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KUN. K. URBONAVIČIUS 
JAUNAMUOSE

Kaip jau buvo rašyta kun. 
K. Urbonavičius, L. D; S. Li- 
teratinės komisijos narys ir 
Dvasios Valias ’ sustiprėjo 
taip, kad pereitą šeštadieni 
savo pajėgomis išėjo iš ligo
ninės, atvažiavęs į So. Bos
toną įėjo į kleboniją ir tą pa
tį padarė sugrįžęs į namus.

Sekmadienį atėjo į bažny
čią ir kokį laiką pasižiūrėjo 
kaip eina sekmadieninės mo
kyklos pamokos.

Taigi dėkokime Dievui, 
kad mūsų garbingam vadui 
grąžino sveikatą.
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BRIANDO KABINETAS 
ATSISTATYDINO

PARYŽIUS. — Spalių 22 
d. Deputatų rūmai pareiškė 
nepasitikėjimą Briando ka
binetui. kuris tuojau ir atsi
stot vd i no.

Nepasitikėjimą pareiškė 
dėl kilusių nesusipratimų ir 
nuomonių skirtumų taip 
Briando ir deputatų.

“NEBAUSKITE MIRTIMI, BET 
SIŲSKITE Į RUSIJĄ...”

Šiomis dienomis grižo iš 
Rusijos Kaune gerai žino
mas teisininkas ir žurnalis
tas p. G. Jis ten išgyvenęs 
keletą metų, važinėjęs po vi
są Rusiją, puikiai pažinęs 
sovietu gyvenimą, dabar per
sikelia gyventi Berlynan. 
Vienam žymiam mūsų teisi
ninkui pareiškė: ‘‘Jei aš bū
čiau Lietuvos teisme proku
roru ir tektų kaltinti didelį 
prasikaltėlį, teisėjams pasa
kyčiau nebausti jo mirtimi, 
bet ištremkite į Sovietų Ru
siją..."

PALEIDŽIA MOKYTOJUS 
LIETUVIUS

Latvijoj miesto mokyklų 
valdžia nutarė paleisti visus 
lietuviu mokyklų mokytojus 
— Lietuvos piliečius, nes 
Latvijos piliečių esą užtekti
nai, kurie žino lietuvių kal
bą. Stebėtina, kad tai tai
koma tik Lietuvos piliečiams 
ir lietuvių mokykloms.

BOLŠEVIKAI UŽIMSIĄ
RYTINI GELEŽINKELĮLONDONAS. — Iš Rygos 

praneša, kad Sovietų Rusi
jos vadai pareiškę į mėnesį 
laiko ginklu užimti Mandžū- 
riją kur randasi Rytinis Ge
ležinkelis dėl kurio kilo nesu
sipratimai tarp Kinijos ir 
Rusijos.
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Šv. Tėyąs skelbdamas šią didelę šventę, nori savo pa
klydusiom^. vaikams iškelti Kristaus Karaliaus kelią lyg 
tąjį aukštui 

t 

tantiėms-ke 
tumo nė 
bininko past 
darbininkas,? 
ka įvedė valdytoją į prezidento, ar karaliaus sostą.

KRISTUS KARALIUS
Tavo sostas, Dieve, bus per amžiui 

amžius; teisingumo Tykštė yra tavo ka-1
• raivstes rykštė. ("Ps. XLEX). ]

1925 metais gruodžio mėn. 31 dieną šv. apaštalų Petro j 
ir Povylo Bazilikoje Romoje Šv, Tėvas Pins XI atlaikė 
pirmąsias šv. Mišias Kristaus Karaliaus garbei. Tą dieną] 
visam pasauliui liko paskelbta Kristaus Karaliaus Šven- I 
tė. Nesuskaitoma tikinčiųjų minia pasibaigus šioms iškil-1 
mėms griausmingai sušuko: “Lai gyvuoja Kristus Kara-J 
liūs."

Nors šįmet sutampa keturi metai nuo šios šventės įve
dimo, tačiaus nei šv. Tėvas, nei viso pasaulio tikintieji Kris
tų Karalium paskelbti negalėtų, jeigu pats Amžinasis Tvė
rėjas tai būtų nepadaręs.

Paliekant visas Seno įstatymo prflnašystes apie Kris- 
tų-Karalių sustosiu tik ties kaikuriomis šv. Evangelijos 
vietomis. -.

