žinoma, tai galėjo įvykti tiktai Visai tautai solidarizuojant ir pritariant Komiteto darbuotei.• • *■ • t : . t*. ’ > -1917 m. kuomet pajusta, kad Vokietija jau karo nelaimės lietuviai ir čia sugebėjo pasinaudoti proga ir reikalauti daugiau laisvės, gi 1918 m. dar vokiečiams

\ . i ■ . . ■■ipiimin. ■■■ ..L -to jokios mašinos negalėtų padaryti.Dar daugiau tenka stebėtis iš to, kad, skaičia
vimui dėka, imame pažinti ir neregimą pasaulį, įsivaizduokite mažutį rutulėlį, milijonų milijonus kartų mažesnį, negu mažrausis knygoje taškelis. įsivaizduokite dabar, kad šitas mažutis rutulėlis lekia bėga apjė kitą jam panašų rutulėlį 150 tūkstančių kilometrų per sekundę greitumų. Sunku het įsivaizduoti. Bet tokie rutulėliai—ne prasimanymas. Visas pasaulis ir mūsų kūnas y- ra susidaręs iš tokių mažyčių rutulėlių. Ir, kas svarbiausia, jau yra įrodyta skaičiavimo būdais, kad toks baisiai greitas judėjimas yra kiekvienoje medžiagoje ir kad kiekviena medžiaga yra atidaryta iš be galo mažyčių taškelių. Ir ne tik-

O ką skaičiavimas padaro kasdieniniame gyvenime? Galima drąsiai sakyti, kad visas gyvenimas laikosi vien matavimais ir skaičiavimais. Jei ne mes patys, tai mokslininkai skaičiuoja. Paimkime nors mūsų kišenini laikrodėlį. Jo- rateliai ir judėjimas apskaičiuoti, pritaikyti prie laiko ir kalendoriaus. O šis pastarasis ir gi kieno nors skaičiavimo išdava. Gi kalendoriaus pagrinde yra dangaus kūnų judesio žinojimas. Laikas apskaičiuotas. O su tuo juk deriname mūsų gyvenimo eigą. Ir darbą; ir prekybą, ir viską viską. Ir labiausiai finansus. Ir ne tiktai valstybinius, bet ir privačius. (Bus daugiau)

pasididžiuoti nepriklausoma tėvyne Lietuva.Amerikoje gyveną lietuviai savu laiku irgi yra parode daug vieningumo ir sutartinos darbuotės ir tiktai• \ tos sutarties dėka, mes turimo jau gana skaitlingą seserų mokytojų būrį, kurios taip sėkmingai veda lietuvių parapijines mokyklas. Nebūk pas mus tuo klausimu vienos minties dar ir šiandien grynai lietuviškų parapijinių mokyklų neturėtume.Mes daug pagelbėjome Lietuvai jos sunkiausiose valandose ačiū musų pirmesnių j ii vadų tolregvstei ir permatymui ateities darbų, kurie dar toli prieš didyjį pasaulio karą jau sušaukė lietuvių draugijų atstovus j r suorganizavo Amerikos Lietuvių R. K. Federaciją pavesdami jai rūpintis kaip Amerikos, taip ir Lietuvos lietuvių visuomeniniais reikalais. Nors Am. L. R. K. Federacija jau yra daug gero padarius, bet jos darbuotei dar ne galas, dar daug kas lieka padaryti, tik gaila, kad pas mūs pradeda nykti vieningumas, daugiau pradedama užsidaryti kolonijų rybose. rodos kad pavieniai daugiau padarysime.

/.I

;■ 3

PASKUBĖKITE UŽSISAKYT^ 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE - '■ l/v •

“MŪSŲ LAIKRAŠTI”

Artileristas žino, kaip toli lėks i&^aiMuota, bet ir patikrinta. Skaičiavimaspatikrintas skaičiavimų, o skaičiavimas.pagaliau patikrinamas bandymais, L y. pačiu gyvenimu.Štai nedidelis, bet labai įdomus pavyzdys.Vienas mokytas matematikas, vardu Frenel’is, iš- skaičiavo štai ką: tur būt, sakė jis, spindulys, jungdamasi su kitu spinduliu, nepadidina šviesos, bet praryja jį; taip kad spindulys, susidurdamas su kitu spinduliu, duoda tamsą. Išskaieia- vo. Pasirodo—teisinga. Patikrino tuos išskai- čiavimusut kiti mokslininkai: Put virtinu, kad viskas ū^iaryta gerai. Bet reikia paremti baų- Ūytnaisgrte, kitaip sakant, pačiu gyvenimu. Iš- gyYriėyyjte lai padaryti, tačiau gan greit buvo surasti dai- Vienas mokslininkas, paėmęs du

K. J. 'Arvydas

MANO RŪMAI
ZKas nematėt saulės rūmų. Eikit jųjų pažiūrėti, Kai jų bokštai išsitiesę Spinduliuose ims žėrėti.'Šitie rūmai—mano tėvo— Kyla bokštais į padanges, Jų sustingusios viršūnės, 

-----Tartum saulę siekti rengias. Z

I -* 
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vi eša i spaudoje svarstyti teikti planus busimiems mę- tams Federacijos darbuotei,,Svarstykime, tarkimėsų į nes tik bendrai dirbdami gft" losime naudingus darbus nU->’.‘'jjj dirbti.
Fed. KeFretorijaįffl , i

Į

. j.-. '

r
Įsitikrink patsai, kad “Mtįsų 
kraitis*’ yra geriausias, 
sias ir pigiausias plačiai visuo9!tė* i 
nei leidžiamas savairiaštis! .

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA* -M 
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.-21

“Mūsų Laikraštyje” rašo 
riausi rašytojai ir labiausiai pate 
rę visų gyveninio šakų žinovė 
eialistai.
Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikąsl- 
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vatffr 
nedaug.

' L ?: 
“Mūsų Laikraštis” nuo baJan*,, 

džio pirmos dienos iki metą galA 
tekaštuoja tik trys litai 36 eenlaš; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pa<4 
o* visur kitur užsienyj (taigi ir Ar
menkoj)—trigubai brangiau. "7

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

Laikraštis geriausiai suartina.išeivius su savo, mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip ž 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 tįn-^/ kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalika&A ; ūkininkams tik laikraštis v
“UKININkAS” nes | “ŪKININKAS” įvedamas katalikiškoj, tau- y tiškoj dvasioje, ir stovi demokratiniais pamatais, -v tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 1 paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi-* mais klausimais: apie Žemės dirbimą, gyvulių auginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda datife gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių irtt ~“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuve- je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuve- j je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kaunas “ ŪKININKO” administracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra _ “ žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl ' didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį save Į giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. •
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sustatė juos, sudarydamas tam tik- triMį ’r paleido į juos šviesos spindulį taip, kad taf cpindulys, atsukdamas nuo vieno ir atei
tas kitame, susidurtą su einančiais jam k j Jr tikrai, tankios dėmės pasidarė toje

y

Ta
ieSaįi, ........ . tidųr-; vietoj^-tet susidūrė spinduliai. Tokiu būdu, ma- " ............rFrenel’io išskaičiavimus parėmė patste Vadinasi, šis matematikas geru' no- pkažin kokį mums ųematofrią pašau- ip ką ten pastebėjo, kaž ką nematytą nere- vp, Ar gi tai yisa nuostate?

r :.....- — '-• ■.....

Puikūs rūmai, erdvios salės — Žėri sienosišdabintosIr artėjanti keleivįLaukia durvs atrakintos.♦ * ' / ** fKartą klausiau Bavo tęvą:— Mielas, tėti, baigiu senti,Gal paskirai man tuos rūmus? ~ Mat, ir aš manau... gyvenai...Tiktai tėvus man atsakė:— Et, vaikeli, kam dar klausi, Tavo rūmai—po pasaulį,Jį sau, sveikas, apkeliaiisi!



LAIVAKORTES

Balsas Iš Lietuvos

K. D. Akstinas,
Komisijos. Raštininkas,

Mandagumas mažuose da 
lykuose saldina gyvenimą 
dideliuose—daro ji kilniu — 
B o vėl.

Vientatėlis lietuvis laisninotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome Ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radios.

nauja valdyba.
. J. Grimalauskas,

14-tos kuopos prot. rašt

(BOBBLIS)
638—640 Slater Building 

Worcester, Mass.
Namų tel: Cedar 1768-M

DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

į savo paraprjonus 
uoliai 
buvo

JUZĖ RAUKTYTĖ
Dienom Vakarais Ir Sventad. 

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

Tel. Park 1916.

