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KATALIKŲ VYSKUPŲ ŠUVA 
ŽIAVTMAS WASHINGTONE

Sekmadieny, Rugpiučio 18-tą dieną, “Palangoje” Methuen, M 
{vyks Darbininkų Piknikas. Bus Daug Įvairumo.

Sekmadieny, rugp. 4 d., 
YVoburn, Mass. vaikai bc- 
žaisdami su šautuvu ir be- 
šaudydami i medį netikėtai 
peršovė 11 metų Gentile vai
ką.

streiku. Jau pradeda kalbė
ti apie medvilnės industrijos 
suvalstyblnimą. Spėja, kad 
tuo reikalu bus sušaukta 
spevialė parlamento sesija.

Be streiko, vyriausybė tu
ri daug išlaidu ir darbo su 
bedarbiais. JCas savaitė iš
leidžia apie pustrečio mili
jono dolerių šelpimui bedar
biu.

Atsinešę Įrankius i trage 
dijos vietą iškasė duolję 3 pė 
du gilio ir numazgoję krau
jus. pašautąjį Įmetę Į duo
bę palaidoti. Kaimynas pa
stebėjo vaikus ką tokio ne 
paprasto dirbant nuėjo i vie 
ta ir sulaikė laidotuves.

Lietuvos Vyčių, mūsų jau
ninto organizacijos seimas 
prasidėjo rugpiūčio 5 d. ir 
baigsis 7 d., Cleveland, Ohio. 
Tą pačią dieną prasidėjo ir 
A. L. R. K. Moterų Są-gos 
14-tas seimas, New Britain, 
Conn.

Sveikiname šių garbingų 
organizacijų seimų dalyvius 
ir linkime, kad seimai visais 
žvilgsniais pavyktų.

Po to, pašauto vaiko tėvai 
gavę žjnią pranešė policijai 
ir du šauliai buvo areštuoti.

laimingai perli 
ir sekmadie 

vakare nušilę

PRANCŪZIJA RATIFIKAVO 
SUTARTĮ SU LIETUVA

Lietuvos laikraščių prane
šimu, prancūzų atstovų rū
mai ratifikavo prekybos su
tarti su Lietuva. "

valsti joj,g^ist^a^Įra gu-lie- 
ttun ir~ledais.T^Daugiausta' 
nuostolių pridarė ūkinin
kams apie Hartford. Pačia
me mieste ledai išdaužė 
daug langų ir prakirto sto
gus. Vanduo ir ledai prida
rė nuostoliu už milijoną do-

LENKŲ TEKSTILĖS DARBI
NINKAI TEBESTREI- 

KUOJA
Berlynas.—Silezijos 'teks

tilės pramonės darbininkų 
streikui besitęsiant keliose 
vietose įvyko susirėmimai 
tarp streikuojančiųjų ir no
rinčių dirbti darbininkų. 
Keliose vietose turėjo įsikiš
ti policija. Keliolika žmo
nių suimta.

KAUNAS.—Mokesčių de
partamentas baigia ruošti 
svaigiųjų gėrimų pardavinė
jimo ir priežiūros Įstatymo 
pakeitimo projektą. Nauja
sis Įstatymas tuo skirsis nuo 
veikiančiojo, kad bausmės už 
spirito kontrabandą, už slap
tą neakcizuoto spirito ir deg
tinės pardavinėjimą ir laiky
mą ir už slaptą degtinės va
rymą nebus- -vienodos. Baus
mės numatomos daug žiau
resnės (kalėjimas ir pinigi
nė bausmė kartu). Ypač 
smarkios bausmės numato
mos už slaptą degtinės valy
mą (iš cukraus ir kiti] pro
duktų). net iki viso turto mi- 
savinimo valstybės naudai. 
Mažalkoholinis alus 3 nuoš. 
bus panaikintas.

AUDRA PRIDARĖ DAUG 
ŽALOS

II artįord,£<n\\\. — Perei 
ta penktadi&iv, Connecticu

■

LAKEIIURST, N. Ji, ru 
piūčio 4 d. — Vokiečių:^ 
pelinas, kuris pereitą tre&j 
dieny, 10:29. vai. vakare, d 
lėkė iš Friedrichshafen, V 
kictijos, 
Atlantika
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Kaunas. — Jis yra lab 

gražioj vietoj. Saja U vii 
pusiu Nemuno vilgoma, šv;

i S^HfcATOS ŠAL 
| SINKŲ SUN 

'įtretkampis,'— Lietuvoj e i 
?nos, o nuo van< 
- sinti reikia, ka
t ošė drėgmės t i Šjūr sveikatą 1 JTąčiau yra ir 
gtt vietelių, ku 
kryčiai susider ’' -•''j' .•-džiaugtis ir gr r|£įetkampyje r pailsęs ari Sarbais-vargais 
bei paliegęs ži gali pailsėti, pa Stiprėti. Tiesa, į’taip, kaip pada ■Satir žmogaus ’ ka^nbrs pakeisi

NUBAto*< ri <:

Vidaus reikalų ministe^io 
įsakymu, Kauno m. policijos

\ *

JIMAS RUDUNĖJ

sto-

DARBININKASn

50e.
$

die- 
kad 
lai-

75c.
Vertė
..... .....25c.

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Kataliką Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS"

Patyrimai Didžiojoj

Jonaitis (Ka-

VĖL BENT KETVERTAS 
NAUJŲ NAMŲ

VĖL SKOLINA

Vilniaus miesto valdyba 
vėl užtraukė miestui 400,000 
zlotų paskolą elektros 
čiai statyti.

KAUNAS. — Šaulių są
junga Kaune rengiasi staty-i 
ti didelius lietuviško stiliaus 
namus.

kad kai kuriose, Vil- 
srityse pasirodė daug 
kurie daro gyvent o- 
medžiaginių didelių 

Užpuldinėjami

Saurusaitis
Knygelė — su pa- 
---------------------------- 30c.

So. Boston, Mass.
• -1

vadas ir treyįbą, jįiioyados viršininkas už menko veiklumo parodymą, ryšy su į- vykusiu gegužės 6 d. pasikelt • . . w ,

Okupuotoje Lietuvoje
* —

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

tVIial I VI I IVIliVlinV

:J*. Lietuvis Advokatas
N

Yedu Visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
^3 NORTH MAIN STREET

Brockton, Mass.
ĮFį OFISO VALANDOS

nuo 9 iki 8 kasdien >. i
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366 Broadway,
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g visą papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- i ~ kos lietuvių katalikių moterų, žurnalas, leidžia- 
į y mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 
s*~ tttfiliais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- šaulio moierų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 

Idai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
njų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
rius ir kiti.V “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

**'viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili į khyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

Hr “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. L Užsakymus siųskite šiuo adresu:
^MOTERŲ DIRVA”

W. 24 Street, Chicago, TU.

Sa- įvvks laiko veikti

K
Igyvenę vieną kitą vasarą vasarotojai pasakoja, kad Kretkampv galima . beveik geriau sustiprėti, kaip kai kuriuose užsienio kurortuose, ir tai jaučia ne tik paprastai apsilpusieji, bet ir sergantieji plaučių džiova. Gal palengva bus prieita į- sitikinimo, kad mėtyti tūkstančius vasarojant užsieniuose yra maža naudos, nes sveikatai galima pagelbėti ir Lietuvoje, padarant išlaidų tik 200—300 litų vasaros mėnesiui.Labai sumanios tuo reikalu pasirodė darbininkės zi- tietės: jos Kretkampį pasirinko sau kurortu. Nusipirko sklypą žemės, pasistatė 

namus ir gražiai praleidžia 
vasaros atostogas, o paliegu
sias ir negalinčias dirbti iš
laiko visų metų laiku; čia ir 
pigiau ir sveikiau, kaip troš
kiuose miesto mūruose. To, 
žinoma, pasiekė tik rimtai, 
organizuotai . dirbdamos ir 
turėdamos tokius pasišven
tusius jų reikalams vadus, 
kaip kanauninką P. Dogelį 
ir kitus. Kai zitietės Kret- 
kampy įruoš bendrabutį, 
kur kiekvienas vasarotojas 
galės gauti visą išlaikymą, 
tai tikrai tenai naudingai 
praleis vasarą daugelis va
sarotojų ,nes ir susisiekimas 
Nemunu labai patogus.

Būtent, pulk. Saladžius. 
Kauno miesto ir apskrities 
komendantas, pulk. Murni- 
kas ir pulk. Škirpa gauna 
visi trys po 700 ketvirtainių 
metrų statybos sklypą iš 
miesto žemes prie Aušros ir 
Aukštaičių gatvių. 3Be to, 
pulk. Ignas Musteikis, vi
daus reikalų ministeris, gau
na žemės sklypą prie Kau
ko gatvės, žemiau inž. Viz
baro sklypo. Be abejojimo, 
visi keturi pastatydins bent 
po vienerius naujus namus.

Justi giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, noti žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- ...—o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir

ri. Kurorto šeimitiinkas ne- širiipina, lankytojų patogumu. Sala suskirstyti į tris grupes: moterims, vyrams ir bendrą. Kiekvienas žmo- sinimu prieš p. Voldemaro gus patekęs į kurortą, galėtų atrasti sau vietą ir pasinaudoti saule. Tačiau žmonės visi kartu maišosi.Bet futbolo spardymas taip nedideliame kurorte, tai jau visai nepageidaujamas. Jeigu jam būtų paskirta atskira vieta, tai nieko prieš tai negalima pasakyti, geras dalykas. Dabar futbolininkai po visą salą laksto, su tuo futbolu. Jie užgauna žmones. Kai kurie patekę į salą nori pasilsėti, pasimaudyti, saulės spinduliais, bet jauti maža malonumo, kaip golą gauni į nugarą ar galvą.
i -

4059 KRIMINALINIAI 
ATSITIKIMAI

Per kovo, balandžio ir ge
gužės mėn. visoje Lietuvoje 
be Klaijx"dos krašto užregis
truota įvairių kriminalinių 
atsitikimų 4059. išaiškinta 
3199.

gyvybę, gavo papeikimus. Du policininkai, 'kurie tuo pietų budėjo teatre, paliuo- suoti iš vietų ir atiduoti teis- 
i • . *

mui. i i ;----------v įkimeKAUNAS.—“ Spartako” spaustuvės byla bus nagrinėjama Kaune kariuomenės teisme rugpiūčio mėn. 9 d.Ši spaustuvė pernai buvo susekta Žaliajame kalne be- spausdinant komunistinio turinio literatūrą ir atsišaukimus.Tš kvotos paaiškėjo, kad ji buvo išlaikoma' komunistų.Patraukti teisman: K. Korsakas, K. Kontautas, K. Lapinskas, D. Kučinskis ir K. Krostinaite.

SUVARŽYMUS
/Klaipėda. — Liepos 7 d. šaulių namuos įvyki? didelis darbininkų organizacijų suruoštas protesto susirinkimas prieš krašto seimelio sumanymą tam tikrais naujais įstatymais susirinkti socialinį draudimą ir įvesti laukų darbininkams vadinamąsias darbo knygeles, kuriomis žymiai suvaržoma darbininkų laisvė. Susirin- gausingai dalyvavo miesto ir laukų darbininkai. Buvo pasakyta visa eilė kalbų ir priimta protesto rezoliucija.

ĮSIŠOVĖ Į KAKTĄ

Liepos 8 dieną Raudon
dvario valsčiaus, Vijūkų 
kaimo gyventojas Pr. Saka
lauskas, susipykęs su šeimi
ninku, kuriam tarnavo, nu
tarė nusižudyti ir, paėmęs 
montekristkę, iššovė į kaktą 
Jis nugabentas į Kauno li
goninę ir gydomas.

DUELI0 IŠVENGTA

Kaunas. — Liepos 8 
uos “Id. Štime" rašo, 
neseniai vienam Kauno
krašty buvo įdėtas feljeto
nas. nukreiptas prieš vieną 
valst. įstaigą, esą ta esanti 
netvarkoj. Įstaigos viršinin
kas pasijuto tuo įžeistas ir 
pareikalavo redaktorių iš
duoti feljetono autorių, kad 
patrauktas į teismą tas at
siprašytų už įžeidimą. Kitu 
atveju — jį iššaukia į dvi
kovą. Tos įstaigos viršinin
kas sau pasikvietė du sekun
dantus. Po ilgo susirašinė
jimo tarp įstaigos viršininko 
ir redaktoriaus, redaktorius 
pažadėjo atšaukti ir atsipra
šyti. Tuo incidentas ir lik
viduotas.

STATYS MODERNIŠKA TILTĄ 
PER NEVĖŽĮ

Susisiekimas panemunių 
tarp Kauno—Jurbarko nuo
lat darosi gyvesnis, ypač jis 
pasidarys reikšmingas da
bar, kai pradėtas tiesioginis 
autobusais susisiekimas su 
Klaipėda. Susisiekimo mi
nisterija rengiasi dar siaiš 
metais ties Raudondvariu 
per Nevėžį pastatyti moder
nišką pastovų, naujos kon
strukcijos tiltą. Darbus ma
no pradėti ir gal baigti šiais 
metais. Tiltas kainuosiąs a- pie 600—800.000 litų.

Švenčionyse “Ryto” gim
nazijos namuose įvyko lietu
vių mokytojų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 52 lietu
viai mokytojai iš Vilniaus ir 
dalimi iš Balstogės vaivadi
jos. Aptarta lietuviškų mo
kyklų reikalai ir išklaiisyta keletas pranešei!;‘ Ypatin
gai akcentuota į tai, kad tė
vų komitetai rūpintųsi regu
liariu mokinių tankvmusi į 
lietuviškas mokyklas.

Paaiškėjo, kad Švenčionių 
apskrity dabar yra 50 lietu-' 
vi.Škų mokyklų su 1658 mo
kiniais.

Be to, viršaitis, jo padėjė
jas ir teisėjas išrinkti lietu
viai, o atstovas i apskrities 
tarybą — žydas. Nė vieno 
lehko į atsakotningą vietą. 
Toki ten jų ir 9,000.Lietuviai panelė Elena Šlapelytė ir p. A. Juknevičius šiemet baigė Vilniaus teisių fakultetą., Ąbu. įgijo teisių magistro titulus.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
AUGA

Liepos 7 d. Vilniuje įre
gistruota bedarbių 2274 vy
rai ir 1068 moterys, iš viso 
3.342, t. y. 174-ais daugiau, 
kaip vieną savaitę anksčiau. 
VISIŠKAS LENKŲ PRALAIMĖ-

Lenkams, pasirodo, ne vi
sur pavyksta lietuvius pri
spausti. Pav.. jų laikraščiai 
rašo, kad Rodunės valsčiuj 
(Lydos apskr.) yra 9,000 
lenkų, 2,(XX) lietuvių ir 1,000 
žydų, taigi iš 13 valsčiaus ta- 
rybos atstovų turėtų 10 len
ku. 2 lietuviai ir 1 žvdas.

Mes neabejojame, kad len
kams viešpataujant ir esant 
minėtai statistikai tikrai, tas 
valsčius “išrinktų” vienus 
lenkus. Kaip yra iš tikrųjų, 
galima suprasti iš to, kad 
nežiūrint lenkams palankių 
(jėga palaikomų) apvstovų, 
tame valsčiuje į tarybą iš
rinkta 4 lietuviai ir 2 žydai.

VILKAI VILNIJOJE

Vilnius.—Laikraščiai pra
neša, 
niaus 
vilkų, 
jams
nuostolių, 
taip pat gyventojai.

M TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINCLI8, baltais viršeliais___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.—______   $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais --------_į$1.00
MAŽAS NAUJA8 AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais_____________________ . ... ... . .50
. _ ______ * -'-L- ---- 1-------

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu: '"

"DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 Vest Broadvay South Boston, Mass.

tai nustojai daug malonių valan
dų.

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus.

Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai. t

Latvijoje Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur ufaie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. z

Adresai: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”

■J. '■

T'
; ĮVAIRIOS KNYGOS -p .:

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun; Jėzuitas F. Cozel__30c.

Hucklebprry Finas—labai į- 
domi apysaka ... ...... 75c.

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

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

» • • j J »
Auksinio Obuolio Historija 

(Graikų Mythologijos Žiups
nelis). su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ I

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas 46c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas..__25c.
Vaikų Darbymečiui — Rip- 

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj------------------------------15c.

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

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

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

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido « 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________40c.

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

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis__15c.

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

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys ___ i_____ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio ;_ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis --------------------------- 10c.

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

Maldos Galybė. Istoriikas 
piešinys IV-to šimtmečio krt- 
cščionybės. Lietuvių kalbon 
Šguldė P. B. ---------------------25c. i

L •*. A 0

Anie Apdraudą. Paraše J. 
S. Vasiliauskas ____________  5c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas_50e

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas   10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerbtis______________ 40c.

Gamtos 'Pradžiamokslis------»
Dr. A. Vileišis____ __________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti? Parašv 

, negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas.—50c.

Mūsą Laiką šventoji, šv. 
Teresėj Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Verte Juozas Stan
kevičius ______________ _____35c.

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

Gyvenimas šv. Stanislovo ' 
Ęostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.______20c.

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

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

Vienuolinė Luomą,
Kun. P.

Vaiką
veikslais

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

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevieius ______________ 40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys _.50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_______________ :_________ 40c.

Mūsą Dainiai. Paraše Ka
zys Puida ------------------------ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa-
i vėikslėliais________________ 20c.

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

Europos Istorija. Vertė J. 
kndziulaitis________________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GHiukingas Vyras—2 aktų 

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

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

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

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

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa- 

Irašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
žydų Karalius — drama 4 

aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ____________________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.________ 10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas______10c.

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 akttj ; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________ 65c.

