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NA NUO 1915 METŲ
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ŠVEDAI TYRINĖS
LBUVį

PROFESORIAUS A. VOLDEMARO PAREIŠKIMAI
1
7 SPAUDAI
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Švedų profesorių grupė
šią vasarą ruošiasi atvykti
KLATPŽD$-geg. 21 d.—
Lietuvon daryti ,-istorinių Šiais metais
ehb rinkivietų kasinęjimus ir rinkti marpraėjo su ažesniu su§iLietuvos liaudies dainas, pa* interesavimu
*
ip praėju-

“NIEKAS NEŽINO TIEK KONSTITUCIJOS LAUŽYMO
FAKTŲ, KIEK AĖ”

4

sakas,

mįsles,

. patarles

ir

siais rinkimais
Švedai daro pastangų,

pan.

KAUNAS. — Diena prieš
sietuvos Steigiamojo Seimo
0 metų,, sukaktuves, geguės 14 d., “L. Ž.” Įdėjo pasi
kalbėjimą apie St. Seimą, jo
iraveštą žemės reformą ir
rinkimus.
Į korespondento paklausinus atsakinėjo gana Įdo
miai, kuriuos iš “Ryto” per
sispausdiname:

'

n-

Dalyvavo

kad prie Lietuvos universi
jos reikalingumas buvo būtinas.
— Kodėl dabar reikėjo keisti že teto būtų įsteigta švėdti kal
mės reformos įstatymas?
bai dėstyti katedra. X
— Žemės ref. įstatymas išėjo ne
mano kbntrasignuotas. Aš buvau
priešingas tokiam
pakeitimui,
kaip jis išleistas.

ri ikimupse

tik

74,5% piliečių.
į
v*
Z t

- ,Bet džiugint išaustas, kad

VOLDEMARAS TURI BŪTI

— Kokios Tamsta nuomonės
naujo seimo rinkimų klausimu ir
kodėl tamstos ministeriavimo Kli
kų nebuvo prie to prieita?
— Aš seimą stengiausi pritaiky
ti gyvenimui. Mums svarbu yra
savivaldybės ir seimas. Mano pla
— Kokią reikšmę, Tamstos nas buvo toks: 1. išrinkti savival
nuomone, turi Lietuvai St. Sei dybes, 2. išrinkti seimą ir 3. iš
mas?
rinkti prezidentą. Spėjau padaryti
— Jis Lietuvai buvo neišvengia
tik pirmą.
mas, būtinas. Aš galėčiau priminti
— Kaip dabar Sūri į Seimo rin
savo straipsnius, kuriais aš sveiki
nau spaudoje St. Seimą. Iš to jau kimus?
matyti, kad St. Seimo visi mes lau
— Dabar aš nieko-negaliu pasakėme. • •
~ 'kyti, nes tai yra valdžios reikalas.
Ką jis Lietuvai reiškia, paaiškės Aš žiūriu esmės dalyko: reikia,ateity, kai prasidės jam istorija. kad gyvenimas susitvarkytų, rev

Ida sųgyvgnimo

v

»*

lietuvių atstovu skaitlius
šiuose rinkimuose padvigu
bėjo. Praėjusiame seimely
lietuvių atstovų buvo 3. Šį
kartą jau 6 atstovai laimėjo..
Prie to dar prisideda kri
kščioniškasis sąrašas gavęs 2
atstovu. . Iš viso buvo turin
čių teisę balsuoti 20,686 žmo
nės. Balsavo tik 15,431. Išrinkta 40 atstovų.
A
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ŠV. TĖVAS MINĖJO JO
7$ METŲ SUKAKTUVES

.

galutiiiai pasiKalbėdamas su “L. A.,” hraščfus
dabartinės tautininkų' val traukiąs iš pi iškos politikos
isiąs į jokią
darbo ir ateityje
džios oficiozo koresponden valdžios vietą. B netrūkūs paaištu dėl santykių su p. Volde kęjo, -kad tas jo ^reiškimas buvo
maru tautininkų partijos tik šiaip sau pa
“ Prof. Volderri^fas per. savo ša7
pirm. J. Lapenas pareiškė:

(Vatikano Miestas, geg. 31
d. — Šv. Tėvas Pijus XI mi
nėjo savo 73 metų sukaktu
ves. Sukaktuvių proga j is
gavo iš viso pasaulio daug
sveikinimų.
z
.

'lininkus pradėjollaSfcą<opozicinį
ii.
‘veikimą^ kuris' 'pas
"
įreiške
-Tie tik
A
, .. .
dabartinės- vyriaus]
r neigimu,
bet ir. pačios tautin -Z; įį sąjungos
diskreditavimu.
%Žia£ ąa, išeiną
...
?
tikras parądoksag: dj Ūmasis ne
tik"tautiniu, bet- rei •pačių tau-

“Galiu drąsiai pasakyti, jog
tautininkų sąjungos centro santy
kiai su dabartine vyriaurybe yra visai aiškūs ir normalūs.
Pasakysiu dar daugiau—s u d ab.a r t i n e vyriausybe tautinin
kai palaiko kontaktą.
k

GENEVA, gegužės 30—.
Tautų Sąjungos1 generalis
sekretorius
perduodamas
Lietuvos skundą ir protestą
prieš Lenkiją Tarybos pre
zidentui dr. Marinkovich,
Jugoslavijos užsienių ministeriui, iškėlė spaudoje vė
liausius žiaurumus, kuriuos
atlieka lenkai Vilniaus kraš
te

Lietuvos skundoje pažy
mėta, kad Lenkijos kariuo
menė užpuolė kaimą Imitrauka ir įsakė jaunimui iš
siskirstyti. Kada tas nepa
klausęs, kariuomenė puolė
gyventojus ir pradėjo šau
dyti.^ Paleido apie šimtą šū
vių, Rezultatas to. kad vie
nas buvo'nušautas, o kiti'su
žeisti.
. '

? -1
.. >

^Kol

gaus valioj; dalis jų — tautoje, o
dalis pačiuose St. Seimo dalyviuose.
Iš St. Seimo šalis laukė nepa
prastai daug, laukė viso, tikrai sa
kant — stebuklo. Bet stebuklas įvykti negalėjo. Viltis, kad St. Sei
mas visa sutvarkys ir Lietuvoj pa
darys rojų — buvo mesianistiška
viltis.
Klaida buvo ta, kad ir pats sei
mas buvo pagautas to pat mesia
nizmo ; patys atstovai beveik tikė
jo, kad stebuklas yrą galimas. Ka- dangi realiai j tikrovę žiūrėti ne
galėta, tai turėjo įvykti klaidų.
Bet klaida yra visos tautos. Pas
mus buvo didelis pakrikimas. Ne
buvo reikalingo susitarimo, sugy
venimo, pasitikėjimo kitas kitu.
Nesklandumai buvo dalimi tech
niško, dalimi moralinio pobūdžio.
Steig. Seimas nemokėjęs organi
zuoti darbą.
Galų gale p. Voldemaras sako,
kad St. Seimas viso,’ ko iš jo buvo
laukiama, duoti negalėjo. Ęet, ki
toms aplinkybėms esant, galėjo
duoti daugiau. Tačiau jis davė ir
gi daug.

“Kalbant apie Apolitinį darbą,
kytis; policinėmis priemonėmis vi- man rodosi, kad jį turėtų vesti tik
jsuomenės neišauk] ėsime. Biuro aiškią politinę programą turinti
kratija gali išsilaikyti tik neilgą viena politinėorganizacija.
Apolitinės tautiškos organizacijos
aiką.”
arba tos, kurios neturi aiškios po
Spėjame, kad už šiuos ir litinės programos, neturėtų į ne
dar kitus pareiškimus spau savo sritis kištis. x

dai tautininku valdžia, kaip
jau buvo rašyta, ir bus p.
Voldemarą areštavus. Besi
pešdami už savo “aš” kad
;ik neprarastų Lietuvos ne
priklausomybės.
Kitame numery Įdėsime
daugiau apie p. Voldemaro
su p. Lapenų pasikalbėjimą.

“Boston Heivld” gegužės 23, 1930, j>rnneša apie

“Didelę šėnj Suktybę,” šiaip t

z'
“Iki šiai dienai trylika areštuota Connecticut ir
du Massachusetts . . . .
“Connecticut viržininkai praneša, kad apgaudinė
jimas šėrais buvo didžiausias tos valstijos istorijoj, ir
dėl to įvyko areštai Massachusetts, Maryland, Pennsylvania ir Kentucky. Daugiausia šėrų pardavipėtoji
areštuota 1S Massachusetts. ...

t

.

t

— Ji be abejonės buvo neišven
giama — ir ekonomiškai, ir poli
tiškai. ir socialiai. Pradžią jai da
vė 1863 metų sukilimas, o pasauli
nis karas galutinai ją parengė. Ga
būt, ji galima geriau padaryti, bet

■
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pasidarė

The Boston Five Cents Saviugs Bank
30 School Street, Boston

1908 Centre Street
AVest Rosbury

>
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t

z

r

ir “kaipo toks, turi būti su
draustas.”

ras turi -daugiau šalininkių,

-f

negu.

tautininkų

Smetona.

Tad

peštynės sudaro

rimto pavojaus. Duok Dieve,

—1

Iš dvasiškių gegužinėje buvo
kun. K. Urbonavičius, LDS. Dva
sios Vadas ir Literatinės Komisi
jos narys ir kun. F. Virmauskis,
So. Bostono lietuvių parapijos kle
bonas ir kun. F. Juškaitis, Cam-

kraujo parliejirno ir kad val-

• stybės

vairą

pasimtų

rinkti

visos

užsitarnavę

žmonės.

•

H
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prez.

tautos

.
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priešu,

kėd šis pavojus praeitų be

006 Centre Street
Jnmslca Plnln

-v
:■

didžiausiu

rimto pavojaus.
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10 prieš 7.
Abu tymu pasirodė
gerai.
*
Šokiai, tai jaunimo labai mylimas žaislas, šj kartą jaunieji ne-'
gali skųstis, kad nebuvo progos
pasišokti. Rengėjai pasamdė ge
rą orkestrą ir paskyrė daugiausia
laiko šokiams. Be to, į šokių salę
nebuvo įžangos.
Senesnius linksmino gražiomis
dainelėmis šv. Cicilijos choras iš
Norrvood, Mass. p. Stasevičiui va
dovaujant ir 5v.’Roko parapijos
choras p Šokui vadovaujant

Jų -partijai

Voldemaras

. .< ■

PAVYKO

Penktadieny, gegužės 30 d. Ro
muvos parke, Montello, Mass. bu
vo nepaprasta pramoga. Žmonių
privažiavo iš visos apylinkės ir
net iš tėvynės Lietuvos atvykusie
ji svečiai p. M. Jankus, klaipėdie
tis ir daug mūsų tautai pasidarba
vęs, ypač spaudos draudimo metu
ir p. Adomaitis, “Trimito” admi
nistratorius.
x
Nemaža buvo ir mūsų jaunimo,
kas šiuo metu retenybė. Gal dėlto,
kad rengėjai davė progą ir jauni
mui pasilinksminti.
So. Bostono L. Vyčių 17 kuopos
base-ball tymas su šv. Roko para
pijos, Montello, Mass. tymu žaidė
tautininkų baise-ball’į. Laimėjo Montelliečiai

Sakoma, kad p. Voldema

Pardavėjas, kuris prikalbinėja žmogų išim
ti pinigur ii taupymo banką ir įdėti f žūrus, ku
riuos jis parduoda, turėtą būti nepasitikimas... .
Palaikyk savo pinigus taupymo bankuose, kur
jie bus apsaugoti.
i
\.

s

fe.T •’

matome

*

partija yra skilus.

v

“Taupymo banko ižsiėmimo pinigų korčiukių ntspausdiptų iSmokėti ._........... nešiojosi su savim parda
vėjai, kurie prikalbėję Žmogų spausdavo, kad jis tuo
jau ant tos korčiukės pasirašytų,-taip, kad šėrų par
davėjas gnĮėtų ISsiimti sutaupytus pinigus už Sėrtik”

— Kokios Tamsta nuomonės apie St Seimo pravestą Žemės re
formą? <
’

t

v

-Kaip

'

tf

r

“Jo šalininkų tarpe yra trijų
rūšių žmonių. Yra šiek tiek tauti
ninkų, kurie jam simpatizuoja dėl.
seno savo prisirišimo; yra savotiš
kų politinių idealistų, tikriau sa
kant, utopistą, kurie svajoja apie
nepaprastą režimą Lietuvoje, kurio' programos. prof. Voldemaras
tačiau neturėjo ir dabar neturi;
na, žinoma, yrikeilė karjeristų, ku
rie tikisi, valdžiai pasikeitus, kaip
nors į viršų išplaukti, tačiau tie
visi jo šalininkai nesudaro jokios
moralinės ir. materijalinės jėgos,
kuri valstybės gyvenime galėtų
daugiau reikšti. Todėl galutiname
rezultate prof. Voldemaro ir ne
gausingų jo šalininkų veikimą rei
kią vertinti ne kaip rimtą ir pla
ningą politinį darbą, bet kaip sa
votišką žaidimą, kuris, tiesa, kai
kada išeina iš pilietinio padorumo
ribų irr kaipo toks, turi būti su
draustas.”
.
-

Taupymo Banko Depozitoriams:

— Duoti konstitucijos, — sako
p. Voldemaras,—negalima; ją pa
daro gyvenimas. Ne tekstas suda
ro konstituciją, bet gyvenimas.
Pamatiniai dėsniai geri. Bloga
buvo tai, kad ji nebuvo pildoma.
— Bet ir tamstos duotoji kon
stitucija taip pat nebuvo pildoma!
— Tikrai. Niekas nežino , tiek
konstitucijos laužymo faktų, kiek
aš. Bet aš su tuo kovojau, kiek ga
lėdamas.

; Lietuva, telegramų is ge-| Sovietų karo ’;sk
gūžės 22 d.;, pasiremdama Vorošilovas opozicijai >
1927 m. Tarybos rezoliucija, du atvirai pareikalavęs, kad
reikalauja, kad apsaugotų to Stalinas rezignuotų iš g
krašto gyventojus nuo tercF ralinio Rusijos kom
rizmo.
partijos sekretoriaus vietos
kuri duoda
teisę.
UETUVIŲ DARBININKP SĄJUNGOS NAUJOS riaus
Prieš Sti
Kalininas, Molotovas ir
ANGLUOS APSKRIČIO GEGUŽINĖ
komunistų vadai.

Aišku, kad tai jis daro, norėdamas
grįžti valdžion. Tačiau jo grįžimas
valdžion yra absoliučiai neįmano
mas. Jo dabartinis veikimas, lygis
pasalų, neturi jokios politinės pro
gramos ir jokio turinio. Vieninte'lis jo stimulas — noras, žūt būt,
^asmeniškai paimti .valdžią.
• --

t

— Kokia Tamstos nuomonė apie St. Seimo Konstituciją?

-

“Būdamas šitokios nuomonės,—
tęsė toliau p. Lapenas, — tauti
ninkų sąjungos centras yra užsi
mojęs padaryti didelę pačios tau
tininkų sąjungos reorganizaciją.
“Prof. Voldemaro klausimas,
tautininkams, paskutiniuoju metu,
deja, nėra vienas iš maloniausių.
Kaip visiems žinoma, prof. Volde
maras turi labai savotišką būdą.
Pasitraukęs iš valdžios, jis per lai-

r:

r--

Kelionė buvo
sunki. Smarkūs vėjai ne
kartą buvo išstatę i pavojų
keliauninkų gyvybes.
Pirmadieny Zepelinas lei
dosi kelionėn į Europą. —

jos kūrėją irįhrūsų Tautos Vadą.

jietuva bitirokriABjp Begllės lai-

■ -* —

.

r

&

yg

nė jo valioj, ir apskritai ne žmo

i .

•

'

■< ■■ ■
net prie^pą^tiibtinaiB^»fe^Ggi- ‘Brazilijos.

STALINI VERČIA
SOSTO

BERLYNAS, g^g; 30
Nekaltos, moterys, kurios Iš Maskvos praneša^
subėgo gelbėti savo vaikus, mųnistų partijos k.o

•i’.

tminkų

v< -

t

■

:
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Lenkija to fakto, kad
kariuomenė padarė:
nes kaime neužginčija,’;; &
tik pažymi, kad tas
dentas įvyko Lenkijos
torijoj, tarp Lenkijos paval
dinių ir kad Taryboj rezo
cija nepaliečia iz Lenki
valdžia nepripažįsta bile įstį
kišimo Į Lietuvos-Lenkij^
reikalus.”
Žinoma taip tik galij aiŠ*
kintis Lenkija. Bet pavei
toji Lietuva juk nėra Le
jos teritorija ir incidentas^
vyko ne Lenkijos, bet Liė
vos teritorijoj.

V

’

,

'

•

.
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bridge lietuvių klebonas. Jiedu yra ir LDS. Literatinės komisijos
nariai. Kun. F. Juras, Lawrenee
lietuvių klebonas ir kun. S. P.
Kneižis Montello' lietuvių parapi
jos vikaras ir laikinai einąs klebo
no pareigas.
Į gegužinę suvažiavo daugiau
sia automobiliais. Buš’ų buvo du.
. Nors oras gegužinei buvo nelabai
malonuj bet ūpo nepagadino. Vi
si linksmai praleido laiką ir paten
kinti skirstėsi j namus.
Apskričiui Tiks ir pelno, kurį
kaip visumet sunaudoja spaudos
reikalams.

•

PIRKĖJAS LIKERIŲ KRJ
NALIAI NENUSIKALS’

WASHINGTON, D. C.-į
Šiomis dienomis Jun
V alst. Aukščiausiasis T
mas išsprendė tūlo F
iš Massachusetts bylą, ku
jis buvo kaltinamas už nu
pirkimą likerių. ;
Apygardos teisme jis M
išteisintas. To teismo spręs
dimą patvirtino ir Aukšč
siasis Teismas.
Vadinasi pirkti galimą,
B. išdirbinėti draudžiama.

Z

LENKĮhVOKIEČIŲ SUSIŠAUDYMAI
\
PASIENY
‘

Z>

•? ’

-

'■ \

VARŠUVA. — Tarp Lem teikė Vokietijos valdžiai U
kijos ir Vokietijos pasienio tą

‘sargų

įvyko

susišaudymas.

1

reikalaudamas

grąžinti.

Be to, reikalAV?

kad Vokietija dėl šio įi

Nukautas vienas lenkas. Ki-

pasiteisintų.

✓

tas paimtas nelaisvėn.

Vo

Susikirtimas įvyko, fi

kiečiai lenkų sargus pasiėmė
Opelania kaimo, ties V
su savim.
upe.
Lenkai sako, kad susikir

timas įvykęs lenkti
Dėlto jie pakėlė

Vokiečiai sako, kad

žemėje. pirmieji

skandalą.

Vokietija

pradėjo
žada

S .

•
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šai

kreip

Lenkijos atstovas Berlyne į- Tautų Sąjungą.
->•
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MOKESČIAI APSKRIČIU
savivaldybėms

g

'V

Kaunas.

»

Pakeistu

•-

ir už tuos reikės mokėti. Ei kių plėšiką,

že na gandai,

bus

kad

viso

bet

•i

Jockaus

ypač

karalystė, tyrfa W»
» mokesčią įstatymu ap- mokesčiai ant senbernių, aržmonės ir policija.

ligšiolinių 5

etoj

%■

dwą<dirfeti ir moka

Kun, Gaigalas,

Dėl to' dabar Liėtuvo- iš pi> kurios sunku

po 15% ima & apskt. sa- Vyriausybė

Ordinarijos

po 10%—7,

Yaldybės,

1 ir po 5%
procentus ima Marijam>lės ir Tauragės apskr. saivaldybės. Tuo būdu iš žetes mokesčią įstatymo pa
kitimo pajamos tik apskri
tį. savivaldybią naudai pa
lšėj o maždaug 1,400,000 lt.
rietoj pernai gautų 900,000
ų Šiemet numatoma gatui
,304,910 litą.

•

Nesenai Marijampolės mie

esant tokioms žemoms javą kietis.”

dytų krautuvninką lupikavi

mus

ii* sūiiormuotą

kai ąeturi l^isyasį vak
valandėlės
atsikvėpti. v * *Pragyvi
enimas

sulig javą kainomis.

Kitaip

-

>.;•

.

mokslo, blaivybes ir sveikatos
laikrašti

“SARGYBį”
SARGYBA” duoda populiarh]
ipsniu iš įvairią mokslo sričią,
skaitytojus su nanjaiuus mokslo laimėjimais ir išradi-

Kam.

P. DOGELIS JAU
15 MSTŲ MTiĖČIŲ

'Šiivažiaviihė

dalyvavo apie

150-atštovų.

Suvažiavimas

gavo

Maram Liaudie Atabi

- Kaunas.