Rengimo Komilija

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

Pasaulio garsus V O S E grand, 
player ir upright pianai. Nauji ir 
vartoti Orthophonic VICTROLA • ir 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo

— LENGVOS I š L YGOS
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON/ST. BOSTON

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjime, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, Jkurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors jiuo Tamstos mane skiria platusis At-

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kuopos sekantis susi

rinkimas bus 4 d. rugpiūčio mėn., 
1929 m., tuoj po paskutinių šv. 
mišių, pobažnytinėj svetainėje. 
Susirinkimas svarbus. Malonėkite 
koskaitlingiausia ateiti. Bus gera 
proga pasimokėt mėnesines mo
kestis. Yra tokių narių, kuriems 
jau laikas mokėiis. Eidami j su
sirinkimą malonėkite pasiimti 
mėnesinių mokesčių knygutes.

Kviečia Valdyba

LDS. 14-tos kuopos ekstra susi
rinkimas įvyks liepos 12 d., šv. 
Jurgio svetainėj, 180—182 New 
York Avė.. 8 vai. vakare. Mel
džiame kad visi nariai susirinktų. 
Yra svarbių aptarimų ir bus ren
kama

šioje parapijoje, vadovaujant kun. 
J. J. Jakaičiui, lietuviai turi gra
žią be skolų bažnyčią, mokyklą, 
vienuolyną, beFdar ir labai didelį 
ir gražų parką išvažiavimams) kų- 
rį dabar nupirko Labdarių drau
gija. .

did^iuoti profesijonalais.
Jau pradeda atsirasti naujų jė

gų iš čia augusių jaunuolių ir at
vyksta ią Liętuvos.
\ Šiomis dienomis atvyko iŠ Lie
tuvos/ jaunas ir energingas pava
sarininkų' veikėjas, poetas p. Jo
nas Smitkus. Jaunam veikėjui lin
kiu kogeriausios klotiėk.

Bostono diecezijoj Įvyko kuni
gų permainos; • Kun. K. J. Urbo
navičius paskirtas šv. Jurgio pa
rapijos, Nonvood, Mass. klebonu. 
Nonvoodieeiai labai užganėdinti 
nauju klebonu, nes jis mums yra 
pažįstamas ir gerai žinomas kaipo 
visų tėvas.

Liepos 7 d. kleb. kun. K. Urbo
navičius paskelbė, kad įvyks šv. 
Jurgio parapijos susirinkimas ir 
susipažinimas. Po pamaldų visi 
parapijonys. kuriems rūpi para-

ž ' Gegužinėje

■ Tą dieną po pivtų buvo Labda
rų gegužinė, Į kurią atsilankė ir 
naujasis klebonas su buvusiu kle- 
bonu kun. J. J. Jakaičiu, kur

»>.

liaujas klebonas turėjo progą su- 
šfya&iti su parapijonais ir pasi
grožėti Labdarių parku. Buvęs 
/klebonas -kun. J. J. Jakaitis su
pažindino su visais žmonėmis 
Naujai pribuvęs klebonas ktui. A. 
Petraitis išreiškė džiaugsmą, kad

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos Paskolos Bonų 

kuponus priima už pilnus 
pinigu^. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba Lenkiją hu- 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima į Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam' 
lik doleriais. United Statės 
Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin
kai užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čeverv- 
kus mūsų krautuvėj.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. Malu St., Montello, Mass.

Šios kolonijos lietuviai yra veik- 
lūs_ir geri patrijotai. Daug dir*. 
bą Bažnyčios ir tėvynės labui.

Profesijonalų: pydytųjų, advo
katą ir kitokių’ nėra. Inteligen
tų irgi mažai.

Nebeturime nė Gurkliūčių, ku- . 
rios rašytų eiles. Bet mes netą-į. 
rime nusiminti ir turėti viltį, kad

Pagerbimo vakaras

Tą dieną 8-tą vaL vakare įvyko 
gražus vakaras bažnytjpėj salėj: 
Dalyvavo Lietuvių benas, šv. Ka
zimiero, dr-jų atstovai ir pilna sa
lė žmonių. Naujam klebonui kun. 
A. Petraičiui pribuvus į salę, lie
tuvių beuas, vadovaujant J. Bliū
džiui griausmingai užgrojo pati-, 
kimo maršą ir visi žmonės iškil
mingai sutiko atsistojimu. - Pri
buvus naujam klebonui, maža 
mergaitė įteikė didelį gyvų gėlių 
bukietą nuo parapijom/. Prie to 
ir bažnytinis choras įteikė gražų 
bukietą. Kalbėjo vietiniai lietu
viai advokatai: Bubblis, Barkus, 
Dr. Landžius ir ntoksleivs Jurge
lionis, Draugijų atstovai. Kiek
vienas linkėjo geriausių pasekmių 
ir išreiškė ištikimybę naujam kle
bonui. Mūsų choras, vadovaujant 
varg. J. Žemaičiu sudainavo kele
tą gražių dainelių ir Ilgiausių me
tu.

to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyvehtojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankvmas (išskyrus Latvija, Estiją ir Vokie
tijų) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio'gat. N r.: 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis “RYTAS.’* Mane redaguoja prof. dr. Leo-

i svetai
nę. Pirmiausia klebonas pasvei
kino susirinkusius parapijomis ir 
pagyrė juos už nuveiktus darbus. 
Mažas skaitlius o nuveikta daug. 
Klebonas pareiškė, kad jis rfipin7 
sis ir dirbs kiek galės dėl para
pijos. Taipgi prašė visų parapi- 
jonų prisidėti ir dirbti vienybėje. 

Apsvarsčius parapijos reikalus 
nutarta du svarbūs dalykai, bū
tent: surengti du pikniku. -Tam 
darbui išrinkta komisija. Pirmas 

| piknikas -įvyks liepos 21, 1929 ant 
j Klimavičiaus pievos, Sumner St., 
Norvvood’e. Bus ir programas. 
Dalyvaus šv. Cecilijos choras ir 
padainuos keletą dainelių p. V. 
StaseVičiui vadovaujant. Taigi 
visą parapijom; yra pareiga atsi
lankyti 'į būsiantį pikniką. Kvie
čiame ir iš kitą koloniją atsilan
kyti.

pritaikinti. Pirmą kartą matysi
te naturalę sceneriją. Važiuokite 
į Moterų. Są-gos pikniką.

Kuopos nepamirškite kad šį me
tą seimas Moterų- Sąjungos įvyks 
New Britam, Conn. Moterys da
lyvaukite seime ir darbuokitės 
kiek galite. Parodykite patrio
tizmą savo Tautai ir Organizaci
jai.

. Aušros Vartų parapijoje įvyks
ta kunigų permainos. Buvo su
rengta išleistuvių vakaras kun. S. 
J. Vembrei. Įteikta atminties do
vanėlė nuo draugijų, kurioms jis 
prigelbėjo patarimais ir patarna
vimu. Nors trumpą laiką su mu
mis darbavosi, bet paliko žymę 
parapijoje ir draugijose.

Linkime kun. S. J. Vembrei 
pasisekimo Westfielde.

Dažinoję. kad į Aušros Vartų 
parapiją atvyksta naujas klebo
nas kui. K. Vasys, parapijiečiai 
rengia didelį priimtuvių vakarą, 
kuris įvyks liepos 14, parapijos 
svetainėj. Bus įvairus programas, 
grieš p. ’ Navicko orkestrą; dai
nuos įžymios dainininkės: p-lė 
Julia Mitrikaitė, p-lės Manasai- 
tės ir kitos. Kalbės vietiniai ge
riausi kalbėtojai, advokatai, gy
dytojas ir kiti. Todėl rengėjai 
kviečia, kad visi atsilankytų. Bus 
proga susipažinti 'su- savo nauju 
klebonu.

Liepos 14 ant Gedimino kalno 
įvyks Moterų Sąjungos 69-tos 
kps. piknikas. Šį sykį bus dau
giau paįvairinimų negu kada nors 
pirmiau.