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

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto- , 
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________ 50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________ $1.00
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JAUNIMO DARŽELIS
Šį skyrių veda ANUFRAS

Sveiki gyvi. Dėdė Anufras kalba. Klausykite. Ar girdėjote apy
saką apie NARSŲ STRAZDĄ.

Kartą katinėlis rado krūmuose juodojo strazdo lizdą? Iš lizdo ky
šojo penkios mažytytės galvelytės. '

“0 dafear tai jau gardžiai pavalgysiu,” tarė sau vienas katinėlis. 
Katinėliui net akys sužibo. Buvo jau betveriąs paukštelį. Tik 

purpt atskrydo paukštelių motinėlė. Ji šoko ant katinėlio ir pradėjo 
kapoti snapeliu į galvą, į snukutį, į akis. Katinėlis pamiršo ir paukš
telius ir galvatrūkčiais bėgo į namus. Strazdas ir jo mažutyčiai džiau
gėsi nugalėję priešą.

I

“KAD TURĖČIAU”
Tankiaį mes išgirstame panašų išsireiškimą. Vieni ir kiti sako: 

“KAD TURĖČIAU.” Rodos, kad žmogui neužtenka. Vis nori gauti: 
“DAUGIAU, DAUGIAU, DAUGIAU.” Ar kada nors užteks? Tur 
būti niekados. Jeigu atrastume ką nors, kuris laikytūsi ilgai, tuomet 
galėtume pasidžiaugti. Tame ir nelaimė, kad visi šaukia ir ieško da
lyko, kuris yra tik trumpalaikinis. Ieškokime dalykų, kurie ilgiau pa
būna, kurie savyje neturi sugedimo, persimainymo. Pamatę kaip visi 
šio pasaulio dalykai yra trumpi mes tikrai galėsime savo širdyje su 
šuktlsu Šv. Pranciškų: “DAUGIAU. DAUGIAU, DAUGIAU!” Ko? 
Tikrosios meilės. Tikrumo, Amžinumo.

Kunigas Jonas B.

“MAMYTE, 'AŠ TAVE MYLIU”
Kas nemyli savo mamytės? Manau retas vaikelis atsirastų, kuris 

su panieka ar be meilės žiūrėtų į savo brangiąją motinėlę. “Aš my
liu... 1...labai myliu tave motinėle,” mes tariame tankiai į savo mamy
tes. Mamytės piluiausiai užlaiko mūsų tartus žodžius giliausiai savo 
širdyse. Vien tarimas žodžio “MYLIU” atidaro jos motinišką širdį, 
sujudina jos motinišką jausmą ir paskatina ją daugiau mus mylėti ir 
dėl mūsų pasišvęsti.

Abrahomas Lincolnas sakė, kad: “Mano mamytė tai buvo mano 
Angelas Sargas.” Turbūt jis pilnai suprato motiną. Klausimas tan
kiai gali kilti įTnunyse. “Kaip aš žiūriu į savo mamytę?” Ar ji mano 
yvenimui yra artima?
“Mamyte, aš tave myliu/’

Steponas Rakauskas (Balt.)

LAIMĖS DANGUS
Jėzau, Tavoji man širdis tebus
Žemės kelionėj vien laimės dangus.
Jojon žiūrėsiu, kada ilgesys 
širdį varguolę mano bekankins.

Kas Tu man būsi, kaip Tau pasakyt,
Kokį Tau vardą aš duoti galėč 
Motina? Tėvas? Ar draugas gal tas, 
Kuris savo meilėj mane tesupras.

Bet man jau permaža kilniųjų vardų...
Iš jųjų Tau vardo išrinkt negaliu.
Tu esi didis, taip šventas, galingas...
Kas.Tave m\Mi—palieka laimingas.

Kas man ši žemė prieš Tavąjį Veidą,
Kas tieji žmonės, kuriuos aš apleidau.
■Tave pamilęs vien laimėj skęstu...
Kokį gi vardą Tau duoti galiu?”

(L. B. iš “žvaigždės”)

“GERAI. NUEISIU MAMYTE”
“Kaip jaučiuosi nuvargus,” tarė Jonelio Bakūno mamytė sėdėda

ma prie stalo. Būva galima matytais jos veido, kad dienos namų 
ruoša labai ją nttvargino. Ką padarysi, motinos darbas sunkus, nu
varginantis, dirksnių įtempimo pilnas. Nenuostabu, kad kartais ma
mytės. nutįsusios, parodo karksėtomis susierzinimo žymę. Geriausiai 
pasakė žymus mokslininkas La Partemier, kad motina yra brangus 
auksas, kurį mes nemokame apkainuoti. Tankiausia mes per vėlai pa
matome motinos vertę mūsų <?yvet:ime.

Niekas negirdi, kad motina nusiskusti] kitam savo sunkius kas
dieninius vargelius. Jos sunkumus ir gailesio ašaras nušluosto vaike
lių švpsojantieji veideliai, jų malonumas ’ir mandagumas. Ar kada 
nors, netyčiomis, pastebėjai motinėlės akis, kaip jos atydžiai, bet su 
didžiausiu džiaugsmu seka tave, tavo judėjimus, tavo žodžius. Kodėl? 
Ji tau pasako: “Kaip jaučiuosi nuvargus.” Ji tą pasako ne. žodžiais, 
ne darbais, bet jausmais. Ji nesisako ne dėlto, kad ji gėdintųsi, bet 
kad kas kitas nesužinotų. Ji nuvargus,'ne dėl savęs, bet dėl tavęs, 
vaikeli.

Kelis sykius tu jai tarei:"“Gerai, nueisiu mamyte. Aš padarysiu.”

— Šiandięną-aš Viešpaties laukiu namuos,
I-įeinant man tarė kaimynas.*— Smiltimis nubarsciau takelius ir

ilauktuvės languos< padėjau vazas rožių ir jurgynų, kad Viešpats išvyst, kad Jo laukia šis namas ir priim kaip brangų keleivį.: Kad vartai šio kiemo • • : ?visad atdaryti Brangiąjam Praeiviui. Žiūrėk, kaip aš išpuošiau savo lauktuvęl.. Stalai malevoti, suolai nebsupuvę — šilkais jie nukloti!..
Negėda bus Viešpatį mano 
pakviesti prie stalo, 
ir vaišint jį sodų išsirpusiais vaisiais 
ir varvint į taurę geltoną midutį,- 
prisėdus ant suolo.
Švariai numazgojau dulkėtus langus, 
nuo sienų nušluosčiau voratinklius baltus, 
o žemėj pabėriau lelijų žiedus 
ir patiesiau divonus minkštus, 
kad Jojo nuvargusioms kojoms 
nebūt šnekučiuojant nei šalta. 
O čia, štai ant sienos, 
tarp ąžuolo lapų ir lauko lelijų, — 
tai Viešpaties biustas, 
Kurs kilnina širdį žmonijos!. . 
Palaimintas tarnas, 
kurs kambarį savo Juo puošia... 
Supras, kad šią puotą 
iš meilės Jam ruošiu.
O vaakrą, vėjui nutilus, 
praversiu aš kambario langą 
ir, sode lakštutei prabilus, 
įleisiu pušynų dvelkimo srovelę 
Į angą.
Rausvai suliepsnos vakaruos padangė 
ir gęstanti saulė languos sužibės.

- Atplauks Jis tuomet spindulių užliliuotas, 
susnūdusių girių gražiai apdainuotas,
ir tars Jis įeidams pro angą:
— Palaimintas tas, kuris laukia manęs! 
O ne! Neapvilsiu aš Viešpaties savo! 
Ramiai Jis i namą įžengti galės 
ir atilsį gauti.
Kad lūpų pavilgyt negavo — 
Jam širdį dėl to neskaudės!
Juk visa, kaip rojus! Lyg nuodėmės niekad

- čia būti nebuvo!..
Ir kas gal tikėti, 
Kad šita buveinė" priskretusi buvo 
ir teko jos sienoms pelėti ?!
Ne vienas praeivis suklysti juk gali, 
kad rūmai tie dūmų nematė 
ir juos’ tegyvena Karalius 
perlais ir žemčiūgais sagstytas. 
Bet daugel reikėjo man triūso padėti, 
kol laužas pelūdės tuo kambariu virto, , 
kol galima buvo viduj įžiūrėti, 
kad šitoj buveinėj gyventi man skirta! 
Nuvargo man kojos bebėgant per dieną.. . 
Va, pirštus sukruvino šukės 
ir odą numovė...
Svyruoja galva man nuo darbo ąpsvaigus! 
Reikėtų nors vieną minutę prisėsti..
Oi, sunkią man pareigą, Tėve, užkrovei! 
Su tekančia saule šiandie atiskėliau 
ir namą tvarkyti pradėjau. 
Neteko nei vandeniu lupti pavilgyt... 
Sušilęs vis dirbau ir dirbau, 
ir štai dar nespėju! 
Ir kartais man sudreba širdį, 
Ar tik besuspėsiu? 
Nes saulė dausas jau pravirkdė 
ir ilgą pavėsį nupynė. 
O daug dar atlikti man reikia... 
Parengt vakarienė, gulyklą išplauti, 
ir pats dar nuplyšęs, 
be rūbo geresnio...
Sunku bet smagu yra Viešpaties laukti!

/

*
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sitaiko ant akiu blakstienų* * * 
(vokų).

Rožė atsiranda dažniau
siai ant veido (nosis, rečiau 
skriaustu, ausų). Gali ji 
prasiūti ir nuo ranku ar 
kojų arba bent nuo kurios 
kitos vietos. Nuo veido ligai 
nesunku pereiti i smagenis. 
Tada ji ligoni Į kapus nu
varo.

Ligonio liežuvis dažnai 
gleivėmis aptrauktas, baltas, 
siūlės tirštos.
pagenda: dažniausiai kieti, 
bet gali atsirasti ir skystavi- 
mas.

Liga laikosi paprastai 4-5

i

laikyti ligą nuo žengimo td- 
linu. Bali gi židini storai* 
patepti porą kartų per 
ra ichtyolo tepalu 
Lditvoli 10%) ir ap 
iStinkesniais atsiti 
Kreiptis prie gydytojo. Š 
dien nuo jos yra ski 
Skiepų įleidžiama po Į 
arti ligos užimtos vii 
Negaišti lakiu su aušo 
burtininkais, užkalbinėtoji 
ir iktokiais apgavikais.

t 1 , .
Viduriai irgi žčs daigai, gyvūnėliai nebij< 

šnabždėjimo, bet bijo stiprių, 
vaistų. kurie juos užmuša ir. 
tuo pačiu ligą‘sustabdo; ■ 

1\ K-viči
U'N.RUj

¥

Ivų

t*

APIE ODOS LIGĄ—ROŽĘ

Rožės liga yra nuo labai 
senai žmonėms žinoma. Ir 
šiandien apie' ją, ypač so
džiuj daug gali išgirsti įvai
rių kalbų,-daugiausia niekų, 
kaip tam ar kitam “pama
ži jo,,K užkalbėjimas, o tas vėl 
susirgo rože nuo išgąsčio. 
Žmonių nusimanymu, dak
tarai, girdi, rožės nepripa
žįstą ir nemoką jos gydyti. 
Todėl mūsų žmogus, susir
gęs šia liga, kreipiasi grei
čiausiai pas užkalbinėtoją ar 
kitokį apgaviką. Tat gal 
pravartu bus čia tarti kele
tą žodžių apie tai, kaip gi iš dienas, paskui savaime pra- 

- tikrųjų yra su rože, kas tai 
per liga.

Rožės liga yra tai (iširas 
ir skaudus su karščiu odos 
uždegimas. 
uždegimo yra paprasta aki-j 
mi nematomi mažyčiai gy
vūnėliai, bakterijos, ligos 
daigai. Tie gyvūnėliai turi] 
sau ir atskirą vardą, būtent: 
streptokokai. Tie streptoko
kai įsiskverbia žmogaus kū
nan, sukelia uždegimą ir to
kiu būdu atąiranda rožes li
ga. Ištirta, kad ligos daigai, 
streptokokai, pro sveika oda 
negali įlįsti kūnan. Bet už
tenka mažiausio odos įdrės
kimo, sužeidimo, nubruoži- 
mo — ir jau streptokokai 
pro sužeistą odą prasiskver
bia kūnan. Patekę kūnan 
tie gyvūnėliai pradeda smar
kiai veistis ir po poros die
nų toje vietoje atsiranda jau 
rožė. Taigi, kaip matome, 
rožė atsiranda visai ne nuo 
išgąsčio, kaip daugumas mū
sų žmonių mano. Gal nėra 
pasauly tokio žmogaus, kurs 
nebūtu nė karto nusigandęs, 
o rože tuo tarnu retas teser-1

ga.
Ligos pradžioje dažnai su

krečia šaltis, retkarčiais li
gonis nusivemia. Susirgusi 
odos vieta, dažniausiai vei
das, patinsta, skaisčiai pa
rausta, paviršius blizga, 
kraštai ryškiai apibrėžti nuo 
sveikos odos. Prie to prisi
deda skaudėjimas, ūmai* vi
same kūne atsiranda karštis. 
Odą palytėjus skauda tik 
ten, kur yra raudonumas. 
Rožės raudonumas yra ne 
tamsus, bet skaistus. Tini
mas ir raudonumas nestovi 
vietoj, bet slenka vis tolyn, 
gali kartais pereiti per pusę 
kūno. Yra pv. rožė si anka- 
nė, kurios veido vietos, apei
na visą galvą, iuslenka ant 
kaklo, krūtinės, pečių, gali 
nusileisti ant ranku ar ko
jų. Taip kad pirmykštėje 
vietoje liga jau pasibaigė, o 
ant kojų ar rankų tik pra
sideda. Yra dar pūslėtoji 
rožė, kuri pasireiškia tuo, 
kad odoje atsiranda dides
nės ar 
šviesiu 
viduje.
si randa 
sutinimo vieta yra kieta, da
lis odos apmiršta. Turime 
tada reikalo su rožės gan
grena, kuri dažniausiai pa-

*

deda nykti, taip kad lengvo
ji rožė pereina negydyta. 
Sunkioji rože tęsiasi 15-18 

*dienu. Reik tada kreiptis 
Priežastimi to)”’'" S.'dvto.j.H Pasibaigus

i rožei toj vietoj gali atsiras
ti votis. Ypač pavojinga ro
že vra kūdikiams; rotai ku
lnis išeina gyva* iŠ .-os na- 
’gų.
1 Yru lai u p!; rečiu m liga. 

Galima sirgti ja kelis kart 
gyvenime. Geriausia, žino
ma. nesigirti ne karto. Tam 

visokios žaiz- 
od os suza- 
ližlaikvi i:

tikslui reikia 
dos. midrėskimai.
lojimai švariai 
nuplauti tuojau
patepti jodina. apnšti. šva
riai užlaikvkite nagus.

• . I

Kas dėl rožes gydymo, tai j 
reikia jodu (iš vaistines) j 
plačia juosta (apie V/g 
skers piršto) patepti aplink 
židinį sveiką odą. tikslu su-
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LIETUVA
ri:i: jiambikgą

Ant isti-iŲ populiarių la
Nopalyuiiir.tua.s švarumas fr 
[•:itarn:ivinins visose klesoso
Savail iniai išplaukimai- 

$203
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-eia klesa.

Pinigus persiunriam greitai iri 
ž<:noir.i< ratoinis.

I >ol sugrįžimo h-iilituų ir kitų 
inforn’.a<-i.ių klauskit pas vietos J 
agcnius arba pas /

Hamburg-American line!
209 Tremont St., Boston, Mass,i

j

I

►-

S
ime

Senai mes. kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
(urime kelias oi ganizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausiniu lik ligi šiol nolurėjomc tokio laikraščio 
kuriam rūpėtu vien Vilniaus reikalai, bet. jau su
laukėme

I. i

“MŪSŲ VILNIAUS.” kuris rašo tik apie -į 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir anie kitas 
Viliu nuli labiau susirūpiiumias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS’* trumpai ir aiškiai patie- ] 
kia visas žinias iŠ Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- ą 
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus. -t -3

“MŪSŲ VILNIUS*' daugybe iliustracijų pa- į 
rodo, kaip gyvena lenki] okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos. ♦,“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais IJausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS** visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artimą ir brangi mū- a 
sų pavergta sostine.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, > 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai,.ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą jr jo reikalus./ JT

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

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

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

“MŪSrVTLNIAUS
vės Al. 61 Lithuania.
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L. Vitkauskas

Su Dicv! Kita savaite pasikalbėsime.

i

Kmj» J. Auiitikalnii
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GRANDINĖMS
Man teko kiek laiko gyventi Škotijoje su savo tautos žmonėmis— 

lietuviais. Aš mokiau jų vaikus gimtosios kalbos ir kitu mokslo da
lyku.

Škotai yra Įpratę metinėse šventėse duoti dovanų savo artimiesiems, 
geradariams. Net ir neturtingieji žmonės duoda dovanų. Tuo būdu 
jie reiškia dėkingumo ir prielankumo jausmus.

Buvo Naujų Metų šventė. Tai mano mokiniai — visas jų būrys — 
susidėję nupirko man mažą dovanėlę: paprasčiausią odinį grandinei] 
laikrodžiui. Vaikučiai didesnės dovanėlės parūpinti neįstengė. Bet 
toji dovanėlė buvo man labai brangi, didelė. Nes ji buvo parūpinta 
gryniausių, geriausių širdučių.