Dangaus Kunigaikštis Archangelas Gabrielius prane
ša šv. Mergelei Marijai: “Pagimdysi sūnų ir praminsi jį 
vardu Jėzus. Jisai bus didis ir vadinsis Augščiausiojo Sū
numi. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; 
jo karaliavimui nebus galo" (Luk. I, 31-33).

Gimstant Jėzui Betlėjuje angelų choras Jį sveikina 
“Glioria”; bėgant Egvptan nuo žiaurios Erodo rankos an
gelas Jį lydi. Laike šv. Krikšto Jordano upėje tūkstanti
nės minios akyvaizdoje Dievas Tėvas ir Šv. Dvasia stebuk
lingu būdu paskelbia Kristaus dieviškąjį pasiuntinybę. 
Skaudžiapsio ir niekšingiausio teismo Piloto salėje prieš 
susirinkusius Palestinos gyventojus, Kristus pareiškia 
Karaliaus galę; tik kur kas didesnę ir prakilnesnę už žemės 
karalių valdžią: Kristaus Karaliaus valdžia remiasi Auk
ščiausiąja Tiesa ir Kilniausiąja Meile.

Praslinkus 19-kai amžių neliko nei vienos iš tų valsti
jų, kurios buvo Kristui kuriant savo' Karaliją: tik vienas! 
Kristus Karalius sėdi savo dieviškajame soste; 300,000;000 
pavaldinių pripazįsfa Kristaus įstatymus ir juos užlaiko.

• • • ’ * *• •*Dabartinių karalių ir prezidentų sostai dėlto nepasto
vūs. kad iš jų pamatų išmesta Aukščiausioji Tiesa ir Meile.

Įvairios šaukiamos nusiginklavimo konferencijos, Tau
tų Sąjungos ė kiek nemažina baisaus karo šmėklos — nes 
nėra ten Kristaus Karaliaus, tiesos ir meilės. Žmonijos
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i šviečiantį jūrų švyturį, kad parodžius skęs- ė ir rieapykantose, išsigelbėjimą. Čia skir- 
š sėdi baltųjų rūmų soste, ar paprasto dar-, 

ėję. Surūkęs, prakaito ir vargo pargraužtas 
mas piliečio pareigas, savo.balsavimo ran-

«•?

Šiandieil policijos būriai raiti kapoja ir plaka darbo 
nustojusius darbininkus, skirstydama jų susirinkimus; ne
būtų taip, jeig susipratęs darbininkas pats eitų Kristaus 

 

tiesos ir meilės keliu; atėjus gi valandai, kuomet paprašys 

 

jo balso politikierius jisai atiduos jį tam, kurs taip pat 

 

saugoja. Amžinąją Tiesą ir Meilę.

£SvęsdaHB
kad Aukščiausioji Tiesa ir Meilė privalo pirmiausiai užsi
degti mūsų kįekvieno širdyje.

Augąs kidikis, subrendęs jaunikaitis, šeimynos tėvas, 
motina turi savo pastogėn grąžinti Kristaus ties;} ir meilę, 
— šeimyna diioda valdininkus, stato prezidentus.

Tie gi visi, kurie bandė pakelti prieš Kristų Karalių 
[ginklą liko nugalėti. Netolimos praeities nelaimingos Mek
sikos valdovai, parodė visam pasauliui, kad širdžių sfl šauk
smu : “Lai gyvuoja Kristus Karalius,” kurios miršta žudo
mos žiauriomis kankynėmis, niekas nenugalės.

Neseniai įvykusios Paryžiuje didžiai kilnaus kardino
lo Dubua iškilmingiausios laidotuvės tuir ne vięnam atidaryti akis: K^rdjTiolaštai Kristaus Karaliaus kunigaikštis, nuolat skelbiąs Kristų jisai miršta; didžiausių Kristaus 
priešų motinh Franci ja; dabartine valdžia jų rankose; pa
laidojime'J. E. kardinolo dalyvauja visa Franci jos valdžia 
per savo atstovus. Parodo, kad jie supranta — be Kristaus 
tiesos ir meilės žmonija gyventi negali.

152Ž7 mL; Italijoje, Florencijos miestas iškilmingai pa
skelbė savo aukščiausiuoju valdovu Kristų. Kristaus* meilę nr tiesą įrašė į savo miesto įstatymus. Tai pirmutinis pa- 
Įsaulvje miestas išsirinkęs taip garbingą Valdovą.