. c T ■ s -'•- y • •
Moterą Sąjungos apskričio su

važiavimas įvyko birželio 30 d. 
Aušros Vartų parapijos svetainė
je. Atstovės vos iš kelią kuopą 
pribuvo. Gauta pasveikinimai ir 
įnešimai iš keletos kuopą. Suva
žiavimą atidarė kun. S. J. Vem
brė malda; pasveikinęs atstoves 
linkėjo naudingus darbus aptart 
ir vykint. Kalboje išreiškė moterų 
priedermes savo organizacijai ir 
tautai. Daug kas aptartą. Svar
biausias visoms kuopoms šiuo tar
pu yra Moterą Sąjungas apskr.! 
išvažiavimas, kuris įvyks rugp. 
25, Maironio Parke, Woreester, 
Mass. Vietinės kuopos dės visas 
pastangas, kad būtą piknikas pa
sekmingas. Jau yra pažadėta 
daiktų dėl.pikniko. Pasirodo, kad 
pasekmės turėtų būt geroą. Bus 
vienas naujas užmanymas, >tai yra 
vaidinta bus “Girių Karalaitė” 
lauke, miškely. Kostiųmąi bua

Suvirš 22 Metu 
.JUOZAS P. ŠARKIUNAS

Iškilmingai pasitiko.

dieną liepos iškilmingai sutik
ėtas naujas šios parapijos klėbo- 
į šas. 9:30 iš ryto dalyvaujant mū- 
y są parapijos vaikučiams ir minis- 
? ttantams ir dalyvaujant buvu- 

šiam klebonui kun.- J. J. Jakai- -v.
f Čiui gražiai sutiktas naujasis kle- 

bonas kun. A. Petraitis. Išėjus iš 
y klebonijos buvo skambinama var- 

patą. Atėjus prie bažnyčios durą 
' pasigirdo mūši/ bažnyčios milži- 
-•pjškų vargonų _gra2ūs_garsai ir 

bažnytinio choro galingi ir malo
nūs balsai, kuriam vadovauja 
varg. J. Žemaitis. Naujam klebo
nui įžengus į bažnyčią visi žmo- ** • *Uės atsisto.jp. Tuomi išreikšdami 

i prielankumą ir ištikimybę naujam 
į?klebonui. Reginys l*iv<> be galo 
/malonus ir jaudinantis.

Iškilminga suma

fjy 9 ;45 prie gražiai gyvomis gėlė- 
mis papuošto didžiojo altoriaus 
naujas klebonas atnašavo mišių 
fšv. auką. Suma buvo su įstaty
mu Švč? Sakramento, laike kurių 

_ buvęs klebonas kun. J. J. Jakai- 
Ltis pasakė labai gražų pamokslą, 

paaiškindamas kunigo pašaukimą 
ir pasišventimą žmonijai. Laike 
žv? mišių gražiai patarnavo klie
rikai: Bakanas ir Jaškevičius. 
Prie to laike minėtų pamaldų šim
tai žmonių ėjo prie šv'. Komuni
jos. Po šv. mišių naujasis kle
bonas palaimino su Švč. Sakra
mentu ir tuomi užsibaigė gražios 
iškilmės.

wraB...UUM MASS.
LDS. 8 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks liepos 14 d., 1929, 
tuoj po sumai, pobažnytinėj sve
tainėj. '• Visi nariai malonėsite pri
būti į šį susirinkimą, nes turime 
aptarti daug bėgančių reikalų ir 
išrinkti darbininkus piknikui, ku
ris bus 28 d. liepos ant Aliuko 
farmos, Norwood, Mass. Kitų 
draugijų prašome tą dieną nieko 
nerengti bet atvažiuoti pas mus.

Valdyba

JUOZAS J. D IRS Ai
LIETUVIS GRABORIUS j

Teikiu patarnaviiną laidotuvėms iri 
tėrendavojam—automobiline vesta-! 
vėmė ir kitokiems pasivažinėji-1 
mama.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury/Sti] 

(ant 3-čio aukėto) Tel. Cedar 49531
Ofitat: 212' Miilbury St, Worces-Į 

ter, Mase. TeL Park 2795.

L. R. K. SI A. Conn. Apskritys, 
liepos 28. 1928, Charter Oak Par
ke, Statė Fair Ground. New Park 
Avė., Hartford. Conn. rengia išva
žiavimą. Prašome kuopų ir drau
giją nieko berengti toje dienoje, 
bet visi atsilankykite į mūsą išva
žiavimą. Sis išvažiavimas Conn. 
-valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES Į IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu iSgaut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausį patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą.

PARSIDUODA PALANGA
■ - _ *

Gražiausi ir tinkamiausi vieta 
Nauj. Anglijoje poilsiui, tai “Pa
langa,” Lawrence, Mass. “Pa
langos” grožė traukia visus pik- 
nlkierius ten praleisti dienas.” 
“Palanga” yra ant’ ežero kranto.

Kas norėtą pasistatyti vasarna
mi “Palangoje,” sveikai ir links
mai vasarą praleisti, pasiskubin
kite įsigyti lotą. Arba kas no
rėtų ją visą papirkti tai kreipki
tės pas

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

Draugijų atstovai

Parapijos vardan kalbėjo var
gonininkas J. Žemaitis, nuo bažii. 
Choro J. Ginku.s, nuo kolektorių 
J. Vaitkus, nuo Blaivininkų P. 
Maukus, Kat. Federacijos V. Pa
rulis, Kazimieriečių jaunimo — 
Grinevičius, L. Vyčių — Puzara, 
šv. Onos — Alavošienė, Marijos 
Vardo — Kupstienė. Lietuvaitės 
po globa šv. Petronėlės — šeške- 
vičienė, Mot. Sąjungos — Daugė
lienė, Labdarių — Reimikis, Šv. 
Jurgio — Rcinikis, Šv Vardo Jė- 
zaus — Daučiūnas. Lietuvių he
lio atstovo vardo nesužinojau. Su
sivienijimo 41 kuopos — Lekec- 
kas. Prie to buvo solo ir duetj/e 
Mūsų parapijos garsi dainininkė 
A. Stoškaitė sndainavo porą dai
nelių ir varg. J. Žemaitis ir 'J. 
Cinkus gražiai sudainavo duetą. 
Vakarą bliaut naujas klebonas 
pirmą kart 
prakalbėjo ir pasižadėjo 
darbuotis. Vakaro vedėju 
buvęs klebonas gerb. kun. 
Jakaitis.

. < L. Vyčių gegužinė
' Liepoj 4 d. įvyko gražiame pu- 

, švne “Palangoje” L. Vyčių gegu
žinė, kurią nupirko vardu Šv. 
Pranciškaus parapijos Vyčių tė
vas dabartinis So. Bostono klebo
nas kun. F. A. Virmauskis/

Jaunimas žaidė puikiai lenkty
nėse ir gavo dovanas.

balyvavo kun. Vembrė iš Wor- kada nors ir mes galėsime pasi- 
cesterio, kun. K. Urbonavičius, 
kun. S. P. Kneižis, kun. Juškai- 
tis, kun. P. Strakauskas, kun. P. 
A. Virmauskis, kun. P. M. juras, 
buvęs Vyčių centro pirm. Taipogi 
dalyvavo p-lė Albina Osipavičiu- 
tė, kuri parodė savo gabumus 
“Palangos” ežere.

Apie skanius užkandžius nėra 
ką sakyti, nes trūkumas tvirtina 
skanumą. Dėka tenka vvtėms ir 
jųjų- mamytėms. .

Taipgi svetainėje, kurią, kun. P. 
Virmanskiui vadovaujant pastatė 
kitas Vyčių Tėvas Mikas Norkū
nas, jaunimas gražiai pasišoko.

Nekurie aplankė Tėvą Norkū
ną. Jis dabar “Palangoje” užsi
ima bitininkvste. Mažiukė

LDS. 6-ta kuopa rengia išva
žiavimą- 21 d. liepos. Važiuosime 
bus’ats į vieną iš gražiausių vietų 
Hammonassett Beach. Išvažiavi
mo komisija bus’us jau paėmė. 
Norintieji važiuoti galite gauti ti- 
kietus pas komisiją : Juozą Berno
tą, 166 Laivrence St.; Antaną 
Kaunietį, 159 Ross St. ir^pas Sta
nislovą Sriupšą, 538 Broad St. 
Bus’ais išeis kaip 9:30 vai. ryte 
nuo lietuvių bažnyčios. Rengimo 
komisija kviečia kad bilietus iš 
kalno paimtumėte. .

Reporteris

S GIRDĖTI LIE1
KOLONUOSE

“KARY“ yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- m e “KARIO“ nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros ”Šiemet “KARYS“ žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų. xRedaguoja kpt Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa-—Lithuania, Karmas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARY8.”