VILNIUJE ;

H :

natotmkimiui

Ministerią Kabinetas pa
keitė švenčiu ir poilsio įsta
tymą. Pagal pakeitimą Tau
tos šventė iš gegužės 15 d.
nukeliama į rugsėjo 8 d. Be
to, bendrai švenčiu skaičius
•
*
, .•
sumažintas. Miestuose, iš,4
skyrus Kaimą, šventadie
niais bus leista prekiauti
nuo 13 iki 16 vai.

gegužės

PRIE APIPLĖŠIMO

Grūšlaukė, Kretingos

ahato-

universiteto

mikumui bus atiduodami šią

žnionią: 1) husmerktą mirti
kriminalinius

mus,

nusikalti

kriminalinių kali

2)

niu, mirusią sunk, darbą ka

lėjime,

3)

ir

iš laikomą

savivaldybią

(elgetyną,

val

įstai

prieglaudą),

4) mirusią ligoninėse, kurią

Balandžio 21 d. man laikant

giminės neprotestuos ir per
sumą į altarijos butą Įsiver

žė du plėšikai pro langą, su
įmetė kami

tarnaitę,

užrišo kamiho

duris,-

t

—

kirviu

atlūpinėjb

visas duris, stalčius, pavogė
kiek tik buvo

nebus

dienas

5

palaidoti

Lavonai bus-imami iš kau
ŠiaUlių,

lio,

Marijampolės,

Panevėžio, Alytaus, Kaišia
dorių, Vilkaviškio ir Kalva

------------ ;—

v. •

PASSUAI LlETUV&jE
Centralinio statistikos biii-

cijalistai buvo suorganizavę eilę, komunistą

kurią

keletą eiseną^ kurią skaitliu- tris

universiteto

eiseną

Gyvuliai iššerti

kurią betgi policija, pama

čiusi

mėtant

kio nevežiau į banką,

lau

kiai! viską likviduoti, dar kai

žiemą

Pašaro niekur netrū

gerai.

Rugiai visoje Lietuvoje

it

Telšių

Kviečiai atrodo

apskrityse.

irgi

gerai,

.tik kiek truputį- blogesni už
rugius. Plmiatnečiai dobilai

ir

antrameČiai

••
vidiiti
1

niaL

LDŲ RIMKrtrttlB, baltais viršeliais_____________ tl.25

t

estes

juodais viršeliai________ s—11.75
AlMAlNALlS, juodais viršeliais________ jlA1.25

KA2AS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais HršėliMs
- -- ' • ...... JO

siuskite šėlairtOū šdfera:

BMUttA-ttANiB
Ip

"DAilBtitiitto-ADmittmAanA

tad ftjHM, ital

, KIEK SUIMTA ŽMONIŲ
Rtisiį diėnraštiš “ Vfeinia”

kė ir keletą dalyvių sUėttiė. praneša, kad prieš gegužės 1
Šioje eisenoje dalyvavo vie- dieną

Dr. Vinco Pietario Raštai.

Vilniuje polieija su

-------

ttWAai—sd

paveiksi^ iš 1914—16 Inetą

Parašė P. aždeikis...
_ __ 65c.
Gttrumas— aprašymai apie
gerumą. per Tėvą Faberą-FilipinĮ. Vertė Kun. P. L_____ 15c.
mo keri
kblskį Įfefėiigė G. ^ifiiėtiifc_15c.

Užkeikta
___ __
Margelė tū Barz
da ir Battdasktrtis—apysaka 15e.
Katalikų Bažnyčia ir DeKataliką
mokratUmas.'— Parašė kun.
Tarnas Žilinskas
i___^— -.50e
Alysies Maldos Statatas.- Vertė Kun. P. Saiiru25e
gaitis
. ,A
KelionS Aplink Pasaulį per
80 dieną—Apie visas derybas
be galo įddniŪB nuotikiai, kettoiiėš per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas,
į. Balčikonio __ ___ ..J,

gėtia,

_

lt.

.

Žeteoį ~

žmonių

atstovas

prabilo;

raitosios

ir

šiisi-

Prijojo

atėjo > pėščios;

Taip mieste buvo

užbaigta gegttžėš 1 d.

■i

-J.-

'Augate Pteskos-ra

ps-

-LUOt*! L/C*VO

kraštis praneša, kad balan

1

viešbučio

EtiŽsų DUniii. Parašė Ka«ys Puida t

Vaiką Darbymečiui - Rin30
dieną
kaikuriose kinfiis kAlbos uibkriui—
—50e
771
_____
nešdami raudonas vėliavas džio
Petriukas
__ vieno
rėkavo “Niech žyje Pilsuds miesto yietosejiiuvo iškabin
vaikelio. Vėftė S. Rakauskas 15e
tos raudonos vėliavos,, kurias
kį.” Šios grupės akademijo
Bolševizmas — Kas tai yra
policija
praisaliiiūsi.
bolševizmas
ir jo vykdymas
je, šako, dalyvavę visi žymūš
Rusijoj —',
7-...—_*15c
pilsudskininkai, net ir “SIoj žaidimų ValSikas—Savybčs
vakarėliams ir gegužinėms su
Ą. f A. JONAS VARNA
Wo” redaktorius St. Mackegaidomis.
Sutaisė Matas Gri
Vilnius. — Balandžio 25 d.
Vičife? Kaip tie žubrą tar
gonis
—
;
---------- ---- ;----- --------- 50c
mirė aprūpintas Šv.’ Sakra
nautojai nesibaidė raudonų
. Laimė — (po&na). Parašė . .
mentais
mokytojas
Jonas Vaitkus ——.—;----- '-------------- 50c
vėliavų, sunku išaiškinti.
Atsargiai su ttgniffii. Vertė
Varna. Velionis buvd labai
iš lenkiško kuri. K. S.............. ljc
veiklus tautos darbininkas.
&8Gtniis i ik švEietoNtSĖ Mirė pačioje jaunystėje tu- Mūsą Tikėjimas išaiškini
Anksti; anksti jau policijai rgaaaJ^3o’ metą^ amžiaus, mas pagrindą Tntlsą tikėjimo.
Vertė Jonas M. Siutintas.—50c.
vaikščiojo gatvėttiiš po du sti
Lietuvos žemiai. — Išleido
Vaikelius
bemokindamas
J.
Šeškevičius ir B-vė, Kau
dtirtuvais ant šautuvų, bet pėt 8 itietiis gavo plaučių, ir
nas ____ :__ _—--------------------- 40c
iniėšfe bilyo i-amu. Apie 11
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
gerklės džiovą, kuri jį paka
cijos,
Monolgai ir Dialogai.
VaL miestas sujudo.
Prie rdavo 10 rhėnesių ir nuvarė
Parašė Juozas V. Kovas------ 30e
“Londono”

(tapte? Pradžiamokslis —
Dr. Ą. Vileišis_____________ 50e.
Limpamosios Ligos ir kaip
nuo ją išsisaugoti! Parašv
negyvoji gitintA: žemė, vanduo, ora8. Parašė J. Baronas—50c.
Patrimpo Laiškai. —Išleido
KuiL A Miliukas __________ 60c.
. Mejlė (Poema). Parašė M.
titetititis
___15e.
Nauja Skbftymtii Knyga —
(Dalis II). Su paveiksįais__ _7fa.
tHenuolinS Luomą. Vertė
kitu. P. Saurusaitis ____ _ .25c.
Vaikų knygelė — ari pa
veikslais -------- :------------------ 30c.
Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
SS .Kun. J. F; Jonaitis (Ka
pelionas) _—----- -— ----------.2fa
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Giriridūš Vėfksmhi. Sudarė ir
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10c
Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv.. Kaz. D-jos lei
dinys; Karine --------------------- lOe.
Sunkiausiais Laikais. Parašė
A RučėVilStiS____ ——___ 40c.
Žventfts Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P„_25c.
Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
teiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPrahis
tas _____________ '___ .____ _40a. •

ff'*?
*•

dešimtys

. jtoiė Apdraūdą. Parašė J.
B. Vaailiauskas ____________ fa.
Mbterystė ir Šeimyna. Ver
tė J Gerutis _____________ 40e.

5aĄri,i;k6muniž

Iš vis

t-i

MriJi. Parašė Pranaičių Julė 2.56
✓

TEATRAI

Vienuolio Disputą ra Rabiaū. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis------------ 15c.
Nepaisytąja—keturią veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M.
Turas. Kaina________________ 35e
Gūiukingas Vyras—2 aktųkomedija; parašė S. Tarvy
das —___ v L.... _*2Žfe.

Elgetų Gudrumas, 8-ją veiks
nų koinedljA Parašė Se ją
_25&
ūozukas -i_____ v_______
Utagų Akadėiaija i Utagą
Balius — komedijos'po 1 sk
tų. Parašė Seirijų Juozukas_^35e<

Sniegas — Drama 4rią ak-ą. Vertė Akelaitis -—;----- 40e
Esamas—3-čia dalis dramos^
‘Gims Tautos Gehijus.” Pa- <
-ašė Kun. L. Všfej&šk '
į kapus.
. z
Žydų Katulta
drama 4
Graudūs Verksmai. — Ver
iktų,
5
&v.
__________
rtų,
p»v.
Vertė
J.
M. fiirtė
VyBk.
A.
Baranauskas___
10c
VeĮioniSpaliko nuliūdime
vintas
—
--------Eud^ariztiškoa
'S' "j Starijos-SuStacijos—Su
žžnbną ir dukrelę.
Viri Geri—8-ją veiksmų vata
lietuvino Kun. P. Juškaitis__15e
\
r;—-10»|
ielis;
parašė F. “
V
. fcristaUS
___ ...
___
: Stacijos,
Pairicįta
art*
neftnome^
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
(rankini —* 4 akta dram*.
gužės, Birželia. ir- Spalią
m
Vertė Jonas Tarvydas --- ---- lOe.
lęšiams, išleido knn» K.
A.
.
_
K.A.VSUsgunytno ApgiiBiiiūniai —
ir negalės save jaunuolių draugu sys_____
..... , '•______
___ ' 25c
Atėjimas
ir gyvenimas anl Sė
vadinti, kuris 1930 įdėtais neuž— Sumės
Jėzaus
Kriaute. VtkBMriprenumeruos įleidžiamo Kaune
Gavalevičiuš;
mas
ra
gaidomis
?. u. ■ ____ 75a.
eentai; ra ap>
tnėksleivią, skaisčiausio mūsą tau

; (

JAy NEBUS JAUNAS

tos žiedo, žurnalo

darais _______ ___
________$LOG
,.
.—_--------------

. Dramos;. 1) Germaną; 2)
Fabioia—5 aidą; 3) Liurdo

. Žmogus ir Gyvuolyt. Para
tabūklaš — 4 aktų; pafaSft
r....-30e
!
J.
Tarvydas________ _«5e.
socialistą jėgos metikus.
Socializmas
Ir
Krikščionybė.
Knarva
PalMpte-iJLKtoedi.....
* ..
.
.« •?
____________
žhrnąlas eina sąsiuviniais po 64 Prof.
V. Jttrgti&o —--------ioi įa 1-iae akte. ParteS Gineitis lfe.
ŽydAš Lietttride. Pirašė &
psit kas mėntto jin 10 metą. Jame
Vaikų Teatrai: dalis It 1)
tletavą raitysi skaitydamas Ka rasi gražią elferriščią, beletristikos Kaimietis.^
Kaimietį._________
——_______
______ _10Š
—106 Pagalvok kų darai; Ž> Jono
taliką Veikimo
leidžiamą dalykėlių, įdomią ir rimtą straips ttUdM CNybl Istoriškų
'fAnė; 3) Pasakyk mano lik t
te; Butinio 8.1, D. Ir N—Ita
piešinys IV-to šimtmečio taisavaitrašti nių, iliustraciją—pažinsi visą Lie kWionybėA Lietuvių kalbori
Vaikų Katrai: daili H: 1)
tuvoj besimokančio jaunimo gyvė- Bguldė P. B. .................. ..
rftIrsime paskui | 2) Airtanuntyną
kas. Surinko S. K, D. ir N_J5a
Apdriktai Komedija. Atri,4<
t “Ateita” visą pųtaasta Ltetatikimas ff Amėtikoidtto-gyvl
MALDAKNYGE8
. .. r
»a&u. vijo
vdje tantalu.
žurnalas. Už $2.00 jį gausi nlmn. Išguldė Upitau Vai..... Į0q
miems Lietuvoji.
k& mčnuo su mėnesiniu 16 pusi kaa
•
Jorio
Kraito
SOėc
......
.$Lob
“Mūsų laikraštis” metaaas kaš "Aamtos Draugo” priedu. Puta.
tuoja keturi litai, pusei metų du —' $1.00. Moksleivams; riet —
Lietuvos Albumas, Su pa$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėki veik81ai8-4r> aprašymais--------1.5Č
tiWJ, Estijoj fe VdMštljoj Adr.: "Atetttoį” Kaunas, LaisTrumpė Apcdagotfka arbti
_ __
ta pati, o visur Htųt jiėtii- tAl.8. !
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pi
rita-4faodos (trasiais kM
j (taigi-ir Amerikoj)—trigubai
trokšta' rasos ,gamta gaivi rašė kun. V. Zajančauskaa-JGi

“ATEITIES”

»le

nti it stiprinasi saules spiAdu-

149 Ėorton Stresu Dorehetter

vairius
Parašė J. Tarvydas _ __ u__ 45c.
Torto Marina—moksliški pataltiiitymaL Parašė Ūbrife...-..45c?

ėmusi 43 asmenis, kurią di-

ko matyti, kad Švenčionfse

ko.

geri

UJU ftilfliitfėit-TĄ balais virŠėBaia———r. ėl;78

išvai

turinio atsišaukiiUliS,

paianktiš-

atbodo gerai.- GeriaUsį. Šiau

ATĖJO NAUJAS SflfflTINYS NAUJU
MALBAKNYSį

komunistinio

Pavasaris

pet

suim

kairioji grupė (P?S leivica-, jimam

tė namo.

Supiniginto savo'ri

Visi

vadinamoji pepeesą tieji komunistai padėti kalė

ją nutiltą o žmonės išsiskirs
darbaiiis

Steponą Vroną,

tais (Bund). Atskirai ruošė kadiją Olkiną.

policijos, ji privertė kalbėto
lauką

tarpe

sijungusi su žydais socijalis- Marijoną Okulevičią ir Ar

kaip Viešosios taip slaptosios

pavogė ir tris kešeninąis lai

krodėlius, kai kuriuos kitus

Vilniaus

giausia pasirodė pepėesų, šti- studentus:

ro žiniomis, žiemkenčiai ge

rai išžieinavojo.

Šiomis dienonąis krimina

So- linė lenką policija vėl suėmė

& pfokiamacijų ir partijos

dešimtį tūkstančiu litą) su

Neišbrokijo,

diena

rihko minia, pasirodė P. 1*.

z

mašiną.

AREŠTAI VILNIUJE

rijos ligoniniu.

pinigą (apie

sirinkusią iš likviduoto ūkio;

1

Vilniuje praėjo ramiai.

penkios

gydytojai. Pagal šį įstatymą

gą
aps;

atidavimą la

dentai medikai — btisimiėj i

už

T0LIM1ŠNI KOMUNISTŲ

'

'• Istorijos apysaka. Du tomai $1.00

kinimis mbtėftaB ją Mfimeniniame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė.
Kun. V. Kulikau&as ____ __ 15c.
Auksinio Obuolio Bistoriia
(Graiką Mytnologijos žiups
nelis) su paveikslais. Liėtu- •
vią kalbon *” "ė Alyva__ _50e.
Trys Kolei
Žydas ir Turkas. Pamč
ti apysaka. Parašė T. Vyš- ■
niauskas. Vertė P. B________ 40c.

iHdžiojo

Kil;

vonui, kuriuos naudoja stu

lavonai

u—

>

v

Šiemet

- L •7

lių

x

• E-

t

Valdžia ruošia įy

,H’A-

rūbus.

ūkio

ifiatę įsteigti 150, o jau da

GEGUŽES i blENA

✓

ūkio

žemės

bai’ ikšiol įšistfeigusių yra ą-

—J

d. bu mą ir stovį. 60% skvanorią
vo Švenčiamos įdomios su prašymą tarnybos if kitais
kaktuvės. Žinomas kataliką įvairdiš reikalais liko paten
ir K. V. C. Vyriausios Val kinti. Žėitiės įstatymo pakei
dybos Dvasios Vadas kun. timu savanoriai reiškė ne
kan. P. Dogelis jau penkio pasitenkinimo.lika metą kaip yra zitiečių
Karo muziejuj suvažiavi
pirmininkas. Zitiėtės; norė mo dalyviai ant paminklo
damos pagerbti savo gerąjį žuvusiems dėl laisves uždėjo
globėją ir vadą, surengė iš vainiką. Vidaus reikalą mikilmingą vakarienę, kurioje nisteris suvažiavimo daly
dalyvavo ir nemaža garbės viams iškėlė baliii.
svečią. Gerb. kanauninką
šia proga sveikino daug vi KOKI LAVONAI EIS MOKSLO
suomenės atstoviu
r< RETKATAMS; :

<

feADV

punktą

punktai.

tojč Lietuvoje

keletą

nešimai apie sąjungos veiki

KauiMS. Gegužės 11

•

pieninių

rūmai šiais metais buvo nii-

sveikinimą. - Padaryti pra

virtuvės

Prie

~

i;.*

PIEMOtiNKAS

nam,

perdirbimo

nugrifebiiho

• -i

rišo

į-

leisti

ĮVAIRIOS KNYGOS
Pahmšs ifidėHstaF--p4W

v

džios

SARGYBA” plačiai rašo svein klausimais, pataria, kaip ap;i puo įvairią ligą, kaip
iShim rasirgu^ pasigydyti, pailgyvenimą...
K
ARGYBA” kovoja su įvaia&is dvasios negaliomis ir gyvenalumais, k. ?. hedieirau, ištvirkimu ir tt.
OJE ’ ’ skaitytojas ranE įvairią žinią ir apžvalgą iš
fidb, meno, politikos ir visuoyvitiimo.
tGYBOŠ” kairia; frifeižLins
ii; pusei metą — <3 litai, 1
centai. Užsienyj dvitibrangiau.
tiams skaitytojams duoda
e£ą **Laim?s” kalendorius ir
bflfetas.
is; “Sargybos” Admhta

bendroves.

Tokią

Teisią—Kretingos geležin

JI

'

pieno

steigti

sąjungos

savanorių

suvažiavimas.

iifiai ar tik Alytaus

1930 METAIS
?Jh$iUykite ir platinkite mėnesinį

pareiškimą

Gegužėš H ir 12 d. Kalinė kelio linijos kryptis galūti- pie 250.

įvyko

* r venose apskrityse iękh h > >
taL to bežinau.

ateina

tinėš

'

x

TELŠIŲ KRETINGOS
r niw.»*nnri8T.T«

ŽEMAS jSfATYMO
FAKERTMIT

ls įvairią Lietuvos vietą

ninko petspėktyvas švieses

MOKESČIŲ ĖMIMO TVARKA
PAKEISTA

’

?

..

>

’

Savanoriai ĖEBAtENKnrii

giems laikains pakirsti ūki

'

ponui, smarkiai brgariižiiojasi grie-

centrai t' vienas

Antras poniūi.

——v—

;

singas smūgis, kuris gali il

nių dieną.

.Atėjo sunkūs laikai. Pertei nederlius, šiemet pigunas. Vyriausybė nustatė
friežtą mokėjimo laiką (iki
jegužės 1 d. be pabaudą, vėiriu paduoda policijai). Se
giau,, negalint sumokėti patrasarį, buvo leidžiama mo
kėti rudenį, užsimokant pa
baudą. Žmogus nelaimės iš
tiktas, atiduodavo tą pabaudą valstybei už suteiktą jam
palengvinimą.
Dabar su
ūkaudama širdimi ieško ūkimjjfkfls skolintojo, kuriam
atiduodavo didelius procentaig.' ■■ Tiė skolintojai daugiausia vra ne lietuviai.

. ‘

kalams..

o apsireng

Dvariniiikui yra palikti

ti

Jis skiriamas vien

Suvaiką krašto liettiVių^rgi- du

kainas

gresia mintis didelis ir netei

raamnittYMt

©Varo ordinaritlin-

piniirlii.- Mes norėtume, kad savaitinis laikraštis “Štivąl- slinkus.

vyriausybė suval

me-

gattoama

žemiau telpa sąrdias įvairių knygų. ; Ktektienas atnaujindami \
prenumeratų arbl nauji prenumerutorii užrimiftSdami ntattpi- *
ginia kaina M-M iaH pasirinkti iš šio surašo sau knygą ui VIENA
DOLBBĮ V E iv n L KnygiJ myBtojai aMaNdU» pNffc
drabtokSte stoaujintt premmiw»t» ir nauji nidnAytt. Jokio m®- *
kesčio ui persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti ar
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar t* jiadaryti; nee duo
date dideli nueisią. Iškąri iniant Už $5.00 tatUogine kaina
7
aite rii
fa kaina tik “Dferbihinko” prėnuiBėriittiHairis ir LŠ&
nariams.
•
' ./.į
•
:
x •*

**

i

Po nimu ir mūsą reikalą apriu ste pradėjo eiti naujas dvi

kainoms,

dirba tik apie 100 darbinin

pinigais, 16 cėhti

fitižų.
•

•

darbą

paruošiamųjų

tiigią, 11 ęriit miėžią, 7 cent.

susido

po mėti mūsą gyvenimo lengvi

2.

ĄitiĮš 70

išbėgti.

turėtą

Dabar

ma tik po 50 eėntą dienai.. kų.

ji 15% mokesčią savo nhu- kininką gula sunkesnė našta,

d.

sieks kelius šimtus;

W^etftiBmteiWišeitl50 į)rie

Grūšlaukės altaristas

imti bė, tai iiėt baimė ima, kad ū-

škaiKuš gftitU laiku Ha pa

ttkošmo-

uždėti

ričių savivaldybėms leista kliu ir k. Jei tai būtą teisy

b, kūną

,

Neseąai'suraš^šnnis, sako Lietuvos Valstybė,

Adresas; Lietuva, Kaunas, Lais
o begena ttrdte »gbl
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš- šalies—gimtinės, gaivinasi Ir

še kun. P. feučys ___

■

į?'- *
.'•3?