Aš tebenešioju tą grandinei] prie laikrodžio. Ir kiek kartų aš 
pasižiūriu į grandinei], tiek kartų aš atsimenu vaikučių gyvai spindin
čias akutes, skaisčius veidelius, tylias šnekas — vaikučių, kurie teikė 
man savo dovanėlę — odinį grandinei]. Aš labai branginu tą grandi- 
nėlj. Aš juo didžiuojuosi. PASTABA: Šis kūrineiis-eilėraštis parašytas be formos ir neturi 

sklandumo bei elastingumo. Tačiau jis yra svarbus tuo, kad jo auto- 
ritis yra buvęs uolus .socialistas, paskui perėjo j tikinčiųjų eiles ir bu
vo karštas idealistas bei narsus Kristaus kareivis. Šis kūrinėlis rodo 
autoriaus atgailą, nusižeminimą ir teikiama Kristui garbę, kuomet, 
ruošėsi J j sutikti, prispaustas sunkios ligos. Jis mirė a A kati turėda
mas vos 21 m. amžiaus. Tai, mat, koks gražus pasiruošimas į amži
nąjį gyvenimą.

mažesnės pūslės su 
ar rausvu skystimu 
Pūslėse neretai at- 
pūlių. Kitą kartą'
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- PRENUMERATOS KATNA: 
Amerikoje metams............... $4.50
Užsieny metams..................................$5.50
Vieną kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00
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PAVYDAS
Sakoma, kad tarp kitų 

L kliūčių mūsų išeivijos pažan- 
g goj žymią vietą užimąs pa- 
Įį.vydas. Rodos, kad priekaiš- 
į tas tai negražiai ydai yra 
Ugan teisingas. Dar kiek se- 
|itiau Lietuvoj buvo nusi- 

skundžiama, kad pavydas 
įjfrrp ūkininkų buvo gerokai 
h paplitęs. Jei tik katram ūki- 
pūinkui geriau sekdavosi ūkis 
; vesti, žiūrėk, jau kaimynas 
r pridirbdavo jam visokių 
įnuostolių: ar arklą sugadys, 
C -ąr plėškes supj austys, ar 
r vištas užnuodys. Pirklyboj 

ąrpramonėj tas pats: kai tik 
•"•katras pradėdavo kiek pra- 
t, lobti, tuojau prasidėdavo 

boikotas. šmeižtai, įtarineji- 
Kinai. Pavyduoliai sakvdavo:--"K. »

L Jfeam jis turi pralobti ? Nė 
man, ne jam, lai būna toks 

y skurdžius, kaip ir aš.
kad toji nepagei- 

Fuaujama yda persikėlė ir A- 
, merikon. Ir čia biznieriai iiu- 
^Aiskundžia, kad jeigu jiems 
į.ŪepavĄ'ksta pažengti, pra- 
Ltarpti, tai daugiausia dėl sa- 
( vo brolių lietuvių pavydo, 
j Greičiau eis pas svetimtautį, 
sašegu duos saviškiui uždirbti, h % r-« . • - -įveikime.
dės uoliau tautai darbuotis, .tininkai veidmainiauja.

mo į žmonių tarpą. Pavyduo
liui jis neatneša nė mažiau
sios naudos, nes kitiems 
kenkdamas, pats nė kiek ne
pratarusia.

Pavvdas labai nekultūrin- v

ga yda. Pastebėta, kad dau
giausia jo randasi pas neap
šviestus žmones. Turėdamas 
tiek neigiamųjų žymių, pa
vydas 
čiausia 
ei vijos 
isigvti 
vardą.

turėtų būt kuogrei- 
pašalintas iš mūsų iš- 

norime 
tautos

tarpo. — jei 
kultūringos

K.

Iš Didelio Rašto 
Išėjo į Kraštą

“Tautos Kelias,” Lietuvos 
tautininkų ištikimas- tanias, 
keleivišku būdu puola kata
likus profesijonalus užtai, 
kad jie platina katalikišką 
spaudą. Tautininkai, matyt, 
užsispyrė Lietuvą padaryti 
antra Meksika. Jie nori, kad 
katalikai skaitytų ir platintų 
jų masonišką spaudą. Tau
tininkų spauda yra pavojin
gesnė ir už atviių bedievių

■Dabartinis Anglijos minis- 
terių kabineto pirmininkas 
Ramsay MacDonaldas, kuris 
sudarė vyriausybę laimėjus 
parlamento rinkimus Darbo 
Partijai, yra viso pasaulio 
susidomėjimo asmuo. O juo 
labiau, kad Anglija savo ga-. 
lybe vaidina didelį vaidmenį 
tarptautinės politikos bėgy
je. Be kitų dalyku, MacDo
naldas įdėjo viename anglų 
laikraštyje šitokį straipsnį 
apie netolimą Europos atei
tį. Jis rašo:

“Prašo manęs parašyti, 
kaip įsivaizdinu pasaulį po 
10-ties metų. Problema la
bai įdomi, bet atsakymas, 
deja, sunkus. Labai ilgai 
užsiiminėjau visuomenišku 
veikimu, kad galėčiau priei
ti prie išvados, kad būtent 
tuomet, kai mes turim visus 
įrodymus manyti, kad gali
me laukti ramaus vystymosi, 
duotojo klausimo aplinky
bės susideda taip, kad mūsų 
pastangos eina niekais. Bet 
to nežiūrint, svarbūs keliai, 
kuriais eina dabartinis ūkio 
sutvarkymas, rodosi turėtų 
būti aiškiai pažymėti. Viso 
pasaulio pramonė yra pada
lyta dabar plačiais ekonomi
niais plotais, kuriuos kon
troliuoja skaitlingi sindika
tai (Sąjungos, draugijos) 
nepripažįstančios jokių ribų 
bei rinkų ir valdančios dau
gumos milijonų gyventojų 
gyvastimi.

Laisvojo tautų apsispren
dimo obalsis įsigyveno 1914 
m. Tas obalsis bus pakeis
tas daug svarbesniu postu- 
liata, būtent, siekti laisvojo 
individualio apie save ap- 

t 

sisprendimo. Jeigu kalbama 
apie politines problemas, tai 
aišku, pirmiausia kyla klau-

. « J • *.< -

siinas, kaip atrodys Tautų 
Sąjunga 1940 metais. Tai 
priklauso nuo to, kokią mo-

♦ • .

ralę ir politinę jėgą įgys tuo 
laiku antraeilės Europos 
valstybės.*) Jeigu joms pa
vyks Genevoje įgyti tikrąją 
jėgą, tai Europą paversti 
Suvienytomis Europos vals
tybėmis nebus jokių kliūčių. 
Bet jeigu toms valstybėms 
to nepavyks atsiekti, o di
džiosios valstybės ir toliau 
viešpataus Genevoje ir nau
dosis Tautų Sąjungos me
chanizmu pirmiausiai sa
viems reikalams bei ves ego
istinę politiką—padėtis pa
siliks dar labiau supainiota 
ir neaiški.

Didžiosios valstybės steng
sis palaikyti taiką, nes nuo 
to priklausys jų viešpatavi
mas, bet neįdės jos į tai sa
vo aktyvumo. Tos valstybės 
gyvens taip, lyg giminių va
dai, įrodydami daugumui 
tautų kaip joszturi valdytis 
ir palaikyti tvarką. Iš ki
tos betgi pusės jos užlaikys 
savo inicijafyvas primesda- 
mos kitiems savo valią. Tai 
nepranašauja ! padėties už
tikrinimo.

Iki kol Amerika neįstos 
Tautų Sąjungon, iki tol su
tvarkyti ir nustatyti Euro- 
]>os padėtis bus sunku, tie
siog negalima. Pasaulis yra 
taip mažas, kad nė vienas 
susipratimas, taika, kurios 
nepripažintų nors viena di
desnioji valstybė, negali už
tikrinti laisvės 
Europos apie 
sprendimo.

ir laisvojo 
save apsi-

*) Iš to matosi, 
bent teorijoj pripažįsta antraeilių 
valstybių reikšmę politikoje, nors 
iki šiol pirmuoju smuiku griežia 
tik didžiosios valstybės.

MacDonaldas

’as pats matosi ir viešame spaudą, nes pastarieji aiškiai 
— Tegu tik kas pra- pasisako esą bedieviai, o tau- 

■ Jū- 
yra panašūs į mūsiškius san- 
dariečius, tik yra gudresni ir 
turi vadų. Sandariečiai va
dų neturi.

Kas seka Lietuvos spaudą 
gali aiškiai suprasti, kad 
Lietuvos tautininkai visą po
litišką išmintį ir energiją su- 
vąrtoja kovai prieš katalikus 
ir jų organizacijas. Tai bū
tų didžiausia klaida platinti 
ir remti priešingą katali
kams spaudą.

A.

■feoj atsiranda blogos valios 
f/Chikdytojų, kurie išranda 

^šiokią bei tokią priekabą, 
L kad tik geram darbui paken-_
e kus. Tai tas, girdi, nemokti 
fc veikti, tai užimą kitiems tin-^ 
£ Iramą dirvą, tai jo darbas e- 

-sąs netobulas. Bet. ištiesi], 
tie priekaištai grynai vaikiš- 

JkL Jei jis nemoka veikti, tai 
pamokink, geriau už jį 

likdamas. Jis kitiems tinka- 
dirvą negali pilnai užim- 

■ftr Stok šalia jo ant tos pa- 
dirvos ir tau bus vietos 

amai. Dirbk tą patį 
ir sužadinsi sveiką 

peticiją ir tuo būdu dar
ai išeis tobulesnis.

avydas labai žemos n“i- 
|es yda, šlykšti, kenksminga 

ei ir pačiam pavy- 
iuoliui nenaudinga. Įstabu, 
j&d pavyduolis niekuomet 
ifeprisipažįsta prie pavydo., 
^Kenkdamas artimui jis nie- 
icatlos nesakys, kad tai daro 

pavydo, išras kokį kitą pa- 
flgteisinimą. Tur būt jis paVs 
l^rmatyjasi tokio žemo tiks- 
fcir paniekoj jį laiko. Vi- 
jmbmenei pavydas tuomi 
^toksmingas, kad paraližuo- 

ir stabdo visą pažangą ir 
^tkėša labai neskanaus jaus-

GERAŠIRDE

J. K u z minas

NAŠLAITE

Ant lauko auga 
žalia eglaitė, 
viena ji auga, 
viena siūbuoja.

Kaimely auga 
jauna našlaitė; 
viena ji auga, 
viena verkuoja.

Drasko eglaitę 
Šiaurės vėjelis, 
spaudžia našlaitę 
didis vargelis.

i •/ ► r

Nėra eglaitei 
kitų eglelių 
nėra našlaitei 
tikrų tėyelių.

Buvo sau vieną kartą tokia, mūsų lietuvaitė, 
geltonkasė mergaite, viena iš tų mergaičių, ku
rios turi tik — širdį — ir beveik viską.

Visi ją džiaugdavosi. — Kokia tai aul^so, ko
kia gera, dora mergelė, kūdikis. Ištikrųjų tas 
dideliai laimingą gyvenimo loterijoje bilietą iš
loš. kurs kuomet tą šimtažiedį apsives.

Kūdikis laimingai augo, kūnu ir dvasia sti
prėjo, tarpo, o iš pat mažumėlės nuolatos trokš
davo daryt gerai.

Su motina pasivaikščiot eidama ir kelyje el
getą pasitikusi, tuojaus prisispyrus neatlaidžiai 
prašydavo ir turėdavo išgauti kokį centą, ir jį 
vargšui elgetai duoti. Net motina, kuri ir pati 
buvo moteris gailaširdė ir visuose vietiniuose 
šelpimo komitetuose kasmet darbuodavosi, apie 
ką net laikraščiai skelbdavo, ją turėjo prieš per- 
didelį neapgalvotą išlaidumą persergėti, perspė
ti. — Žmogus širdimi turi netik jausti, bet ir 
skaičiuoti. Skatikas prie skatiko ir susidaro krū
velė. Jeigu elgetai kiekvienas išmaldą duotų, tai 
trumpu laiku elgeta mūrų namų savininku pui
kiausioje miesto gatvėje taptų ir visokias Vies- 
pąties Dievo malonės nustotų. — Atminkime — 
kad geriausiu, kaip kurių žmonių turtu yra kaip 
tik jų skurdas.

Panelei įėjus į metus ir subrendus. Daugy
bė jaunuolių jos tėvų svetinguose namuose pra
dėjo nuolatos lankytis.

Dailiąją gražuolę visi gerbė, už jos meilų 
melsvų akių žvilgsnį kiekvienas buvo pasiryžęs 
laistyt kaip tebiso pilka, įgudusia ranka pa
mušta... Dieve, kiek tai intrigų buvo ant pia
nino skambinant kad jai gaidas perversti, arba 
žaidžiant rakietą paduoti. Jos plaukai rodos

■'•••-v'--;...

iiir, fTilfTtigihrfįnTWT.
Tiesa, manau, kad maža 

yra vilties įtraukti Ameriką 
Tautų Sąjungon artimiau
siame dešimtmetyje, bet ne
žiūrint to, Suvienytosios 
Valstybės arčiau ims daly
vauti Tautų Sąjungos Veiki
me. Jūrų laisvės išsprendė 
mas bus išrištas Amerikos ir 
Anglijos susitarimu ir tai 
prives prie tolimesnio’Euro- 
pos ir Amerikos susiartini
mo.

Nepraeis nė dešimties me
tų, kaip Vakarų Europos 
tautos susidurs su visa eile 
painių klausimi], santykyje 
su Rytų tautomis. Beveik 
nieks neatkreipė domės į tai, 
kad ačiū begalo trumpare
gei politikai, kurią vedėme 
per paskutinius keturius 
metus*) rezultatas yra tas, 
kad Rusija nukreipė visą 
savo dėmesį į Rytus. Rusija 
daro į Rytus be galo blogą 
įtaką, o mes netik tam padė
jome, bet kaip ir patys už
mėtėme jos (tos įtakos) po
litikai nepalankų vystymąsi.

Didžiausia, prieš mus sto
vinti problema, tai klausi
mas kokiu būdu pereiti be 
skausmų ]K>r tą laikotarpį, 
kuriame iki šiol santykiai 
tarp Vakari] ir Rytų buvo 
rišami ginklu, dabar pasi
keis į sulyginimą Rytų su 
Vakarais.

-Sovietų Rusija mėgina at
sakyti į tą klausimą revoliu
ciniu judėjimu, arba pasku- ' 
tiniam atsitikime primesti 
revoliucinį galvojimo būdą. 
Noriu pabrėžtu. kad Rytai 
pradeda matyti vieną lais
vės stengimosi prie jos iš- ' 
eitį, kad pasakyti Vaka

*) Čia turima galvoje konser
vatorių vyriausybės santykių, nu
traukimą su Sovietų Rusija, su 
kuria prieš tai buvusi valdžioje 
Darbo Partija buvo tuos santy
kius užmezgusi.

Salomėja Neris 

' Šalti keliai, balti k^lipi
Į tolį tiesiaši be galą
Geltonos saulės spinduliai
Viduržiemio sniege sušalo.

Kaip stulpas kryžkely dairaus, 
Kaip žemės vėliava iškelta. 
Ir nieko gyvo — įvairaus.
Tik lygų — balta, balta, balta.

' Balta mirtis, mirtis plačioji 
Dantis sukandus — nebyli 
Parpuolus kojas man bučiuoja: 
“Neik, nejudėk, sustok, palik!”

O neškite, keliai gyvatės, 
Greičiau mane iš balto karsto!
Kur kaitrios dienos, rausvos naktys 
Kvapias rožes po kojų barsto.

(“Ateitis”)

rams: Mes negalime su ju- 
ūiis konferuoti. Jūsų vieš
patavimas ant mūsų turi 
baigtis todėl, kad mes to rei
kalaujam. Mes netikim, kad 
jūs geruoju sutiksite, dėl 
atamainų, kurias diktuoja 
protas ir padorumas. Boi
kotu ir neteisėtumu priver
sime jus sutikti su padėtimi.

Revoliucijai kilus, demo
kratija neranda sau vietos. 
Ji gali vystytis tik taikos 
metu ir normalėse sąlygose. ; 
Netikiu, kad artimiausiame 
dešimtmetyje diktatūros Eu- ; 
ropos sustiprėtų ir netikiu, 
kad jos sugebėtų pakirsti 
demokratiją.

Jeigu Europos demokra
tija suklups, tai tik po smū- ; 
giais, kokius teks pakelti dėl 
taikingo sugyvenimo negali
mumo tarp Vakarų ir Rytų.

Bėgamasai dešimtmetis y- 
ra pilnas pavojų ir renkam ' 
tis atatinkamus kelius rei
kia būti labai toli numatan
čiu. Bet nežiūrint to, aš e-

su tikras, kad artimiausias 
dešimtmetis bus pažangos, 
Europos santykių sutvirtėji- 
mo ir tarptautinio bendra
darbiavimo dešimtmečiu.”

Iš to matosi, kad naujas 
Anglijos vyriausybės galva 
trumpame straipsnyje paju
dino svarbių klausimų, kaip 
tai apsisprendimo tautų ir 
atskirų asmenų, mažųjų tau
tų rolę taikos įgyvendinime, 
Amerikos rolę politikoje, 
santykius Rytų su Vakarais 
ir demokratijos likimą. Per
skaičius šį straipsnį darosi 
aišku, kad MacDonaldas 
galvoja kitaip, negu prieš 
tai buvusi Anglijos konser- 
yatorių vyriausybe, kuri ė- 
jo rankaTankon tik su di
džiosiomis valstybėmis. To
dėl nenuostabu, kad pasikei
tus Anglijos vyriausybei, 
kurioš pryšakyje atsistojo 
demokratiniai sluoksniai, 
susirūpino tuomi netik Eu
ropa, bet ir visas pasaulis.

“Vilu. Rytojus”

žavėjo savo aukso spalvos skaistunru, kaip ant 
šventųjų paveikslų, aureolė.

Galiausia sodno alėjoje kartą du jaunuoliu 
užstojo jai kelią.

Abu su visu tuo meilės apjakimu, kokį tik
ras įsimylėjimas ir meilės aistra duoda, tvirtai 
takelio žvyryne stovėjo.