HARTFORD, CONN.
.✓i z

Šv. Trejybės lietuvių parapijos 
metinis išvažiaVimas-gegužinė į- 
vyko birželio 30 d. Išvažiavimas 
gerai pavyko. Buvo graži diena. 
Žmonių privažiavo iš visur. Dau
giausia iš kitu -miestų. Buvo ir 
kitataučių. Parke buvo gera tvar
ka. Žmonės žaidė iki vėlaus va
karo. Nieko panašaus neatsitiko 
kas galėtų pažemint lietuvių var
dą. Visi gėrėjosi gera tvarka. Už 
tai garbė lietuviams, kad moka 
savo vardą branginti. Prie para
pijos išvažiavimo ir pasekmių 
daugiausia prisidėjo vietiniai biz
nieriai : bėkeriai, bučeriai ir kiti 
pasiturinti parapijonai. Viską su- 
aukavo, kad mažai ką pirkti rei
kėjo. Kaip girdėjau, parapijai li
ko gryno pelno $2,143.00. Už tai 
mūsų dvasios vadai yra labai dė
kingi visiems, kurie dalyvavo iš
važiavime ir prisidėjo parama ir 
darbu.

TORONTO ONT., CANADA
Ekskursija į Niagara Falls

Tęronto Lietuvių ^R. K. Jauni
mo kuopa “Švyturys” ir šv. Jo
no Kr. pašalpos dr-ja rengia iš
važiavimą arba ekskursiją 1929 
m. liepos 21 dieną į Niagara Falls 
(Kanados pusėje). Tad mieli bro
liai ir sesės amerikiečiai, kuriems 
leis aplinkybės, kviečiame minėtą 
dieną atvykti į Niagara Falls, 
Kanados pusėje, kur rasite eks
kursantus Viktorijos parke, savp 
brolius ir seses kanadiečius. Dau
gumas susieisite su giminaičiais 
bei tikrais broliais ir sesėmis ir 
pasidalysime vieni su kitais gy
venimo bėgiu ir užmegsime tam
presnius ryšius. Lietuviai Toron- 
tiečiai bits prisisegę tautinius žen
klelius, lad susitikę ir kabinkite 
lietuviškai. Jie nurodys vietą kur 
lietuviai, suvažiavę. Tikimės su 
■Vienminčiais lietuviais pasimatyti 
21 d. liepos Kanados pusėje, Vik
torijos parke, Niagara Falls.

Kviečia Ekskursijos Komisija

atsisto.jp
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BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 6066-7865

IS VAŽIAVO ATOSTOGŲ
Šią savaitę p-lė Magdė Leščins- 

kiutė išvyko j Lovvell, Mass. pra
leisti atostogų laiką. Linkime 
linksmai praleisti.

545 East Broadway, South Boston ’e
ir kiti skyriai

I

LIETUVIŲ KALBA KAIPO 
“HOBBEY“

Tūlas amerikonas, profesorius 
J. D. Chase, kuris dėsto lotynų

reik«ft>ga-. Tad mokyktaiSs 
bų.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. P AŠ ALPINĖ S DR-JOS 

VALDYBA

PAIEŠKOMA

DETROITIEČiy DŪMEI
PARSIDUODA 6-šių kambarių nanuis. 
Yra; 2-jų kanj garadžius. Netoli lietu
vių -bažnyčios ir labai gera vieta dėl 

.susisiekimo jvįrąrt KaiflB.'$6^)00.'-lneėti 
$2.000. L i laistys- mėnesini a irt iįmokfįį- 
nurii Savirinikas: 9667 R~usšell Street, 
Detroit, Midi.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

L1THUANIAN AGENCY

Lietuvių labai mažai atėjo pa
matyti baseball lošimą.

F. E. G.

PARSIDUODA 4-iy AKRŲ 
: VIŠTy FARMA

Yra -7 kambarių namas su elektra, mau
dynės. steam šiluma, automatiška pum- 
pa dėl vandenio, 2 karų garadžius. 3 
vištminkai, kuriuose tei)ra 1,400 vištų. 
160 vaisinių piislžių. Kai kuri žemė aj>- 
sėta. Prieinama kaina. Kreipkitės: MII. 
SACCA, Uhestnut St, Wilmington. Tet. 
290. (L.-19)

brolius, Traną, Viktorą, ir Anta-

r kęjo .už atsilankymą ir lin- frro sptauM mergaite- Kitą meti
« „.li mfai a *nlrlipradžioj’U ° Lithuania’’ atvyko, 

Klaipėdon . didelė grupė 
'250) ekskursantų. Kiti 
oarvyksta mažesnėmis grupėmis. .Valdžia ir draugijos stengiasi kiek galint tinkamiau pasitikti Mylimuosius Svetelius. Daugelis, be 'abejonės, parvažiuoja ne tik paviešėti, bet ir apsigyventi. •Kun. Dumčius, kuris neseniai parvyko iš Amerikos, J, E. Vilkaviškio vyskupo yra pakeltas į garbės kariauninkus. . Ekscelencija įver- tino jo uolų pasidarbavimą lietuvių tarpe Amerikoj*, taip pat jo karštų meilę prie Lietuvos, jo didelius nuopelnus kaip kunigo ir suteikė jam tą garbės laipsnį.Birželio 9 d. Vilkaviškin atvyko kun. Mieliauskas, Vanamės klebonas, Ameri-

♦kos Lietuvių Katalikų Susivienijimo Dvasios Vadas. Gerb. svečias aplanke statomą dvas. seminariją; jis gėrėjosi ir aprinkta tinkama vieta ir pačios seminarijos išvaizda bei tinkamumu. Pagaliau svečias atsilankė Kat. Moterų Dr. Vilkaviškio aps. Konferencijoj. Kun. A. Steponaitis paaiškino konferencijai kas per garbingas svečias atsilankė. Svečias pasveikino konferenciją ir pasidalino savo įspūdžiais, kuriuos patyrė pirnūTsvk savu -daktoriu esąs I. Augustina- gyvenime atvykęs į Lietuvą.

I kūjo sveteliui laimingai pa
siviešėti Lietuvoje, Palyvės 
pasiūlė išnerti rezoliueiją ir 
paskelbti laikraščiuose. Štai“Liet. KataL. Moterą Dr. Vilkaviškio apskr. Konfer reiynja reiškia didžiausio džiaugsmo, sulaukus taip Garbingo Svečio, dčkoją už atsilankymą ir nuolankiai, prašo perduoti sveikinimus bei linkėjimus užjūrio Broliams bei Sesutėms.”Drauge su kun. Mięliaus- ku’buvo atsilankęs Lun. V. Bartuška, kuris kitados buvo Amerikoj, o dabar gyvena Klaipėdoj. Savo kalboj ~ je jisai sveikino katal. moteris ir linkėjo gęros kloties auklėjimo bei švietimo darbuose.Gegužės mėn. oras Lietuvoje buvo gražus. Dabar buvo kiek pablogėjęs. Tepiau vėl oras pasidarė gražus ir gerbiamieji svečiai iš Amerikos turęs galimumo pailsėti po sunkią darbą ii- atgaivnti sveikatą Lietuvos oru.

.v 
gaitė mirt išsigandusi, o auklė 
išsikraustė iš proto. .. , y , - . .
Latvijoje Kreąląiikoję įvy* 

ko baisi neregėta drama.4 metų' mergaitė Avotinš žaizdama kieme prisiarlino prie pririšto ant grandinės šunio,. kuris graužė kaulą. Šuo nutvėręs mergaitę, prispaudė ją prie žemės ir ėmė plėšti dantimis jos galvą. Išgirdusi nežmonišką riksmą atbėgo 14 metų mergaitė Ka- gan ir pamačius baisų reginį čia pat mirė: jai trūko širdis. Avotinš auklė pamačiusi kas dedasi momentaliai išsikraustė iš proto.gabenta į Rygą. Nėra vilties, kad ji likti? gyva.
Jonas Janužis, kilęs iš ar nuo Pa

nevėžio, Amerikon atvykęs 1914 m. 
ir seniau gyvenęs 230 6th St., So. 
Boston, Mass. \

♦

Jonas Grunda, Kazio sūnus, ki
lęs ' nuo Čedasų, Rokiškio apskr., 
Amerikon atvykęs 1912 m. ir se-

NAUJAS SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTIS KAUNEPereitą mėnesį, kaip praneša Lietuvos spauda, pradėjo eiti savaitinis laikraštis “Darbo Balsas.” Leidžia socialdemokratai į vietą uždaryto “Socialdemokrato.” Šio laikraščio -atsakomuoju re-

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais kurie krapštys akis per ilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike gali namus pirkti labai pigiai ir tas neilgai bus. 

Atmink mūsij žodį.

South Bostone
Ant H St. prie marių, 3 šeimynų, 3-1-4 
kambariai su visais įtaisymais parsi
duoda už $4,000, įnešti $500. Matykite 
B. B. STEFAN.