:i į

11

-y

ry

i

5^42

huolyną. Ir gerosios mamytės dėką dabar AŠ mokinWW
Praslinko ištisi metai ir
Marijonų Kolegijoje. Jei ne mano motinėlė, tai
•s
karalius, visko nustojęs, at
bar dar būčiau pasaulyje.
r S/
A ■•> *
/• ~
sidūrė'toli toli tarp plačiųjų
-y
K* K. TJ. ‘J'f
Mes skaitydami Šv. Raštą randame, kad be maldos do/
»
banguojančių vandenų. Bet
ras gyvenimas yra negalimas. Aš manau, kad be motini
•z .
bėdos
jam
nebuvo,
—
gyve

Reikšmingi tie Kristaus sielos išganymą Tokie žmo
lės geras gyvenimas yra taipogi negalimas. ~
“7
' z ‘ ’l
no
iš
suvežtų
turtų
ir
tiek...
Mano motinėlė ir'vosos motinos turi labai sunkiai db®
Z
/
S VEiKI G$VI^
džiai: “Paliks jūs be baž- nės norėtų išgriauti bažny
ti. Kiek mano motinėlė turėjo vargti, koliai mane užauB
Kiek tų karalių gyveni
rčią Bei . ateina valanda, čias ir išžudyti dvasiškius.
Pasibaigė
gegužės
mėnuo.
Baigiasi
ir
jūsų
mokslo
me

gino. Ji, kasdien turi sunkiai dirbti: pagaminti valgį, iŽKį
Žiūrint į katalikų perse mas panašus į mūsą savai
ida kiekvienas, kurs jus
ti}
dienelės.
Žinau,
kad
kiekvienas
iš
mano
jaunų
skai

valyti kambarius, apskalbti ir viską tvarkoje palail
kiojimą Rusijoj ir kitose ša me aišku. Ar pasaulis nėr
tytojų
nekantraudamas
žiūri
į
15-tą
dieną
birželio,
mo

□muš, tarsis patarnauja lyse ir net mūsų Lietuvoj* į tas keistasis kraštas, kur
Motinėlę nuolatos meldžiasi už mane, kad pasiekčiau ku- ?
kyklų
mokslo
metų
užbaigimą
Svarbiausia
—
išlieti
kvonigysfės luomą. Be mątinos gyvenimas yra niekas,
t
levui O tąi padarys jums, žmonių .sąžinės teisių panei žmonės ūžią puotauja, link
f
timus (examinations) pasekmingai
mylėkime ir gerbkime mūsų mamytes.
)g nepažįsta Tėvo nė Ma gimą nejueio)nis ateiną sminasi, žodžiu, kiek įmany
.
_•
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.
...
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Jonas A; Kamandulis^
ge.” mintin viršminėtieji Kris dami tenkina visokius šįrMarijonų Kolegijos Studentas^
dies įgeidžius? Bet štai, ne
■ v
. “PAŽINSI SAVD ŠIRDIES DRADG4”
Tie žodžiai-išsipildė tuo- taus žodžiai.
v
" . ■
■
■
•
■
'X.
A
k
v
,
Ir lengyįaū katalikams vienam, rodos, jau prikopus
ią kuomet žydai ir rvmieNeseniai teko man važinėti netolimoje vietoje. Prie
kentėti atsiminus, kad Išgą- laimės viršūnę, staiga, lyg
i
BRANGIOJI MOTINĖLĖ
iai persekiojo krikščionis pytojas taip išprąnašavo. Jfyčią pūkšt — ir nutrūksta kelio stovėjo puiki, gražaus akmens pastatyta katalikų
įanydarni,.kad tuorų'perse- Pramatytas blogumas leng gyvenimo siūlas. . Tada rei bažnyčia. Sustojome. Virš durų iš liuko akmenyje buvo t.- “Mano MotinSj&l”—Kai]i šie žodžiai gražiai skamha||
iškalta žodžiai: “ĮSIŽIŪRĖK GERAI—PAŽINSI SA
iojimu naikina bjauriausią viau panešamas, nes žinai, kia, viską palikus, keliauti Į
mūsų ausyse!/ Koksai: neapsakomas džiaugsmas apimanti
VO ŠIRDIES DRAUGĄ.99^
.
ektą bei klaidatikybę. Pats kad jis turi ateiti. Bet kas tą tolimą salą — į amžinat
Bažnyčia buvo Saldžiausios Viešpaties Širdies parapi mūsų širdį, girdint juos ištariant. Kas yra, buvo, ar bus ^0
Saulius,' užsidegęs žydų ti svarbiausią kad persekioto vę. O> kas ten laukia? — jos. įėjus į yidų tęsėsi pamaldos. Švenčiausias Sakrą- mums malonesnis ir geresnis, šiame vargingame gyveniGerai, jei iš anksto buvo pa mentas buvo garbingai įstatytas altoriuje, choras baigė, me, kai motinėlė? Ištikro, ji yra, buvo, ir bus meilesnei^
Kriskėjimą uolumą išgavo iš jai nepažįsta Dievo, nė
J
‘ ,
yriausybės leidimą, sulig taus./ Reiškią jie būdamį sirūpinta, iei_ nuopelatTir giedoti: “procedenti ab utroųue. Compa šit laudatio.” ir brangesnė už viską: už turtą draugus ir prietelius.
Vargų, kentėjimų, prispaudimų, išniekinimų,—nekar--j||
airio galėjo žudyt visus, ku- katalikų priešais, tuom pa gerų darbų buvo pasirinkta. Baigėsi trijij dienų pamaldos prie Viešpaties Jėzaus. '
Šioje parapijoje pasibaigė meilės aktas prie Jėzaus, tą sutikai savo jauųame gyvenime, p ar kada esi paniąsie išpažįsta Kristaus moks- čiu yra ir Dievo priešais. O jei ne, tai kas tada?...
x
*
“S. B." bet jums jauniems prasidės proga per .šį menesį parodyti tęs, kas visus šituos nemalonumus yra kentėjęs ir dar vis^3
ą Tai darydamas, jis ma Tat Dievas ne su jais, tik su
^Viešpačiui Jėzui kokia meilė jūsų širdyse dega prie Jo kenčia sykiu sli tavim? Kas tave atjautė ir tau suteikė'H
lė tarnaująs Dievo garbei, mumis. O jei Dievas su mu
Saldžiausios Širdies. vBirželio mėnuo tai Jėzaus mėnuo. suraminimą nelaimėse bei nupuolimuose ? Kas-gi dauf
drątol apšviestas tikro tikėji- mis, kas prieš mus?
PIENINYČiyNAMAI Per tą mėnesį visi tikintieji po visą pasaulį ypatingu bū giau, jei ne tavo brangioji motinėlė!
no šviesa, pats neatsivertė šiai šaukia šv. apaštalas
-‘
s
*
• •
■
•
. ..... ■ ■*
du reiškia Jėzui savo širdies kilniausius jąusmus bėi pa
Paulius.
Deją tą savo didžiausiągeradarę nevisuomet tinkamai- J
prie Kristaus.
siryžimus.
' '• - '
,
I
Pieninyčia
visų
pirniiaupagerbiąi. Gąl nekartą esi išspaudęs graudžių ašarėlių iš’^
Turėdami savo pusėj Die
Ir šiandien yra žmonių,
Ir jūs, brangus jaunime, stengies per tą brangi} laiką
vą ir Jo pranašystę, katali sia turi turėti atskirą pienui išreikšti savo paklusnumą Jėzaus Širdžiai, kuomet jis į motinėlės akių, O kiek kartų esi jos meilę atstūmęs nuo4 -j
kurie įsitikinę, kad katalikų
kai nė kiek neprivalo pai kambarį, atskirai nuo kar tave kalba: “Sūnau, Duktė, jei Manę myli atiduok man savęs ? Ir gal nekurtą ją esi įžeidęs ? Mažiems esant,
tikėjimas kliudo žmonijos
ligai prispaudus, motinėlė naktimis nemiegodavo, kad tik^
syti bedievių priekaištų ir vės tvarto. Todėl, kari pie savo širdį.”
progresą ir todėl jį perse
mus suramintų, paguosti}, tačiaus kaip mes jai atsilygi- jS
nas labai greitai užkrėstas
kandžiojimų.
Tegu tavo širdyje skamba ši graži giesmė:
kioją bet tai daro todėl, kad
nom? Beabejo, ant jos galvelės daug plaukų pražildė-' ^
visokių purvų ir labai leng
“
O
Širdie
Jėzaus,
ką
aš
duosiu
Tau,
nepažįsta Dievo ir Kristaus
me...
vai sugeria visokius kvapus.
Už visa tai ką Tu man suteikei,
mokslo. " Tačiau tokių žmo BOKITE TAD GUDRŪS...
Jeigu tik pienas užkrėstas
Gerbti, mylėti gimdytojus,—mes turime šventos pareiO Širdie Jėzaus, Tu vien tik prašai
nių nedaug. Daugiausia per
“Būkite tad gudrūs kaip
gos, net paties Dievo įsakytos. Pagaliaus, pati žmogaus-^
tai tuoj tampa nesveiku, paKad1 aš mylėčiau Tave vis labiau.
žalčiai, ir neklastingi kaip
sekioja tikėjimą dėl neapy
prigimtis to reikalauja. Šioje šalyje, mes net turime moTai aš mylėsiu, tai aš mylėsiu,
yojingu vartotojui. Valstijų
karveliai” (Mat. 10,16).
kantos ir blogo gyvenimo.
tinų pagerbimui pašvęstą dieną. Mes galime savo motiy
Tai aš mylėsiu, Jėzau aš Tave/’
regulacijos reikalauja, kad
Yra tūkstančiai tokią ku Vienoj šaly pilečiai turė
. ,
KuPranas nelems išreikšti pagarbą, dėkingumą ir meilę įvairiais?^
pienas būtų laikomas specia
. .
f
rie pažinojo tikėjimą ir bu jo keistą paprotį rinkti sau
r
•
būdais: teikdami įvairių dovaną aukodami jai Šventas
liai pastatytose vietose, kur
vo jame išauklėti, bet ar karalium svetimšalį žmogų
Komunijas bei Mišias ir dažnai už ją nuoširdžiai pasimeL
dulkių, insektų ir kvapų ne
tai dėl puikybės ar ištvirki- ir dar tokį, kuris nė kiek ne
džiant. Labai tinkamas, malonus ir brangus,—nes neiš
neišį^
prieinamas^
••»
nradęj o neapkęsti Die- pažįsta jų papročių. Toks
motinas ir joms išrėik|ti say
Jėzau, kaip aš* trokštu tave širdin^' mylėti... tur būt dildomas,- ' ' s pagerbti
dvita* gėlai vainiko,
‘
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valdžią: galėjo kaip tiria
tankiai sako; mės * esame išdykę, trokštu atrasti tą felią,
mas valdyti jų kraštą per turi perskaityti Suv. Valsti kuris veda prie Tavo Saldžiausios Širdies. Turiu ją at
vienerius metus. Bet, me jų Agrikultūros Departmen- rasti. Dėl tos meilės prie Tavęs mano širdis buvo sutver
tams pasibaigus, tuoj sukil to bulletiną No. 1214, ta ir ji nenuils kolei nesuras tą meilingą kelią prie Tavo
davo visi gyventojai, atim “Farm Dairv Houses.” Širdies.
z , •
MENKĖJANTI SVEIKATA
Knygutė
turi
specialių
pata

davo iš jo visus turtus ir vi
Žinau, kad mano pasiryžimai per birželio mėnesį turės
. IR NETEKIMAS SPĖKOS
rimų
—
kaip
pasirinkti
na

parodyti meilės vaisius mano širdyje. Mūsų Sesutė Mo
sai pliką ištremdavo visam
; Kada netikslus gyvenimas, ar nenormui vietą, kokią medžiagą kytoja įrankiai klasėje aiskįpa apie didžią Išganytojaus
malis įtempimas ir išaikvojimas gyve amžiui į negyvenamą salą.
nimo jėgŲ susilpnina jūsų sveikatą ir
vartoti, kaip sienas, grindis meilę prie vaikelių.__ Klebonas irgi savo pamokinančiuose
spėkas ir gyvenimas pasidaro nemalo Ten jią bado ir šalčio kan
nus ir skurdus, paimkit Nuga-Tone tik
ir langus įdėti, kai aprūpin pamoksluose ragina mus vaikelius ieškoti Jėzaus Širdies
per kelias dienas ir pastebėkite, kokis kinamas turėdavo mirti.
pastebėtinas seks pagerėjimas, šis pui
Bet-štai atsitinka jiems ti ventilaciją, ir šimtus kitų meilės.
kiausias preparatas išvalo kūną nuo su
Sesutė Mokytoja ragina mus surasti eilutes prie Jė
sirinkusią nuodingą atmatą, nugali valdovu išrinkti kažkoks vy naudingų patarimų.
konstipaciją, suderina ir sustiprina or
Ne vienas, bet keli planai zaus Širdies. Man patiko, manau, kad ir jums patiks. Pa
ganus ir greitai pagerina abelną svei ras, kuriam toji apgaulinga
katą.
f
aprašyti, nuo vienos ūkės su klausykite:
'
—
—
'-'Nuga-Tone priduoda jums geresnį a- laimė nestengė apsukti gal
0
Širdie,
Širdie Švenčiausia,
petitą, pagelbsti virškinimui, pagamina
Jis kažkaip sužinojęs, 25 karvėms iki didelių ūkių
užtektinai raudono, sveikaus kraujo, vos.
Tikras laimės Židiny,
palengvina gasus ir išpūtimą vidurių
kur įgalima į bonkas pieną
kokie
pyragai
jo
laukia,
ar pilvo, inkstą ar pūslės įdegimą ir
Ašf-Tavyj padėjus viltį,
panašias ligas. Jis taipjau suteikia po- rimtai susirūpino ateitimi. dėti.
»
. »
Begyvensiu ateityj. .
llsingą, atgaivinantį miegą ir įdeda svei
Galima gauti namams pla
ką mėsą į sudžiuvusį kūną. Jąs galite Kartkartėmis per ištikimus
Tu suteiksi man tvirtybes,
gauti Nuga-Tone kur tik vaistai yra
nus,
nupieštus,
išDivisiori
of
tafpūs
vis
gabeno
į
tą
salą
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas
Kai pagundos siaus aplink..
»
- neturi ją stake, paprašykit jį užsakyti
Agricultural
,
Engineering,
savo turtą.
To maldauju, mano Jėzau:. .
ją dėl Jus iš savo džiaberio.
Bureau of Public Roads, U.
Tu mane apgink, apgink.
S. Dept. of Agriculture. ,
Gaila, gaila,—širdį gelia.
Farmers Bulletinas No;
Kad ligšiolei taip mažai
1214, busi pasiųstas ant pa
i
Temylėjau Tave, Jėzau../
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
reikalavimo.
Bet kaip troškau Tu žinaį1 *
>
r
F. L. I. S.
Šiandien, šiandien vėl iš naujo'
Jūsų giminės ir pažįstami. Lietuvoj, beabejo,
/
Dėl brangiausio Tavo kraujo,
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
Dėl pervertosios širdies,
b
rys. Atsiųskite 2 dol ir 50c. “MOTERŲ DIR-,
LVYČiy DŪMEI
Geisčiąu, trokščiau bekentėti
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
L. Vyčnj 18-tas seimas įvyks
Ir mylėti Ją išties.
rugpjūčio 4, 5, 6 dčL, Kenosha,
įisą papasakos.
Antanina (Cambridge, Mass.)
Wis. Laikas yra labai patogus ir
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
»
—r
x
tinkamas seimuoti, ypač leisti ato
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
y
stogas.
mas Moterį} Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
BE MOTINOS NEGYVENIMAS
Tat visi, kurie manote anksčiau
K
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
paimti atostogas, kad nepamiršMan pareinant Iš mokyklos, mamytė meilingai pasiti
. šaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
5
tumčte Vyčią Seimo, dieną ir vie
ko pas duris; pabučiavo, paglostydama mano plaukus ir
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Natos.
Geriausia šią vasarą atostogoms manęs klausinėjo, kaip pasisekė šiandien mokykloje. Man
z mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros "sky
proga
— tai Vyčių Seimas. Ke- atsakius, kad viskas laimingai praėjo,, ji tik ištarė: “Mo
rius ir Įriti.
'
: .
v
nosha yra gražus miestas, ant
kykis, sūneli, ir Dievas tau padės visuomet” Mamytė vi“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
ežero kranto. Medžiais apsodin> <sakydavo,, kada tik ~aš pareidavau
iš mokykviršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
.tas, gražiais parkam papuoštas. iniomet _taip
f___ į
r
fe
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
>
Oras tyras. Apylinkėje daugybė los ir dažnai męldė Dievo kad man padėtą moksle.
Z
Kaip užbaigiau žemesniąją mokyklą, aš gavau' diplo
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau ~
mažesnių ežerų. Kitaip sakant,
“Wiscensin the land of thouaand mą. Įsi vaizdinkit, mario džiaugsmą.?.'
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti LiotuviJn.
‘
lakęs.” O ypač tai gera proga
Vieną sekmadienį, mano mamyte pasakė man linksmą
Užsakymus siųskite šiuo adresu:.
rytinių
yalstijų
delegatams
at

i 4
“MOTERŲ DIRVA”
naujieną, kad jeigu nonų, tai galiu įstoti į Marijoną vie*■
vykti,! Vyčių seimą- ir praleisti
y
nuolyną.^ Aš pamaniau ir aht galo atsakiau, jeigu Dievo
1322 FF. 24 Street,
Chioago, IU.
įx
atostogas Wiseonsine.

e tokią kurie alsuoja
neapykanta prie visko, kas
primena Dievą, Jo įsaky
mus, bažnyčios mokslą ir
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Jaunime, gaivinkime motinėlės meilę! Būkime jai p
klusniais, geresniaią ir gyvenkime jos nurodytais takais!
O atsitikus gyvenime nemalonumų, persekiojimų, bėgki-^
me prie motinėlės paguodos bei nurodymų ieškotų^ nes jį'
niekados mūs neatstums. Jos širdis yra atdara dieną ii\
naktį, mūsų nusiskundimams išklausyti. Ji trokšta mus?
suraminti! Pasitikėdami savo motinėle, būsime laimingi. Niekas negal mums būti malonesnis, kai motinėlė. Ųž
visus jos rūpesčius ir kentėjimus, atsilyginkime jai, kiel
galime gausiau dar šiame pasauly.
Vincas Andriuska,
Marijonų Kolegijos Studen
* »
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MOTINA
Motina yra brangiausias asmuo šiame pasaulyje. E
eisi ir kur neisi, o motina visuomet rūpinasi tavimi ir riiel
džiasi. Nuo pat mažens, ji daug išvargo ir kartais
iškenčia, kol\vaikai užauga. Kiek vargo turi turėti
gindama mažą kūdikį! Naktimis nemiega, dienos lai
reikia apie namą apsivajyti, valgius pagaminti. .
vaikas apserga, tuoj šaukia gydytoją ir išbūna dau
tų prie ligonio, kad tik kūdikis išgytų. Ji daug į
kada vaikas ką blogo yra padaręs ir tėvas žada
gražiais žodžiais'ji išprašo dovanojimą. ^Dažnai atsitin/
ka tarp vaikų muštynės; jei sūnus pareina namon su ”
da akinu, motina užtaria savo kūdikį ir išbara tą kitą vajį*
ką. ' Ir taip visą gyvenimą ji užtaria ir sergsti savo
kus.
Gegužės mėnesyje viena diena yra paskirta motin
pagerbimui. Tą dieną vaikai savo, motinai duoda dovan
meilės išreiškimui. Kiti nešioja baitą ar raudoną
baltą gėlę, jei inoiina yra mirus, raudoną—jei gyva,
vaikų užmiršta Savo motiną Šioje dienoje- Tokie nen*>
r ’.
pranta, kaip daug motina yra dėl jų iškentėjus ir kas
juos pastatė ant kojų. Ne tik viena diena turi
skirta motinus pAgeribimui, kožnoje dienoje reikia p
dyt savo motinai meilę.
>
.7
jįonas J. BaU
f
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Su gilia pagarba

valia, kad būčiau kunigu, tai nopu įstoti į Marijoną Vie*
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tensr Aristide Brianą, noyr visatinį-
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Toką.

baįsavuųą,

įvykdįti milžinišką sumany

skubus atsakymas kokio po

mą t įkurti Jungtines Euro

li Briand negali būt tikslus.

su

Išrodo/kad tas sumanypias

vristijw vadinasi,

pos

šv. Tėvas priėmė ąudir įir

šq t

riefcą

rBmnnEEBAKB

valstybę, žino

. dabartinį

encljojo

vadino ga' . kante ir ii;

Ji®, (nmldtainkąi)

lionsee.

maldi*

Šimtą

apie

atstovavo visą Lietuvos tau. dėjime atgimę.
tą, kurios tilęgjimą ir prisi-IP08“^ Y'

keliavusių iš Lietu

išbujojusį

vos į Kartaginą. Maldinin-

Ikams

Šau

pral.

vadovavo

nsun, .pne tenj tikybos
U0 Ufeteky setui ........... i.
Jungtinių Valstijų kurpalio. mą, tas nė kiek neabejoja,
lys, kartu sų jais keliavo_25
150 Vieną kart aavaitfUe ■ertais ...ĮSJ8
Tuor tikslu Genevos Kentėk kąd Jungtinių Europos val
jau turėjęs -progos ivertinij
ISO tHsfeay rteną kart MvaiMJe šast f&OO
tikras
dėl
tokt’l
kunigai;
maldininkai dau Jis esęs
«ININKAS”
rencija jį įgaliojo paleisti stijoj projektas" neįmanomas,

£88 Vest Broadway
- South Boston, Mass.
. t ■
•' Tekine Sovth Boston OttD

krivulę bei ankietą

į

v-

visas

✓

....................... '

"

-

- ".
f

.

tautas, \ kad

•z.