— Gyvent be tavęs negaliu — sušuko pir
masis. — Būk manąja. Turiu didelį talentą, 
permatoma šviesiausia, laimingiausia ateitis, jį 
trokštu po tavo kojų sudėti, trokštu tau, širdies 
karaliene, paaukoti.

Antras tai girdėdamas, nuliūdo.
— Gyvent be tavęs negaliu! — sušuko. —- 

Bet ką aš tau tokio didžio paaukosiu? Nieko 
neturiu — turiu vos keletą dolerių.

Dailoji panelė susijaudinusi abiejų meilės iš
pažinimo išklausė.

Ir žinoma negalėjo savo laime atsidžiaugti. 
Turėdama tarp daug ir mažai pasiskirti —- nu
ėjo savo širdies patraukimo vedina ir išsirinko 
tą, kas buvo labiau pasigailėjimo verta — ma
žai.

Todėl Viešpats jai palaimino. Su žmogumi 
labai laimingai gyveno, jo ineigas labai padidi
no ir skaitlingos, sveikos, malonios šeimynėlės 
susilaukė, ir dorai išaugino, kuri buvo, jų nuo
pelnais šviečiančios senatvės parama, ir jų si
dabrinių vestuvių pagražinimu,'papuošimu.

Užbaigiant skaitytojui įdomu kas su antru 
šio apsakymo dalyviu atsitiko. Žmogus, kurs 
didelį talentą turėjo, prasigėrė ir blogo įpročio 
įtekmėje ne tik ką nieko nesukūrė, bet tapo vie
nu iš tų nupuolusių vienetų, kurie gatvėje savo 
kloniojimais į nemalunumą įveda. Dėlto toji 
gefkšfrdė panelė,'jau geraširdžia motina būda
ma, kiek kartų gatvėje netyčiomis pripuolamai 
jį sutikdavo, visuomet imidavo krautuvių iška
bas nusigręžusi atvdžiai skaityti. Ir atsižvelg-

>:

nuo kokio tai skaudaus smūgio ir likimo ją tik
rai tas. apsaugojo, kad savo geros širdies patari
mo paklausė.

Kas moka širdimi manyt, jaust ir skaičiuot, 
tas gyvenime visuomet laimės.

Palei W. Perzynskį F. V.

A. P. Č c cho v

MANO “JINAI”

kaiff gegužės saulutė, įsimylėjusius jaunuolius dama į girtuoklį su pasitenkinimu pamanydavo

“Jinai,” kaip autoritetingai tvirtino mano 
gimdytojai ir viršininkai, gimė pirma manęs.

Ar buvo jųjų tiesa ar ne, tik tiek aš žinau, kad 
nepamenu savo gyvenime nei vienos dienos, kad 
nebūčiau jautęs ant savęs josios valdžią. Jinai 
neapleidžia manęs dieną ir naktį: tik aš nedariau 
pastangų mėginti nuo jos pabėgti; reiškia buvo 
tamprus mudviejų tarpe ryšys... Bet nepavy
dėk jaunoji skaitytoja. Tasai jaudinantis ryšys 
man nieko nedavė išskyrus nelaimių. Pirmiausia 
mano “jinai.” nepalikdama manęs dieną ir nak
tį. neleidžia man ką-nors veikti. Ji kliudo man 
skaityti, rašyti, pasivaikščioti, gėrėtis gamta... 
Rašau šias eilutes, o ji kumščiuoja man alkūnėn 
kiekvieną sekundę, kaip senovės Kleopatra tų 
laikų Antonijų, riboja savo guoliu. Kitu atveju 
ji pusti ja mane kaip prancūziška pliuškė. Už jo
sios prisirišimą aš paaukojau jai viską: karjerą, 
garbę, patogumą... Iš josios malonės aš vaikš
tau pusnuogis, gyvenu pigiam viešbuty, valgau 
bala žino ką, rašau išblukusiu rašalu. Deja, ji 
viską besotė suryja. Nekenčiu jos, niekinu ją... 
Senai laikas būtų ftępsį^irti, liet nepei«jisky|i^u 
iki šiol dėlto, kad Čikagos advokatai prašo ketu
rių tūkstančių... Vaikų pas mus kol kas nėra... 
Norite žinoti josios vardą? prašau... vadinasi ji 
— “Tinginystė.”

/
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“Šaltinis”

perknno užmuštų ir 
sužeistų.
Petničionienės už
tai p praneša: už-

Iš Lietuvos

globoje. Tąsyk darbininko

Tačiau ir jis
Tačiau

•) Naudotasi ir citatos imtos iš 
kun. B^Andruškos S. J. “Romos 

»»

O
Giedraičių:

- '•

Šaukėnų v., Beržynų km* 
nutrenkė 2 arklius. Tarp' 
Kurta venų, Šaukėnų it kitOy' 
se vietose nutraukė telefono 
vielas, miškuose išlaužėzdau^^ 
medžių, nunešė silpnegnitjŠ 
namų Stogus. Kai kur /i 
guldė ir išlaužė javus ir sta$į‘~| 
gus potvynis kai kur nune?3^ 
Šįp tiltus, tiltelius bei liepti^.’ J 

•• •
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KĄ TIK IšfiJO Iš SPAUDOS NAUJA KNTGi ,

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
K0N6RESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUCIS, M. I. C. '
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausią nuotikią Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minki* 
tais virięįiais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu: \ j

“DARBININKO“ ADMINISTRACIJA
866 Wert Broadway, Sontlr Boeton, Man.

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- H 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną J 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- J 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo-rt 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu, r j 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- 
čia ir pasakau daug saldžibs ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At-’-l 
lantas, jei tik paborėsi ir Tamstą lankysiu. Be • 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenasi- 
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pftr . 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 ‘U? ’ 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 litrr? 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina "dviguliai. Mano adresas: Duofce- 
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva. ( į

Aš tik teisybę rašau. ' 1
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dieniai* * 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. df. LeO-J 
nas B i s t r a s.

. — ——,
nies kamuolys, praujųšęą 
rastą, (kuriame kaip -g: 
ta padarė skylę), pąl 
Petručionienę ir yėl aul 
per lubas ir stogą islėkįįigj 
Žinoma, stogas nuo ugnift^ 
tuojau užsidegė. PetrU&Į&įjį 
nieuė buvo vietoje negyV$J..^ 
sudeginta. Nuo rankų 
veido jai visas kūnas sudraą-'' 
Lytas. Šiaip nuo kitų 
vietų atšokus tik oda. Mote-,-* 
riškė visa pajuodus kaip 
glis. Petručionis tik pS* S 
trenktas.
stojęs sąmonės, 
jis nustojęs sąmonės, visas 
pajuodęs ir nugabentas į jfe 
goninę. Vienai pašalieteĮ^L 
merginai, tuo kartu 
šiai Petručionių 
perkūnas sudegino tik aM 
kaklo nešiojamą metalinę 
grandinėlę. Ji pati stebūk* 
lingai išlikusi sveika.

Paežerių v. (Vilkavifi^ 
apskr.) Piliūnų kaime pe 
kūnas sudegino J. Raibik 
pirkią.

Užvenčio v., i 
km., perkūnas nutrenkė, 
Bukantą, 16 metų amžiaii%

R• , ."Šaltinio” AdmMrtrtaįH 
______________ / < j;r.- ■;

5 T**?'
jį,—" ~ T 1 ""'■"I
Klęmensas VU nors matė, 

ij kad nepatenkinus karalius 

noro, gali būti atplėšta nuo 
Bažnyčios visa Angliją vie
nok moterystės suardyti ne
sutiko.
Dėl kovos prieš absoliutiz
mą, jau neminint daugelio 
kitų garsių vardų, prisimin
kim tik Pijų VII ir Pijų 
IX. Pirmasis stoja prieš 
Napalejoną, norintį tapti vi
sos Europos monarchu, o 
antrasis prieš geležinį kanc
lerį Bismarką. Abu nepasi
duoda absoliutizmui.

Baigiant išgirsim, ką sa
ko apie popiežių veikimą 
Bažnyčios priešai, protestan
tai istorikai, kurie popiežių 
be reikalo negirs. ’ “Ką ka

Kada XVII, XVIII šimt- 
mėty įsigalėjo kapitaližmhs 
ir išdraskė cechus, tada dar
bininkas pateko į pilną ka
pitalisto priklausomybę.

Darbininkas virto kapitaliz
mo vergu; darbininko liki
mas priklausė nuo kapitalis
to malonės. Kiek kapitalis
tas norėjo, tiek darbininkas 
turėjo dirbti, ir uždarbio di
dumas taip pat priklausė 
nuo jo. Tokioj padėty atsi
dūręs darbininkas materija- 
liai suskurdo ir doriškai nus
muko.

Prieš tokią baisią.^ darbi
ninkų skriaudą vėl kelia bal
są popiežiai. -Ju garsiausias 
Ęeonaš XIII su savo garsią
ja enciklika “Kertini Nova-

SRkNGiiS TMHIBIM
Kas ngdyttj Jumyse Broliai-UiJSii 

čial meilę ir prisirišimu prie gimti 
slos šalelės Lietuvos? Kas nudlit 
laikytų patriotizmų ir kurstytų t
iikiškojo idealizmo ugn|?..

— Tai dar prieš DidijJ Karų 1^5 
čial žinomas ir visų mylimas, dlflelĮA 
paveiksluotas, gražus savaitrgRi?“ 
“Šaltinis.” Jis nori tarnai 
tl visai katalikiškajai visuėmaM 

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lf 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusk 
pių. ir kaštuoja metams Lietnvojė S 
8 litus, o Amerikoje 2 dolerio, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių Į 
kuris jungtų visos Lietuvos stlM 
gavo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs SU “S 
niu,” parašyk laiškų šiuo adr 
“šaltinis” Marijampolė. UtirtiOn 
gausi vienų n-rį susipažinimui nl__
karnai, o susipažinęs daugiau ėu Sfo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.

Žinoma, Čia, laikraščio skil
tyse, nėra galimybės kiek 
plačiau apžvelgti tą milži
nišką popiežių darbuotę ku
ria jie varo jau per du tūk
stančių metų. (Apie tą jų 
darbuotę yra prirašyti sto
riausi tomai). Tad čia turės 
užtekti tik kelių bruožų.

Nerasime mes nė vienos 
gyvenimo srities, kuri nebū
tų surišta su popiežių var
dais. Jie stovi priešaky Ka
talikų bažnyčios, kurios tik
slas yra skelbti Evangeliją 
ir vesti žmones į išganymą. 
Bet popiežiai ne tik rūpinasi 
žmonių išganymo reikalais, 
jie rūpinasi ir visais kitais 

. jų dvasiniais ir net materia
liais reikalais.

Krikščionybės pradžioj, 
kol ligi 313 meti] siautė kru
vini persekiojimai, popiežiai 
turėjo slapstytis, bet jau ir 
tada jie siunčia misijonorius 
į tolimus kraštus skelbti 
barbarams pagonims Evan
geliją ir juos kultūrinti.

Tik kai 313 m. Milano edi
ktų Romos/ciesorius Kons
tantinas Didysis davė krikš
čionims laisvę, tai-tada po
piežiai, išlipę iš katakombų, 
jau laisvomis rankomis pra
dėjo tikrąją, garbingąją sa
vo darbuotę.
1. Popiežiai gelbsti Europos tautas 

nuo barbarą.

Garsiausias ir baisiausias 
barbant antplūdis ant Euro
pos buvo hunų žygiai, veda
mi jų vado Atilos. Atila su 
savo gaujomis ką tik jake
liui rado žmogaus ranka su
kurta, viską kardu ir ugni
mi naikino. “Kur huno ka
reivio arklio koja stojo, ten 
nė žole neaugo”.

Toks baisus naikinimas 
tęsėsi ligi Italijos. Tik Itali
joj vienas žmogus išdrįso 
pasipriešinti sužvėrėjusiam 
Atilai; tas žmogus, be ginklo 
rankoje, visai senas senelis, 
tai buvo popiežius Leonas I 
Jis 452 fru tiesMantua stojo 
prieš laukini Atilą, nugalėjo 
ji daugiau pagalba iš aukšto 
negu savo rimta ir šventa iš
vaizda, ir Atila, palikęs ra
mybėj tuos Romos kultūros 
likučius, pasitraukė atgal.

O paskui didžiųjų tautų 
kilnojimusi laikais, kada ost- 
gotai,-vestgotai, vandalai ir 
kiti šen ir ten slankiojo po 
po Europą, palikdami pas
kui save sunaiikntus plotus, 
popiežiai visomis išgalėmis 
gynė Europos krikščionis ir 

■ jų. kultūrą.
Tik daugiausia popiežiams 

reikėjo paaukot savo jėgų 
kovai su islamais. Ištisus 
šimtmečius, nuo vest gotų 
pralaimėjimo ties Xeres de 
la Frontera 711 m. ligi Vie
nos išgelbėjimo 1683 m. po
piežiams teko budėti, kad 
Islamo banga neužlietų Eu
ropos. Šituo metu atsiminti 
tokiu svarbūs istoriniai įvy-

kiai, kaip Italijos apgyni
mai, ilgai trukusieji Kry
žiaus Karai, Balkanų apgy
nimas, kova ties Lepantu.

Iš jų žymiausias buvo Vie
nos išgelbėjimas 1683 ku
ris laikomas ir visos Euro
pos išgelbėjimu. Šitam mū
šiui su musulmonais Inocen
tas XI paaukojo 1,200,000 
guldenų. Mūsų laikų pini
gais tai būtų 10 mil. litų.

2. Popiežiai kelia mokslą.

Tamsa yra materi j alinio 
dvasinio skurdo šaltinis.

i -

v i 'tilte
gfcšMrto lšheštad visttbtthio 
Bažnyčios sUšįrinkiino Lątė* 
rane (1169), o tam susirin
kimui vadovavo Aleksand- 
ras III. Taip popiežiai rū- 

. pinosi mokslu viduriniais 

. amžiais pravardžiuojamais 
tamsybių amžiais.

i

0 “apšviestosios” gady
nės prancūzų revoliucijonie- 
riai tai visai išsižadėjo mok
slo. Kada chemikas Lavoizi- 
er (Lavuazie) prašė jį dar 
nežudyti bent penkiolika 
dienų, kad per tą laiką galė
tų užbaigti savo mokslinius 
bandymus, tai revoliucijo- 
nieriai jam atsakė: “Respu
blikai nereikia mokslo žmo
nių”.

Šiais laikais garsioji Va
tikano biblioteka *yra atda- rum”. Toj enciklikoj popie- 
ra viso pasaulio istorijos ty
rinėtojams. Popiežiai nebijo 
tiesos, nes jie yra jos saugo
tojai ; jie tik neapkenčia me
lo, kuriuo priešų yra juodi
nami. Kiekvienas rimtai sp
rendžiąs žmogus netiki jų 
melams, bet tiesos ieško tik
ruose šaltiniuose.

3. Popiežiai meno globėjai.

Bažnyčios gyvenymas su 
menu, galima sakyt, yra kū
niškai susijęs. Statyba, lip
dyba, tapyba, muzika, poezi
ja yra panaudojama Dievo 
garbei. Visos tos meno šakos 
popiežių buvo globojamos. 
Popiežiai tik kovoja su be
gėdišku menu, kuris tarnau
ja sukelti gyvuliškiems žmo
gaus instiktams. Bet toks 
menas—ne menas.
Stebiesi žnJogtts it neatsiste
bi šių dienų milžiniškais, ne
paprastai gražiais bažnyčių 
trobesiais. Vis tai statyta 
popiežių rūpesčių, jų para
ginimu ar pritarimu. Tik 
prisiminkim šv. Petro bazi
liką Rvrne, Milano, Koelno 
katedras. Tokiems statinia
ms milžiniškos sumos buvo 
surinktos iš tikinčiųjų, ku
riems popiežiai įkvėpė tą 
nuostabų duosnumą.

Renesanso laikais popie
žiai mokėjo paraginti didž
iuosius tapytojus kurti savo 
didingus kūrinius. Paminė
tina čia tik.Rafaelio Mado
nos, kuriais jis kūrė popie
žių Juliaus II ir Leono X 
globojamas. Leonas X tiek 
pasitarnavo menui, kad jo 
vardu yra vadinamas visas 
šešioliktasis amžius.
4. Popiežiai rūpinasi vargo žmo

nėmis ir labdarybe.

Pirmiausia popiežiai pa
sistengė panaikinti vergiją. 
Jie skelbė, kad visi žmonės 
yra lygūs prieš Dievą, nes 
prieš Jį “nėra nei vergo nei 
laisvo”. Taip po truputį ver
gija išnyko krikščioniškose 

, valstybėse.
Vėliau, penkioliktame šimt
mety, vėl buvo atsiradusi 
juodųjų vergų prėkyba. Su 
ja kovojo popiežiai: Povilas 
III, Urbonas VIII, Benedi
ktas IV, Pijus II ir ta 
žvėriškoji prekyba turėjo iŠ- 

• nykti.
, Viduramžiais darbininkai 
t buvo suorganizuoti į cechus

ir
Šiandien tautų gerovė sai
kuojama jų apšvietimo auk
štumu.

Popiežiai nuo pat krikš
čionijos pradžios tąją apš
vietimo svarbą suprato ir 
jam kelti skyrė dideles pini
gų sumas.

Pirmiausia apšvietimas 
plėtojosi Italijoj, o iš ten ir 
po visą Europą. Jau ligi 
XIV-ojo amžiaus Europa 
skaitė 23 universitetus ir 
aukštesniąsias mokyklas, vis 
popiežių įkurtas. 
Keturioliktam ir penkiolik
tam šimtmety vėl buvo įkur
ta daugiau negu 17 naujų 
universitetų.