Dorchestery
3 šeimynų colonial styliaus kampinis 
namas i*> 5 kambarius su visais mo<ler- 
niškaiš įtaisymais, vieta dėl garadžio. 
Savininkas išvažiuoja į kitų miestų ir 
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klauskite J. 
B. GAILIAUS.

gaudavęs per Box 93.

Juozas Drižys, kilęs iš Rimdžiū- 
lių kaimo, Pašvitinio v., Šiaulių 
dpskr., gimęs 1888 m. Prieš karą 
gyvenęs 204 So. 15-th St., Tacoma, 
Wash., tuo pat adresu gyvenęs 
1926 m.

Vincas Reotas, Prano-Vineo sū
nus, gimęs Raudėnų par., Kuršėnų 
v., Šiaulių apskr. Amerikon atvy
kęs 1899 m. išgyvenęs ar tebęgy- 
venąs Boston, Mass^-^:

Halina Roskovskaitė, Vytauto ir 
Adelaidos duktė, gimus 1908 m, 
atvykusi Amerikon po karo ir gy
venusi pas dėdę Adolfą Roskaus- 
ką, ] 000 Bergon Avė., Btooklyn, 
N. Y. ir vėliau studėnt&vuri Wash- 
ingtone? _

Jonas Nikodemas Augutis, bu
vęs Inžinierijos pulko karys, gyve
nęs 56 Hudson Avė., Brooklyn, N. 
Y., kviečiamas atsiimti savo atsar
gos liūdymą.

Pranas Gausas, kilęs iš Tryškių 
valse., Amerikon atvykęs 1905 m., 
ir seniau gyvenęs 14 Holbrook 
Avė., Brockton, Mass., ar tai Mon
tello, Mas3.

Jonas Savickas, kilęs iš Rasei
nių valse./apie 43 m. amžiaus, 5 pė
dų 8 colių aukščio, gyvenęs Penn- 
sylvania valst. ir neva žuvęs per 
sprogimą kasyklose. Paieško bro
lis Amerikoje. >.

Kazys Stogis, kilęs iš Dargaičių 
km., Pašvitinio v., Šiaulių apskr. 
Amerikon atvyko 1898 m., gyvenęs 
“Mollinej” (Mahanoy, Pa.1).

Teofilė Kenirienė, gyvenusi pas 
Uršulę Ninus, 316 Marshall St., 
Philadelphia, Pa.

Adomaitis-Adamsky, Juozas, tar
navęs A. J . V. kariuomenėje, serga bųtų. gausus delegatais, 
proto liga, bet neturijaa jokių pla-

ną, ir sesep Oną, Tėvąi, jei gyvi, 
gąlttą gauti dalį kompensacijos jš 
Veteranų fliūro. Prašoma Žinių a- 
pię tėvijs.'. - . '

Ben.'SuigulB, gyvenęs Elįzabeth, 
Pa., Adamskio Adomaičio pusbro
lis. Amerikos įstaigoms jo surasti 
nepavyko: ' : r .

Antanas Mickw «r Mickau Aiv 
tano ir Marijonos sūnus# vAideri- 
kon atyy^ęs UU2 m>. • Gj veBęS St.i 
Clair, Pa., karo metu tarnavus A. 
J. V. kariuomenėje.' Tėvai neturi 
jokių žinių apie jį nuo pat karo.
Jonas Alekriūnas, gyvenęs Brook

lyn, N. Y., tarnavęs kariuomenėje 
ir neva žuvęs kare. Tėvai prašo 
suteikti apie jį žinių. »

Vincas Vaitiekūnas, neva gyve
nęs Detroit, Mfch. ir New Yorke, 
bet dabartinė jo gyvenamoji vieta 
nežinoma. Jam priklauso iš Vete
ranų Bitųų daljs brolio įU£Bjn» ąp- 
draudos. - - W

įU_ Jurgis—Klimavi&us, gyvenęs
Brooklyn, N. Y., bet adreso Gen. 
Konsulatas neturi. Reikalinga su
sisiekti labai svarbiu reikalu.

Ona Valantiejūtė-Kazlauskienė, 
gyvenusi Waterbury, Conn., bet iš- 
sitėlusi kitur.. Ieškoma svarbiu 
reikalu. -

Jpnąs Stelmokas-Stelmokevičius, 
ilgą laiką gyvenęs apie Scranton, 
Pa.j ir dirbęs anglių kasykloje. Gi
minės nori susisiekti.

C. Stankevičius, buvęs pečkurys 
ant laivo “Johanne,” bet dingęs 
1927 m. , U

Mykolas Stankevičius, gyvenęs 
apie Wilkes Barre, Pa., ir miręs 
4927 m. Reikalinga ži^ių apie jo 
palikimus.

Marė Sulokiene, gyvenusi 397 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y., 
kviečiama užeiti j Konsulatą Ne\y 
Yorke.

Antanas Uloza, gyvenęs Roches- 
ter, N. Y., dabartinė jo gyvenamo
ji vieta nėra žinoma.

Juozas Kratulis, ilgą laiką gy-

aro laiku.

LIETUVIŲ MOKYKLA SOUTH, 
’T-BOSTONE T“ 
Jau daugiau kaip, dešimts me

tų So. Bostone^ parapijos arba 
tikriau, sakant, parapijonų lėšo
mis^ užlaikoma lietuvių vasarinė 
mokykla vaikams. . *
Mi Ęas eina į niŪsų mokyklą f Vi- 

i ri>. vaikai, kurių tėvži. supranta 
svarbą ir reikalą mokytis savo 

i kalbą, tą kalbą, kuri5 yrą seniau- 
Eia ir 'gražiausia visoje Europoje.

Mūsų kalba yra labai užinterė- 
suoti kitataučiai — mokslo vyrai. 
Jie ją tyrinėja ir studijuoja.

Mokyklų studentai mokinasi 
lietuviškai, nes jie supranta jos 
didelę vertę.

Jeigu taip daro kitataučiai, tai 
mums lietuviams būtų gėda nesi- 
mokinti savo kalbos.

Kalbas mokėt yra naudinga ir .

bėgimus, o jų oponentai gavo tik 
4. . Vyčių base bąli kuopą sudarė 
šie lošėjai: ;

atikas Petrošiflnas, cf. 
Martynas Bnronis, lb.«

‘ Juoą&s Baltrušiūnas, ss. 
Stasys Navikas, p, 
Volteris Mickevičius, 1 
Volteris Baronis. rf. 
Vilius Komičius^.3 b. 
tiranas Lucas, 2; b. 
Mikolas Marksas, c. -

Pirmininkas » Motiejus žiobė, - .
539 E. 7th St, So. Boston, Mam. .. 
Telephonp. South Boston 3552-R.

Vice-Pirmlnįniįs Fetrauskasį
24 Thomas PL. So. Boston, Mm*. t 

Prot Raštininkas Jonaa GUoetida,
S Thomas Park, So. Boston, Mas*. - 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis.
884 Broadway, So. Boston, Mass. Vį 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, MaML a 

Maršalka — Jonas Zaikis, 
. 7 Wlnfiėld St, So. Boston, MasŠ. 
Draugija laiko susirinkimus kąa.

trečią nedėldienį kiekvieno mi* 
nėšio, 2-rą valandą po pietiv į 
parapijos salėj, 492 E, ScvenUf 
St,, So. Boston, Masa.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOff
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venęs Amęt&pje ir-fe 
riuomenėje pasaulinio 
Reikalinga žinių: apie jajikimą..

Pranas Morkūnas/ Lauryno sū* 
nūs, gimęs 1894in. Kriukų v./Šiau- 
lių apskr-. Amerikoje nuo 1914 an. 
Neturima žinių nuo karo laikų. < . .

Petras Gruzdys, Juozo ir Barbo
ros sūnus, Amerikon atvykęs prieš 
karą ir 1922 m. gyvenęs Snyder 
Avė., Philadelphia, Pa. Kilęs iš 
Veviržėnų v., Kretingos apskr;

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai’kviečiami 
atsiliepti šiuo adresu:. Consulate 
General of Lithuania, 15 Park 
Row, New York City.

Raginu visus, kurie tik turi 
kiek liuoso laiko, nežiūrint am
žiaus, ateiti į lietuvių, vasarinę 
mokyklą, Hovvc School, šalę mūsų 
Šv. Petro bažnyčios, ant 5-tos gat
vės,

Pamokos prasidėjo pereitą pir
madieny, liepos 8 d. ir tęsis iki 
rugpiūčio 15 d., pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
12 vai. vidudienio.