- --

Indams nesiseka. Jų tre-

sužinojus

nuomonę tame klausime. Jis kartu moteris, Sarajini Nai-

to dr.
lauks nuo jų atsakymo iki du; suareštuota.

3

/

Ji yra įžy

me, laiko duota labai maža, augštos kilĮnės,

į-del

visuomenės

ma tokią pat ankietą, kurią

prohibiei-

Literary Digest buvo pada

Balsuotojų.buvo 4,806,-

ręs einant rinkimui į prezi

įjos.

Iš to skaičiaus 1,464,r.U98 reikalavo griežto palai-

gpĮjinasi, prohibicijos sustipri-

Hpoveris laimės didele bal
sų didžiuma.
Rinkamų re

sušvelninimo,

Ebicijos

kad

nasi,

vadi

leidžiama

būtų

^- Vartoti ak? ir lengvą, vyną,

d

balsai buvo

1,943,052

už

prohibicijonistai

R.mėjo

tik

30.46%,

lai-

sušvebii-

||J?4b.43%.

Kiįįėijos

reikalautojai
Išeina, kad prohi-

palaikytojai

sudaro!

tįk trečią dalį balsuotojų.

kad Lįter-

zultatai parodė,

ary Digebt’o ankieta neapsi

uosi

To

bieijos

klausimo

pasuka

jai dabar vis tik tiek; Pra

valdžios

prohibicijos

šulų

turi - vilties

Nuolatos

1

___

•

arti

smurtu

*

■»

••

_

.

1 • v. .**

*

’ - J. v

_

_ _

’

būtų- toks

tokį

v

bet prisimeta nieko negerią.

lės

ir

jausmų

užsidegimo

pareiškimus šioje dviguboje
mėnesy

Gegužės

kai

paukščiai:

žmonės

netik

nori'

čiulbėt, bet ir oru paskrai- gai atliko. Bet buvo ir nelai

trumpiausiąf‘orb pašto kelią
iš

mainybę

^Tuodu
K.

Rio_Janeiro.

į

per

kraščiu

bet

jo

kalnus,

Andų

miglose Su

orlaivis

dužo į kalnus, ir drąsuoliui
teko žūti.

Friedrichshafen, čių

iš

Vokietijos,

ąjšku, bet jei visi būtų bal- ant delno paaiškėtų, kad A-]

Buenos

į

Graf Zepellin pasi

augšeiausio leido

iki

Yorko

New

Prohibicija patobulino veid- Aires.

tai prileidžia. Mat, tuomet kaip laipsnio.

Kad ne,

mei

litinės indų grupės.

neužlaiko. rekordų? ‘ Ltndbėrgfit atrado

patys

kad paaiškėtij, jog tik treč

^nusistatymo.

po

••*

šaly balsuoja apie 20,000,000

-nereprezentuoja visuomenės todėl prie balsavimo jie ne

adresą ir su

pulkin. r Pablo Sidar bandė
,
V Į. -rLLŽiČr.bg
iįL'/ y.l

Visi geria ir žino, kad geria,

nori,

jų

perskaitęs

Kiek tai gyvas-'

pašvenčiama

progresui

atsiekti...

K.

savo kelionę sekmin-

'

,

Labai džiaugiasi matyda

i

Tyliąį slenką
Nemunėlis
Gelsve^ sąųlės
Spinduliuos.
Slenka, slenka
Žiedus plauna
Melsvo šilko
Audimuos.
Ant krantu
Miškeliai šneka,
Kylą bundanti daina.
Slenka slenka
Nemunėlis,
Lyg ta užmiršta durna.
Nemunėlį
•-

paguoda

didžiausia

džiaugsmu, pastebėjęs

a.

jos

su

įstatymą, ščiai *4’ *įiemK lakiot nępir-

smarkus,

visuomenės

jis

,

Katedros.

dar dėl

,

Į ir prisrišimo prie šv. Petrą

Tai jį labai džiugina, ir jų

mių. Meksikos lakūnų šulas,

biciją

dalis

kur dalyvaus visos

1 *■'' •c

"

NEMUNUI

kraštų.

Europos

Bet tai jau seni pauk

merikos balsuotojų, nes šioj

^‘žmonių, taigi šis balsavimas

ne,

Amerikos dyt.

primetė

visuomenei

Bet jie gerai nuvokia

1>ai’liu8 ištikimybės sava vyskupams,

Jo šventybė pridūrė, kad

prie

nimas turi įvykti kitokiu ke-

k., kieta sudaro tik 25% A- kad balsavimas prieš prohi- kurio’ jie
•

arba

sferas,

drybėms, papirkimais ir net

mą. Bet jie gerai nuvokia;

1.

Tuom

mokėjo įsigriauti į valdomą
sias

limiausių

“Į vienybės, amžinęs ir, kilniosc-

“

indų pravažiavęs per tą kraštą.

numalšįti

maištą taikos būdu.

Jie

ri, nes prohibicijos panaiki

n

tokia graži ir maža, <ta

sūnų ądre-ltaip neseniai pradėjusi poli

Šių brangiųjų

. Vis gi Anglija to, kad jis pats kelis kartus

priemonių.

vis tiek negautų ko jie no įjų prieiti ir 'politiškoms gu

Literary _ Digestlo mą.

įįaį įsitikinęs, ksd K tįsta

žius kasdien meldžiasi.

labiau branges-

nežiūrint patingo malonumo

įmanydama,

Jiems

padaras.

tų-fanatiką

bergždžias žygis, nes žmonės

•z

gyvenimo apašts-.

įyystdiiuro

suteikti Dievo palaimą, olj^
su Dievo pąląupą ateis tik-|
Tokiu būdu §v. Tžyas gi?

sidėjus gaišini,. jį gesina jį atsilankymas teikia jam y-

nesiseka/

žymiai

rendum bei visatinį balsavi

katalikišką ir krikšėioniškę|tięma) žbdžlQ) ^iao8 ir

Indija smarkiai protestuoja nius^ kad atvyko iš vieno to

refer kad prohibicija tai metodis-

per

jalai ne tik sau, bet ir ki- ,:

juos j

taikant

pasveikinimo toji taika, dėl kurios popię

priėmė

ir

rašo vien indų kalboj. Visa sūnus,? juo

jei tik prieš jos areštą, bet Angli

eilėse matosi panika.

Ji beveik matematiš

Šv. Tėvas atsisėdo į Sos

universitete, ir linkėjimų adresą. Paskui

Oxfordo

stiprės,

se, kalbėjo Šv. Tėvas, radęsjtinį gyvenimą, visuomet ieškaipo gabi poetė anglų kaiJis, sako, Tabai džiaugiasi
-• *
.
_______ _Jkojusi tikėjimo
ir taikoj.
boj.
Dabar sava veikalus priimdamas šiuos brangius

kai išėjo teisinga. Kaip ten iškeliama visokių suktybių,

• * •*-

. -i.

;

išrišti, reikia atsiklaustil-

aparatą.
Vis gi

IBį ^RrČųbįcijos šalininkai sa>- bų, nė per visatinį bah^vi

Kad

Grįžę .biu apiS-

Anglijoj, ii ten pagarsėjusi pasakė pilną meilės kalbą.

sumaniai

C/mo šalininkai 29.11% ir pa- mą, sakydami, kad tai būtų
naikinimo

.

mas pasiūntių|rbes tarėjo.

Ji moki-' tą

^visišką panaikinimą 18-tojo ne būtų, . vis tik prohibiei- papirkimų ir neteisybių jų tikslu bus šaukiama konfe
^^Konstitučijoš pridėčko. Tuo
rencija spalių mėn., Londo
jos šulai nenori leisti prohi- politikoj. Visiems aiškėja,

£,;būdu

skaistume.

kąąkaita

tikėjimcr

kiam gi dalykui sėkmingai

jis parodė, kad' li valdyti didžiumą,

bet

riko.

nuomonę.

valdžios

ja netiksli, neą^mažuma ga

balsavimas buvo žymiai ma
žesnis,

1,339,314 nori prohi-

tų

Ir-tuomet merikos valdymo mašineri

dentus 1928 m.

^T/kymo esamosios tvarkos, va-

nimo.

jįę

gyvenimu, kuris vienas

vedusi

bet

vyrą iš liaudies,

savę, tai rezultatas^vargiai tik tiek, kad sužinojus tau

būtų kitoniškas. Prisimena

link

-uįj.
L u
biau hėgu vLometsutvir-

lydi

Šaulys,

Jurgis

mi indų poetė, paeinanti iš

Liepos 15 š. m. Kaip mato

gy;gest” pabaigė savo ankietą

tymo

vis

jų čiąsąį sukilimo,vadas, šiuom

.2. Z—

Amerikos

sitikta«S. _kad

W

pažaaas,

jaiumu tvirtybės,.taip pąt į-

Jo Šventybei

vos ministeris prie Šv? Sos

r-

“Literary Dį-

giausia buvo atskirų profe

sijų' žmonės.

_-•

h.

keliauninkus pristatė Lietu

BICI

Laikraštis

-

~

~

EAnkieta i
gg

Europos

nepriklausomas

,'

’

7

Gražiu Ils
kur™

tautų ntfeijanaliž-

ant - Amerikos Europos

maž-daug

4■■rikpjt mstsms

Eucharistijos tįkėjimQ4ce-1 grįžta pasišventimo kilnu-

•mU .

ninku,

4

kelž

“OssęrYatoręĘopmųo” ya-

Kas

burti 27 Europos'tautas ir sumanymu ir pasiliks.

tauteles

-4C,

»

1

r 4 šr vienybės,

mąĮdmįnkų

mas

keliaujan

čių Šiais keliais tvirtą valią

ir enęrgiją išlaikyti karštą

tikėjimą ir gauti Dievo pa- '
laiminimą,

palaiminimas

Apaštališkas

ir kurio jie
prašyti.

laiduoja ';

kurį

visi

atvykę jį

Laimina

kiekvieną,

jų

'

vibus

ir

šeimynas ir

namus, pirmiausia sielos rei

kalus, paskui materialinius^
savo klestėjimui

ir jie

Įneš

Dieve

{reikalingi

- • Myliu vaisku

mo.

Laimina

palaimini

kurių

tuos,

■

i..

Įz

L
r

'y' •>

Myliu data* .
Žvangia, tylia,

Jo pakrančių paukšteles.
Vai tai ilgas
' Nemunėlis
Plaukią tylus įr ramus,
Lyg tos vargdienio
Dienelės, neša lietuvio vargus.
<<p M

rauKvflt BMusio
atstovą

valdantieji daugiausia reika
lingi Dievo palaimos.

širdžiai

gerbiant

Nuo

bažnyčios

teises ir jps išganingą rniai^

ją, jų darbai laiduos kraštui

taiką ir gerovę.

iš
v

i

ligi
amžino sniego. - V/JLC*
Čia pa-;miestus
ir lygumas priden
Ilgi UIUZjUIV
.

**

i? 3‘.

PRIESF

B
*
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Tai laisvės šalis—Šveicarija y Už vokiečių žemės, į žie"Hios vakarus,

yra

nedidelė

šūnės, į vieną didį suledėju

spinduliuoja saulė.

ledynai,

ra

bi?.

Šveicarietis

3

’

mas.

Kalnai

nemėgsta

ypač gražūs

kioti

moko trijų kal

Atsitinka, kad /susitikę

Kas ten gyvena?

„

‘ — Žinoma,

Vokiečiai,

prancūzai,

-,A!

Net

trijų

.

tautų

ės viename maiše... Ir

Kaip Šveicarija atrodo?

neturi ra ilgi? lietų,

daugiau ir didesnių gamtos sausumų.

kitų

galų kaip Šveicarija.

link jos sienas dunkso gra

Alpių kalnai.

Ber vidu

nuo Ženevos

čios nedaug.

kiniūkauti

na žemes.

kaip neužvažiuosi.

čiom

Kai

/ -

* '

'

* T

‘

*

Į

Ir senas, ir ma

savo tėvynę ir

gatavi

Dėl dirvožemio ir klimato
ypatybių

ant • ^veįcarijos

aukštakalųio

duonos

neuž

šiaurės sapiąnos įr pietų ki

už medžio ąr už uolos ir sau

įveža grūdų ir miltų beveik

Šalies yidųry ban

Pavasarį žy£i ženjuVasarų

Alpės

pasi

UŽ 56 milijonus

O tąi la

už juostos virvę.

vįėnų kviečių

ypač kai rei

nūį litų.

Nupjausi

trūksta

ir sveikas dingęs.

S;

:v

2 /»

r r
*<

*

litų.

įveža

pluoštą.

daržovių

ir

fifetuFtfcįy

tti ^veža Jotui

sunaikina

akmeniniais

angliais,

atvežtais iš užsienio.

nekerta.

r

.

4

M

.

f.

I

nigai,

ministeriųs, politei-

paštas,

geležinkeliai,

tika yra bendra tisai Švei

carijai, o visą vidaus tvar

Miškų ką

(mokyklas,

Miškai Šveicarijos turi

teisinus...)?

kiekvienas

atskiras

kantonas.

1930

“Šaltinis”

metų

11

* Tik
už

kantoną
valstybėlės
.
I
savęs
konkuruoja.

Tos

ką rašo:.**Piisfcfctarp

tiniuoju

laiku

Šveicarijos
Kiekviena nori turėti ko ly?

rėti prekybinius

ryšius

giausius

plentus, . puikiau

su

sias mokyklas, patogiausias
Lietuvos kiaušinių pirkliais,

kad šie

vasarą,

keliautojų,

į

kuomet

pristatytų

jiems daug kiaušinių,” Ma
tom, kad ir mūsų kiaušiniai
turi

kitur gerą

vardą,

tik

ligonines, geriausius

tojus.. .

moky

Kur atsirand? 30

vienaip kalbančių vaikų, sa

vivaldybė

jiems mokyklą.
sienos

atidiuyti

turi

Mokshavį*

priverstinas/ Dėl to

Šveicarija turi begalės mo

reikia juos rinkti.

t

kyklų, gimnąrijų.
Turi
universitetus,
vieni/ poli-*

Kaip žvttoaral tvarkosi?
Šveicarija

25 nų

yra 45

(valstybėlių)

kanto

Sąjunga.

vaisių. atskirą valstybėlę - respubli
-<(M«fų-

vienlypė

Lietuva

yra

valstybė).
Tokiu
^•UBidedaig
-,.f

4 ■
_
•
*‘r - X*- ’

pilną valdymo aparatą: pre-

technikumą

nikus

-X"

... .■ - Į

M

(aukštąją tedi*

mokyklą)

Be to, šveicarams Kiekvienas kantonas sudaro Aukžtoaįos

Nė

šviežias, lengvas oras gaivi

t;-X/ z-A’

rena

ką;

Kaulų nesu^ka.
Kar
tais žiaurūs' kalnų14ėją|' ar

vra net mažesnis už bet ku•>
•
rį mūsų apskritį,
bet turi

Vis kariuomene ir užsienio poli

dėlto medžių neužtenka. Kū

lės

tenką. » Kasmet iš kitur jie

parisai.

19% - viso žemės ploto.

į, Šveicariją suvažiuoja bega

Kuo jie prektatju?

vy>-*-Affii?

-į-

nei

už ją galvas padėti.

•I

-^1

nebėga

tam kur į bedugnę, parišk

pučia spalvuotas žiedais ir gausūs potviniai

f

tiek

ga vis Europos augalai: ir

Pey tėm, apaugųsiom juodų eg- šakas.
lių miškais ir ž4iiųi» vynuo mo£

-

pavojų,

žas — vis be išimties bran

Taip pat

respublika)

(atskira

ją ir kitus vąldinįnkUs. Pi-,

“Miškai užima Šveicarijoj

bet žmonės stropūs Nr.’ štai

kantrūs;

gina

Kai kuris kan

Norint Šveicąri-

yra. tiek

kur kitur.

imk lopetą, o kad nenuslys

vįryę —

* ♦/. -I

Dėl to Šveica-

vargo,

ųiekaip ' neapsisuksi,

o sodd Vaisiai laužo medžių

Per Alpių Šlaitus vingiuo-

nis sulaiko.

'

apsauga.

Sų žagre ar su akė

čiais. ežerais ir kalnų pašlai

gynais.

Jis tuos akme-

-—

kur su mėšlu nie

kią javai piąuti.

’- ■
a keiktiįoj buvo-ramu. Per kąrą
po karo gyvena, kaip vie-

išganymas

yra miškas.

joj

Tada jas reikia

tų~pinas vynuogių virkščios,

nesipiauna.

Nuo tokių pa

tonas

zidentą,
atšitinka.

u'• Braziliją, nei Argentiną ar

nelengva, v

~ vokiečiai, kalnuota lyguma su blizgan

iki

didžiausiu

federaciją.

Šveicariečiams taip ne-

pirkliai labai susirūpinę tu

jį nešk!

Ant Šveicarijos žemės au

taip

na miškus.

10 hektarų ū-

bai nepatogu^

ežero

.Že

Dvarų visai nėra,

ir

ak

kitus

rieeiai taip labai ir brangi

mė nėra derlinga. Ir tos pa

yra vietų,

visur

gių atmainų klimatas.

Ap

vargio ir nenori žinoti.

O da

ra.

išjudina

vojų0 vienintelis

dience prakaite. Nežino nuo

tų it pieno ir pinigų.

veldrų,

ką sutinka.

saulės karšty ir

mės pieno iįkį gerinti! Bū

bar javai pigūs ir pinigų nė

trenksmu šokinėdami daužo,

bet dirbti, dirbti nuo aušros

lig aušros,

gonais į užsienį. Dėlko mes,

vis jaugiau ir daugiau-ske

menis

Jis

vietos į vietą,

guoja javą laukai, ant šlai-

, italai., .z
įTrip

Bemaž-

iš

Reino Upes, eina

iįjį Karą ko nėpasmau-

kalnų

iš klonio nešte užnešti. Daug

nei nuolatinių

priešingumų, savotišku oro minkštas ir švelnus be stai

nesusipiauna. Juk per rį Šveicarijos,

vieni

yra

kur lietus nuo uolų nuplau

Jokia kita Europos šalis, ir pietų Alpių slėniuose nė

žūs

|

dykinėti ar slan

kur

nas.

ma. Kaip šalies vidury, taip

italai.' atmainų ir taip įvairių au

ų tautų žmones...

1

Pakeliu jie atmuša

žemyn.

kininkas jau yra didelis po

*?"{ir

Aukštai kalnuose aš

toks kietas kai Rusijos žie

tokiam mažam plote

Gyvena

Europos žemyno oro ypaty

ziškai, trečias itališkai.

šveicarai. Ar

vardo žmonės.

visos

trus šiaurės klimatas, tik ne

- gali Šveicarijoj kas kitas gy-

kito

jungias

kiškai, kitas atsako prancū

K

Kaip tik gali. Tai visai

Šveicarijoj

kaimynai vienas klausia vo bės.

• ■'"* •.

i

žmogus, gamtos vaikas.

mėlynumas ir saulės žibėji

ik tik pusiau tiek. Ten

onės daug tirščiau gyve-

ir šit baisių trenksmu lekia

vandeny atsišviečia dangaus

bu.-. .

Mokyklose

sniegas,- tarytum,

• Ūkininko vargai

— Valstybinės kalbos, kaip saulei tekant ir leidžiantis.
niaus kraštu, yra už ŠveicaTada jie parausta šviesiai
t’?
7 ‘
. .
.riją dusyk didesnė. Šveica- pas mus Lietuvoj, visai nė
ra. \ Ten visos trys kalbos raudonai, tarytum gaisras.
;rija turi netoli 4 milijonus
Seime atstovas gali Tokią šviesą žmonės vadina
Išgyventoji?.
Tuo tarpu Lie- lygios.
, ..
kalbėti kokia
kalba nori. Alpių žėrėjimu.
ftuva,* laisvoji Lietuva, turi
rdaugiau kaip du milijonus,

švita

tų suaugo į vieną federacinę

kados nesuvalgo ir veža va 'valstybę, į šveicarie^ų kon

Dažnai atskyla uolų gabalai lietuviai, taip mažai rūpina

mūs ežerėliai, kurių tyram

Ir vienas kitą su

— Mm! nuostabų, nuosta

LNet mažesnė už Lietuvą. Vi.

mą

užversdamas.

visą

žemyn,

miškuoti kas nukabinęs nuo dangaus

pilkos Alpių ganyklos,

ka vokiškai, prancūziškai ir

itališkai.

Čia

O žie

grioviai, išsišiepę bedugnės, žvaigždes, ten jas-paberia.

Kalba kaip kas mo

tikime.