Taigi penkioliktojo am
žiaus pabaigoj Europoj jau 
buvo mažiausia 40 universi
tetų, vis popiežių įkurtų; Be 
pradedamojo ir aukštesnio
jo mokslo į universitetą ne
pateksi. Tad savaime sup
rantama, kad tam mokslui į- 
gyti turėjo būti mokyklų ir 
kur kas daugiau, nes į uni
versitetus ne visi patekdavo. 
O vis tai buvo popiežių dar
bu ar minčia įkurta. Pasau
liniai valdovai tąsyk dau
giausia lūpinosi, kaip tik 
daugiau žemių užkariavus.

O ir musų Lietuvą aukš
tasis mokslas atkeliavo po
piežiams padedant. 1578 m. 
buvo įsteigta Vilniaus Aka
demija, kuri vėliau išsivystė 
į Vilniaus Universitetą, taip 
daug pasitarnavusi mūsų 
kraštui. Vilniaus Universi
tetas prisidėjo nors ir netie
sioginiu būdu prie mūsų 
nepriklausomybės atgavimo.

Tad matyt, kad tikrai pik
tos valios turi būt Bažnyčios 
priešai, skelbdami, būk po
piežiai vra mokslo priešai. 
Tik netikinčiuose yra mokslo 
priešų. Toks jų geriausias 
Voltair’as viename savo lai
šku rašė: “Liaudis reikia c 
valdyti, bet ne mokyti”. O 
ar kas žino taip ar panašiai 
ištarusius popiežius? Nieks. 
Jie išsitarė apie liaudies 
švietimą ir va kaip,: “Kad ir 
beturčiai, kurie negali tikė
tis iš tėvų paramos, galėtų 
išmokti skaityti ir daryti pa
žangos. prie kiekvienos ka
tedrinės bažnyčios mokyto
jui, kuris be atlyginimo turi' 
mokyti klierikus ir neturtin
gus mokinius, turi būti ski
riama užtenkamai pajamų, 
kad mokinantieji nekentėjų 
jokio vargo ir mokiniams]ir šitie cechai buvo popiežių 

i būtų atviras kelias mokslui 
į pasiekti... “Tai toks nutark būklė buvo gera. .'B

-' s . -

žius reikalauja darbininkui 
tinkamo poilsio, atatinkamo 
darbo didūmui užmokesčio, 
draudžiama moteris ir vai
kus versti prie sunkių darbų.

O kur didieji labdarybės 
darbai? Kur vienuolių ligo
ninės, visokios prieglaudos? 
Vis tai įstaigos, popiežių 
pritarimttl ir prisidėjimu at
siradusios ir jų žinioje esan
čios.

Ir mes lietuviai jau esame 
patyrę iš popiežių tėviško 
gerumo. Kada pabaigoj Di
džiojo karo dar garavo mū
sų tėvynėj išlietas kraujas, 
kada visas kraštas kelių ka
riuomenių perdėm buvo nu
niokotas, tada giliai savo 
gailestingoj širdy at j ausda
mas mūsų skurdą Benedik
tas XV* tas Tąikos Popie
žius, skelbia visam pasauliui 
Lietuvos dieną, prašydamas 
geros širdies žmones padėti 
mums mūsų varge. Didžio
sios valstybės tąsyk dar ty
lėjo ir abejojo, ar pripažint 
mums laisvę ar ne, o popie
žius jau garsino mūsų .vardą.

Mes šito popiežiaus amži
nai nepamiršim.

O ir dabartinis Pijus XI 
kreipia savo gailestingą aki 
ten, kur daugiausia skurdo, 
o to skurdo daugiausia tai 
Sovietų Rusijoj. Kada jo 
pontifikato pradžioj kilo 
Rusijoj smarkus badas, jis 
steigė ten šelpimo komite
tus kurie labdarybei išleido 
daugiau kaip 50 milijonų.

Popiežiai yra nepalaužia
mi kovotojai už laimingo 
žmonijos gyvenimo pagrin
dą, moteristės nesuardomv-
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bę ir už tautų laisvę prieš 
absoliutizmą.

Kada Anglijos karalius 
Henrikas VIII užsimanė 
persiskirt su savo tikrąja 
žmona Aragonijos Katrina 
ir vesti kitą, tai popiežius

Įtrenkė, fabriką, užmušė gyvulių, 
užmušė ir sužeidė kelioliką, žmo* 
nią, ugnies kamuolys.

Š. m. liepos mėn. iš 4 į 5 
d. naktį per Kauną praūžė 
negirdėtai didelė audra su 
smarkiu lietumi ir perkūni
ja. Iš įvairių Lietuvos vie
tų praneša, kad tą pačią 
naktį tokia pat audra siautė 
taip pat ir visoje Lietuvoje.

Kaune labai trumpu laiku 
dalig prilijo ir Šančiuose 
perkūnas įtrenkė ir uždegė 
“Kabios” linų apdirbimo 
fabriką. Gaisras bematant 
išsiplėtė ir sunaikino to fa-

fališkoji Romos Bažnyčią^'iko linų džiovyklą ir apie 
nuveikė ?” — klausia protes
tantas Harnack’as. Jis tuo- 
jaus ir atsako: 
jis išauklėjo romano — ger
manų tautas... Nors jų pir- 
mvkštė būklė bei santikiai 
ir britų palankūs, nors jos ir 
būtų bendrai dirbusios savo 
pakilimui, Bažnyčios nuo
pelnas ir dėlto nebūtų ma
žesnis. Jaunoms tautoms ji 
atnešė krikščioniškąją kul
tūrą, atnešė ne tam, kad pas
kui jas laikytų pirmoje kul
tūros būklėje, ne, ji joms į- 
teikė kažkokia plėtojimosi 
galią, ir tam jų plėtojimuisi 
ji pati vadovavo beveik per 
tūkstančius metų. Ligi 14 
šimtmečio ji buvo vadovas ir 
motina; ji atnešė idėjas, 
nustatė tikslus ir atpalaida
vo pajėgas (Wesen dės Ch- 
risten t. 153 psl.) Pas Her- 
nack’ą vietoj žodžio Bažny
čia galima paimt žodis po
piežius.

Kitas protestantas istori
kas Gregorovius savo “Ge- 
schichte der Stadt Rom” 
taip rašo: “Istorija negana 
turi aukštų pavadinimų, kad 
jais, nors ir nevisai, būtų ga
lima pažymėti pasauliui po
piežių veikimas, jų dideli 
kūrimo darbai ir jų nenyks
tanti garbė... Ilga jų eilė 
kultūros istorijos danguje 
sudaro sistemą, kurios gar
bė užtemdo visas kitas laikų 
kunigaikščių ir valdovų ei
les”.

O degęs Bažnyčios neapy
kanta Honsbroech, peržvel- j 
ges popiežių atliktus darbus, 
teisingumo verčiamas taip 
turėjo pasakyti:

“Socialiai kultūrinė po
piežystės reikšmė yra neiš
matuojamai didelė”.

Taip ir yra: popiežių rei
kšmė neišmatuojamai didelė.

St. M.

4 vagonus linų. Tik vėliau 
at vykusi ems gaisrininkams 

“Visų pirma Pavyk? ugnį užgesinti.
Iš Krosnos praneša, kad 

liepos 4 d. vakare 7 vai. per
kūnas užmtušė ant plento 
Petrą Laikauska, 60 metu 4 C 7 4. i

ūkininką iš Šeštokų kaimo, 
Krosnos valsčiaus. Beveik 
tuo pačiu laiku šeštokuose 
prie geležinkelio buvo nu
trenktas 9' metų berniukas 
Kostas Bužas.

Naumiesty (Šakių apsk.) 
perkūnas sugadino bažny
čios stogą. Ant stogo buvo 
šv. Petro ir Povilo stovylos. 
Šv. Petro stovylą perkūnas 
nutrenkė, o šv. Povilo sto
vy la liko.

Būdviečio valsčiuje Šilė
nų kaime Seinų apskrityje 
tą pat naktį perkūnas tren
kė į naujakurio Petručioriio 
gyvenamą namą ii’ jį užde
gė. Petručionį perkūnas 
smarkiai sužeidė, o jo žmo
ną, Juliją Petručionienę, vi
siškai užmušė. Suliegę kai
mynai gaisrą užgesino.

Mums tvirtina, kad Kros
nos apylinkėj yra apie 14 
asmenų 
sunkiai

Apie 
mušimą 
ėjus audrai. Petručionis su 
Petručioniene nuėję atsisės
ti prie pečiaus. Tik staiga 
lauke pasirodęs didelis ug-
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-DARBININKAS

Žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna maisto skaitymų 
ir galvojimų.—Vovenargas.

i« ■ ,

rgusio

Viename iš paskiausių numerių ją, o paskui rusams vokiečius iš-
No. 10 (266-me> tilpo varius, pėkščias nukeliavau į Vii- 

graudingas atsišaukimas pa- jr gyyenau pabėgėlių bendra-

>>

no rašė jo, gerb. Juozo Naru
os. O kada vienas iš “Vy- 

” skaitytojų supratęs Naruše- 
vargmgą būklę, ištiesė jam 

broliškos pagelbos dešinę, tai Na
ruševičius jam ve tokio, daug-maž, 
turinio laišką atsiuntė:

“Gerbiamasai Tamsta! Tams-
; toa malonus laiškelis pasiekė ma

nę 23-VI šių metų ir štai, kaip ma
tote ilgai nevilkinant skubinuos 
jums šį-tą plačiau apie savę ir sa
vo veikimą pranešti ir podraug šir
dingai dėkoju už nuoširdų atsilie- 
pimą į mano atsišaukimą. Tamsta 
vienintelis žmogus ne tik Ameri- 

ir Lietuvoj, teisingai su- 
| pratęs mano balsą ir į jį atsiliepęs. 

Daugiau ligi šiol nieks neatsilie- 
vargu ir atsilieps, nes šių lai- 

rų materializme paskendusioms 
žmonėms toki reikalai, kaip mano 
atsišaukįmas, tiek rūpi, kiek per
nykštis sniegas... Na, tiek to. Nors 
didis vandenynas mus skiria, bet 
mes galime dirbti drauge ir dirb
sime, bet prieš pradedant darbą, 

. reikia mums labiau viens kitą pa
žinti. Čia skaitau savo pareiga 
bent kelis žodžius apie savę pa- 
briežti; tuo labiau, kad Tamsta pa- 
sižadat manę paremti ir ateity. E- 
su gimęs 1890 m., Suvalkų apskri
ty, Kadariškių valsčiuje, kaime 
Baranavo, Liubavo parapijos. To
ji vieta dabar lenkų okupuota. 
1903 m. baigau msų pradžios mo
kyklą. 1904 m. persikėliau su tė-

\vais Marijampolėn, kur 3 metus 
.privačiai mokinausi. Bet kadangi 
už mokslą neturėjau lėšų mokėti, 
nes mano tėvai labai neturtingi, tu
rėjo 3 margus žemės kaime Pile- 

Į kalnių, Kalvarijos vai., Mariam- 
polės apskr., kuriuos pardavė ir 
už gautus pinigus šiokią-tokią ba 
kužėlę nusipirko Mariampolėje, 
kur ir dabar tebegyvena. Tėvai

■’ turi 72 metus. Brolių ir seserų ne
turiu. Tai nuo 1907 metų turėjau 
nutraukti mokslą ir pradėjau vers- 

, ris visokiu darbu: Platindavau po 
kaimus, išnešiodamas, naudingą

* žmonėms literatūrą; o žiemos metu 
slaptai mokindavau vaikus Sintau
tų valsčiuje. Kuodžių kaime. Ša- 

; Jdų apskrity ir kituose miestuose. 
1910 m.. Mariampolėje apsistojau 
ir buvau “Žiburio” Draugijos 
Centro Valdybos sekretorium, gau- 

; damas 10 rublių algos mėnesiui; 
"prieito buvau sekretorium Mariam 

pelės visų krikščioniškų organiza- 
.cijų: “Blaivybės Draugijos,”
“Krikščionių Darbininkų Dr-jos,” 

‘ ‘ Pavasarininkų ’ ’ 
pusę metų tama- 
kontoroj prakti- 
einant buhalterio

’butvj, kurs buvo Didžiosios Pogu- 
1 iankos gatvėj. Karo frontui artė- 
jan, prisiėjo pabėgėliams iš Vil
niaus išvažiuoti. Aš išvaživau ,Į 
Petrapilį ir apsigyvenau pabėgė
lių prieglaudoj Žabalkauskio pros
pekte ir už kiek laiko gavaii darbą 
“Zemstvos Sojuzo” užlaikomo.! 
kareivių ligoninėj pradžioje švei
corium—vartininku, o paskiau bu- 
halterio pagelbininku. Pusę metų 
Petrapily pagyvenęs, susirgau 
Nuėjau pas daktarą. Šis konstata
vo šias ligas: chronišką tuberkū- 
liozą, bronchitas aštrioj formoj ir 
lūpų emythematosus ir patarė iš 
Petrapilio koveikiaus išvažiuoti. 
Aš taip ir padariau. Nuvažiavau 
į lEkaterinoslavą, o ten jokio dar
bo negavęs, nuvažiavau dar to
liau, net į Rostovą prie Dono, kur 
ir apsistojau. Rostove buvo persi
kėlęs^ Varšuvos universitetas su 
visais fakultetais. Aš, kaipo ligo
nis, daktarų patariamas, nuėjau į 
medicinos fakulteto operacijų sky
rių, kur man buvo reikalinga iš
pjauti kairiam žande ir ant kaklo 
iškilęs didelis guzas. Operaciją 
darė profesorius Napalkovas, o 
mano ligai tirti buvo paskirtas lie
tuvis studentas. Simonas Janavi
čius (dabar Alytaus apskrities gy
dytojas). Operacija padaryta 1916 
m., bet nevykusiai ir teko kelis mė
nesius ligoninėj išbūti. Bet šiaip 
taip pasitaisius, kun. Juozo Skin
kio, Rostovo nukentėjusioms dėl 
karo šelpti lietuvių dr-jos pirmi
ninko kviečiamas, stojau darbuotis 
prie tos dr-jos komiteto kaipo rast- 
vedis-sekretorius. Vėliau teko bū
ti pabėgėlių prieglaudos vedėju. 
Paskui, prasidėjus pilietiniam ka
rui Rusijoj ir Rostove, 1918 m., 
vasaros metu išvažiavau į Kijevą, 
kur prisirašiau prie pabėgėlių eše
lono ir iš ten vargais-negalais po 
dviejų mėnesių kelionės, atvažia
vau į Vilkaviškį, o iš Vilkaviškio 
pėkščias nakties metu atėjau i Ma- 
riampolę, kur radau sveikus ir ma 
no likimu didžiai susirūpinusius tė
vus. Iš kelionės sugrįžus teko pu
sę metų namie gulėti, kol pasitai
siau. Pagaliau, 1919 m. kovo mėiv 
Šumskių valsčiaus viršaičio, Vinco 
Katiliaus kviečiamas, pasilikau 
valsčiaus sekretorium, kur sąžinin
gai ėjau savo pareigas ligi 1927 m., 
birželio pirmai dienai. 1922 m., 3 
spalių vedžiau žmoną. Eugeniją 
Mickevičaitę, kuri tuo laiku buvo 
Liudvinavo valsčiaus sekretorė. 
1923 m. 18 d. liepos gimė dukrelė, 
kurią pakrikštinom motinos vardu 
— Eugenija. Gyvenom vidutiniš
kai, kol 1924 m. pasikartojusi liga 
nepaguldė manęs į Mariampolės li
goninę, kur apie mėnesį laiko teko 
išgulėti. Paskui, dar neišgyjęs. 
daktarų patariamas, nuvažiavau į 
Kauno ligoninę gydytis, taip vadi
namais, Rentgeno spinduliais, ku
rie mano ligos neišgydė, bet taip 
sudegino ir subjaurino veidą, kad 
sunku buvo ir tarnauti valsčiuj. 
Ūkininkai padavė skundą, reika
laudami sveiko sekretoriaus. Aps
krities Valdyba pradžioje į jų 
skundą mažai tekreipė domės, bet 
vėliau pradėjo užsėsdinėti ir ieš
koti krukučių prašalinimui nuo 
tarnystės. Padaryta revizija rašti
nėj, rasta mokesčius apskaitliuo- 
jant skirtumas 10-20 centų, kas pa 
skaityta už apsileidimą ir vieną 
gražią dieną likau išmestas į gat
vę... Bet Dievo Apvaizda ir čia ma
nę neapleido. Gavau iš Žemės

.“Tretininkų,” 
ir kitų. Be to, 
vau- “Žagrės” 

įkasto teisėmis,
! pavaduotojo pareigas už 5 rub- 

Darbas visur sekėsi. 1913 
kun. Kaz. Marma, “Blaivybės” 

- Centro pirmininkas prikalbino ma
nę persikelti į Kauną, kur buvau 

^‘Blaivybės” Centro reikalų vedė
ju lig* vokiečių okupacijos. Pra- 
sidejuc Pasauliniam Karui, prisi
ėjo iš Kaimo bėgti Mariampolėn, 

išbuvau ligi lapkričio mėn., 
3914 m. Paskui kun. Jurgio Gal-Į 
diko kviečiamas, nuvažiavau į 

ulius, kur persikėlė “Blaivy 
lės” Centras ir vėl tenai ėjau rei- 

vedčjo pareigas, kol vokie- 
neužėmė Šiaulius, kurie kaip 

žinoma, 1915 m. sudegė ir per gais- 
įdegė visa “Blaivybės” raš- 
ir dokumentai ir viskas, ką 

turėjom. Vokiečiams Šiaulius 
t, gyvenau kokį mėnesį 

vieną Šiaulių miesto gyvento- Į Tvarkytojo bertainį hektaro že- 

-------------------—---------------------------------------------------------------------

Šviežiena iš Lietuvos
Tik ką gavome didelį transportą iš Lietuvos geriausių įvai 

rię rūšių saldainių (kendžių). Parduodame svarais ir po dau 
Perkantiems pardavimui duodame nuolaidą *