Šios mokyklos globėjais yra 
mūsų parapijos kunigai. Moky
tojais yra beveik visi baigę aukš
tus mokslus Amerikos ir-Europos 
įžymiose mokyklose ir darbuojasi 
lietuvių labui.
'^Visi, be skirtumo turėtų naudo
tis proga ir remti šį taip kilnų 
datįbą.

Šiandien daug lietuvių profesi- 
jonhlų graudenasi, kad nesimoki- 
no lietuviškai kalbėti* i? rašyti. Ir 
jiems dabar yra galimybė pra
mokti.

Naudokitės mokykla ir aukoki- i. / ., . • *

sitete, labai pamylėjo lietuvių kah 
iiri ^4 tyrinėja savo liuosame

laike. Jisai turi didelį lietuviš
kų knygų rinkinį.

Jeigu amerikonai myli lietuvių 
kalbą ir ją tyrinėja, lietuviai pri
valo tuo, labiau pamylėti, ir savo 
vaikus lietuviškai išmokinti.

F. E.

------------
Pirmininkas —. Mot Versiacta*

694 E.T'Ifth St, So. Boston,"Matą įį 
Vice-Pirmininkas — Povilas Raka,

125 Bowen St, South Boston, MaML 
Prot Raštininkas — Ant Macejnnaą

450 E. 7th St, So. Boston, Ma*& 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleiki*i

109 Bowen St, South Boston, Masą, 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H Street, South Boston, Mase 
Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,

006 E. Broadway, So. Boston, Mase 
Draugija laiko savo susirinkimus ka* 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

■ :
i 

' - <
VYČIAI LAIMĖJO 8—4

Pereitą antradieni apįc 7-tą va
landą vakare South Bostono Vy
čiai lošė baseball su Westem 
Union basebolininkais. Vietiniai

■ - j

LANKĖSI GARNYS
■Ketvirtadienio rytą adv. Juozo 

Švągždžio namuose lankėsi garnys 
ir paliko gražųj>sūnclį. Motina ir 
suirus jaučiasi gerai.-

I’-nai Švagždžiai yra plačiai ži
nomi mūsų visuomenei. Sveikina
me.

54 ^AUTOMOBILISTAI UŽSIMO
KĖJO BAUSMŲ TEISME

Liepos 10 d. So. Bostono teisme 
54 kaltinami automobilistai už per- 
greitą važiavimą buvo1 nubausti 
nuo $5 iki $25 ir bausmę užsimo
kėjo. Viso sumokėjo $410

paugjausia pagavo greit važiuo
jant Strandtvay, City Point.

Policija sako, kad kiekvienas 
automobilistas, kuris važiuos grei
čiau kaip 15 mailhj j valandą 
Strandvvay bus areštuotas.

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

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

Prot. Raštininkas -y V. Tamoliunas,
40 Marine Ild., So. Boston, Mass. 

Ėin. Raštininkas — .T. Kazlauskas, ., 
į 44 Glendale St, Dorchester, Mass. 
Kasierius — P. Kleponis,

. 266 Boltftn St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

141 Boiven.St, So.- Boston, Mass. 
Draugfja laiko susirinkimus kas ant- y 
"rą. panedSIį kiekvieno mėnesio 7:30
všL vakare, pobąžnytingj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Masa. >41

/ ‘l;*-

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS - 
PO GLOBA MOTINOS SV* 

VALDYBA

Kiekviena pažiūra turi šiek tiek melo, todėl žmonės ir ginčijasi.—B. Prus.L D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS .<
Nukeliamas iš Liepos 28 ‘dienos 

į Rugpiūčio 4 dieną
LDS. Naujos Anglijos Apskri

čio suvažiavimas nukeliamas dėl 
svarbių priežasčių iš liepos 28 d., į. 
rugpiūčio .4 th, l'vat pūpietų, baž? 
hytinėje salėje, Rogfeis'St., LotveHs 
Mass.

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletu 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

Begalinis švelnumas yra didžiausia dovana tikrai didelių žmonių.—D. Reskirias.
DANIEL J.FITZGERALD

FLUMBING IR HEATING

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

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien
11 Monkš St., S. Boston, Maą. 

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, ■' _
443 E. 7th St., S. Boston, Mass, 
Telephone South Boston 3422-R, X 

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

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, v
1512 Columbia Rd., So. Bostoh. 

Draugija savo susirinkimus laika *
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, .7:30 vai. vakare, piį jS 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki- 13 
tės pas protokolų rastinmlrf 
laišku- ar telefonu,- • »

----------- ------------------------------;g 
ŠV. KAZIMIERO R. K D-JOf'||g

VALDYBOS ANTRAŠAI
--- -------------------  l

Pirmininkas — J. GrublnskB% 
’ 24 Prescott St, Readville, MaaK.

Vice-Pirmininkas — J. Markelioalą
140 Bowen St, So. Boston, Masa, 

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

Fin. Raštininkas — M. Selkls,
364 W. Broadway, So. Boston, Maat 

Iždininkas — V. Balutis
36 Meflcer St, So. Boston, MaML 

Maršalka — J. Zaikis, r "
7 Winfleld St. So. Boston, Mau 

Draugija laiko susirinkimus kas an*>:f 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, >• 
num. 492.,E, Seventh St., parapijos 
salėj.TthbStrSouth Boston,

PARSIDUODA
SO. BOSTONE—l šeimynų namas ir 

2 krautuvės, ant kampo 365 Secornl ir 
191 F Sts. Rendų neša $1,680 į metus.

Taipgi po num. 228 E St. 3-jų šeimy
nų namas ir-144’Seventh 8t l šeimy
nos.’ itendų neša $l,44p į metUa. YraJ 
trijų karų garadžius ir didelis jardas.

WOLLASTON—2 namai -6 pšeinij- 
ną: vienas ant 5(44 .Ęlpt kHis 
367 Bllling Rd. 2 karų garadžius ir la
imi gražioj vletoj:.pvi0- pat bjcįų. Ren
dų neša $1,080 į metus. '

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

HYDETARr^
2-jų; šeimynų mimas po 6—6 kamba
rius, Su įtatsyiąajs ir 38.000 pėdų že
mės. Galima dar keletą \iamų statyti. 
Barač deTJJ karų Ir daug vaTslhių mą- 
tižių. Turi bjit greit nardupta. L’rejtė 
$0.500. Int-Sti <2,500. Matyklt B. KON
TRIM, 120 Marine Rd.-, So. Bosum. Tel. 
2483‘W. t , (L,-12)

Valdyba
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Vienos Šeimynos 8 kambariu namas su 
< visais Įtaisymais (steam beat) garo

pėdins, parsiduoda už $5,000. Matykite 
YTJRGELUN4-

South Bostone
Vienos šeimynos 9 kambarių namas su 
visais moderniškais įtaisymais ir 6 ka
rų garadžius, parsiduoda už $9,500 ant 
lengvų išlygų. Matykite J. BALUŠAITI.

Namas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir ld-kambarių 
medinis atskirai būdavote ant. kampo 
namas, įtaisymai, vanios, elektra, prie 
tam 2 karų garadžius, parsiduoda už 
$5,750, Matykite S. JOKUBAUSKĄ.

Turime keletu mėsos krautuvių kurte 
norėtumėte pirkti prašome nžefti pas 
mus gauti daugiau informacijų ofise 
arba pas anie kurį agentų.

’ , L • i• 'z

Prie Thomas Park
2-jų šeimynų. 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
šit $696 j metus, parsiduoda už $5.800. 
Inešt $1.000. Matykite A. IVAŠKA

' ,-----

. FURNACE IR PEČIUS 
/ TAISOME.

.. Kalbame ir Lietuviškai

382'Broadway, South Boston
Tel. South Boston £870

Visus užsakymus siuskite sekančiu adreąu: ę i
. l \ '

"DAMMNINKO” ADMINI8TRA0UA
' see Wnt Brttfffay South Borton, Mass.

2 krautuvės, ynos po 5 kamba-
rius, gera vieta dėl biznio, vilias parari? 
dan-bėMs, neša į m&iešF$140,' perduoda 
už $10,000. Įnešti $1,090. Malonėkite 
matyti MIZAR4. ‘ ; f ,
.............. ........■

Mėsos Krautavės

'--------------------- ------------------------------------------------ ----------L

Tel S. B. 1751

JONAS S. MĖŠUS r (iiraMirtmr <
289 Broadvmy, So.A Btttoa
Apdraudžfn visokias nuosavybe* 
ir k«* t|k reikalinga. Taipgi 
pSTduodmM anglį* tr Urendavo-

II

»

South Bostone
3-jų šeimynų namas ant Thomas Park
14 kambarių su gerais įtaisymais. Vie
nas iš geriausių pirkimų; Matykite A. 
IVAŠKA.