^Europos valstybė Šveicarija. pranta.

^įga Lietuva, su pagrobtu Vil

gia pilkos miglos, ant Alpių pavasario sniegas ima slinkti

išraižyti

-

atleistas nto. Sūrio ir sviesto jie nie

kad

eiliui stoja viršūnė prie vir

sios jūros’ bangavimą.

I

vojingiausia,

ir

vlmą
.

Prekybos

kyklą. Mokslo kiek nori. J •
inokyklu

sutvarkymą

cąrijoa valdžia ntažri ti

tyri-

fattl
piemmslBu.
tąkuoja galvijėlius.^Vįjkąs'ožių griebęs joja,

'

Avių- skaičių nagbnęte <
tM tai neprašo..*
kuiliukų
;

Žaibai, griausme* jau dundena«
Naujų aferų atgabena-.
*

Np
*

■

m aarJTu™’

12'paklneBėS lr kianlhika

i.

KiriRTTO irtfffla

Rasa gaili sidabrinė
Žvilga tyra krištolinė
Ant jaunučių augmenėliųTarp šakelių žaliukėlių.

.. ( ■■■ <_“

Vanagėlis ir tas skraido, —
¥8taa gftufa godžius baįdo!
&|si8 klykta, ir gageną
Vištelius krankliai gabens.-

Bitės dūzgia žiedus braido,

Plaštakėlės sparnus sklaido,
Žiogai čiurSkia sau po pievas,
Kaip varškė baltuoja jievoe

Kregždė viešnia jau sugrįžo,
Daug šnekėt mums pasirišo...
Daržinėlėj po grebėstu
Lipdo lizdų moliu'krėstu.
Laikas jaukus, ypatingas
Tas gražumas toks meilingas!
Kaip pavasaris prašvinta
Sų stebuklais žaidžia gamta..

Kitų metų ar sulauksim —
Ar vis j labkus trauksim?!
Vieni linksmi; kiti liūdni
Dainų šalįs nemarudni...

Pirmutinė šimtą-žiedė
Puriena pelkes parėdė;
Priag to palamdęs silkinės
Melsvai puošia jos tankynes.

O tetirva burzdiliuoja,
Pirkt parduot kaž-ką ruknoje
Sodžiaus topolyj gužutis
<
Taiso lizdų pasipūtęs! ">'

O pijolkų toks kvapumas!
Neperviršįs joks parfumas!
Arnikas, valerijonas —
Štai kundroto žiedas plonas.

Matant priešą, snapu kala,
Liuosu laiku pelkes valė...
Jo pašiūrėj žvirbliai čiauška
Ir šimtai špokų ten pliatjška!..

Kinkyt liepia lakštingalė,
Šaukia balsiai volungėlė;
O luputis lapatuoja,
Būriai gervių kur? kur? kuoja.

Trūkžalės ir kašpidėlės,
Vasilkai ir kitos gėlės,
Ramunėlės, krivauninkas
Laukai, pievos čia nepilkos.

Žiemkenčius briezlė jau branda
Rugių, kviečių stiebus sklaido
Sakant; augs, bręs artojėliams
Bus duonelės šejndirbėliams!..

Želmęnijos įvairybė
'
Jų vardų, tęnai daugybė
Moterėlių jnedicina
Rinks jas tas ką reikšmę žino.

“Kopūstėlhjs” kiškiai sĮpjia,
Strazdai gūžtas sąu dabina
Tarp eglučių tankynėlėj

-

n

ig
4,11,1829 m., palengvinta
Daturalizgeiją ateivaips, kurie tar
navo pasauliniame kare Suv. Val
stijų įpilitarfe ar laivyno tarnys
tėse- buvo pailgintas dar dvejais
metąis.
i

Vaizdas linksmą jausmą darą,
Godžias mintis šalin varol

Apskričių Agimtąį

:

parapijos svetainės.

Šv. Trejybės lietuvių parapijos salėje, kam

dd-

New jersev.
■ ■

,

x

-.

/

■_

•
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Visi A. L. B. K. Federacijos, apskričiai, sky

riai, į Federaciją priklausančios parapijos,, drau-

'Chicaga, didžiausia lietuvių
lonija Amerikoje ištikrina šeimuf^

f svąrhioĮilietuviu katalikų išeivijos organizacijos
| šventėn 20-tan Kongresam

0 narsus “Dievo oželis”
Tartum kaip kokis avelis!
Švaistos, bliauna, pakrypuoja

Stirnos, briedžiai girioms laksto.
Jaunas vinkšnas, liepas lanksto,
Vaikus juodvarniai augina
Skruzdės pinuti juos ketina *.

skaitlingų dalyvavimų. Pelegątel^
turės progų aplankyti ir
džiausią Suv. Valstijų centralmę jį
metropoliją.
Iki pasimatymo Kenoshojl' ~

Am. L. R. K. Federacijos Sekretorijatas
180 Hąle Avė., Brooklyn, N. Y<

|

1

Šveicarietis yra didis lais
vės gerbėjas.' Jis iki pačių

Komunijos.

Ta progą visados su-1

Jei

narys be j d1varą.

Jįę

popiežių,

lydi

syk **
kada jis eina pasivaikščioti,

Ėjo pro šalį to miestelio

gyventojas

Vilius

Telis

su

važiuoja daugybė žmonių iš $

rimtos

užsienio pažiūrėti, kaip g^=

nedalyvauja bažnytinėje iš

dalyvauja visokiose švento

savo astuonių metų sūnumi

kilmėje pranešama apie tai

se ir ne šventose iškilmėse.

Valteriu

kaulų persiėmęs, kad tik ne-Į ventojai

laisviausiu

būdū

|ž

renka savo valdžią.

tris

priežasties

Jaunuolių vyrų organiza stulpo

ja tėvams. Taigi ten ne juo

priklausomas gyvenimas Įei- Į

ir

nepagerbė

užmautos

religiniu cija, kaip ir mūsų “Pava-< “Stok!n,

rūpinamasi

kais

Nei kalba, nei tautybė, nei

ant

kepurės.

luomų

skirtumai

šveicarų

Vienintelis valstybėj valdy-Į

išsižadėti

nepriklausomybės

mo būdas, jo akims žiūrint,

tėra tobula tik
Kiekvienas

įkratybės.
I
valdovų
po]

demokratija.
šveicaras,

Daug
norėjo

auklejimtu

neprivėrė r

kad

laisvės, r

ir

demęk

centrinį

žmonė

mis, o ne vėją vaikais, kuyie

pavergti

kryptų ten, kur vėjas pučia,

sario,” turi metinę

zošventę,

kiškam Šveicarijos jaunimui

visos]

tų, negu kam pasiduotų. Vis i

tokia tvaria labai patinka.

si kaip viens stojo ginti są?

Jis žino, kad tik tokios ga

vo kraštą.

lingos

giniu, slaptu ir lygiu baisa-'
vimu.

į

J j

Daug sykių ir iš jų pačių; 1

Dieve saugok, neat Į atsirado norinčių, visai prięž

dvasios

rišo rankas

ypač

protėvių

įpratimu^

savo

kada

organizacija dar' Šveieariją valdė austrų

damas savo pareigas, o
vynei,

dalyvaudamas

jos I šokių

valdyme ir sutelktiniam dar

pasikėsinimų.

pravardžiavimas

švei-

viržy
, mą.

rįsus

. Gesleris

šveicarus

laisvės

išardyti

mento garbintųjų) sekcija vii sjejne naįiean
jEfofcVfei
kpyakaitą. Užgęrua dąrbuę mm kataUkn iannnnvi ari
misteriai duoda savo

darbų

jhos pagiria, už blogus bau- valoma.

?

jdrai, oragnize

.‘t

t

f 7

•

Sudrebėjo tėvas;

Geslerio

ir kitų despotų ir už išgelbė-,

tėvynės

niio

laisve#

grobikų, pastatė Viliui
lįui

ir

jo

sūnui

f

Valteriuij

gražų paminklą. Taip šveii ;
carų jaunimas moka reikąt

Per vie

le kovoti ir gerbti savo bdąi f

Gesįerip

maldavimai ėjo

“Tėte, nebijok, aš

Vienam mažam

pastatė stulpų-,

gi šveieariėčįai tokių gundy

bus užmovė kepurę ir įsa-

; \

tik Šveį-

Altdorfo vas, matydamas, kad Gesle

sokias gėrybes, bet sąmonin

vidury rinįcų, rio

ant

jo vir

kl visiems įmonėms, einant

Iš katalikiškų šeiinypų ir pri> tą stulpą, atiduoti jam
gerai išauklėti, jaunuoliai (tam stulpui) pagarbą, ta
kviečiami į popiežiauk gvar rytum pačiam imperatoriui.
diją. ten įjią švariįi ati Pastatė policiją, kad saugo
taisę, Ubki ghqus pkiMtd- tu. Kas nentLsiims kepttTėū
C mfaM
ka- ir nentisUenks, kad tą suim
rfttemaią Jlė saugojafa- tu ir atmtų pM patį Gea-

Telio dramą.

Vilią

parašė
Tą

dramą | 'j

neperprašyB,

dos kovotojas už mūsų laią?

Aš vės idėjas Vincas Kudirką,

carijoB kalnų drąsųolelis.Tė-

miestely, jis,

r

Šauk!

ką bausi, jeigu visi nekalti? žinau, kad tų gerui šaudai!”

ganizacijas, pažadėdUtel vi

tojų neklauso^

šalin.

globėjas

Tik vaikas visą laiką nenu

gražią, katalikiško Tada. Gesleris ieško .visokių Taip, galį kalbėti

jaunąs katalikus į savo or

Vokiečių poetas Fridrikai <

pasigailėti. vės

Už ramiai stovėsiu!

■

vės kovotojus.

Ką nedarė ir jis pats

Bet kaip prikibsi siminė.

jaųriipio vienybę, vadindami priekabių.

kai į vieną, mergaitės į kitą.
Tos dvi
4 ’ organizacijos
7-? *? ”
panašiai*
suorganizuotos
kaip ffiūąų “Pavasario” Są
ten sykį
per įdėtus,
kurį]
toms darytį nereikia kon jungai turi kuopas (kiek
nors sekmadienį, po pamal
spėktų. Tai bent laisvė m vienoj® parapijoje), turi
dų, susirenka į vieną vietą tik iš vardo, bęt if 1| eamšd kumpeles kaimuose, turį
' ",.. .. . f . .. J. viviso kantoną gyventojai sa
ištikrųjįjl '
sokįas sekcija#, chorus, or
vo valdžios rinkti. r.Čia patJ
kestrus... Pažymėtiną, W
po1 visų'akių, buvusieji $k!
'
fįfv,’
EUčharistijos

sūnaus gaivus nušauti.

pajungti Visi

be.

leidimo. Draugijai įkttte
Kai kuriuose kantonuose
Į ti—taip pat; susirinkimams
dar užsilikus tiesioginės de■Įdaryti nereikia net pra^y
mokratijos valdymo forma:: pnų, nei pranešimų- t^kkal

ką, padėjo ant jo galvos o-

norėjo (meldė

Tie visoki kaip jaučius ir su jais arti

kan. Dogelis, mėgina ir ten

kio

mauta kepurė, pastatė vai

už nušovimą

ir tie, kurie tai mate, prašė, Šileris, taip pat didelis laiąs

už

protestą

vadinamusų Sąjungos tėvas ptiė dorų, gerų žmonių?

Į laikraščiui leisti lieteįkia jpr

ma8,

pakėlė

“mandrapypkiai,” kaip juos it akėti.

Ten

Ne

šveicarų jauūr^|

naus.

cariečių nebaido.

tė | ir stropiai jas saugo nuo v|r

Geslerį. Gesleris liepė išves

Dėkingas

kas vietininkas Gesleris, jie

toks

diktatoTen pi

pas

mesniam gyvenimui;

maniai ir ten nesigaili, bet

da turėti balsą ir nebalsuo-'
| sekė,
Šveicarijoj
v *
•
ti.
Jis žino, kad tuo būdų
Įriams nėra vietose
jis patarnauja Dievui, atlik liečiai gerai žino sivo teises

Taip ir padare.‘

karaliau# žiaurus, nežmonišr ną. colį pažeminti ir po sū

“Davatkų” vardo laisva

carietis žino, kokia jam gė | Tačiau jiems ir niekad nesi-

išvyti.

gali jį rimtai, paruošti toli

Švėi-

I tautiečius valdytį poniškai,

atvedė

jus už tautos ir savo laisvę, buolį, o tėvas turėjo jį nuo
Seniai -labai seniai,

tarė žūti ar būti, bet austrus; 1

toli tos vietos, kur buvo'už- jimą

eitų kas balsuot, tai neturė
tų kur ir akių padėt.

ir

ti tėvą ir sūnų į aikštę.

gerbia savo vadus ir kovoto

i

Geslerį. Visi tautiečiai

ta šveieariečių pavergti,.; 3

Švenčia la

jaunimas

pabėgęs iš kalėjimo, nuŠovėį

Tuoj* Vilių Telį suėmė, su

šveicarai gina savo laisvę
Šveicarų

Tehsįį

iki šios dienos nieks nedrįs4 ?

bai gražiai ir iškilmingai,

valstybės ar į atskiro kan-1

tono seimą visuotinu, tiesio-Į

šv. Aloy

kurią švenčia bir

želio mėnesyje.

kiįr valdantieji nori. Katali

via <

į

charakterio

pasaulio

20 metų savo amžiaus, gali ] šveicarų gyventojus^, bet
I nepasisekė. Jie greiČiąU mite ]

jau rinkti

jaunimas - išaugtų

jų

tvirto

Šveicarai. nori,

. f ■ - vŠg
■ ‘

-------- --

■

jluris ir paleido Telį.

policija.

suriko

džia gerai gyventi ir tinka
mai tvarkyti savo reikalus. !

' vB'Wl

I ■

Įdžia.
,

Visi šveicarai—demokratei

•

Labai maloni yra ir ta aplįnky*^
bė, kad dabartinis Kenoshos
bonas yra plačiai (žinomas,
mylimas ir gerbiamas kun. Aleksandras Bublys, kuris savp šhd^^
gurnu ir svetingumu cĮ5Į visų,
tingai dėl jaunimo, viaumet pešižyrnfifty ■

pas Adams Street ir New York Avenue, Nevark,

Tilvikai pelkėms pl>a»ąja
Antis lieknais jau lap&K
Gulbės iš svetur atskrydo
Atostogos be paVydo...

Medžių, krūmų įvairybė...
Neaprašoma daugybė!
Ramiu kvapu junti sotas
Pilfias jausmo ir “bagotas

<

jos XX-tasai Kongresąs. įvyks rugpiūčio 19-20-21

Lipdo mūrus šeimynėlėj..

Gėlių skaičius begalinis!
O botaninkams šaltinis...

■

Į
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: (rūpi!..
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tymų papildymas išdėsto reik*- -i
'iayįmųs sulig kurių technikališki
ir profęsionališki darbininkai įleL .
džiami. Toki darbininkai bus jiej* ;
džiąmi tik jeigu/ turės kapitalą
5,000 pesų (arba $2,400 Amerįkdg
pinigais),
- J

KlaugteiM. -=- Nesenai apsigy
venau ant ūkio Indianą valstijoj,
Kito rūsti ir “štankietą”
ir norįu . pasitarti su Apskričio
0 mes Čia amerikiečiai,
Tuoj kaiminkos kieman meta!
Žemdirbystės
Agentu dėl nekuriu
Svętūnoę šųlįęs piliečiai...
Už trejetos mėnesių iš visų kuoLapė diendaržiu atmauna
dalykų. Ęaip galiu gauti arčiausio
Trukumo, dulkių kaip sugriaužti
pų suairiųks Kenoshaj Vyčių de«
Kalzinėlj pasigauna...
agento vardą ir adresą ?
Ir minčių sparnais1 palaužti...
legatai, kad aptarti savo garbia- ^
&. K., Whitley County, Ind. gos organizacijos reikalus. l&įš;Js
T«n kur srauni teka upė.
Mums visai kitoks likimas,
Lietuvaitės po dvi tupi:
AteakjnąM. ~- Kreipkis prie yyeių -seimas, o net ir 14-sis, buvo
Nepagirtas papeikimas* ■
Apt lentos,—skersai padėję
Statė ągrisultųral College, nes jie rytinėse valstijose. Sekantieji du:
Kitur siekiam “lobių’ kalnus
Audimėlius be vėlėja L
tūri psų apskričių agentų vardus Chicųgoj ir Clevealnde. Kitais
.Smaugiant, sielų, braižant delnus.
ir adresus. Indiąups valstijoj yra metais, greičiausia, vėl Vyčiai su
Rengia “kraičius,” baldus plau- Tėviškė ramiems graži!
nėt 86 Šitokį agentai. Tavo apskri savo seimu pasuks j rytus. Taigi'
Daiiai skąlbia, nuskalauna. [na, Ten linksmi seni, maži!.
čio agentas yte Mr. B. V. Eidney, gerai, kad prieš tų pasukimų k&Ritinius ant kluono tiesia ,
ir jis gyvena pulųmbia Oity, Ind. noshiečiai pakvietė šjmetinį ld-ųji
Meilūs žmonės širdingi
seimą į savo įpiestų.
Kad padarius drobę šviesia.
Atviri ir teisingi b—
Meksfina Imigracijos
Ęenosha yra labai tinkama via
Suvaržymai .
ta
laikytį joje vasarinius; Ariert^-^
Darželius broliukai varpo,
Ir mes turim savo prasmę 4KbMWP»as. — Kali mano drau- kos^lietuvių seimus. Be to^ KėiioDiemedėlius sesės karpo fcavo darbo vapitis rasime!
M
tuveję, shoj gyvena sena, stipri, pastai- į
Dirveles grėbliais, akėja.
Ką msęsuH tų įr piausiųų . .
Ir dailioms gėlėms apsėja.
Kur siek beraim, tik ir gausiui!. nori vykti į Meksiką, ir tenais ap rinti lietuvių išeivija, galinti
sigyventi Ar man galite praneš teikti seilpųį visokių patogugĮųĮ^ĮI
ti ar ta šalis turi kokius nors imi- gražių, erflvįų svetainę, koųp^^
graėijossuvaržymus ?
joms kambarius, valgyklų ir tt.
L, H., Long Isląųd City, N. Y.
Nebe. reikšmės yra ten ir ari>-.<^
niurnas Miehigan ežero: juk gi -tik
vienas blokas skiria puikiai jrepg- ■
Šių metų Amerikos Lietuvių B. K. Federaci
tų miesto “swimming beach’* ritosi

Pilnas šilas paukščiais W1.

‘ .

-

Kaip pavasaris ateina —
Jie ten teųųkią tautos dainų!
Tik nuįnirčliri nutyla
Kits iš lętargos nękylą..<

padangoj čiulba
Veversys padangėj

Švelnios dienos, skaistus oras',
Muses gaudo tinklais voras...
Mirga papilėms kūlynas
, Ir kodylų dirbs skruzdynes.

?■ " -<•

-

Skabri saulė feu

Pievų želės daigus lei^žU,
Pumpurėlius medžiai skleidžia,—
Žalsva spalva kvųpų dųpja ;
ŽmogaUB sjelųi vfl pąguoda L

Atsakymas. — Sulig įstatymų/^
primtų balandžio 20 d., 1929
j
Vfftigff-H -i¥artmu-Ateeri.
Meksikos
prezidentus
draugiją.
k<* *ririjoj laike pasaulinio karp,
važiavimų svetimų darbininką
lbet »*kad
giliztyatėa Mėksikpn. Liepos 18,1989
1

pasiryžo

Kas nori, gali tą dramą n^t
sipirkti ir pasiskaityti..

’ŽvęiŠf
darni kito, ne plunksna, bff į
kardu kovotojo už Lietuvnfh;
Taip ir mes šiemet,

laisvę Lietuvos kunigaikšĄ^;

jubiliejjjrį

Vytauto Didžiojo
mokėkime tinkamai pagiūtiju

tą

mūsų tautos vyrą;

o K

šveįoariečių dar ir daugiM
ko jiasimokykirne.