Lietuvių Prekybos B-ve
366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS

mės, kur sudariau
kužėlę ir pradėjau gyventi -joje 
Ieškojau tarnystes ir darbo ir & 
ir žmona — niekur negalima gau
ti Skurdas ir badas pažvelgė sta
čiai į akis. Prisiėjo kreditan paim
ti krepšį ir knygų ir eiti į svietą 
vandravot— sau laimės paieškot... 
Bet mano laimę, jūs žinot iš mano 
atsišaukimo (kuris tilpo “Vyties” 
dO (266) numery), kuris ir jus A- 
merikoj pasiekė. Čia jums trum- 
pai savo vargus papasakojęs, tu
riu garbės, turiu vilties, kad ma
no balsas bent Tamstos sieloj ne
paliks balsu šaukiančiu tyruose.. 
Man labai malonu, kad jūs mano 
padėtį atjaučia! ir žadat mane 
knygomis paremti. Man reikia ko- 
daugiausiai geros literatūros. Nors 
Tamsta, kaip aš spėju, turit begalo 
darbo, bet aš manau, kad dar ga
lėtumėt truputį ant tiek pasidar
buoti, kad man knygų parinkti 
tarp Pbiladelphijos lietuvių. Kny
gos kuoveikiausiai reikalingos, nes 
savo išbaigau ir neturiu ką-parda
vinėti. Kol dar turėjau JĮ- Palta
navičiaus atsiųstų man knygų, tai 
dar buvo galima šiaip-taip verstis, 
o dabar neturiu kaip: Knygynai 
kreditan neduoda, o jei kuris ir su
tinka duot, tai maža nuolaidą nuo 
20—25 nuoš.. Pinigų neturiu. Pa
siskolint negaunu. Tai kritiška pa
dėtis... Bet jūs rinkit kokiąs gau
sit. Kurias nebus galima parduo
ti, tai prisieis išdalinti už nakvy
nes ir maistą. Jei turėčiau gerų 
knygų, tai būtų galima šiaip-taip 
verstis, o dabar gyvenu panašiai 
kaip elgeta ir valkata . . . Bet ką 
daryt! Reikia ir tokį gyvenimą iš
mėginti... Baigiant, dar apie savo 
literatinę darbuotę pažymėsiu. 
1911 m. Seinų “Šaltinyj” pradėjo 
rodytis pirmieji mano eilėraščiai. 
Per aštuoniolika metų mano pa
rašyta 2962 eilėraščiai ir 846 pro
zos raštai. Dalis jų atspausdinta 
Įvairiuose Lietuvos, ir Amerikos 
laikraščiuose, dalis išleista atskiro 
mis knygelėmis prieš karą po sla
pyvardžiu ABUŠIS — daugiausia 
priešaikolinio turinio. Apart kny
ga} parinkimo ir atsiuntimo man į 
Lietuvą, būtų labai gerai, kad kas- 
nors paaukotų man stereoskopą- 
žiūroną ir prisiųstų gražių paveiks
lų iš Kristaus gyvenimo, iš gyve
nimo lietuvių Amerikoj, Brazilijoj, 
Argentinoj, Kanadoj ir kitur gy
venančių...”

Pavargęs rašė jas, gerb. Naruše
vičius savo laiške rašo dar ir šį-tą 
daugiau. Bet kad nepavarginus 
skaitytojų, nutraukiau jį ir iš savo 
pusės meldžiu koširdingiausiai vi
sų, kad jį — gerb. Juozą Naruše
vičių sušelptų kas kuomi gali: pa
nešiotais drabužiais ir avaline (to 
jis širdingai meldžia per “Vytį”), 
perskaitytomis knygomis (jų jis 
kodaugiaus meldžia) ir... ir kas ga-
i, dolerį kitą. Ve jo antrašas; 

Juozas Naruševičius, Mariampolė, 
Petro Armino g-vė No. 9, Lithua
nia.

Philadelphietis

PRIERAŠAS. — Meldžiu ir kitų 
aikrašeių tą laišką nors dalinai 

perspausdinti Ir pažymiu, kad 
Miiladelphijos garsioji veikėja, pa- 
nelėOna Unguraitė pažadėjo duo
ti Naruševičiui dikčiai knygų. Kas 
paseks jos pavyzdį? P-tis

Jeigu nenori, kad Tamstai vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
4

ap-Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
rimtojo krašto ir plataus pašau
to. Įvairino eliai. Uždaviniai ir 
jramogelės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslė. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 doĮ,pusri metų— 
1 doi. Eina 2 kartus per mėnesį, 
’aveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
riti dailininkai Leidžia “PASA
KOS” B-vg. Redaktorius A Gied
raitis

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės" Adminis
tracija Jurbarke.

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

TADnMTn AMT If AIIAAAIVO linksma. Grįžome 12 vai. nak- lUnuAlU Unl ij KAAAuA ti/ Po t0> kas sau strytkariajs

Išvažiavimo Įspūdžiai!

Toronto L. R. K. jaunimo kuo
pa “švyturys” ir Šv. Jono Kr. 
pašalpos draugija bendrai susidė
ję turėjo išvažiavimą 21 d. liepos 
į Niagara Falls, kur dalyvavo virš 
80 asmenų. Diena pasitaikė gra
ži. 6 vai. ryte susirinko dauguma 
ekskursantų į pamaldas, o po pa
maldų susirinka į parapijos sve
tainę, prisega tautinius ženklelius. 
Apie 7:45 vai. atvyksta miesto 
special karas. Visi ekskursantai 
susėda ir linksmai šnekučiuodami 
važiuoja į laivo prieplauką. Tuo 
pat laiku išdūmė antra ekskursija 
5 automobiliais. Jais nuvežė ir 
ekskursantų pietus. Kelionė lai
vu buvo gana linksma. Daug žmo
nių įvairių tautų važiavo o lietu
viai, linksmoje kelionėje, tik su 
kamerais pikčius traukė ir daina 
vo. Atvažiavus laivu į vietą ir 
išlipus ekskursantams, ekskursijos 
vedėjas J. Krasauskas ir A. Jur- 
čius nuėjo į strytkarių ofisą, nu. 
pirko tikietus ir' vėl special karu, 
vieni lietuviai, važiavo į Niagara 
Falls ligi Viktorijos parko. Stryt- 
kariu kelionė tęsėsi visą valandą. 
Ekskursantai tik dairėsi į gražias 
apylinkes bei nematytas vietas. 
Atvažiavus į Niagara Falls 12 vai. 
dieną jau automobilių ekskursija 
buvo vietoje. Pusvalandį kelei
viai pasilsėjo kol p. O. Stanevi- 
čaitė su visa pagelbininkių kam
panija prirengė stalus ir juos ap
krovė valgiais. Kada viskas buvo 
prirengta, visi pakviesti pietų. 
Laike pietų J. Krasauskas pasakė 
gražią prakalbėlę. Po pietų visi 
išsiskirstė pavieniais pulkais kas 
į Amerikos pusę, kas įvairių vietų 
apžiūrėti ir tt. O kurie nuvyko į 
Amerikos pusę negrįžo dykomis. 
Parsinešė. kįsįj Mergūios
parnešė. vaikinams skanių cigare- 
tų. Apie 3 vai. po pietų atvyko 
ir svečių brolių amerikiečių. Vie
ni atvyko pas savo gimines toron- 
tiečius, kiti kaipo pas lietuvius 
tautiečius. Tiesa, svečių nedau- 
giausia lankėsi, bet kurie apsilan
kė labai buvo mylimi. Svečiai da
lyvavo: iš Niagara Falls (Ameri
kos pusėj) 4 asmenys, iš Roches- 
ter, N. Y. 6 asmenys ir Iš kiti} 
miestelių, kurių nesuspėjau pasi
žymėti.

Apie 6 vai. vakare vėl susirin
ko visi ekskursantai ir svečiai 
prie stalų. Mūsų lietuvaitės visus 
pavaišino skaniais valgiais. J. 
Krasauskas, torontiečių vardu pa
sveikino amerikiečius ir priminė 
lietuviškumą visų išeivių, kad sti
prėti lietuvystėje ir neleisti plė
totis ištautėjimo bangai. Baigda
mas pranešė, kad už valandos jau 
apleidžiame Niagara Falls.

7:30 vai. vakare visi toront ie
čiai atsisveikinę su amerikiečiais 
apleido Viktorijos parką. Karui 
pradėjus eiti suskambėjo toron
tiečių daina “Sudiev broleliai, lai
kas į namus važiuoti” ir dainuo
dami pasiekė laivo prieplauką. 
Visa kelionė į Toronto miestą bu-

važiavo į savo namus poilsiui.

Kiek girdisi nėra nė vieno as
mens, kuris būtų nepatenkintas 
ekskursija. Pageidaujama, kad 
tankiau tokių .ekskursijų sudary
tų į įvairiau vietas. Tik labai ap
gailestaujame, kad mūsų broliai 
lietuviai Niagara Falls, iš Ameri
kos pusės pusės neatvyko skait- 
lingiau, kuriems buvo pasiųstas ir 
pakvietimas. ,

Linkiu Toronto katalikams ir 
ateityje taip gražiai darbuotis ka
talikiškoje dirvoje bendromis jė
gomis. Ir Dievas padės ir dar
bas bus nesunkus.

Ekskursantas

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

JOS. G. ZUROMSKIS
Vieninteliu lietuvis latsnluotas e- 
lektrlSinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radio*.

STOCK ROOM
10 EHesworth St, Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 733«

_ Po $54)0: Šv. Marijos Draugija, 
Kun. X Kasakaitis, F. Šlapelis, A 
Apanavičius ir Kalinauskų šeimy
na.

Po $2,00: F. Aismontas, M. Kul- 
bis, P. Prasinskas, A. Kundrotas, 
T. Paliūtis, R. šerelis, F. BardzL 
lauskas, J. Dirsė, Mr. Vaidila ir 
P. Burinokas $1.25.

Stambių aukų $94.25, po dolerį 
aukų $113.00, smulkių aukų $31.- 
85; iš viso surinkta $239.10.

Kaunan išsiųsta (kun. Mirono 
vardu) $136.70, į Vilnių išsiųsta 
(kun. Raštučio vardu) $100.00. 
Perlaidos kainavo $2.40.

Valdyba taria širdingai ačiū vi
soms draugijoms it visiems auko
tojams ir kuii. J. Kasakaičiui už 
gražų paraginimą, taip pat kolek
toriams už jų gerą pasidarbavi
mą.

ROGHESTER, N. Y.
Aukos badaujantiems

Gegužės 7 d., 1929 m.,' Šv. Jur
gio Kareivo Dr-jos mėnesiniame 
susirinkime, Petras Pekūnas pada
vė įnešimą paaukoti dėl badaujan 
čių Lietuvoje ir išrinkti keletą as
menų dėl šito tikslo. Visi nariai 
vienbalsiai sutiko ir paaukavo iš 
iždo pinigų. Petras Pekūnas, Jus
tinas Vaicekevičius, Juozas Bara
nauskas ir Vincas Butrimaitis ta
po išrinkti iš Šv. Jurgio Draugi
jos. Šv. Petro ir Povilo Dr-ja pri
sidėdami prie šio darbo išrinko Ig
ną Margelį, Petrą Skiparą, Juozą 
Kalaraitį ir K. Šliavą. Šv. Mari
jos Dr-ja išrinko Suzaną Bitinie- 
nę ir Oną Mickevičienę. Kun. J. 
Kasakaitis gražiai paragino žmo
nes aukoti per du sekmadieniu.

Aukavo sekanti: ?
Po $25.00: Šv. Jurgio Kareivio 

Dr-ja ir Šv. Petro ir Povilo Drau
gija. ,»

DAINUOS LIETUVIU 
CHORAS

iš radio stoties W. P. G. Atlantic 
City, N. J.

Kingstono Šv. Marijos Lietuvių 
parapijos choras, kuriam vado
vauja muzikas, Jonas J. Šiaučiū
nas, vyksta atostogų kelioms die
noms į Atlantic City, N. J.

Naudojantis proga, minėtas cho
ras Rugpiūčio-August 10 d., suba- 
tos Vakare, duos koncertą gražiau
sioje Amerikos svetainėje, Con_ 
vention Hali.

Visi Amerikos lietuviai šį kon
certą -galės girdėti per Radio iš 
Stoties W. P. G. Atlantic City, N. 
J. Laikas: 8:15 iki 8:45 Eastem 
Standardarba: 9:15 iki 9 ;45 Day- 
light Saving time.

Šis koncertas per Radio Stotį 
surengtas rūpesčiu Mr. Helen M. 
Taylor (Judickiutės iš Pittston, 
Pa.), kuri dabar gyvena Atlantic 
City.

z

PRANEŠIMAS i
A. L. R. K. Federacijos Naujos z 

Anglijos Apskričio skyriams pra
nešame, kad metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., Norvvood, Mass. Tad 
skyriai išrinkite atstovus ir įduo-' 
kitę gerų sumanymų dėl tos brąų- ■ 
gios katalikėj organizacijos. Ši
tas _ suvažiavimas yra paskutinis 
prieš Federacijos Kongresą. Taip
gi yra prašoma gerbiamų dvasiš
kių ir svietiškių pagamyti refera
tą ir jį perskaityti apskričio suva
žiavime. r

Be to prašoma tą dieną atva
žiuoti komisijos narių kurie buvo 
išrinkti Naujos Anglijos Katalikų 
Seime vasario 22 d., 1929, South 
Ęoston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarin- 
giems reikalams. Komisijos na
riai yra šie iš šių kolonijų: Wor- 
cester, Mass.
ir M. Šeškevičienė; 
Mass. — K. Akstinas, K. Viesulą; 
Montello, Mass. —• J. Treinavi- , 
čius, A. Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam
bridge, Mass. — V. Jakas, F. A. 
Zaletskienė; Laivrence, Mass." — 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A. Avižinis, 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašome išrinkti po du 
į komisiją ir atsiųsti į suvažiavi
mą.

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

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

vra•r

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje melams ......................................

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

Pusei metų ...............................
<

$4.50$2.25$5.50$2.75
“DARBININKAS”

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

galima užsirašyti tik savaitinįKaina :Amerikoje metams........................................................Lietuvoje metams ........................................................ $2.50$3.00Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.
“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS PRIEINAMOMIS KAINOMIS.Reikale Kreipkitės Pas

"DARBININKAS”366 West Broadway South Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620
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’umbus parke' fvy’

musų draugijos.

Valdyba

NORĖJO

Peremestufkos k. į

zmo-

ŠVENTO PETRO IK PO^
DR-JOS VALDYBA

STATYS RYŽIŲ FABRIKĄ

Klaipėdos pramoninku gru
pe nori pastatyti Lietuvoj 
ryžiu fabriką. Fabriką ma
no statyti Klaipėdos krašte, 
išsyk tik malūną.

ŠAUDYMAI S. S. S. R.

Mogilevo teismas nuteisė 
įnirti 7 žmones už įvairius 
nusikaltimus prieš Sovietu 
tvarką.

V£L ŠOVĖ Į LIETUVOS 
POLICININKĄ

Liepos mėn. 9 d. apie 23 
vai. administracijos linijoj 
IV-to rajono ribose, išlenkų 
pusės 
mūsą sargybos policininką 
F. L., buvusį sargyboj prie 
sargybos būstinės, paleistas

PARSIDUODA ŪKĖ
70 akerių. Geri budinkai, 9 kamba
rių namas, 4 gyvūnai, 100 vištų, 
javų, įrankių ir tt. $2.600. Box 91, 
Herkimcr, N. Y. (R.-16)

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVft 

VALDYBA

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

VALDYBA

GABENTI JAVUS
SOVIETUS

sovietų pasieny

PROTESTAS PRIEŠ LATVIJOS 
PILIEČIO SUŠAUDYMĄ

Laikraščiai praneša, kad 
Latvių pasiuntinys Maskvoj 
įteikė Sovietų vyriausybei 
protesto notą, dėl suėmimo 
ir sušaudymo latvių piliečio 
Kąnskip, „kuris 
tintas ir nuteistas mirti už 
monarchistinę agitaciją.

Okupuotoj Lietuvoj Ant- 
algių sodžiuj, kuris yra lie
tuvių apgyventas, buvo su
ruoštas vakaras. Lietuviai 
sceną ir vakaro salę papuo
šė tautinėmis vėliavomis ir 
Vytimi. Prieš vaidinimą į 
salę įsibrovė du lenkų žan
darai ir pareikalvo nuimti 
Vytį ir vėliavas, grasinda
mi, jei jų reikalavimas ne
būsiąs. išpildytas, vakaro už
darymu. Toks žiaurus oku
pantų reikalvimas lietuvių 
tarpe sukėlė didžiausią au
drą. Ir vargu ar būtų žan
darai sveiki išlikę, jei rengė
jai nebūtų geruoju konflik
to likvidavę.

Panašūs lenkų okupantų 
lietuvių persekiojimai, tai 
kasdieniniai Vilnijoj atsiti
kimai.

ŠV. JONO EV. BL PAA 
DR-JOS VALDYBA

REPARACIJŲ BANKAS 
AMSTERDAME?

Amsterdame susirinku
siam tarptautiniam preky
bos rūmų ‘kongrese kalbama, 
kad reparacijų mokesčių 
buveinė bus Amsterdame. 
Banko direktorium bus da
bartinio Prancūzijos banko 
direktorius Ouesnav.

ZARASIEČIAI REIKALINGI 
PAŠALPOS

Pereitais metais nukentė- 
siaurines Lietuvos 

gyventojams sušelpti buvo 
skirta 800,600 litų miško me
džiagai pirkti. Iš tų pinigų 
dar liko neišduotų 300,000 
litų, kuriuos žemės ūkio rū
mai prašo paskirti Zarasų 
(Ežerėlių) apskrities pilie
čių trobesiams atstatyti. Ap
skritis yra labai neturtingas 
ir žmonės patys iš savęs atsi
statyti negali.