City Point’e
2 šeimynų, 5—6 kambariai su visais 1- 
taisymais. 4 automobilių garadžius, sa-

* vininkhs apleido Bostoną ir nori par
duoti pigiai, namas vertas $7,500 parsi-

• duoda už $6.4Oa Matykite J. P. TUI-
NIL4-

• • ' • < ■ < . •'
Pirk anglius vasaros laiku tai gausi geru* ir pigiau negu žiemos 

laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negtb kitų ir augliai labai
• • t • i 3-* * * ‘ *gert
Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mlisų:ofisan.

LITBOANIAN AGENCY, /
545 East Broadway South Boston, Mass. Ttl, 0605-1337 

A. IVAS ir 0. P. YURGELUN, Savininkai

ą TU ATĖJO NAUJAS SIBNT
S ' MALEAlNrtlĮI

“ 1 ♦ ' ' * ** •

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.
MALDŲ RINKINELIB, baltais viršeliais™_______ ,—$1.25
MALDŲ R1NKIĮTSL1S, juodais viršeliais_____ , ___ 41.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais-----------------$1.00
MAŽAS NAUJAS AtTKSO ALTORIUS, juodais pras

tam viršeliais______ 1
PARSIDUODA

Naujas 1 šeimynos 6 kąlhbnrių' na- 
jjiąs. . Visi įtaisai. Garadži^s tir L 
akras žemos. Gera vieta ir gehta 
pirkimas. Kaina tik $4,900. 10
liflhRČių nuo gatve karių ir Blue 
Hiik. D. KA1DEL, Higb St., Ran- 
dolph, Mass.

BRONIS KONTRIM
X igCONŠTABLĖ 
rt-J&eal Estate and Insurance

1 i v^Justice of The Peace '■ 
Slitcikia gera patarnayimą

- ; visiems
.12tf Marine Rd., So. Boston
. < ' Tel. S. B. 24Š3-W

/
1 ■ *' »— ■ ■

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
- DR-JOS VALDYBA

. ” k » ’
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Fifth St, So. Boston, Mast 
Vlce-Plrmininlus—Juocaa JackevMla|t

92 Savyer Avė., Dorchester, M 
Prot Raitininkas — Albinas Nei

948 E. Broadvay, 8a. Boston, 
Fin. Raitininkas — Juozas Gm

27 Tampa St, ĄUtts 
Iždininkas — Vincas

67 Q Street, South
Tvarkdarys — Kazimieras

492 E. Seventh St. 8a. I 
Draugijos susirinkimai bi

ma nedėldienį kiekvteo 
vft po pietų, parapija ,«a
E, Seventh St, Be, BoetML
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Valdyba
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»

DR. LANDAU
I

X

įs
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LietuvisGraborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

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

KIAULĖ IR PROHIBICIJA
Tėvas pašėrė kiaulę^ Vaikas žiū-

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Pasekmingai gydo jalsenėjnstaa 
ilgas vyrą ir moterų. Taipgi o- 
<lr* ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 Iki 8. nežilomis ft Iki 2. 32
Chambers St., Boston Tel. Hay- 
market 1438.

kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

Graborius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Cambridge Knot 

Oambridgn, Man.
Tetaptam* Unfrenfty 8881-W

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

lė nežino, kad dabar pas mus pro- 
hibicija. -fjelko, vaike? Ji pir
ma geria, o tik paskui ėda, taip, 
kaip mūsų Pijušas.

i ūfegzamlnnoju akla, priskirtu aki- « < 
į sius, kreivas akis atitiesiuu ir K 
i amblijoniškose (aklose) akyse su- d 
' grąžinu šviesą tinkamu laiku. 7 
į į J. L. Pažakarnis, O. D. į į 
i! 447 Bro&dway, So. Boston. y

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

16e Broadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third St

Telefonas: South Boston 0804-W.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
iepos 21, tuoj po. pamaldų, šv.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate Ir Pnblic 
Notaras

254 W. Broadway 
~ South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

414 Broadivay, So. Boston
TeT.‘ So. Boston 2300 

Ofisas .atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, niMf.jrtSO iki 5:3O po pfet ir 
duo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą
......................     "7“

E. V. WARABOW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
_______ BALSAMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. , 
Tel. Norvood 1508

MONTELLO OEFICH
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

Tel. Talbot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(Višniauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietų

VENIMAS MAŽO SPAUDIMO
AUKŠTUMOSE

Žmogus nesitenkina jau 
pasiektais susisiekimo greitumais. Pralenkęs paukščius, 
nori pralenkti vėją ir garsą. 
Žemės paviršius greitumo' 
rekordams pasirodo esąs ne
patogūs, nes turi labai daUg 
kliįičių. Jei automobiliais 

- yra pasiekta beveik, 350 ki- 
J lometrų greitumas per valandą, tai vis dėlto plačiam 

Susisiekimui tas neturi ypatingos reikšmės, nes tokiu
. K'

greitumu galima važiuoti tik 
gpebiališkai įrengtose vieto- 

vse. Užtat susisiekimas oru

ne tik jaučia sunkumą ran
laiką išlepta 1000 Ii trų-du- jų. Mėginimo vaisiais vokiečiai patenkinti.

.......... .

koše ir kojose, bet ir neten
ka sąmonės? Jau 8 kilomet- 
nj aukštumoj atsiranda pir
mieji proto užtemimo pažy
miai. Tuo būdu skraidymas 

. aukštumose sukelia tam tik
rą ligą, vadinamą “ąpkšiū- 
rųos liga/^^Pjįdel dairir rū
pinamasi pastatyti lėktuvą 
su.aklai uždarytu viduriu, 
kur visą'laiką būtų norma
lus oro spaudimas. Tik to
kį lėktuvą pastačius bus ga
lima skraidyti mažo oro 
spaudinio ir pasipriešinimo 
stratosferoj.

“Trimitas”

“Trimitas”

•duoda daugiau . galimybių 
tekti pasakiškų greitumų.

Didžiausias greitumo rekor
das ore yra daugiau kaip 
500 kilometrų per valandą. 
Suprantarrta, kad tokį grei
tumą galima pasiekti tik la
bai trumpu laiku ir mažam 
tolume ir paskiau lieka tik 
apskaityti, kiek tas sudaro °0 vaisiai
kilometrų per valandą. Oro 
pasipriešinimas yra lieveik 
nenugalima kliūtis tokiems 

, dideliems greitumams išlai
kyti per ilgesnį laiką. Tam 
oro pasipriešinimui suma
žinti, tenka kilti kiek galima 
aukščiau, kur oras yra re
tesnis, į vadinamos stratos
feros sritis. Bet čia sutin
kama nauja kliūtis: moder
niški lėktuvai pajčgja žmo
gų pakelti gana aukštai, bet 
pasirodo, kad didelėse aukš- 
tumose ima nęišlaikyti žmo- 
gaus organizmas. Pakilęs į 
mažo spaudimo aukštį, sa
kysim, lig 14 kilometrų, kur 
barometras rodo tik 133 mi- 
Jimetrus spaudimo, žmogus 
jau nesijaučia normališkoj 
būklėj. Paprastai, žmogus

DŪMINE MIESTO UŽDANGA

Ateities karas, kaip žino
vai sako, daugiausia pasi
reikš puolimais iš oro. Vy
riausią vaidmenį jame vai
dins aviacija. Bus puolama 
didieji priešo miestai, pra
monės centrai ir geležinke-

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du Universitetą
CORNEI.L UNIVERSITY ra A. R
G. WASHINGTON U N IV. su LLB. 
“Darbininko” Name 

(antros Inbos)
366 Broadway, So. Bostor

Rezidencija
305 Harvard St, Cambridge. Mass. 

. TeL University 1463—J.