-

;

f
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gaivinti' Bendros ritięčių kūčios reikia grąžinti ir apmoklH
jau nė nup šįų metų mums gerai
4. Noripk kąd Draugija stipril^l^
žinomos. Čia zitietės turėjo laim ės prie bendri) kūčių stalo pasi stovėt^ Ir «vq tikslu
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Pridėdama 1930 met. Šv. Zitos*

AKYS

sa turi būti labai gera, kad
Draugiją pradėjo 23 savo gyvavijf
atradus.
Išimk,
lengvai
:no
<
Netrink akis kuomet kris| I. Pereiti metai Draugijos gy
ts įpuola. Paprastai, išimti šluostant su vata ant deghi- f Amerikos visuomene turi venime buvo visai nepaprasti. Vy
apvyniota.
rialus iš akių yra menka ko
apsisaugoti 7 nuo ^fvkįrių riausybė, einant pavyzdžiu kitų
J
••
••
(Tbeedūra, bet kad nors Akių užgavimas yra .rim i“sveikatos valgių,” “gyvas kraštų, susirūpindama tarnauto
trenką, mažai žmonių, išsky- tas dalykas, . ir reikalauja ties grūdų” įr panašių vąį- jais ir 'darbo žmonėmis, įsteigė
Ligonių jtasas, kurios aprūpintų
ttš gydytojus ir slauges, ži greitos priežiūros. Visuose gių, kurie' šiandien visut darbininką br- tarnautoją ligoje.
i
- • - • ' - ’•
,»
lo kaip tą padaryti. Bile kas atsitikimuose reikia surasti parduodami, ir kuriuos kom Tas apdraudimas darbininkų ir
lali išmokti kaip išimti kris- ir prašalinti priežastį.
panijos garsina jog gydo į- tarnautojų, einant įstatymais yra
į.'j^akies. Jei krislas įsi Per dieną, ' kad nors akys vairias ligas arba taikią ge; privalomas, kaip pačiam darbda-'
viui taip lygiai darbininkui. Reiš
smeigia į akies plėveles, tai natūraliai švarios,' bet gatvių rėsnę sveikatą, sako Suv. kią Vyriausybė padarė tai, ką šv:
Jau kitas dalykas, reikia dulkės gali kur nors įsi Valstijų Žemdirbystes Dės Zitos Draugija dafį nuo 1907 mt
Išleidus Kasų įstatymą zitietės at
Lreiptis prie akiij gydytojo.
smeigti, ir gerai kasdien akis partąmėnto Food, Prugs ir sidūrė keblioje padėtyje. Jos tu
Jei domės nebus kreipiama plautu Reikia išvirti kvortą, Insecticide Administracija.;
rėjo mokėti ir į savo kasą ir Į
.*■■*.
*
į-tai7 nors trumpam laikui, vandens ir jame ištarpiųt ar i-Žemdirbystes
Departamen Miesto Ligonių Kasą. Visos zitie
galima netekti akies ir su batinį šaukštuką druskos, tas sako, kad tas yra klaidin tės šaukte šaukė ir reikalvo Val
ąiku tas pakenktų ir kitai a- arbatinį; šaukštuką ■ sodos, gas užvardiųimas tų produk dybos, kad darytų žygius, kad
nai, taip kad žmogus palik- arbatinį šaukštuką “boric tų ir maisto ir vaistų aktų zitietėms į Miesto Ligonių Kasą
nereikėtų. Valdyba daug
ų ąklas.
— - . acid”>ir arbatinį šaukštuką gali nubausti šias kompani mokėti
pasidarbavo kol 'įtikino vyriausy
*x/- •

na, vaterklazetai, Įtaisyta getežK du; vienas 24—XI, kitas 2_—Ir
Kai kurių Draugininkių (prie
nės lovos. Paimti trys nuolatiniai nemokamas. Kai dėl vakarų ren lankumus apsireiškė tame:
Dr. gydytojai: pp. Laurinavičius, gimo, tai prisipažįsiu, zitietės per
1. _Yra nemažas skaičius vaisti
Draugelis ir Čeponis. Vyresniuo mažai vakaravo. Galėjo jos savo nei už vaistus savais pinigais su
ju gydytoju buvo Dr. Draugelis, jėgomis kokį nors yaidinimą pa
mokėjusių,
Josios naudojasi 40
dabar vyresniuoju ir ligoninės statyti. Tik visas vargšą tame, nuoš. nuolaidomis kaipo draugiprižiūrėtoju yfa Laurinavičius. kad nėra kas tuos vaidinimus orninkės.
Gydytojas ateina į ligoninę .kas garyzuotų.
\
.
2. Yra tokių, kurios už įdėtus
diena. Yra nuolatinė gailestingo
pinigus nuošimčių neima, arba
.
Kretkampio
Kurortas,
ji sesuo, kuri ne tik prižiūri ligo
nuošimčių dydį sumažina, arba
nes ligoninėj, bet dar vaikščioja
Kretkampis tai -gražus, sausas
nuošimtį paaukoja Dr. koplyčiai
?r pa namus mieste, kur; apserga pušynėlis, kuriame zitietės įsikū
.arba ligoninei.
bę, apie-reikalingumą paliuosuoti zitietės. Seselė aplankė ligones rė pastatydamosAvejus namus su
jas.
3. Yra nemaža tokių, kurios
zitietes nuo privalomo mokėjimo į mieste 365 kartus. Ligoninėj įtai kitais reikalingais triobesiais. Ten
Krautuvėse matomą tris Miesto Ligonių Kasą. Galų gale syta daug gydymo įmonių ir pa visas judėjimas prasideda su pa renka, neša kaulus, skudurus, tu
ščias bonkas draugijai aukoda
rūšis šių produktų. JHrmoj birželio m. gauta iš vyriausybės būklų. Bet norint gerai pastatyti vasariu, kaj oras atšyla. Per išti mos. Iš tų menkniekių praeitais
kliasoj matome visokiu^ raštas, kuriuo nuo 1929 m. birže dar daug reikia Įsigyti: kvarco sus metus gyveno kurorte tai dau metais susidarė 1,700 litų.
lio m. 1 d? Šv. Stos Dr. nariai y- lempą, mikroskopą ir kit. Tam giau, tai mažiau draugininkių.
4. Atsiradus daržų darbams:
sveikatos pyragėlius, ypatin ra paliuosuoiami nuo privalomo reikia nemaža pinigų. Mūsų ligo- Vasaros laike čia didesnis judėjisodinti,
ravėti, kasti ateina į tal
gai grūdinius maistus — iš mokėjimo į M. L. Kasą. Paliuo- ninė padidinta dar atskiru skyrių mas, kai iš Kauno suvažiuoja il
ką vieną ar keletą dienų nieko už
kviečių^rugių ii? avižų. Žem sųoti yra Draugijos nariai nuo — vienu dideliu kambariu, kur sėtis Draugijos nariai Draugijos tą darbą neimdamos.
dirbystės
Departamentas priŲausymo prie M. L. Kasos tą buvo prosavojimo kambarys. Čia išlaikymu gyveno per ištisus me 5. Dr. ligonine pasinaudojusios,
ja prasme, kad Dr. tvarkosi savo gyvena ligonės reikalaujančios tus 15 senučių ir paliegusių, ku
pripažįsta, kad šie valgiąi y;- įstatais. Susidarius tokiai padėčiai nuolatinės gydytojo priežiūros. rioms išleista 11,000 litų. Vienos kada buvo reikalas, be reikalo
tenai nesėdi ir daktaro išrašytos
ra svarbūs dieto valgiai; bet teikėjo Draugijai pastatyti savo Ligonių per. metus buvo 100.
išlaikymas vienam mėnesiui atsi
aemurma, žinodamos, kad Drau
savaimi negali vesti prįą veikimą tokioj plotmėj, kad galė Ligoninei išlaikyti yra' samdo eina 61 litas. Kretkampyje išlai gijos ligoninė turi lėšas apribotas
tų su Miesto Kasa konkuruoti: mi daržai, laikoma gyvas invento kymas pigiau atsieina. Tuo tar
sveikatosir gydytiJigas.
ir gyvena su deficitais.
reikėjo pastatyti geriau ligoninę rius, samdomi tarnautojai. Ligo pu, kai Kaune Draugijai ligoniij
Antroj kliasoj randame ir padaryti lengvesnį* priėjimą ninės išlaikymas atsiėjo per me išlaikymas atsieina brangiau. Vi 6. Prielankios draugininkės, kai
yra savo draugijos susirinkimas,
visokius mineralinius van. Prie gydytojų i ^.vaistų įsigijime. tus 59,747 lt. Narių mokesnių ir so labo per metus išlaikyta nuola , tai visus kitus apleidžia ir tik į
Tai "padaryti nebuvo galima be aukų turėjome 31,617 lt. Nepri tiniu išlaikymu 43' asmenys, ku
denius.
" ’ ' ..
’ '
T; padidinimo nario mokesčio. Per tekliaus 28,130 lt.
savo susirinkimą ateina. Tokių
riems išleista apie 44,000 litų. Tai
Trečioj kliasoj saldainius nepaprastą visuotinį susirinkimą Pašalpa esant be vietos suteik vieno asmens išlaikymui atsieina prielankių yra nemaža, bet ne vi
ir druskas, ^patingai’drus tai padaryta: pakelta nuo 1929— ta butu. Bendrabutis šiais metais 85 litai mėnesiui, 24 litais bran sos.
7. Prielankios draugininkės, kai
VI m. metinis nario mokestis iki praplatintas persikėlus skalbyk giau negu Kretkampyje.
kos plačiai garsinamos.
yra rengiama draugijos pramoga
kurios vietos šioje šalyje ne 50, litų metams. Ton sumon įeina los darbininkėms Į naują namą ir
gegužynė, vakaras—būtinai daly
ir mokesniai lig šiol mokami lai Į kontoras gyventi Bendrabutyje
vauja, kad palaikyti draugiją.
turi užtektinai jodos vandą- dotuviųkason^ , ’-j
per metus gyveno 160.
,
8. Prielankios draugininkės saz U/Drfcųgijos
sąątatas
Švietimo srityje f 1.. Užvesti skai.
_*,
yo draugės zitietės laidotuv&ejr.. .
yęao ir rašyinakurSai,^XLriuQs

v

; Jei krislas liuosai laikosi
ikyse, pirmiausiai reikia
Sūrėti kad rankos būtų švanoą ir jei galima nuprausti
įas prieš pradėsiant, nežiū
rint kaip švarios jos atrodytų- ^as^ui reikia paimti ma
žą, .pagaliuką, degtukas gerai^ ir juoini atversti blaks
tieną. Sū kitu degtuku ant
l^irio apvyniota biskutis va
tos, reikia knsla išimti. Švie-

vaišinusios laužyti iš rankų bran kia’ pačioms draugininkėiūB? D sr?
gių svečių. Apaštališkojo Nunci
Zitos dienoje '28—pfV su prakalba
jaus ir Kauno Arkivyskupo Me iŠ Draugijos nereikalauti, *2)'vi* -'?.y
ir kinų teatru iš pirmųjų kri
tropolito Skvirecko plotką. Kū- sur Ir visados stengtis,, kat Draukščionių gyveninę.
Čiose dalyvavo skaitlingai zitietės ’gija turėtų daugiau pajamų/8)
<
Valdyba? posėdžių buvo 47. Ra
ir pašalinių svečių. ' ? •
prikalbėti prie Draugijos naujų
joninių pirmininkių susirinkimų 2.
3. Gegužynė į Kretkampj. Nors narių, kad jų skaičius bent dvi' III.Dr. Ligoninė, vienas svar
biausių Draugijos, reiškia ir Val dėl blogo oro gegužynė H sekini-, gubai padidėtų. Visų Drauginin
dybos tikslų, tai aprūpinti Dr-jos ųių dieną neįvyko, tačiau įvyko kių svarbiausiu tikslu turi būti
narius ligoję. Šiais veikiiųo metais' sekantį sekmadienį. tJž garlaivį, ir greičau Draugijos skolas išsimo
mūsų ligoninė visais žvilgsniais orkestrą apmokėjus dar šiek tiek kėti, kad prisiartinus 25 metų
Draugijos gyvavimo Jubiliejui,
persitvarkė: padaryta kapitalinis liko mūąų ligoninės išlaikymui?
ligoninės remontas; grindys, lan
Vakarai Jų buvo be iškil kursai įvyks po dviejų metų, ne
gai, durys, nudažyta, įtaisyta va- mingo vakaro šv. Zitos dieną dar daug tų skolų beliktų.

glycerino. Pripildyti taip
vadinamą akies puoduką
(eye cup) ir abi akis plauti.
Liekamą vandenį laikyti di
džioj bonkoj. Užteks: per
kiek laikot ■

Akiniai ir kitrapsaugojantieji dalykai apsaugojo akis
net 7,000 vyrų ir moterų
1926 m. ir 1927 m. Užklau
simai buvo pasiųsti net 583
kompanijoms kuriuos atsa
kė kad jos bandė apsaugoti
savo darbininkus darbo vie
tose-.
Vientik industrijai blėdies
padaryta iki $50,000,000 į
metus per netekimų regėji
mo, tas ųeinima pragaištį
pačiam darbininkui ir jo šei
mynai.
/
_>••
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•

jus ir 'žmonėms
tiems vartoti jodos, tas ga
būti pavojingą.'
į
Saugokis nuo šių. visų
“sveikatos valgių?.’
f-
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žily-,
mele KHkienė. veda sesers Bėnediktinfes. Kursus laikosi vietoje, nei didė j a, nei ma pam&ldoee--Mftaat dalyvaujz/sę

ŠEI-IS* Veronika Staliauskaitė.
lanko maždaug nuo 20 iki 30
1 Už visus mirusius Draugijos na draugininkių.
2. Trečiadieniais
rius' II—17 d. Bažilikoje 5 vai. ry skiriam viena valanda vakare ti
te buvo’iškilmingos šv. Mišios.
kybos pamokoms, kurias maloniai
Atsisakė iš Draugijos 3: Anta- sutiko vesti kun. Adomaitis. 3.
ninaJšabulytė, Marė Sapiegaitė ir Yra prie ligoninės mažas knygy
Bridfcksitė.
nėlis, kursai deja didėti visai ne
UžAeįmokėjimą nario mokesnio didėja. Neatsiranda, kas jam .pa
išbraukta" 66.- Naujųjų prisirašė aukotų knygų.

: Draugijoje yra : 1) tikrųjų na
rių 4>3O?garbės narių 16, šelpėjų

4. Viso atskaičius išbrauktus, mi
nusius 'ir atsisakiusius viso bus
875 mariai.
j Visuotinių susirinkimų buvo
trys: vięnas paprastas visuotinis

metinis ir du nepaprasti susirinĘapraątų narių susirinkimų bu
vo 16. Per tuos susirinkimus lai
kė paskaitas: prof. Česartis apie
Šv. ’Tėvą ir apie Mortos apaštala
vimą, Dr. A. Trimakas apie Kooperaėiją, A Banionis apie švietimąsų^p. A. Barstytė apie namų
ruošą, p. Galdikiene. Kelionė į Ro
mą, p. Dr. K. Amb^ozaiti§'"apie
Serrarreno
didelius nuopelnus
krikščionims darbininkams pa
švęstus, p. S. Rauckinas apie kai
mo ir miesto tarnaites, kun. Ži
linskas apie Šv. Zitos dr-jos nau
dingumą.' Be to, pas paprastus
visuotinius
sutrinkimus buvo
svarstomi Draugijos kasdieniniai
reikalai. Daugiausia svarstyta h*
ginčų pakelta dėl Miesto Ligonių
Kasų.
,
Be’• tų susirinkimų buvo vienas
iškilmingas Dr susirinkimas Šv.

LIETUVOS VY0IŲ
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laivu “UNITED STATE8”
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1. Skalbyklos namų pašventini
mas. Vargais negalais šiais metais
pasisekė įrengti skalbyklą, atski
rą namą. Jame telpa pati skal
bykla, prosavojimo skyrius, vir
tuvė, džiovinimo kambarys ir mie-_
gami du kambarėliai, rūšiai dar
žovėms ir rūsyje kambarėlis. Tų
namų iškilmingas pašventinimas
buvo 27—X. Šventino prel. Januševičius, skaitlingai dalyvau
jant draugininkėins. Po pašventi
nimo buvo surengtą bendra vaka
rienė, kurioje dalyvavo 180 draugininkių. Tai buvo draugijai nau
jiena. Pirmą kartą tokią iškilmin
gą ir nebrangę vakarienę suren
gėm. Ją surengė pačios draugi
ninkės dedamos po 2 litu. Drau
gijos kiemas ir skalbyklos namas
per pašventinimą gausiai buvo elektros lempelėmis
apšviestas.
Draugininkės turėjo progos pa
vaikščioti po visus skalbyklos
skyrius.
2. Bendros kūčios. Nedaug yra
metuose tokių .dienų, \ kada žnfoguę užmiršęs savo dienos rūpes
nius gali nors valandėliai leng
viau atsikvėpti ir savo dvasią at-

u,
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BOSTON, MASS. '

20d TRBMONT STRIK
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neatsisako nuo uždėtos jai parei- .
gos nešti Vėliavas ar žibintus.
Toms visoms prielankioms draugininkėms Dievas gausiai teužmoka, kad jos palengvina Valdy
bai darbą, o susirinkimas teišreiškia joms nuoširdžią padėką.'

Kan. P. Dogelis,
Kauno Šv. Zitos Dr. Pirm.

Pramogos.

LIETUVON

LIETUVON
per

z

žę ja.
2. Draugijos ligbnine ir pašal
pomis naudojasi vis kas kartą di
desnis skaiejus ir draugininkių
reikalavimai žymiai didėja.
3. Draugijos turtas nors yra pa
didėjęs nauju namu
skalbyklos rūmais, bet užtat žymiai pa
didėjo ir draugijos skolos, kurias

.--z.* ž

D. L. K. VYT AUTO

.

Išplaukiant *

HOLLAND AMERICA LINUOS
vSiavinhi laivn

j. -k-r.

tz *
k
15
5 t
1*.
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r Ziia

tojams ir darbuotojoms, o taip-gi
ir mūsų kleb. kun. Jurui až įvąį-

Jau dabar kas šią vasarą ataiUįnkys Pšlangon, tai pamatys Žymų permainą.
/
l-7 :
kursija pilniansvii pavyko. Komi
- ’ Garniai
•
*'
sija su Komiteto' nariais gražiai'
Lietuvoje išeinantieji lakraščiai
ją palydėjo. Lietuvos hymnas bu
dažnai
rąžo, kad ten ima nykti
vo J*
2 tart
kart sugiedotas Udvm
laivui jšiš4.
\
r '_
»
,
? t*o
Brooklynas nebuvo turėjęs to- plūkiant. Ponai Milius ir Lųk- garniai. Kurgi nenyks, kad jie
kios didžiulės vakarienes, kaip šią
šys ėmė judamus paveikslus. Lai Čia Amerikoje dažnai lankosi, tik
paruoštą gegužės 24 d. Klaščiaus vą palydėti buvo if p. vlce-konsti- ką yiešai nesirodo bei veikia pa
našiai kaip ir aitvaras. Štai ką
salėje* Maspethe. Tą dieną suėjo
las P. Daužvardis, p. Jankus; p.
20 metų kunigystės kun. S. P. Adomaitis ir nemaža žmonių mi jie į porą savai&ų paliko: M. ir
JakuA. Rimam sūnų, K. ir A. Ji
Remeikai Karalienės Angelų pa-‘ nia. Laimingos jai kelionės I.
L- 8Ūčiam
sūnų;
D.
ir
J.
Ifikštam
rapijos klebonui. Parapijom drau
Negražus yra “Vienybės*^ paPastarosios dvi šeimos yra
gijos suruošė vakarienę jį pagerb sielgirnas vadinant šią ekskursiją nų.
ti
vien tik hsbsiaeijos ėksktifšija. levistoniečiai; taipgi ir AdL Ri
KlašČikus salė yra gana didėlė, Kokia priežastis verčia “Vieny mas, Jr. yra levristonietis, iš pro
bet ją kuonfc pripildė laisvai su bę” mažinti arba užtylėti Vytau fesijos pirmos kleaos kukorius.
kūr jie nėsikraustytų,
sėdę 515 svečių. Moterų Sąjun to D. sukaktuves minėti komiteto Matote,
garniai
visur
randa.
gos 24 kuojas hafėS tūrėjo daug darbus parodys ateitis.
..>5

■ r

■*
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Birželio 8 d. čia parapijonai
rengia didelę puotą dėl visų pa
rapijos naudai. Dešros tai būsią iš

WDRCESMMASS.

“Keleivis” su pašiagrdžiavimu
pasipuošė M. Montvilienės ir F.
žinomas įr mylimas, kad tiek su
Speteliūno paveikslajs, pažymėda
ėjo jį pasveikinti Juk ir tikietai
mas “jie prigulėjo prie šv. Ka
nebuvo pigūs, — 2 doleriai asme-1
zimiero parapijos if buvo dievo
niui!
ti katalikai” Toliau pažymi, kad
Vakarienės laiku grojo orkes
F. Speteliūnas seniau buvo baž
trą (taipgi prieš vakarienę valannytinės
draugijos viršininkas.
dėlę/ Svečiai šoko lietuviškus ir
Montvilenė prie parapijos visai
amerikoniškus šoklus vakarienės]
neprigulėjo. Ji buvo pirmos klelaiku (buvo visai nenubodu). Pro- i
sos laisvamanė. Taipgi F. Spete
grama pasižymėjo savo trumpu- Į
liūnas irgi buvo laisvamanis ir su
imi.
Pradžioje choras sudaina
Į bažnytinėmis draugijomis nieko
vo dvi daini. Vėliaus solo padai
bendro neturėjo.
Tiesa, įvykus
navo p-lės Lašaitė ir Brusokaitė.
’ j tragedijai, amerikonų spaudoje
Kalbėjo ponai Ginkus ir Krušinsbuvo pažymėta, kad M. Montvi
kas ir pats solemnizantaš. Kun.
lienė priklausė ten kokiai bažny
S. P. Remeika savo kalboje ištiniai draugijai (Gal ant Ehdicott
reiškėdžiaugsmą i,-padėką už to-,
Tgi buvo klaWa it vS.
gatvės).
kl pnjautimą. Is M met, Jis L
ajnerikonų sį)aadojc toji k]ai.
liau amerikonų spaudoje toji klaiBrooHyne praleido 18 ir vienoje k
P. Speteiiūnas
tok dabartinėje parapijoje. Jis
moteri jr dn vafcls
Brooklynisluus gerai pažįstąs iri
_.
w
.
y
t
nuėjo pas Moųtvilus ant burdo ir
pats esąs pop mrus.
tenais gyveno keturis metus. Bet
'k*8?* f”.!*
galll gale nužu<^^ savo gaspadinę
^Jip-bukielą draugijos kartu da- k
nuBižud5

pat Kauno parvežtos; grybai iš
dzūkijos, nes dzūkija garsi savo
grybais visAme pasauly. Rengkitės visit

. tndrb
f? • i

■ X X.