RADIKALIŠKAS GYDYMAS

x Prieš tris mėnesius Vo
kietijoje viena telefonistė 
nustojo žado. Gydytojai nu
tarė panaudoti radikališką 
gydymo metodą.. Mergaitė 
buvo pasodinta į aeroplaną 
ir pilotas staiga paleido apa- 
ratą kristi į Žemę. Mergaitė 
tiek išsigando, kad iš karto 
pradėjo kalbėti.
... Šis mdtodas buvo vartotas 
kelis kartus, bet buvo atsiti
kimų, kad pacientas žuvo, 
nes aeroplanas tikrai krito.

27 VAIKŲ TĖVAS ANGLIJOJ

‘ ‘ Daily JEIerald ’ ’ rašo, kad 
galop laimė nusišypsojo ma
žam 256 žmonių kaimeliui 
Toweresey, esančiam ties 
Temzos upe, Oxfordshire. 
Jis netikėtai pagarsėjo dėl 
tenykščio herojaus Nelmso, 
kuris susilaukė 27 kūdikio. 
Nelmsas iš pirmosios žmo
nos turėjo 12 vaikij, o iš 
antrosios susilaukė 15-tojo. 
Prieš ištekėdama dabartinė 
ponia Neims, našlė, turėjo 
tris vaikus. Iš 30 vaikų 27 
gyvena'. Laikraštis, klausia, 
ar tai nėra šeimos rekordas.

BARGENAS
Parsiduoda pigiai du 6 šeimynų na

mai po num 521—-523 E. Second St., 
So. Boston. 3 kambariai su gazu ir tt. 
Renda $2.50 į savaitę. iDefgų i metus 
$1560. Asestuoti ant $5,300 Kreipkitės 
F. A. NOYES. .Ir., 722 IVashington St 
Stoughton. Tel. 460 arba 321.

SULAIKĖ PLEČKAITININKĄ?

Gauta žinių, kad liepos 8 
d. apie 12 vai. Latvijos pa
sienio policija, netoli sienos 
sulaikė vykstantį iš Lenki
jos i Lietuvą (per Latviją) 
Lietuvos pilietį Mečių Buro
ką.

Pas sulaikytąjį rastas re
volveris su šoviniais, lenkų 
užsienio pasas ir Lietuvos 
šaulio liudijimas Jono Riz- 
vinoko vardu.

Sulaikytasis pasisakė esąs 
socialdemokratas — plečkai- 
tininkas. Jis anksčiau gy
venęs Kaune, iš kur vėliau 
išvykęs Lenkijon.

Burokas Latvijos polici
jos nugabentas Mintaujon; ir 
perduotas kriminalinei poli
cijai. *

KONTRIMAS NAUJOJE 
VIETOJE

■ Bronis Kontrimas, konstabelis 
ir reaJestatininkas atidarė ofisą 
naujoje vietoje po numeriu 598 
E. Broadtvay. Jis pirmiau dirbo 
Lietuvhj Agentūroje.

Pirmininkas — J. GrublnzkaZę _ ;
24 Prescott St, Readville, Ma*. ' 

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

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
364 W. Broadtvay, So. Boston, Maail 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Mas& 

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVInfleld St, So. Boston, MftM 

Draugija laiko susirinkimus kas *nb 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, M 
num. 492 E. Seventh SL, paraplM 
salėj, 7th St, South Boston, Ma«

Lenkų
konfiskuota dideli javų sau 
dėliai, kurie turėjo būt 
slaptai pergabenti į Sovie 
tus.

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

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

Prot. Raštininkas — V. Tamoliuhas,
40 Marine Rd., So. Boston, Masa. 

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

Kaslerius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Masa. 

Tvarkdaris — J. I^ščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Masių 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų panedėlj kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytlnSj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

LIETUVAITĖS LAVONAS 
VOKIETIJOJ

Prieš kelias dienas naktį 
Rytprūsiuos, netoli Tilžės, 
buvo rastas ant geležinkelio 
bėgių nežinomos moters la
vonas. ^Manoma, kad, ji bus 
pati iššokusi iš traukinio ir 
nusižudžiusi. _________

Rasti popieriai rodo, kad 
tai lietuvaitė Anelė Vebeky- 
tė, kuri važiavo į Argentiną, 
o laivakortė išduota Išeivy- 
bės biuro “Susisiekimas.”

Kaip tai atsitiko, kad ji 
iškrito ir kodėl ? Reikėtų 
atatinkamoms įstaigomis tuo 
reikalu susirūpinti.

KVIETIMAS
Man visų šv. Petro didžiulės pa 

rapijos narių-parapijonų— ir jos 
prietelių vardu pripuola užkviesti 
visus lietuvius Į Parapijos Išva
žiavimą, rugp. 11 d; Beach St., 
Roslindale. Mass.

Parapija yra organizuotas kū
nas, turinti kelis tūkstančius 11a- 
rin-narclių surakintų Dievo ir ar
timo meile. Tuos reikalingus kū
nui sąnarius mes.vadiname parapi- 
jėnais.

Apart kitko veikliam kūnui rei
kia daktaro, advokato, aptieko- 
riaus, makaniko, pramoninko ir tt. 
Labiausiai reikia kad. kiekvienas 
surakintas narelis (sąnaris, para- 
pijonas) būtų veikiantis,— gyvas, 

z Ateinančio j nedalioj bus visos 
parapijos ir jos visą prietelių išva- 
zfavįinąįs:, tai progą parodyti kaip 
sutartinai tasimoraHs kūnas —> šv. 
Petro parapija — veikia, gyvuoja.

Širdingai kviečiu j tą retą mūsų 
garbingos parapijos pramogą vi
sus parapijiečius-tes ir prietelius- 
es.

ANT RENDOS
SO. BOSTONE—3 geri tik ką ištai

syti kambariai. Renda $2.50 | savaite. 
Kreipkitės 523 E. 2nd St. MR. MORE- 
At* arba F. A. NOYES, Jr„ 722 \Vash- 
ington St. Stoughton.

RONBVRY—5 kambariai .$20.00 | 
mėnesi- Taipgi 3 kambariai ant 2-rų 
lubų už $16.00 ) mėnesj. Kreipkitės 
25 Vernou St. Rozbury, šalę Dudley 
St. arba F;. A. NOYES. 722 TCash. St, 
Stoughton. Tel. 460 arba 321. (R.-2)

ndoinus 
baseball žaidimas. L. Vyčių 17-tos 
kuopos baseball jaukto su gana 
pagarsėjusią vietos airių jauktu,' 
vardu South Boston T<rwnTeam. 
Žaidimo žiūrėjo didelė minia žmo
nių. Vyčių: jaukias 'talpi mikliai 
ir: šutartinal/ veikę, kad sivo> opo
nentams nedavę net viėno apibegi- 
mo, o patys padarė net 12. Čia di- 
džiausis kreditas priklauso Vyčių 
jaukto metikui (piteher) Klimui. 
Tas tylus džentlemenas tedavė 
progos savo oponentams tik tris 
šiokios tokios vertės uždavinius> 
bolei (3 scattered hits), o išmetė 
(padarė Strike out) 9 žaidikus. 
Kreditas priklauso ir Smarkiesiems 
bolės mušėjams. Čia ypatingai pa
sižymėjo Al. Bušmonas padaryda
mas 1 home run, 1 3 base hit ir 2 
singles. Kai jis užduoda bolei tai 
ta net guzikinę pasiekia. Po jo 
seka Juozas Baltrušiūnas, kurs ir
gi padarė home run ir 2 base hits. 
Kiti nors nepadarė home runs bet 
bolę gerai mušė, nes- mūsiškiai pa
darė išviso 14 hits. Vyčiai žaidė e* l
šioje tvarkoje:

Bušmonas 1. f.
Lukas c.
Mickevičius R. f. 
Navickas s. s.
Baltrušiūnas 3rd 
Tamulis 2nd 
Petružis c. f.
Baronas lst 
Klimas P.
Marksas R. f.
Komieius 3rd

• Umpire buvo J. Aukštikalnis, o 
kito umpire vardo neteko suži
noti.

Po žaidimui airiai jautėsi it kaž
ko negardaus prariję. Visas jų 
prisiruošimas ir jėgų intempimas

PARSIDUODA BUČERNĖ
Labai pigiai. Biznis išdirbtas. Pui
kioj vietoj. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas partnerių. 290 8th 
St., So. Boston. (R.-6)

JAU IŠSIĖMĖ LEIDIMĄ
Jonas Vervečka ir Katrina

i

Švagžflžiutč išsiėmė leidimą ženv- 
lis. Kada įvyks jungtuvės bažny
čioje dar nepaskelbė. Spėjama, 
kad šį mėnesį.

GERAS ĮNEŠIMAS
3-jų šeimynų namas šalę Dudley St. 

3 minutės nuo Wash. St., Rosbury. 
Dvylika kambarių. Asistuota ant $2,- 
300.. Ineigų per metus $600. Parsi
duoda už $2,500. F. A. NOYES .TR., 
Stoughton, Mass. Tel. 460 arba 321.

Kun. Varnas, pirmasis 
Latvijos seminarijos lietuvis 
kunigas, 16 d. pereito mėne
sio Brūnavoje 
laikė pirmąsias šv. mišias. 
Bažnyčią žaidimais buvo pa
puošęs kunigo gimtinio so
džiaus Skironių jaunimas. 
Maldininkų buvo labai daug; 
nes tokio įvykio Brūnavos 
bažnyčioje nepamena.

NAUJA ATJAUNINIMO 
SISTEMA

Radio praneša iš Veneci
jos, kad rasta nauja atjau
ninimo sistema, perliejant 
jaunųjų kraują į senių gys
las. ' Tą sistemą sėkmingai 
demonstravo Venecijos spe
cialistas dr. Glocando. Tuo 
būdu perlietas kraujas su
stiprina energiją ir gyvumą,

Sekmadieny, rugpiūčio 18 d,, 
1929 gražiausioje Naujos Anglijbs 
vietoje, “Palangoje,” Methucn, 
Mass. LDS. N. A. Apskritys rengia 
išvažiavimą. Rengimo komisija 
kviečia visus darbininkus ir dar
bininkes gausiai atvykti Į šį išva
žiavimą. Bus daug įvairumo.

Atvykę jūs nieko nepralaimėsi
te, tik suterštą dulkėmis ir dūmais 
miesto orą.

LDS. kuopos turėtų išrinkti ko
misiją, kuri parūpintų bus’us ir 
norintiems važiuoti patarnautų.

Pageidaujama, kad kiekviena 
šio apskričio kuopa būtų gausiai 
reprezentuojama.

Montello su Nonvoodu žada 
lenktyniuoti.

Šu kuo lenktyniuosis Cambridgc 
dar nėra žinių, bet spėju, kad ar 
tik ne su So. Bostonu.

Neatsiliks ir Brighton’as. Ten 
yra stiprių vyrų, ir jie žada eiti 
traukti virvę su bile kolonija ir lai
mėti.

Nashua ir Lowell yrą kaimyni
nės Lawrence kolonijos ir su jo
mis bus sunku kam nors lenkty- 
niuotis. Bet bandyti galima.

Tad visi į darbą!

I <■ j •J ; E ''
Pereitą sekmadieny įvyko ant 

ūkės apie Ilollisį N. H. Šv. Petro 
parapijos choro privatiškas išvar 
Žiąvim&s. Choristai važiavo bukais.’ 
Valiau po pietų atvyko kleb. kun. 
F1, Virmauskis, kun. F. Norbu- 
tas ir Nonvoodo kleb. kun. K. 
Urbonavičius. x

Choristai ir svečiai linksmai lai
ką praleido tyramte ore.

į Šiek tiek nusivylė valgiais. Bet 
negalima nė noreli, kad viskas 
būtų O. K.

PRIDUODA NAUJĄ JĖGĄ 
SUMENKUSIEM .

ORGANAM
Ar' Jūsų organai Vra silpni ir su

trankė? Ar Jus pbastni'te -naktį 
ir pabtuidate- pavargę ir nuaifcaniavę 
lyte? Ar 
Nufca-TSrfe *l “ . . „
<|&t|. res Jie 5*’
Jį! i veikimų ir pjmuoda naują Jėgą 
įiervams ir Widn ne
vi tikinimas. ir konętlpaęija yra_ n u ga
lim ojt, inkstų tr* ptfiier suerzininms 
f lengvinamas. galvos skaudėjimas ir 
kvaituliai išnyksta ir\miegas būna 
tjoilthigas ir gaivingas.

įrodymų kų Nngą-To 
Juonių su sna 
da laiškas j». 
berston, N, C. 
metų ir sako: 
vaistų, kurie

ėmimas 
žinių iš 
sprendžiama 
telx*turi 
sostą.

Be to.
(Latvijoj) >kad dėl

jaunas, kaip Hū_____ __ .. .
kiirfe padaro tokius stebuklus, 
luiti imami kiekvieno Jhnogpnns, knri< 
yra menkos syMkaUM. Jus galite gnu 
ti Ntigu-Tone loir tik vtMsIHil yht fcnr 
darinėjami, arba Jūsų vertelga uiw 
kys dėl Jus iš urato vaistinės.

‘4. • - ->■

atlieka dęl 
Mnais duo- 
CT rt Lom- 

P-nss Hopper yra 54 
"Aš hlėkatf nevartojau 

Ign-Tone. AI jtfoi vnr- 

turi

MARIJOS VAIKELIŲ SODALI- 
CIJOS PAMALDOS

Marijos Vaikelių Sodalicijos 
pamaldos įvyks ketvirtadieny, 
rugp. 8 d., 1929, 4:15 po pietų. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti 
Į šias pamaldas.

SOVIETAMS NEUŽTENKA 
DUONOS

“V. Ž.” praneša, kad So
vietai nupirkę Kanadoje 
grūdų už milijoną dolerių. 
Grūdai oląndų garlaivais 
būsią nugabenti Leningra- 
dan.

jis dar pažymėjo, 
neaiškios politinės 

•padėties Afganistane jis ne- 
* manąs ūkininkauti Italijoj, 
kaip klaidingai laikraščiai 
Įiranešė.
- “Daily Telegraph” kores
pondentas rašo, kad Ama
nu] la atsivežė su savim į 
Europą kelias sunkias meta
lines dėžes.

Pirmininkas — Motiejus Žloba, , ‘ .
539 E. 7th SL, So. Boston, Mm. 
Telephone South Boston 3552-R,

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskis
24 Thomas Pk., So. Boston, MMŠ 

Prot. RaStlnlnkas — Jonas Glineckh,
5 Thomas Park, So. Boston, Maas. y 

Fin. Raštininkas — Matas Šeikis, •£
364 Broadvay, So. Boston, 

Iždininkas — Andriejus Naudllunak
885 E. Broadway, So. Boston, Masa, 

Maršalka — Jonas Zaikis, > . -■
7 IVlnfield St, So. Boston, MasS. _ >

Draugija laiko susirinkimus kM. 
trečią nedėldienj kiekvieno infr 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventlt ? 
JSt., So. Boston, Mass.

Girdėjau, kad Julius Jasionis, 
So. Bostoriictiš, gavo pakvietimą 
važiuoti į Toronto, Canada ir da
lyvauti plaukimo" lenktynėse. Ju
lius yra 16 metų amžiaus ir 'jau 
daug kur pasižymėjo kaipo plau
kikas. Jo vardas dažnai minimas 
ir kitataučių spaudoje.

Tikiu, kad Julius Jasionis ir šį 
karta laimės.

NUSKENDO VANDENS
DVIRAČIO IŠRADĖJAS

Bevažiuodamas savo išras
tu ir paties pasidirbtu van
dens dviračiu rygietis Soi- 
k'as (mokytojas, 44 metų) 
gavo galą. Besilankant šve
dų karaliui, Rygos pajūryje 
buvo minios žmonių. Saik’as 
savo dviračiu nuvažiavo ge
rą galą į jūrą. Staiga dvi
ratis pašlijo ant šono, va
žiuotojas nugriuvo ir nu
skendo. Išgelbėtas tik dvi
ratis, o paties ligšiol nė bal-

KUR VYČIAI ŽAIS
Trečiadieny, Rugpj. 7 d. apie 

6:30 vai. vakare Columbus parke 
ant diamondNo. 3 L. Vyčių jauk
tas žais su visiems žinomo Filene’s 
storo basebalt jauktu. T ----- —.

Nedėldieny, Rugpj. 11 d. apie
3 Tai. po pietų toje pat vietoje žais 
su tvirtu, didelių vyrų Baseball tini išvažiavimą rugp. 7 d 
jauktu iš Montello, Mass. Ateikite 
pažiūrėti.

AUKŠČIAUSIO SKYRIAUS 
_ IŠVAŽIAVIMAS ,

Du mūsų vasarinės mokyklos 
aukščiausi skyriai turės savo me- 

1929 
m. Mokiniai sykiu su savo moky- 

. tojais Prof. F. Galiniu ir M. Kar- 
Sport. jbausku važiuos į Hoosick-Woosick 

Pond, Blue Hills.

Pirmininkė — Jieva MarksienĄ
625 E. 8th St., S. Boston, Mhsfll 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonieiiĄ y;-
11 Monks St., S. Boston, Mašk, 

Prot. Rašt. — Ona SiaurienA
443 E. 7th St., S. Boston, MasĄ- (z 
Telephone South Boaton 3422-R, 

Fin. Rast. — Bronislava (SttnidHt ’ •>
29 Gould St., W. Ęoxbury, Maaii ; J 

Iždininkė — Ona StaniuliutĄ
105 W. 6th St., S. Boston, Masa. 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienĄ .
1512 Columbia Rd., So. Bosto£ * t 

Draugija savo susirinkimus taiki • 
kas antrą utaminką kiekvieni ; 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki*. • ’-S 
tės pas protokolų raštimnkg 
laišku ar telefonu.