Pasekime kiekvieną šį gražų pavyzdį; įrašykime į sa
vo gyvenimo žingsnius Kristaus meilę ir tiesą: sutikdami 
džiaugsmingai šią iškilmingą šventę ne tik lūpomis, bet šir
dimi ir darbais sušukime ‘‘Lai gyvuoja Krištus Karalius." 

Y. T’.

tad Kristaus Karaliaus šventę supraskime,

SILKAITIS LAIMĖJO 
RISTYNĖS

NEW YORK. — šiomis 
dienomis Įvyko ristynės Rvt- 
prūsijos, lietuvio Ričardo 
Shikat-Silkaičio su rusu Ze- 
ležniak.

Lietuvis ristynės laimėjo į 
22 miliutas ir 18 sekundų.

BOLŠEVIKAI PAKEITĖ 
KALENDORIŲ

Rusijos bolševikų valdžia, 
norėdama kovoti su tikyba, 
kurios ji negali nugalėti, pa
keitė kalendorių. Naujame 
kalendoriuje yra penkių dar
bo dienij savąiiė.Jš kufįų. 
penktoji skiriama poilsiui. 
Sekmadienis ir šeštadienis iš 
kalendoriaus išbraukiamas. 
Mėnesių skaičius nepasikeis, 
tačiau kiekvienas mėnuo tu
rės šešias savaites. 31-oji mė
nesio diena bus pašalinta. 
Tuo būdu metai
dienų. Likusios 5 metų die
nos bus bolševiku švenčių 
dienos. Be to, vasario 29 d. 
irgi bus išbraukta ir bus lai
koma pramonės diena.

CHARLOTTE, N. C.į^ 
tional Te.vtile Workerš 
munistinės) unijos 7 s 
kieriai ir vadai buvo kaltina^ 
mi antro .laipsnio žmogžudys*-.^ 
tėję dėl nušovimo policiją■ 
viršininko Aderholto.
Ja tęsėsi gana ilgai. Teismai, 
rado juos kaltais ir nubau^ė 
nuo 5 iki 20 metų ka|ėjimau£Į

Komunistai nuteistuosm&j 
. v ' ’• y išprovokavo ii* paskui iš &) 

darė sau biznį. Dar 
bar be abejo, šauksis i 1
menę, kad duotų pinigų,

Patariame komunista$u£| 
pinigų neduoti, nes jie tyeiępn 
jasi iš nelaimingų darbinu*-_ 
kų ir jų vardu renka pinų 
raudonai propagandai. ;

v
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turės 360

KAN. TUMUI-VAŽGANTU1
PASKYRĖ PENSIJĄ

ROMA. — Didžioji fašis
tų taryba pritarė Mussolini 
pasiūlymui sumažinti tary
bos narių skaičių iki 20. T 

į tarybą dabar įeis žygio į Ro- 
mą kvadrumvirai, svarbes
nieji ministeriai, fašistų par
tijos sekretorius, Italų Aka
demijos pirmininkas, darb
davių ir darbininkų pirmi
ninkai, buvusi s partijos sek- 
Iret orius ir kiti žymūs tasme- 
Inys. Mussolini taip pat pa
skyrė naują partijos direkto- 

| riją, į kurią įeina beveik visi 
senieji nariai.

________ «
LIETUVOS SIELIAI NUPLAU

KĖ LENKŲ PUSĖNIš rugsėjo 23 į 24 d. naktį Ities Dariojos kaimu Merkio gyvenimas, kurią sudaro tautos, šeimynos ir pavieni asąneę Lpėy nuo krašto nutrūko sielTffL buriuos ' pusėj sulaikė. ‘ ‘ r ’

Kanuos. — Ministerių Ka
binetas kan. Tumui-Vaižgan
tui paskyrė pensiją 800 litų 
kasmėnesis ligi gyvos galvos.

nys, tik dėlto kas kart giliaus skęsta kraujo ir ašarų.kĮony- je, kad išmetė iš savo tarpu Kristaus<iesą ir meilę.
i

PO 10 METŲ GRĄŽINAMI 
AMERIKIEČIŲ KAULAI 

Washiugtou, D. C. — Pa
saulinio karo metu. Arkan- 
gelsko apylinkėj, buvo už
mušti ir palaidoti, kiek tik
rai, nežinoma, Amerikos ka
reiviai.