« «A • ‘
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.

žįavteraą4Yykp.25 d. gegužės š.
Cami)rid£ę, Mate.' •
' ifelė&tį-Čių Ii svėrių iaiyvi

i. .-

K

GLOBA!

Lfct; g. Rri. Pilti. Blitiv. Aftri.
Nanjcfo..Anįįijos Aįfekričio snvd-1

Š. < gėgužte'riėh^S ’įįū Vabrejį šv. Jilr<ip lietuvį parapijos
svetainėje- įvyko kųn. J; Bakšio

darbo kol priruošė tokiai miniai
valgio. Choristės taipgi nemažai
pribėgioĮo patarnaujant,. Bet ūpas susirinkusiųjų buvo labai pa
kilęs matant tokią minią. Ištik
to kun. S. P. ilemeika yra labai

-iKaKTu V.

/♦

■

■ r

M.

UĮrtĄHeni'•>

priėmimas ir pasveikinimas. ;
7* i

Ta prigA.
proga, šV.'Jurgio draugijos
_____
tj\a b
t uvosurengta iškilmim- tūvos ndb Ylakių. 'Dubąf jis gyra- aįrfe ftetikiasdešiiiitk. Jų tipas bfc-p
iniciatyva
ea vakarienė i kurią, buvdatei- na<5 Loring SLį So. Boston. Por v# pąkilęų ir gyvai svarsti blaivy? 1
I
lankę daug parapijhnų ir svečių.j uis Marijona yra gimusi Papilėje. bės reikalus.
Svetainėj buvo tiek pilna žmonių, | Gyvendavo 27 9 Athens Št., South
Be to, sesijose dalyvavo vietos I
kad daugeliui teko grįžti-namu#

> St, Cambridge*
Ona Sis

tesl^^pnąMarkonlrtA

klebonas kun. Pr. 'Juškjfiilš, Arda- į
nas Vaišauška8; Liet. Darbftinkų I

Mate.

’* -

I

•>

Tai garbė lietuviams; kad žen-|

neminto kiekvlęno m^neMa.

pagerbti ir pasveikinai naują kle-J ris paeina nuo Barstyčių; jaunoji gia prie aukšto įdėklo,.Yra viltis;
^6jTaL vakw* i****^*! ***
talnėj.
- boną kun. J. Bakšį.,..Visos drau iš Ylakių. .
kad mokyti ir nemokyti supras I Vlteto
fefltalais irrfpiftii
gijos sveikino naująjį kleboną:
88 protokolų raštininkę.
pas
Sekmadienio ryją 10:15 yri. kle svarbą blaivybės ir spiesis po blai-1 P
šv.'^Jurgio draugijos vardu ^vel bonijoje sųsišlįūbavo panelė Vero vybės vėliava.
1 1 ’ z .
'
»
kino - P. Krajeris; Šv. Marijos nika J. Kozmaeiūtė su ponu^JūrNuUrtū šią vasarą tufėt išvažia- i flVĖjrpO PETRO EB POVILG .
Panos draugija — Š. Bitinienė;
giu F, Ctėehan. Jaunavedžiai yra vimą. Pelnas feis palaikymui kata-1
fl VALDYBA,
Šv. Petro ir Povilo draugija — įsitaisę Dorchestery gražų/‘namą
liekos spaudos.
K. Bartąsias; Šv. Cecilijos drau
išrinkta>ūja vaidyba: pirm.
k pettafiiŠi
gyventi. Panelė Kazmačiūtė pir
gija — choras — Jonas Čelkys miau gyveno sų tėvais 548 East Jtiozai>as Svirškas, I vicė-piri, M. I įt
Morkūnas; . ir, lietuvių Jollity Forth St., So. Boston, Mass.
ŽablSėkaš, II vičė-^irih. M. Kilfto- U
Av& nor-h^
Club — Izabelė Royaitė.
niutė,
rašt.
B.
Jakutis,
ižd.
F.
ZaPi& Rte&inkte’- Kazys prateitek.'V
'
-ą'
;
Po prakalbų buvo įteikta gra
leękienė, iždo globtos: St. Šajef-ĄJSSMą
Birželio mėnuo yra Katalikų.
ži dovana — radio. Dvi jaunos
kaitė ir B. Lebikaite.
I 27 Tampa S t, Mattapan. Milte..
mergaitės, baltai apsirėdžiusios, Bažnyčios pašvęstas garbinti Salj-M?
Mteita Jakutis
J
sveikino parapijonų vardu ir įtei džiausią Viešpaties Jėzaus Širdį.
—i___ 1 Tvarkdaris — Petras Geležinis. / .
kė sidabrinę taurę ir gelių bukie Kas atkalba Atsiteisimo maldą
Vasarihki mokyklai aukavd Dtauri^Vsi^SuBbnna’fcte8|lP!
privačiai gauna 300 d. atlaidų;
tu \ ■
kas ją atkalba prie įstatyto Švenč. PranciSkonų Brolija net $50.00. ■' gį
i
Kleb. kun. Jonas Bakšys padė Sakramento gauna 7 metus atlai Visgi draugijoms bt» nelengva
& Srreha St. 8aPBdstod,
kojo širdingai visiems už tokį ne dų ; kas tai padaro priėjęs išpažin “subjtinti” pranciškonus. Mato-1
*, ....... » . ■
tikėtą — gražų priėmimą ir do ties ir komuniją priėmęs, tas aptu
vanas. Kalbėdamas'pareiškė gra ri pilnuosius atlaidus; kas kalbėtų
žių minčių apie parapiją ir para tą. maldą kasdien. Už tokias gau
Lietavbs Dukterų Draugija yra I
aldyba
..
:
'
?•.«
pijomis, ragindamas visumet vie sias Dievo malones verte yra karš aukavusi jau $30.00 if dar renka
• • ' .
ningai if ištvermingai darbuotis. tai melstis per birželį. Mūsų baž daugiau iš narių.
Flrmitiifikfis — Motl«j4W-£oba, - Ą < •*
“Gyvenkime, mieli broliai ir sese nyčioj kas rytą prieš pirmas mi
589 E. Seventh SU So. BostoilMaMk
Panelė Acielė Baronaitė, 623 E.
rys, vienybėje, nės'vienybėje — šias btis maldos kalbamos, prie Fifth St., So. Boston yra specia-j Tėfeplione South Boston Š552-B.
Vice-Plrmininkas — 3.: L. PetrauskaA
galybė!.. Nebijokime jokių - prie Viešpaties Saldžiausios Širdies.
24 Thcmias PIL, Šo. Boston, MASa-—
listė “typistė. ”
Ji - turi gerą
Prot, BaStlaiakas t Jonas Gli»ediW*
šų, kurie mus šmėižia at bando
“type-vvritef” ir gerai ir pigiai' 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
tą gražų vieningą darbą ardyti... ' Šeštynių dienoj® per iškilmin
spausdina. Kas nori perspausdinti FUI Basttnintotš — Malas teikis,,.
gąsias mišias tuoj po atgiedojimo'
256 E. Nlnth SI, 8o. Boston, Masu.
Gyvenkime meilėje, nes meilė ve
kokius laiškus ar dokumentus tai Iždininkas — Andriejus NattOžitmašį^...
Evangelijos
katalikų
bažnyčiose
da mus j laimę...’'Darbuokimės
885 E. Broadway, So. Boston, Ma«A
gali kreiptis paš ją. Ji yfa kompesu nenuilstama energija, nes tu tapo užgesyte velykinė žvakė. Ši triitišką ir maloniai patarnaus. Ši MatSalka — Joms ZMklš,
7 Winfield st, So. Boston, Masą
ceremonija reiškianti išganytojaus
rime dar daugel svarbių ir dide
panelė yra invalidė.
Rep. Draugija laito surfirinldinus kas trllžta
nedHdieai kiekyįęno, niėpeMo;
lių darbų pryšakyje... Neužmirš- dangun įžengimą.
•

\

įj

Plačiai žinoma ir daug pasidar
bavusi veikėja p-lė Ona Unguraitė 24 d. gegužės išvažiavo pas sa
vo motiną į Lietuvą. Ir jei matys,
kad. Lietuvoje galės, kaip ameri
konai sako, gyvenimą padaryti,
tai tur būt Lietuvoje ii* nuolat

apsigyvens. Dieve jai padėk, taip
kelionėje kaip if visuose jos gy
venimo žygiuose!
~

Jai-gerai-velijantis
• ■»,

LOMU., MASS.

tert nv. ta. kiaata

BiUos V

Gegužės 25 dieną Apaštalavimo
draugijos piknikas įvyko Jakima
vetoeki (neteko sužinoti uz kiek) L ; . r,
., . .
•
Katalikai dabar meldžiasi, ypa
i
.
,,
b katalikų bažnyčias neįleista ir vičiaus ūkėj, Collinsville, Mass. kimė, kad esame gimę liėtdviais
L. VYČIŲ 17-TOS KUOPOS
ir viena panaite'brangią albą.
1
ir turime mirti lietuviais!.; 'Mylė tingu uolumu į Dvasią Šventą.
PIKNIKAS
Vakarienė^ baigėsi šokiais
buv0 pirmaS piMiaS ŠL?ae’
-tą. Bet Getus lijo visą ^Įeną įr kime savo Bažnyčią, 'zėaVi(> tautą Mūsų bažnyčioje ■ kas rytas' iki'
Sekmadieny:, birželio 1 d. įvyko
SėWn^ y&*’staitd$taTaiAMdš T&tiivos Vyčių 17 iiįffc piknikas;
gr^iamė^ ūpe,
^^^^Įpėfgtėit apsidžiaugė pasiptiošda- minėto j’ ukej” piknikas neįvyko. nymūsų
vuos, ąugs^r žyčfeY?’ Tokiomis prie 'DvasiosŠventos.4 Tokios No’Muhchbačkš ūklje. Žtiidtiių Btlvo
Klebonas iš sakyklos pranešė, kad
vakanenes gausingiimu.
Svečiui
.
.. . . .
.
j
x
-r?, -r•
, |mas ių paveikslais ir pnmesda- bus šurum-burum bažnytinėje sve gražiomis mintimis kun. J. Bak VčrioS į Dvasią ■ šventą yra daro daug ir visi linksmai-praleido lai
tarpe mhtesi Dr. BĮ. Vencius, ad• j i x vi
-j
i x •
-r> -j
-r
.v.
- mas juodu katalikams, nes jiedu tainėje. Žmonių susirinko gana šys kalbėjo ir kviete savo parapi- mos didesniam garbinimui trečio ką. r- ;
vokatai: Ruskys, Jurevičius ir| .,,
m
/
jo asmens Trejybės Švenčiausiaūx. x x. < -v
.. . I priklauso keleivieeiams. Tas.pa- daug. Daugiausia augančio jau .jonus į darbą...
R.
:
C*
4
vienas svetimtautis;' is veikėjų
- u , 4<1-. . . ,,.
, . .
ir v.
.. . „ , .
rodo, kad “Keleivis temoka lais- nimo. Vadovaujant kun. P. Strasios
ir
geresniam
dvasiškam
prisiParapįjonų vardu -kalbėjo ir
Krusinskai, Mačiuliai, Subatiene, |
...
, v.
-1
-->•
ė,.
. . ’ . ,
. ’
. . J |vamanių blogus datbus prikassio- kauskui ir vargoninkui J. Šoke- sveikino Juozas Riekis. Ponas J.' ruošimui paminėti šventės atsiun
K0MP. MIKO PETRAUSKO
Strumskis, Ginkus ir k.; kunigai:Į . v + rt
IŠLEISTUVfiS
K. Pąulonis, P. Lekešis ir J.Alek-’
KatallRams'
Hui buvo daug įvairiu žaislų ir Kiekis yra vienas iš'seniausių pa- timo Šventosios- Dvasios — Sek
įvyko
sekmadieny,
birželio 1 d.,
Ex-Žvalgas
mynių.
'
<
gražiij dainelių išpildyta. Girdė- rapijonų, žinomas i veikėjas,» pa
k
sūnas. Vakarienes vedėju buvo
Lietuvių Svetainėj. Žmonių buvo
triotas, kuris yrąjįąug dirbęsfdėi
jau, kad pelno liko $150.00.
parapijos vikaras kun. J. BalkūAntradienio
vakare
7
:30
įvyks

apie šimtas. Birž. 8 d. .komp. M.
Korespondentast parapijos įkūrimb ir gerovės.
has.
<
Vvtauto kskurši'
Po vakarienės buvo šokiai ir ta Moterų ’ Sąjungos kdopos susi-- Petrauskas išvažiuoja į Lietuvą.
Vytauto ekskursija
_
+
,
rinkimas pobažnytiriėje salėje.
K.
žaidimai
.
c
_
| Nors Lawrence įvairių bruzdėGegužės 24 d. vidudienyje iš-į
y. '
| j imu niekada nestoka, bet šiais
Visas vakarienės pelnas yra pa
plaukė laivu Osear II Vytatto D. I-meteis
‘
Ketvirtadieny 3:30 po pietų bus
pradėjus aušti pavasariui Padėka Lietuvių Darbininkų Są
skirtas
parapijos naudai.
ekskursija. Ekskursantų buvo įl^V** 0
Pereitą savaitę laukėsi redakci
klausoma vaikų mergaičių mene-,
.. - ■
* I viskas eina su dideliu įsitempi
jungos Connecticut Apskričiui
400. Vyriausiojo Komiteto ir Eks-1
•
•
•
joj svečiai'iš Lietuvos klaipėdietis
sinė*
išpažintis,
vakare
gi
didžių

mu. Šį pavasarį parapijonai, va
kuršijos kotaisija nuąkyrė 3 as-1
p., M. Jankus, pasižymėjęs mūsų
Labdarybės Draugija vardu na
Nors liūdime netekę savo my jų žmonių.
taenis šiai ekskursijai vadovauti. | dovaujant klebonui kun. Jurui,! šlaičių nuoširdžiai dėkoja už au limo Auklėtojo ir Dvasios Vado
tautos veikėjas, p. Adomaitis,
’ j yra užsibrėžę įrengti Palangoje
Penktadienio rytą 7 vai. yra
Nors laivakorčių agentūrų asosia-*| base bąli žaisti modemišką dar- ką $25. Conn. apskritys kiekvie vo a. a. kun. J. Kasakaičio, bet,
“Trimito” administratorius if p.
skaitomos šv. mišios Maldos Apašcija ir laivo kompanija taipgi I žą. Kasgi tą įvykdys? Aišku, kad ną metą nepamiršta ftūsų našlai turime kartu ir džiaugtis, kad su
Puodžifis, Švedų-Amerikos linijos
talybės Draugijos intencijai Vaskyrė po vadą, bet Lietuvoje skai
čių ir gausiai sušelpia.
silaukėme kitą mylimą,Auklėtoją kafe yra laikoma Švente Valanda. įgaliotinis. Jie atvykę į Ameriką
visos draugijos turi ką nors reng
tysis tik su Vytauto Ekskursijos
Waterburio Labdarystė Dr-ja ir Dvasios Vadovą, kun. J. Bakšį,
grynai biznio reikalais, < Dalyvaus
ti ir pagelbėti klebonui rūpintis.
Šeštadieny įpuola pasninkas,
komisijos skirtais vadais. Šiai ko
Per
K. Mačinauskas
ekonominėje konferencijoje. Iš
kuris eis ir darbuosis.tais pačiais
' '
Vieną, minimam tikslui, centi- ■
Sekmynių vigilija. Ryte bus skai
misijai teko daug nemalonumų
Bostono-išvyko į New Yorką šeš
kaliais
ir
siekimais
kaip
ir
a.
a.
nį jomarką surengė Moterų Są
tomos pranašystės, giedama Visų
patirti su vadinamąja asosiacija.
tadieny.
kun. J. Kasakaitis. '
jungos 16 kuopa gegužės 25 d. r •
Šventų Litanija, šventinimas van
’
\ .
' /Vistik daugiau kredito’ reikia
Nuo seniau likusius daiktus ir ge-! Draugijos Korespondentui, HartPrisiminkime tą gražų ir trum dens ir mišios.
7 ^ r . * ‘
•
duoti komisijai. Jos rengiama eks- ros ponios O. Baubinienė, E. Ši
ford, Conn. — Šv. Jono Evang. pą lotynų pasakymą : “Labor omKitą sekmadienį,-birželio aštun
moniene, 0. Padvalskienė, Butke draugijos mėnesinio susirinkimo nia vinėitl” (Darbas viską nuga
toje, įvyks birželio .mėnesio pamal 19 Athens St, So. Bostone parsi
vičienė/Grigaliūnienė ir p-lė A. skelbimas į pirmąjį pereitos savai li!) Taip, jei mes dirbsime, tai
dos 3:30 vai. po pietų. Pamokslą duoda Š-jd šeimynų naftas po &
Papaiaigiutė paaukavo daug^ įvai tės numerį suvėluotas.
Antrojo viską nugalėsime...
sakys kun. S. Stonis iš Worcester. kambarius gu visais įtaisytasis k t.
rių daiktų, na ir pasidarbavus, p. numerio neišleidome iš priežas
Tad, broliai ir sesutės, į darbą...
Piknikas parapijos nebetoli, bir- skalbynės, gesas, toilgtai; taip-gi
p. O. Baubinienei, E. Šimonienei, ties šventės.
f
J. C. M. tželio
d^ pernykštėje (vietoje. galima ir isrendavotį už labai že
L. švenčionietlėi, E. Rimaitei, O.
Visiems reikėtų subrusti pirkime mą rendą: pirnias aukštas už $9,
AkstinieHėi, p-1ei A. Mesijoniutei
tr pardavinėjime pikniko bilietų,
o antras ir trečias aukštas po $10
Dykai ixm^įinMto MtfoiĮ Mūrį Ule £«« ir kitiems, na ir ačiū atsilankiu
kad Rinkamai parapijas darbuotę į insh&į. Dėl platesnių informaci
ffali naudotitį iė jokio fei neužtiffant-į siai publikai, centinis jpmarkėlis
dinimo Akta laiko fidiUnimo.
parėmus. Galutinam pikniko su- jų klauskite p<s ,B. l*14Ytfld«nę,
Mes turime būdą dėl sulaikymo Du j praleistas su pasekihėiniš. Šis pel9
tyarkymui įvyksta dėl visų susi 048 E. Broadway, S. Boston (B6)
sulio, Ir norime kad Tamlsta išmėgin | nas pavestas klebonui Palangos
it
.> j
rinkimas
pohažnytinėjc
salėje ' k '
tumėte musų pačių išlaidom. NSra skir
t
.Bangia
/
’
gražinimui.
tumo ar įsisenėjusi arba dabar atsira
penktadienio vakare po šventai

I

LAWRENKį MASS.

WATERBURY, CONN.

REDAKCIJOS ATSAKYMA

GERA PROGA

Dtttl TIEMS, CIIRIt
m įmanu
M tas

MILŽINIŠKAS IR PIRMAS ŠIAM SEZONE PARKO
i
ATIDARYMO PIKNIKAS

l '

dusi turėtumėte išmėginti šj badą. Nė-1
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate,
arba kokio amžiaus esi arba koki dar
bų dilbi, jeigu tik turi dusui) turėtų
pagelbėti.
i
.. ,* j
Labiausia tiems norime pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios paKolbos, kurie yra vartoję visokius budtis ir be pasekmių.
fiis dykas pasiūlymas yra per daug
svarbus praleisti. Rąžyk dabar Ir pra
dėk randotls Ma fcrogn thojaus. Ne
siųsk pinigų. Tiktai iškirpk žemiau P»* dėtą kuponą ir pasiųsk. Padaryk tą
Mkndien.
t
■ ....
.
,
................
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tote

.« 2 i

Pagražinimo JrtaigA

• ••••*' <•••••••• a • e e e

LOWMtl, MASS.

-

-r*

■

t

?
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valandai. Reikia daug padėjėjų.
•
Kunigas švagždys rašo iš Bava
rijos. Ją visą jis lankęs. Lėkė or
laiviu skersai Čekoslovakijos iš
Muifcheno į Breslau.
•

<
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Pirmininkas — j. GriiHtJsfcaa;
24 Prtscott 8c, Beadvilla, Ma*.

1

Vlce-Plnnlninkai — 3. MirŪdUidi
140 Bhvfen St, 8o.;Bokton, Miaa ■
Prot Bažtininkaš—Vincas PaplauskttA
116 Bowėn St,
Boston, MiuA
Fin. Bažiinlnlms — M. teikis,
256 E. Nhth 8t, SO. Bostoh, žfiOi
Kasierins ta F. Grendells,
287
SL, So. Bostod.
3. Zaikls,
. L/
'7 Ktnfleld St, 80. Boston,
Draugija laiko susirinkimus kas afl>
It nedeidital kiekvieno tatoešib, JK
num. 49T E. Sevmtb. SL, parapljoa
saičj, ftn St; Sontn Boetoti, Mm

*r
Ji

J

i

L R. K. SALDŽIAUSIOS KĖD ’
v. J. PAAALPnras drjos
VALDYBA
>*
Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. StoKhth^t, So. Boston, Mass. f
Vlce-Pirminintes — A. Naudžiūnas, ~
885 E. Broadway, So. Bostofc, Mšaf
Prot Ražtinlnkas — V. Tamoiiunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fln. RaStluinkas — D. Lingevlčinš,
62 Adams St, Dorchester, Mass.
Kasierins — P. Kleponis,
,...
268 Bolton St, So. Boston, Mate
..
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
7 141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrą
plrmadienj kiekvieno mSnezlo 7:30
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj,
Fifth St, Sd. Boston, Mass.'