Apaštalavimo Maldos Draugijos 
mėnesinis' susirinkimas įvyko pe
reitą penktadienį, rugp. 2. Buvo 
svarstyta apie metinį išvažiavimą, 
kuris bus nedėliojo, rugsėjo 2, 
Munchback Pk., Roslindale, Mass.

Veiklios moterys šios draugys
tės buvo išrinktos į komisiją pa- 
rūpinimui valgių ir kitokių daly
kėlių. Darbininkės tikisi turėti 
vieną iš didžiausių pikniką šį me
tą. Tad visi, prigulintieji ir ne
prigulinti? ji, yria. ’ kviečiami Į šį 

' į. Ko.daugiau žmonių 
litis.* to, linksmiau.
L:.-..'./;.- . - J .c:r- E- D-

. i..................   J - - ---------------

PLUMBING IR HEATING
' - f FURNACE IR PEČIUS
, ♦ g TAISOME.

• Kalbame ir LMtvifkal
382 Broadway, South Boston

Tel. South Boeton 2870

Į 1 '' - -4 •«<-

Šūvis is kariško . šautuvo. 
rT.*-. • ‘ . . > • ' ’ • - V
Kulka prazvimbė pro poli
cininką, taciati jo he^alietė.

Tuo pačiu laiku lenkų pu
sėj prie Panevėškų k. buvo 
girdimi kai^škų trimitų gar
sai. ’ - ■

Trimituota su protarpiais 
12 kartų. Auštant rytui 
triukšmas liovėsi.

ARKIVYSKUPĄ

stoty, "iš arkivyŠM^irJąl- 
btzykovškio pavogtv&rtjA^v 
ne, Dtatįįlds aptaisais valizė
lė, kurioje buvo brevijorius, 
į 3.dali8 išardytas paistora- 
las (vysktipiŠka lazda), mit
ra ir fioletitie sutana.
, Visi šie dalykai įvertina 
mi apie 2,U00 žiotų.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS į 
VALDYB0 SANTRAŽAI * M

Pirmininkas — Mot Verslacta» -
694 E. Fifth St, So, Boston, Masį 3 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka, /į-
125 Bowen St, South Boston, MaM • .į 

Prot. Raštininkas — Ant Macejonąg V
450 E. 71 h St, So. Boston, Magą •;»; į 

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

Iždininkas — Andrius Zalleckas, i S- J
150 H Street, South Bostpn, Masa 

Tvarkdaris — Kazys Mlkaiionls,
906 E. Broadvvay, So. Boston, 

Draugija laiko savo susirinkimus kaM. .
antrų nedSldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver j!tį
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. t į 
Ateidami suslrlnklman prašome a%<.- |

AMANULLA TIKISI ATGAU-
SIĄS SOSTĄ

London.—“Daily Herald” 
rašo, kad atvykęs į Europą 
.buvęs /Afganistano karalius, 
paklaustas korespondentų, 
kaip jis mano tvarkyti savo 
gyvenimą, ateity, pareiškė,

Italijoj pareis nuo juslėms 
Afganistano. Iš to 

kad- Amanulla 
vilti * atgauti savo

> STREIKAS SILEZIJOJE

— Silezijos tek
ši i lės/'pramonės darbininku 
streikui besitęsiant keliose 
vietose įvyko susirėminuų 
tarp sfrHkiiojarK’iftjų it 
rihčią dirbti j&rbinink£ 
Kf Uoso vietosd1 turėjo įsikiš-1 

policija; ; Keliolika 
nių suimta.1 ♦ N 4

1 -■’.Hįhu

nuėjo niekais. KnightS of Lith- 
uania pasirodė esą jų “masters.”

Taigi, Vyčių jauktas šįmet ne 
juokais daro puikų progresą. Ir 
tai dėka pasišventusiam dėl lietu
vių’jaunimo p. Ernest Batestinj, 
kurs nebūdamas lietuviu, turėda- 
ftla» šeimyną, dėl1 jų 'darbuojasi. 
Jis-jhu ketvirti metai* kaip šiam 
jąufctui vadovauja it* jį mokina. Y- 
•rą jo coach. Jam esą smagu dar
buotis šu tokiais jaunuoliais' kaip 
Vyčiai, kurie negėrią ir vedą labai 
švarų ir pavyzdingą Įryvenimą.

Sporto mėgėjas
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y LĖKTUVAS BE DEGAMOSIOS skraidymą stratosferoj ten- 
MEDŽIAGOS ka aparatą be sparnų ir pro-

Leningrado pranešama, peleno. Toks lėktuvas gali 
kad prof. Ryninas, dėstąs a- būti varomas tik raketomis. 

Aviaciją Leningrado univer- Tačiau raketinis lėktuvas y- 
r sitėte, esąs padaręs sensacin- ra tuo nepatogus, kad juo 

gą išradimą, būtent, sugal
vojęs lėktuvą be degamosios i daug 
medžiagos. Teisybė, lėktu
vas pradžioj turi turėti šiek 
tiek sprogstamosios medžią- 
gos, kad galėtų pakilti į orą, 
bet paskiau jau gali lėkti, 
jaudamas energiją iš aplin- 

I' kūlės atmosferos. Savo naū- 
ją lėktuvą prof. Ryninas e- 
sąs , išmėginęs laboratorijoj 

.i ir apskaitęs, kad juo galima 
pasiekti daugiau kaip 1000 
kilometni per valandą. Tas 
išradimas remiasi tokiais 
Samprotavimais.

« Skridimas dabartiniais lėk- 
ę tuvais su propeleriu, reika- 
| Jauja, palyginti, tirštos ap- 
? Imkumos, oro, kuri sudaro 
į- didelį pasipriešinimą apara

tui, bet kartu ji ir laiko, ne-, 
duodama kristi žemėn. Da
bartinių lėktuvu greitumas 
vargu ar kada galės būti di
desnis per 500 klm. per va
landą. Daug greičiau būt ga
lima skraidytų jei pavyktų 
iškilti bent 30—40 kilometni 
nuo žemės paviršiaus, kur o- 
ro spaudimas yra tik keliu 

r. milimetrų, vadinasi, kelis 
šimtus kartų mažesnis už 
normalų. Tose aukštumose, 
vadinamoj stratosferoj, oro 
pasipriešinimas būtų labai 
mažas ir patogus skridimui. 

'\Bet’nelaimei. ten jau nepa
kanka oro aparatui išlaiky
ti. Todėl, galvojant apie

5-

VARGONINKŲ SEIMAS

ii s

5;.

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

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

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

InformacijtĮ dėliai meldžiu 
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 
Meade St., XVilkes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis, 
Vargoninkų S. Centro Pirm.

vi-

ad- 
So.

negalima pasiimti iš karto* 
sprogstamos medžia

gos. Geriausią! būtų, kad 
toks raketinio principo lėk
tuvas imtų sau reikalingą 
medžiagą. iš atmosferos. 
Prof. Rynino lėktuvas kaip 
tik tuo ir naudojasi.

Yra žinoma, kad didelėj 
aukštumoj, yra pakankamai 
deguonies ir vandenilio du
jų, “kurių mišinys yra -stipri 
sprogstamoji'medžiaga. Rei
kia tik tas dujas tam tikru 
siurbliu suspausti ir įžiebti, 
kad gavus sprogimą, pana
šų į raketą, kurs varytų lėk
tuvą pirmyn. Tokį prietai
są lėktuve prof. Reninas ir 
padarė. Jo lėktuvas pradžioj 
raketomis galės pakilti i 
aukštas stratosferos sritis, 
kur paskiau siurblių pagal
ba pats imsis nūkal i ilgą 
sprogstamąją medžiagą — 
dujas — iš atmosferos, 
prof. Rynino išradimas su
kėlė didelį susidomėjimą a- 
viacijoj ir nianoma. kad a- 
teity jj pavyks praktiškai 
pritaikyti. Tada iŠ Kauno i 
Xe\v Yorką bus galima nu
skristi per kelias valandas.

z “T riini! a.s”

• v

Šis

SALIAMONO ŽMONOS 
MIRTIS *

-Neseniai Jeruzolimoj at
kasė grabą, kuriame rado 
Žydų karaliaus Saliamono

✓

žmonos lavoną (mumiją). 
Šalia jos kūno rastas ritinys 
papiruso, prirašyto senovės 
žydų rašmenimis. Kai moks
lininkai u * * 
kad tame rašte pats Salia
monas aukštai vertina ^^.simojimu išgėrė vyną. Va- 
žmonos kilnumą. Ji kilusi 
iš Maneliu, o jos pavardė iš 
namų buvo Moti Maris. Mi
rė trisdešimt šeštais Salia
mono karaliavimo metais ir 
buvo palaidota savo rūmuo
se.

Toliau raštas parodo, kad 
trys mėnesiai prieš mylimos 
žmonos mirū, atvyko iš K- 
gipto jos tėvas Amento, ap
sikrovęs dovanomis, bet pa- 
slaptyj galvodamas, kaip 
čia Saliamono karalystę pa
imti po savo, tai yra Egipto 
valdžia. Taip, vieną dieną 
Amento paprašė Saliamo
ną privačiai pasikalbėti, 
prieš tai paliepęs savo duk
teriai pripilti į vyną nuodų.

Paskutinieji to užrašo žo
džiai. parašyti paties Salia
mono sako; kai mano Moti 
įėjo, nešdama ąsuotį vyno ir 
taures, aš neįstelx"jau klas-

tos, nors pamačiau, kad ji 
buvo mirtingąi išbalusi. Kai 
Moti pripylė taures vyno, 
mačiau,. kad Amento nė ne
bandė jo prikišti prie lūpų. 
Bet nežiūrėdamas to ir nie
ko nenujausdamas, pakėliau 
taurę prie lūpų. Tuo pat a-
kimirksmu Moti, stovėjusi

išskaitė, pasirodė, §aĮja ištraukė taurę
- j iš mano rankų, ir vienu už-

įiejudėdaina, 
š J rėkdamas 

išbėgo iš kambario. Netru
kus Motrmirė ant mano ran
ki). Godus Amento* norėjo 
mane nunuodyti, tik mano 
mylima žiriona, o jo duktė, 
pati pasiaukodama, išgelbė
jo mane nuo nusinuodijimo.

----------- “M. L.

i
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ANGLIŠKI KIAUŠINIAI

Pasirodo, anglai prašmat
nūs ant visų šonų. Pastaruo
ju laiku jie užsiaugino nepa
prastą vištą, kuri deda dar 
nepaprastesnius kiaušinius. 
Vieną tos vištos kiaušini mė
gino sumušti su 25 svari: 
plaktuku. Mušant juo tris 
kartus per minute laiko ne
galima buvo sumušt kiauši
nio per kelias valandas. 
Kiaušinio lukšto tvirtumas 
pareina nuo lesalo.

BUDINTOJAS KURTIEMS

Prikelti iš miego kurtiems 
taip pat išrastas laikrodis. 
Kai pažymėtąją valandą lai
krodžio skambutis pradeda 
skambėti, iššoka iš laikro
džio vidurio guminė baldė ir 
paliečia miegančiojo veidą. 
Žmogus nenoromis turi tada 
pabusti.

XI METAI
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Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso- 
“ KARYS,”
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XI METAI -
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VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rines pabiros.”

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas:
mybės aikštė

-5-
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LDS. Kuopą Susirinkimai
——-___ . . . .„ ■ į.

C. BROOKLYN, N. Y. ?
Rugpiūčio 25 d., tuoj po sumbs 

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

LAWRENCE, MASS.
L. D. S. 70-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 11-tą d. Rug
piūčio (Aug.), parapijos kamba
riuose, tuojaus po paskutinių šv. 
mišių, tai yra viena savaite anks
čiau negu visada būdavo, nes 18 d. 
Rugpiūčio įvyks Palangoje L. D.

A. Apskričio išvažiavimas. 
Todėl kviečiame visus narius atsi
lankyti į šį susirinkimą, užsimokė
ti mėnesines ir galutinai užbaigti 
prisiruošimą prie Apskričio išva
žiavimo. Atminkite.

Valdyba

ŽIURKĖS OKUPAVO NAMĄ

“Dailv Herald” rašo, kad 
vieną namą Liverpooly už
kariavo pabėgusios iš laivo 
juodosios žiurkės. Ją buvo 
tiek daug, jog nusigandę na
mo gyventojai pabėgo. Vie
na mbteris, labai nusigandus 
dėl žiurkių antplūdžio, iš 
baimės susirgo. Vieną vyrą 
žiurkės sukandžiojo. Jos bu
vo pašalintos iš namo, bet vė
liau vėl grįžo ir dabar yra 
pilnos to namo šeimininkės.

GERAI NUMANO
Viešbulyj vienas ponas juokda

masis sako ateinančiam tarnui:
— Prašiau karštos sriubos, o tu 

matau atneši nebe karštą!
— Iš ko ponas manai, kad ne

karšta—jeigu dar nepradėjai val
gyti?

• — Kad būtų karšta, nešdamas 
negalėtum pirštų galus laikyti i- 
mp'k^s i sriubą. “M.

DEŠRA BE MĖSOS
Valgykloj:
— Prašau antrą valgį duoti 

mėsos.
— Kitokio šiandien nėra, 

dešros — paaiškina, tarnas.
— Tai prašau atnešti dešrų, kad 

tik nebūtų mėsiškos. “M. L.”

be

tik

202

L.”

BENT MIEGODAMAS 
PAGERĖJO

—. Ar tamstos sveikata pagerė
jo? Kaip su valgymu? — klausia 
irydytojas ligonio.

— Apetito dar neturiu, ponas 
daktare, bet. paėmęs paskutinius 
jūsų išrašytus vaistus, visą naktį 
sapnavau kiaulienos kokietus. '

“M. L.”

PRIEŠINGAI.
Gydytojas:
— Tamstai reikia kasdien kūną 

trinti spiritu ir srorti tik pieno kol 
k a s.

Po trijų dienų atėjęs gydytojas 
klausia :

— Ar darei, kaip sakiau?
— Dariau, dariau: šėriau 

spiritą, o tryniausi pienu.
• ’ “M. L.”

tik

AMERIKOS LIETUVIU R. K.
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS
Am. Lietuviu R. K. Federacijos 

XIX-tas Kongresas Įvyks Rugpiū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
UI.

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me Įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vu ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas

Brooklyn, N. Y. 
180 Hale Avenue,

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J.

įgaliotas generalinis agentas
“D-ką.” Ku-

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
rugp. 11, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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

vyks rugp. 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

BALTIMORE, MD.
Rugpiūčio 11 dieną, sekmadieny, 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugp. 25 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WATERBURY, CONN
X

Rugpiūčio 25 d., 1 vai. po pietų į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

- SO. BOSTON, MASS,-
Ketvirtadieny, rugpiūčio 29 d., 

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

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vvks rugp. 11 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugpiūčio 14 d., 8 vai. vakare, 

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

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

-STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

z

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

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit
3c. pašto ženklelį.

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

v uz

yra
užrašinėti laikraštį
įie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Tel. Markct 0609

“D-ko” Adm.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER 
(EASPARAVICIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandas: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:30 Iki 5 
Ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas snbatos vakarais ir ne- 
dSIdienlals, taip-gl seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray 

DR. A.COHAN
I

Gydytojas ir Chirurgas
33 Copeland St., Quincy, Mass.

Tel. Granite 0283.

Nesenai sugrįžo iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL ABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 

, vra išeiviams ir lietuviams katali- l‘ # ...
kams ūkininkams tik laikraštis 

“ŪKININKAS”
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemė3 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad
ministracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININ
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
deli džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

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

sekmadieny, rugpiūčio 18 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pr’t 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 18, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

L.

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

susirinkimas įvyks sekmadienv 
ugpiūčio 18 d., tuoj po sumos, baž

nytinėj svetainėj. , Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautu 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki 
me gražų pavyzdį kitiems.

Rezidencijos TeL: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. O779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojaš, Real Estate ir PubTlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. G ALVARISKI
(GALIM AUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3O Iki 5 :30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

kūrinos paveda 
mano prlžfurgjl- 
mni, visuomet 
būna patenkinti 
ir sntanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Thlnl SL

Telefonas: South Boston 0304-W.

VIZITĄ J NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankylę paraSyk arba 
telefonuok. Idant t? pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom i.škalno.LAIDOJIMUS

♦ 
*
♦
i

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

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

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

A d r e s & s : Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Ž v a i 

ti d u ė s ’ * Administracija.

' » v

«
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HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugp. 23 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti Į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to', pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir sa>vo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

Valdyba
A? ——------------------- v

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 30 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

n

E. V. WARABOW
(Wrnblianskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washingtou Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1503

MONTELLO OFFICE
104 Ames Street 

Telepbone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A.ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 Ir 448 Oambridge Street 

Oambridge, Mass.
Telepbone Univerrity 8831-W

Kviečia Valdyba

< ■ir
■

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telepbone So. Boston 4486
Mirus Šeimynos nartai, likasteoM 
nnAlničinms arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite jnos. AM 
laidotuves aprūpina gerai ir ne
brangiai.

E#

1 Tel. So. Boston 0506-W.

2 Lietuvys Dantistas 

| A. L. KAPOČIUS 
| 251 Broadway, South Boston 
į (“Keleivio” name) 
| Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
| nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9

vakare. Sercdomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Dr.GradM27B“ss.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Tel. Tai bot 0847

DR, ANTHONY J. WEST
(Višnianskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos 

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietų 
220 M1NOT ST.. DORCHESTER

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto IM 
0 vakaro.

Nortntleji tetalnjrianslo patarnavi
mo Ir gerinusią pirkiniu, kreipkitės 

pas mus.
832 W. BROADTCAY 

SOUTH BOSTON. MASS.*
— - -........... »
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