----- ..............

bus be galo žalingi. Per vi
sai trumpą lakią miestas ga
lės būt griuvėsiais paverstas. 
Apsigynimas esamomis saly- ; 
gonūs sunkus ir nuo tokių 
puolimų neapdraudžia. Be 
ginančių miestą orlaivių, 
manoma apsigynimo tikslu 
pavartoti kitą būdą. Nori- ! 
ma visą miestą nuo priešo 
lakūnų reikiamu laiku pa- ' 
slėpti. Tas tegalima užtrau
kus ji tirštomis miglomis. 
Kiek ši priemonė tinkamia, . 
,rodo neseniai padarytas vo
kiečių mėginimas Karaliau
čiaus aplinkėse. Labai ne
patogiose oro sąlygose gegu
žės 28 d. vokiečių chemikai 
aptraukė dirbtinom miglom 
didžiulę Fridlando elektros 
stotį. Įvairiose jos pusėse 
buvo pastatyta 60 miglas lei
džiančių prietaisų. Pradė
jus jiems veikti, netrukus 
stotis paskendo tirštų miglų 
debesy. Viršuj skraidę aero- 
planai negalėjo stoties ma
tyti net pro geriausius žiū
ronus. Pusvalandį veikė mi
glas gaminą prietaisai, tiek 
pat laiko stotis buvo nema
toma. Sustojus jiems veikti,

AR MĖNULIS VEIKIA 
AUGALUS

Iš labai senų laikų visam 
pasauly yra susidarius nuo
monė, kad mėnulis veikęs 
savo įtaka augalus: javus, 
augmenis ir net'žmonių tem
peramentą f poruotis. Net ir 
mūsų krašje kai kur ūkinin
kai laukia atatinkamos mė
nulio fazės kuriems nors ja
vams sėti arba mėšlui į dir
vą vežti. Amerikos Jungti
nių Valstybių valstybinis 
meteorologijos biuras ilgai 
aiškino, mėnulio įtaką nau
dodamas atatinkamus jaut
riausius įrankius ir augalus 
ir priėjo išvadą, kad visos 
kalbos apie menulio^ kam 
nors įtaką tuščias plepalas. 
Savo ūkininkus būrus ragi
na pamiršti mėnulį ir prieš 

Įsėjant kuriuos nors augalus, 
daugiau dėmesio kreipti Į o- 
ro šilimą, dirvožemio tinka
mumą, grūdų rūšį ir kokybę 
ir, be to viso, į augalų ligas. 
Tegu, girdi, įsimylėjusieji a- 
pie mėnulio įtaką meilei gal
voja, o ūkininkui mėnulis 
tiek tereiškiąs, kad nakties 
tamsumą atskiedžia.

NORI TITULO - -
< Žydas. — Ui, kad aš vienas bū- 
čia, tai būtų-gera gyventi.

Pilietis. — Kodėl gi taip jau ge
ra būtų?

Žydas. — Gi būčiau karalius.
' Pilietis. —4 Kas tave priimtų į 
karalius.
„ Žydas. Ui, gi aš vienas pasau
ly būdMaas.-ir būčiau tik vienas 
karalius. ...... .. “Ck.”

P A VERKT KARTAIS 
NAUDINGA

Ašaros, pasirodo, geriau
sias vaistas. Jei akyse ne
būtų ašarų, tai jos niekad 
nuo ligų neatsipalaiduotų ir 
žmogus apaktų. Pasirodo, 
ašarų šaukštely yra daugiau 
įvairių gydomųjų druskų, 
kaip 250 litrų jūros vandens. 
Ašarose esančios druskos su
rasta ir kraujuje, kurios už
muša į kūną įsiskverbusias 
bakterijas.

• “Trimitas”

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

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

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brooklfne. 

Telephone Beacon 5578

Tel. S. B. 0441 • Hnbbard9396
ADVOKATAI

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

SO. BOSTON, MASS.
TAptiekoriaus Šidlausko name;

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

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

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono oflsaB: 321 Eichange Bldg. 
Res.: 33 ftosemont St.. Dorchester 

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

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU ' /

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS✓

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. 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 siųs
kite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA *
366 West Broadvay, . South Boston, Mass.

_ - * ’
' Ponas'prižada jam užmokėti ir 
čigonas pasakoja receptui' “Va
kare prieš guldamas išsitepk gal
vą medumi, mat. medus labai 
traukia, jpaskui padaryk pa galvy j 
skylę ir įkišk Į ją galvą, taip ir 
užmik sau'ramiai: dryte, kai tu
rėsi gražius plaukus*, tai neatsi- 
džiaifgsl” Atsisveikindamas či
gonas pasisakė savo pavardę — 
Tokis.

ŽYDAS TEISME
Teisėjas: Ar sužeidė vakarik- 

ščioje nelaimėje automobiliu?
Žydas: Ui, ponas teisėjau, dak

taras sakė, kad nebuvau sužeis
tas, o advokatas sakė, kad labai 
sužeistas.

O ponas, ryte atsikėlęs, kokius 
turėjo plaukus, visiems aiškių. To
dėl nesitverdamas/ pykčiu eina 
ieškoti Tokio. Susitikęs žmogų 
jis klausia: “Ar nematei Tokio?”

Kiekvienas užklaustasis pasižiū
ri Į poną ir nesitverdamas juoku 
atsako: “Ne, dar savo amžiuj ne
su matęs tokio žmogaus su to
kiais plaukais.” “Š-nis”

L A WRENE, MASS. 
~ Lt)S. 70Tq>. suąirinlcnnas įvyks 
liepos 21-mą d., po dvyliktai vai.? 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
eurie dar neturite mokesčių kny- 
gučiij tai gausite susirinkime. ,

v z Valdyba

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

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

Nepamirškite užsimokėti duok- 
es.

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

vyks liepos 14 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Ąve. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos. ’ '•

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

* ■ ....................
BALTIMORB, MD.

/ Liepos 14-tą dieną, sekmadieny, 
tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kę. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi- 
si Kviečia Valdyba

ir stiko: Tėve, ta kiau-j------ ------------------- --------------------- ----=_____ - - - , . -
Jurgio parapijos mokykloje. Visi

» WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas J- 

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

Valdybai

( TeL S. B. 2806—B. 

įIETU VIS < 
OPTOMETRISTAS

TOKIO NEMATĖ
Senovėje, viename Lietuvos mies

telyje gyveno turtingas ponas. 
Viskuo jis buvo patenkintas, iš
skyrus tik vieną dalyką, būtent: 
— jis buvo plikagalvis. Ta savo 
nelaime visiems jis skundėsi ir 
>rašė nurodyti vaistų, kaip pasi
gydyti nuo' jos ligos.

Vieną vakarą ateina pas jį jau 
pagyvenęs čigonas. Ponas jam ir 
pasipasakoja. Čigonas iš džiaugs
mo suplojatrankomis ir sako:

— A, panie, 4ai mažę? bėda, aš 
žinau kaip pasigydyti.

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.

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

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

»— ----------------------- ------------------------------

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

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

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

greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus specialistas nervų 
ir kroniškų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Kilio ry
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA TIIEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos: »

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

C. BR00KLYN, N. Y.
Liepos 28 dieną, tuoj po sumos 

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

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

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

Kviečia Valdyba

BAPTISTAI RUSIJOJE
Amerikos kapitalistai siun

čia daugybę įvairių sektų 
platintojų Rusijon.

Moka ji^ms didelius pini
gus. Į metus išleidžiama a- 
pie 500 milijonų dolerių. 
Bankierius Rochfelleris kas 
menuo duoda iki $2,500,000 
baptistų literatūrai platinti 
Rusijoje. Baptistai su kry
žium ant krūtinės ir su mal
daknyge rankoje lankosi So
vietų Ukrainoje: vietomis 
jie ‘renka Galicijos badau
jantiems ukrainiečiams au
kas, vietomis gi organizuo
ja Ukrainos vargšus — dar
bininkus, nurungdami pa
čius komunistus.

“V. R.”

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

SAINT CLAIR, PA.
LD§. 107 kp. mėnesinis susirin

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

220 MINOT ST.t DORCHESTER

Telefonai: So. Boston 1662—1373

-A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto ĮM 
9 vakaro.

Norintieji telsingiauslo patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. Y. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo i :30 Iki š 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimtu ir X-Ray

Nervų c LIGO^ 

Vyrai Moterys, ir Vaikai 
kurie kenčia nuo išgąsčio, 
isterios. nemiegojimo, nuo
vargio arba šihip silpnų 
nervų arba nesiaučia kaip 
reikia turėtų kreiptis pas 
gerų specialistą.

DrJlrady1327JSt
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir fieStadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

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

" M. Songaila

BRIGHTOl^, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesiniu 

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

\ A

LAIDOJIMUS

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, [ 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 į 
vakare. Seredomis nuo 9^-12 1 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 j 
iki 12 (pagal sutartį).

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ 

D. A. ZALETSKAS

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 South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, liepos 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water>St. Mieli drau
gai .ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį suyripkimą/ nes turime 
svarbių reikalų kuopos“ naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, , kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad. 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

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

Rusrtrinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpjūčio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčiui# i r naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

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

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

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

kles. . Valdyba

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

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

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