4

D . L K. KEISTUČIO DiLJOS
VALDYBOS ADRESAI . į
19ŠČM.
;
4

3

2^

Pirmininkas — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Mate.
į
Viee-pirm. — Povilas žirolts,
554 E. Fifth St, So. Boston. M«Mk
Protokolą RaSt — Adolfu NavidmA - B
274 Bolton St, So. Boston, Misa.
Flnanto RaM. — Juozapa* VinteviaM :■ 1
450 E. Seventh St, So. Boston, Mate.
KaMerius — Andrius Zalieckas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mate.
Mąrįalto — Kazimieras Mlkallionia,
908 E. Broadvay, Šo. Boston. MaM.
Draugija D. L. K. Keistučio laito m*
. nosinius susirinkimus kas antra ** K *■.
dBdtMiJ kiekvieno mėnesio Lietuvi! . ■s
B^etaliiėj kampas E Ir Sllvsr StA,
So. Boston. Mastu, 1-mą valandą *
pietą. Ateidami atsiveskite drante ,‘p
naują narių su savim prie draucUte į", a
trlraiytL

Stg

< Mūsų arkidiocerijos seminarijos
.
.
' >» ■
------------------r
'’
- '
|
Vietiniai'ir a_pyliAkės kolonijų Lietuviai-Lietuvaitės, visus kvie- metinė rinkliava bus daroma visoj
••• •
• .• «
.v
a•
••
•
r*
_
Ę. LEXlNGTnN-Naujas 0ų
I čiam atsilankyti puikiai pasilinksminti
ir po• šaltos žiemos pakvėpuoti
; *
Bostono diecezijoje per Sekmines.
( kvepiančiu pavasario oru žaliam pušynėly.‘
t4 Įr lietuviams nebus skaudu au- ltembarių namas. Yri maudynės,
Kam reikalinga pirkti vyrišku*
I
■*
**
*’
-A/
Šeštadieny šokiai prasidės 6 vai. vakare if trauksis »jtct iki VėltK fcuoti, nes toje seminarijoje yra 3 kAsas, gumvood
liltttti*. drabužius prašau prie manęt
(ftiai
litai nakties.
nakties. -'•
.
lietuviai klierikai,
tinu, 2‘taps kunigai^
kunigai.-, Vaisinių Ihediių ir ftajfcerry me kreiptis, nes hš reprezentuoja vNk
1Sekmadieny
11. Sekmadieny piknikas prasidės 10 vai ryte ir trauksis ištisą dien^ kitą.pavasarį
.__ į ir jathapie 8 kunigai delių. Kaina prieinama — • $6,(500. ną iš geriausių firmų. Siūtus <al>
* Bus įvairiausių sportišku pa marginimų, neriame piknike driyvąus ų|4 Griuviai yra
<
yra toj*
Atfttaarijoje
{• Šaukite Letlnirton 021T-M. ‘Ant Aite pitiri it ml. JONAS XAW
•t
. y
siį apylinkė kolonijų kliubai ir daug kitų svečių.j

PRANEŠIMAS

678% N. Main St, Montello, Maes.

rašas: JOHN AUDIK, 34 Tucker R0ŠA. 225 L St, So. Boston. Trik
LAv<<^fai<toft, MasA* (K-3) S. B. O3O4.W.
T
r
•
•
• *•
’

« •

/
m !■*»<■ .............
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mėnesiam* (Pa*
manent Wav»)
ąnt v»lau8iailMrastos nuUUom
ThermlQtiaT4l0gi atlfeltkme It
kitus pagraSinl*
!tio,x uartinlatL
teo-daljrkM

/

». d., 1930
irželio-June 7 ir 8

s

i
pfaUma fcfttems (GERBIAMOJI VISUOMENE!
s

SavMnk* M. C. Mtatefldtti,

!*J<

i

SKOPPE

Frontler Asthma CO.,
1566.T Frontter Bldfc, *.
462 NlHgąra 8t, Buftąlo, N. Y.

♦

Įvyks

i

DYKAI IMANDYUD
KUPONAS

l’rto&fc dykai

D. L. K. VYTAUTO KLIUDĄS

A*

-

vaL po pietų, potebljos salėj, W2 E.
Seventh St, So. Boston, Mass..

Į

I

-

i®6-thSi
nes nebuvo
vietos!
., ■
v
Tą pačią dieną apsivedė Jūoza.. i J&n
Vakaro vedėjas buvo P. Piku- I pas Dauginas, 74 Lineoln • Št., Sąjungos eefitib iždinihkaš if Štfe- jT1 ’ * ’
ponas Bugnaitis, Naujos Anglijos
Globia
nas.’ Jis atidarė vakarą kalbėda- lĖrightoh sii Albertina Petrikiene,
6 Columbia RA,.So. Boatpn, Mate
x s
mas apie šios vakarienės tikslą: 1279 AthensSt.; So. Boston. Jauna- ve™.-as

■

Kviečia visus D. UK VYTAUTOKUŪBĄS
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pardavėjas tuojau rodo <itt*
Klaidinga, manyti, kad va-• ris. i Bet pirkėjas pasirodo
valgo pigią duoną. Va-'' esąs gailestingesnis. Jis duo
i rfmataą yra labai sunkus, da pavargėliu pinigų, kurio
s jų visur ir visada saugo- antroj pusėj < yra, prilipęs
TBet ypatingai pa- krautuvninko žiedas ar ak
i darbas tų vągįų, muo. Pavargėlis dėkodamas
yra pasirinkę savo išeina ir dingsta, o prie pir
fesiją brangiųjų akmė- kėju, jei krautuvininkas ir
briliahtų vogimą. Bri- pastebėtų, kad akmuo pra
itų pardavėjai yra Įžmo- puolė, prikibti negalima.
atsargūs, todėl iš po akių “Pavargėlis” buvo tik pir
upti akmenį yra dalykas kėjo kompanijonas. ?
vas. Čia reikia -fiepa- Kai kada vagys sugalvoja
gudmmo. Briliantų tikrai artistiškų būdų ap
is privalo būti gerai ap- gauti. Pas vienų žymų Pa
ngęs, tikras džentelme- ryžiaus briliantų pirklį atėjo
f. nas, kad briliantų krautuvės amerikiętis ir išsirinkęs di
inkas tikrai palaikytų džiulį briliantą, čia pat už
geru pirkėju, klientu. O mokėjo už jį 150,000 frankų
paskiau, kai pardavėjas pa gyvais pinigais. Pirklys, že
bodo reikalaujamus akme mai lenkdamasis, palydėjo
nis prasideda pati sunkiau- lig durų gerą klientą. Po
oji dalis — pavogti, ir ne kiek laiko pirklys gavo iš to
pakliūti.
amerikiečio iš New Yorko
VAGIŲ GUDRYBES

t

■ *. ..

,

*

M*rie didelės briliantų krau telegramą, kurioj buvo pra
tuvės privažiuoja puikus au- šomas parūpinti jam kitų,
^tomobilis, iš kurio išlipa tokio pat 'didumo briliantą.
■ džentelmenas ir eina krau- Po ilgo ieškojimo pirklys iš
Į; tUvėn, kaip valdęs automobi- girdo, kad viena seną ponia
lį, su pirštinėmis. Čia jis rei netoli Paryžiaus turinti pa
kalauja parodyti pačių di- našų brilantą. Nuvykęs pas
< džiausiu briliantų. Norėda ją, pirklys nustatė, kad bri
mas geriau juos apžiūrėti, liantas tikrai panašus į rei
jionas nusimauna pirštinę, kiamąjį, ir pradėjo derybas
pavarto brilantus, kurių nei dėl pirkimo. Ponia ilgai ne
vienas jam nepatinka, užsi- norėjo parduoti, bet, galų
mauna pirštinę, išeina ir sė- gale, įkalbėta sutiko parduo
>dęs automobiliu nuvažiuoja. ti už 350,000 frankų. Pirklys
Tik dabar savininkas apsi- telegrafavo New Yorkaų,
!, kad dingo vienas iš di pranešdamas kainą, iš kur
desnių akmenų. Pirkėjas atėjo atsakymas pirkti. Pir
pasirodė vagis, kurio delnas klys sumokėjo poniai 350,b truputį išteptas smala. ,$Q gyvais pinigais ir, grįžęs
* i i i ivr,
BttpHTO
Užsimovęs pirštinę, savo briliantą, kurį Jis buvo
vagis be jokio įtarimo išėjo pardavęs amerikiečiui,' tik
iš krautuvės. Kai kada va labai permokėdamas. Aišku,
gys dirba susitarę. Vienam kad amerikietis daugiau ne
besiderant ir bežiūrint bri- pasirodė, o senoji poniutė
bantuš, krautuvėn įeina pa taip pat dingo.
vargėlis, kuriam, žinoma.
“27.”
---------------------- :--------- —
if

'

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
T
Mažąją Globėjai ir
•rGeradariai!
f I š r a š y d i n k it e Jūsą

brangiems
vaikams

“SAULUTĘ”

0

Planetų dangus todėl

mes.

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

./‘Saulutė” daili, turininga ir pa-

kaip nūo jų? atrodo kitos planetosTŽemej šviesiausias at
rodo mėnulis, o paskiau,
šviesumo atžvilgiu, eina Ve
nera, Marsas ir Jupiteris. Jdomus yra dangus, žiūrint
nuo planetų palydovų. Taip
antai, žiūrint nuo mėnulio,
mūsų žemė atrodo milžiniš-r
ku kamuoliu, lėtai besisu
kančiu aplink savo ašį. Dar
įdomiau turi atrodyti Satur
nas su - savo žiedu, žiūrint
nuo vieno iš jo palydovų.
*'

u

/

Sunkiau ištekėti kitų pro
fesijų moterims. Nelengva
gauti vyrus ir mokytojoms,
bet blogiausia sekasi dukrai
tėms, kurios nieko rįgdirba.
’
Jų daugiau kaip pusė lieka
senmergėmis. Fabrikos dar
bininkių išteka 72 iš šimto.

*

>

* ' r
Z—

*- ’.
<'

,
;

/

*

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą;
Anglai ištyrė, .kad leng dideliuose—daro jį kilniu.—viausia išteka jaunosios dir- BoveL

f

WGBTOM,1U4». I
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
L. D. S. 22 kuopos mėnesiais
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, furirinkimaa įvyks penktadieny,
sekmadieny, po 15 <L, Šv. Petro' birželio 6, 7:30 vaL vak. Lincoln
ir Povilo bažnytinėje svetainėje. svetainėj, 26 Lineoln St Ateikite
< Valdybą
•
Valdyba viri. \ .

_____ ________ r__<____ _________ :
susirinkimas įvyks sekmadieny,
birželio 15 dų tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj.
Svarbu, kad
viri šiame susirinkimė dalyvautų
ir užsimokėtų duoklėm. Parodyki.
me gražų pavyzdį kitiems.
W

•*

K

♦

LDS. 16 kp. mėnesinis stisiririd*
mas įvyta trėčiadienjrj birželio 4
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje svetaįnėjo. Nariai kviečiasi gausiai
ateiti ir atsivesti savOidraugusCes)
prirašyti. ■
'
. Valdyba

noriu davinėti mūsą sūneliui kiek-} Mokytojas,

rodydamas pirštu į

vieną kartą po 1(F centą už tai, žemėlapį, klausia vaiką: kas tai
tad jis su noru priima vaistą.
yra?
— Tamstos pirštas su juodu na
Vyras.—Ai ką tu, ką tu!.. Pas
.
‘'j
“Karys”
vaiką, nė duok -Dieve, pasidarys gu.
chroninė liga.
“P. B.”
r

REIKALINGIAUSIAS
PAISTAS
— Koks yra reikalingiausias
daiktas, kurį turėčiau pasiimti,
važiuodamas j kariuomenę? —
dausia naujokas pargrįžusį atsar

gini— Peilis reikalingiausias.
— O ką taip su juo veikia?
— Ką gi daugiau, žinoma, bul
vėms skusti.
“Karys”

■s——

k: ’

Tel. So. Boston 0823 '

LAWRENCE, MĄSS.

LDS, nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis
į swminkimu8 LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, birželio 6 d., 7:30 vaL vakaru
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai. Nepamirškit užsimokėti duo
kles./ ___ _ ..
- Valdyba
n
------ —

!

LDS. 70 kp. suririnkimaa įvyta
birželio 15į tuoj po dvyliktai vaLTaigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą įr užsi
mokėti mėnesines. Atrivęritite ir
savo draugus prirašyti. Nariai,
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.
Valdyba

L0WELL, MASS.

<

' LDS. 97 kuopos susirinkimas
įvyks sekmadieny, birželio 8 d.,
tuoj, po sumos. Ateikite vist Ge
ra proga darbininkams prisirašyti
prie vienintėlės darbininkų organizacijos.
•*>'
t
.•
»•
Valdyba
'
A'

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki-,
mas įvyks birželio 15-tą dieną,
tuoj po mišparų, šv. Pranciškaus
parapijos salėj. Kviečiami "visi na
riai atsilankyti ir užsimokėti m£
*?’ , ■
nesines mokestį?. Taipgi atsives
OLEVELAND, OHIO
kite savo drauguš-gės prirašyti
Birželio 11 d., 8-tą vai., vakare,
prie šios kilnios organizacijos.
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
Kviečia Valdyba mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
. ’ ■ .■ * • ■■
nariai, prašomi susirinkti.
Rašt
*

. >

*- *•

ą

■

N.S.PHILADSLPHIA.FA. I
L. D., Š. 72 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny.
birž. '15 d., tuoj po pamaldų, Šv.
Jurgio parapijos mokykloje. Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsilankyti į šį susirinkimą dėl sp
svarstymo išimtinai svarbaus . reix
kalo.
Valdyba

NEWBRITAIN/CONK
LDS. 36 kp. susirinkimas ;vyk>
sekmadieny, birželio 15 d. š. m.
Svarini, kad f if susirinkimą «ter
--yni nariai ir bent po vieną

i#

LIETUVIS DANTISTAS

V

DR.M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS

'

511 E. Broadvvay, So. Boston
*

Ofiso Valandos:

Nuo Q iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki
5 ir nuo 8 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir
" nedėldleniais, taipgi seredomls nuo
12-tos dieną uždarytas.

Taipgi nuimu ir X-ray
■ i - -i..

Tel. So. Boston 2660

LIETUVIS DANTISTAS -

A. L. KAPOČIUS
351 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomls nuo 9—12 vai. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).
v

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

414 Broadtvay, So. Boston
•TeL So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 104ki 12 vai/
ryto, nuo 1 &) iki -5-30 po piety
nuo jfflkl 0 vakare. šveritą di<ną
' ■
pagal susitarimą " •

%

a:
~f ■

J CAMBRIDGE, MASS.
- LDS.- 8 kuopos -mėnesinis susi
rįnkųųas. atribos sekmadieny
bir^. ’8t, tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj. svetainėj. Visi nariai
malonėkite atsRapkyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

. Birželio 8 .dieną, sękmadieny,
t^ųjpo'samri.jjarapijossvetaings
kamtariiįoae įvyksta LDS. 30 kp
susirihkinMM. Malonėkite ateiti ri.
•sL^' " ?
Valdyba

i

PLANETŲ

Dangaus žvaigždynai, žiū
rint nuo kitu planetų, atrodo
lygiai taip pat, kaip kad ir
nuo žemės, nes žvaigždės yra
nepaprastai toli, ir todėl ke-

-

"’-r- ■'

-■

'............... '

'■ ’'

/

WOH^BŠTEE, MASS.
LįDS. 7 ktiopos susirinkimas įvyks Birželib B' d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Proyidenee SU Viri nariai būtinai atei
lute, nes turime apsvarstyti kėlė
tą svąrbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti duokles.
Valdyba

Amerika be Lietuva; jos kiekviena
turi ypatingą savyblą, kurias pasilai
kys visados.
—
<Nepagailėkite vaikams džiaugs Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
mo ir naudos!
venimą Kas nori tokiu būti, turi skai
^‘‘Saulutė” eina du kartus per tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro
16 pusi, didelio formato su leidžiamą savaitrašti.

-

<

A

■ V

.

HABTFOED, CONN.

LDS. 6-tos kp.- susirinkimas įvyks birželio 8, tuoj po sumos,
bažnytinėj svetainėj, _ 41 CapitoJ
Ava. Malonėkite viri nariai ateiti
neš. yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos. Taipgi malonėkite užsimokėti
kurių yra užsilikę mėnesinės duok.
Ma. .
LD8.6kp.nA

“Mūsų Laikraštį”
Jj reikia užsisakyti sau Amerikoj Ii
visiems giminėms ir pažjstamiems Lie
tuvoje.
■
,
. “Musą Laikraštis” metams kaštuoja
ketur litai,.pusei metą — du litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir
Amerikoj) — trigubai brangiau.
Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisves AlCja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”

KĄ TIK IŠfiJO B SPAUDOS NAUJA KNY

K«a ugdytą Jumyse Brollal-Uijarle
dai meUą ir prisirisimą prie gimto
siou iaMte Lietuvos? Kas nuolat pa
taikytų patrfottateu ir kurstytą htaUkiSkojo idealismo ugnjf..
— Tai dar prieB Didįjį Orą pla
am finoniau ir visą myBsna, dMeiia,

VABDŪ

XX1X-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
KUNGRESAS;

JOHN REPSHIS, N. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—G

881 Mass. Avė., arti Centrai Sų.
Cambridge, Mass.

VIZITĄ I NAMUS
Aut Vietos ir Apylinkėj
į. Atsilankyk, parašyk arba
_ 1 telefonuok. Idant tą pačią
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9
vai. ryto. TeL Capltol 5395.
^Apylinkėj reikia susitarti 3
arba 5 dienom iškalno.

Ih.Giady.StfSįt
Valandos: Antradieniais, ketvirta*
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai. .

.

BRANGŪSTAtmEčIAI
,

y

\

LDS. 103 kp. mėnesinis susiruū.
kimžs . įvyks semadieny, birž. 8
dieną, tuojaus pa suipos, Šv. An
“Pavasaris V jaunuolį-lietuvį
auklėj doru, kilniu, energingu, są driejau? par. svetainėj, 1123 Lemoh St. Kviečiame narius ir-aare?
žiningu, narsiu, ištvermingu. V
Vytautas Didysai pats tokiu bu ateiti ir kurių yra užvilktos duok*
vo ir tokiais nori matyti visus a- lės užsimokėti. Taipgi atsiveskitę
teities lietuvius.
nors po vieną/naują narį prie kuo“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
pos prirašyti.
*
Kaunas, p. i 88
>'■'.- • Valdyba
>

<5j#r 3
-<

• •

S •a ♦

?

Jaunimas Stato Gyvą^ Paminklą
Vytautui Didžiajam užripro- /
_
- numeruodamas ' -

“PAVASARĮ”

duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės |
“Darbininko” Adminį^traX.

ATHOL, MASS.
X ATSARGUS TĖVAS
MOKYKLOJE
Žmona (vyrui). — Žinai ką? Ašį - Pirmoji geografijos pamoka7—

“Darbipinko” name 5
7 gražūs dideli ir
kambariai. Yra elektra,
sas, niaudynSs, skalbyn^S

ELKABETH, N. J.

<<&>>

?

KAM LENGVIAUSIA
'■>
IŠTEKĖTI?

a vaikams. Jai rašo ir piešia ši
eji mūsą rašytojai ir daitinin-

alvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
12 lit., pusei metą 61 lt,
rims mėn. 3 lt. 30 ceut. Amerikoje
kitur metams 15 lit., pusei me8 lt
Iresas: Jurbarkas, “Saulutės
inistracijai.

• r

Antra rūšis daugiau ište
kančių. tai pardavėjos, fconturistes, mašininkės. Jų iš
1000 iki 24 m. išteka apie
612, o iki 30 m. — 800.

> '

KAIP ATRODO DANGUS, ŽIŪ
RINT NUO KITŲ

/*

WE8TVILLE/lLL.

T

LIETUVIS GRABORIUS

VLADAS P. MIKU
49Churcfe^ Lovvell, Maaa
Telephone 5788.
Laidotuves aprūpinu gerai tr at*
brangiai. Patarnauju dėl krūty*
nu. ▼eetuvh) Ir Šiaip visokiem rwikalama

•*<n
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VtSUOONML
"Mltims* eina MarijMspoHOa (U*
tavoj) kas savaitė S0 dldellą pala.
M ir kapnoja metams Lietuvoje tik
8 Utaa, o Amerikoje S doleriu,
-aaltmy šori tapti dvasintą tiltu,
kuri* jungtą visos Lietuvos asam su
nuraesaiB a įimti rauk
SU -Mti.

Parašė KUN. PROF. PR. BUCE, i. 1 C.
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymianrių metikių Kunigo
Prof. P. Bučio, M. L C. kelionės į Aužtraliją. Kaina minki,
tais viršeliais $1J)O. Ketais viršeliais 31.00 Užsakymus siųa- z
kito sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
f 366 Wert Brotdvay,
tarife Boston, Mass.
__ »
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