Iš Michigan valstijos buvo 
nusiųsta į Arkangelską 4.477 
kareiviai.

Šiais metais iš Amerikos 
buvo pasiųsta komisija ieš
koti žuvusių kareivių kūnų. 
Surado 86 ir juos užkalę i 
metalinius grabus grąžina iš 
Rusijos i Jungtines VMsti-

"-•■taifci fciiftidės pd Wb*tų 
susilauks nors kaulų.

SEINŲ PAGROBIMO SUKAK

TUVIŲ ŠVENTĖS FIASCO 

Į lenkų iškilmes Seinų 10 
metų -pagrobimui paminėti 
iš Varšuvos atvyko gen. E. 
Rudnickas. kaip Pilsudskio 
atstovas (maršalas Pilsuds
kis neatvyko). 22 K. O. P. 
Brigados vadas, Bielastofco 
vaivada. Suvalkų ir Augus
tavo Storastos. Į Seinus dar 
atvyko 41 pėst. batalijomis.

Vadinamose iškilmėse da
lyvavo 600 ginkluoti] strzel- 
cų, 100 ginkluotų mokslei
vių, 50 pabėgusių partizanų 
iš Nepr. Lietuvos ir viena 
kareivių kuopa. Ilgą kalbą 
pasakė gen. Rudnickas, gir
damas lenkų taikingumą ir 
pageidaudamas su Lietuva 
sugyveni juo, koks buvo prieš 
400 metu. Vakari* buvo su- 
į ’f I l.'f1’. v •

'ruoštas liaudžiai pasilinks
minimas.

Apskritai, pagrobimo Iš
kilmės praėjo su didžiausiu 
fiaseo. Viskas buvo kaž
kaip dirbtina ir be dvasios. 
1/iėtuviai iškilmėse visai 
dalyvavo.

KOKIUS MOKYTOJUS LĮ 
SKIRIA VILNIUJE

Vilnius. — “Žvcie Ludu^i 
prmieša, kad paskutiniųoįu' 
laiku Vilniuj patvirtinta 
lė lietuvių mokytojų, ypač 
Balstogės mokyklų terifori- • 
joj. Vietoj lietuvių moky- ' 
tojų Vilnimis krašte dabar, 
kaskart daugiau atsiranda- 
pseudolietuvių, kurie 
vyksta iš N e priklausomosį 
Lietuvos ir su dideliu sktt-į 
botumu skiriami į valdžios? 
mokyklas, esančias lietuviŲį 
sodžiuose. Laikraščio tųn-* 
momis žiniomis, lenkų vaiz
džia laukia atvykstant-j&, 
Lietuvos didesnio skaičiau#; 
lenkų mokytojų, mokančių^ 
lietuviu kalbą. Mokyklų val
džia juos nusistačius paskir
ti Į “konkurencines” val
džios *mokvklas, kurios ski- 
riamos lietuviams lenkintu:

- ‘-t**’

VOKIEČIAI IŠDAVĖ LIETUTĮ’ 
ŽMOGŽUDĮ

Tilžės laikraščiai rašo, kdCl 
Tilžės kriminalinė policija 
perdavė Lietuvos krim. por
cijai žmogžudį Matulį (Jur
gį Petrauską), kuris nese
niai yra sulaikytas Pakalto
je, Tilžės apskr. 
( rodos, 
Matulis 
žmones.

ne-

Lietuvoje
Jurbarko 
esąs nužudęs du 

- ■ ; -p:'

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO 
AFGANISTANO' 

KARALIŲ 
Maskva.

sija pripažino Nadir CI kaip Afganistano kar Vadinasi bolševikams pi ka karaliai ir diktatam

**<

Sonetų RlV



PROSIJIMAS

fllmti nnujų nartų 
mnmj drangljoa.

ihsč. gyventojus nuo spa- 
j 4 d. lenkai į savo pusę 
įleidžia tik vieną kartą i 
«ną lauku darbams.
Rajono sargybos virsi n in- 
is tuo reikalu kreipėsi i

įiia. Jau lenką valdžiai ir 
sargai pasidarė paojingi.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — 3. Grubiuskas,
24 Prescott St., Readville, Kas 

Vice-Pirmininkas — J. Markėliau!*
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkds — P. Milius,
447 E. Seventh St, So. Boston, Mass 

Fin. Raštininkes — M. šeikis,
256 E. Nnth St., So. Boston, Mass 

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

Maršalka — J. Zaikls,
'7 IVlnfield St., So. Boston, Mas» 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nčdSldienJ kiekvieno mSnesio, p< 
nam. 492 E. Seventh St,; parapijom 
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

VARGONININKAS 
paieško vietos, kuris vargoninkau- 
ja 24-ti metai Amerikoj, turi liū- 
dymus. Kuriam iš gerbiamųjų kle
bonų būčiau reikalingas meldžiu 
kreiptis šiuo adresu: GEO. SHO- 
KALIS, P. O. Box 348, Westfield, 
Mass. * (S.-29)

PRANEŠIMAS
Kipras Petrauskas, atgie

dojęs tam tikrą laiką Brazi
lijoj, dabar dainuoja Monte- 
video—Uraguajui ir dar dai- j 
nuos Rosario, Buenos AairesJ 
Argentinoj veik iki gruodžio 
mėn. ir pabaigęs sezoną griž 
Lietuvon. Lietuvon atvažiuo
ti iš Argentinos ims apie 30 
dienu: gera kelionė vande
niu! Brolis bus Kalėdoms 
Lietuvoje; Amerikon dar ne
sirengia. Lietuvoje dainuos, 
kaip dainavęs ir taipgi yra 
angažuotas Direkcijos Ope
ros “Privė de Paris,” bet su
tarties dar nepasirašė. Ma
ne vadina atvažiuot Lietu
von.

Ilgiau nereikia klapatylis su senobinės mados prosijinio 
ącs elektros prosas daug geriau padarys ir į pusę tiek laiko, 
ir padaro šį darbą maloniu laiko praleidimu. Elektros pro
sas yra taupus, pasekmingas, ir naujausi prosai su automa
tišku šilumos reguliatorium yra didelė pagalba ir paran
kus šeimininkei.

MARČAGIRIS, Varėnos 
valse. Pas mus yra labai 
puikus upelis; jis teka iš Ša- 
lainią ežero į Ūlos upę. Ti
pelis 2 klm. ilgio, 4—5 metrą 
platumo; jojo krantai aukš
ti, iki 10—11 metru. Prie 
šio upelio galima pastatyti 
puikus malūnas; jau buvo 
vienas teknikas apžiūrėti ir 
rado, kad vieta malūnui kuo 

nnes-Iriausia. Ir arti kitų ma- 
aki liūnų nėra. Be malūno pas 

ir vrauiiumis galėtų gerai veikti ir 
SVe- lentpjūvė ir plytų fabriku.

GINČAS UŽ KUMELĘ PRIE 
DEMARKLINIJOS

Rugsėjo 29 dieną Vievio 
valsčiaus Promisluvkos kai
mo gyventojo Venclovo Zin
kevičiaus arklys iš ganyklos 
perėjo Į lenkų pusę. Priėjęs 
arčiau šeimininkas pamatė, 
kad už linijos ją laiko suga
vęs kažin koks žmugus ir lie
pia ateiti atsiimti. Papra
šius pervesti kumelę i mūs 
pusę tas nesutiko. Ir kai 
Zinkevičius tik žengė žings
ni per liniją norėdamas eiti 
pasiimti kumelę, iš krūmų 
iššoko trys lenkų ’ kareiviai 
ii jį suėmė. Suėmę pasakė, 
kad jį atiduos tik tada, kai 
lietuviai paleis gairių kino- 
toją.

Tačiau rugsėjo 30 dieną 
lenkai išsišaukė mūs polięi- 

Įją ir grąžino Zinkevičių su 
arkliu. Tik šis turėjo užsi
mokėti išlaidas.

SVEČIŲ PASTABUMAS

Priimant Vilniuje prancū
zų parlamento atstovus ir 
kitus svečius, buvę pasiūly
ta apžiūrėti Vilniaus 
tą. Vienas prancūzas 
primerkęs, paklausęs 
ldar ko žiūrėti. Taip 

it pastebi Vii 
, suiri 
padėti 

Deja, jiems Vilnius nerūpi

100 Knygų Rinkinys 
“Birutės” Kalendorius 1930 metų 
“Margutis” per visą metą 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuvių'knygynas “Lietu 
va” teikia gigantinę progų visiems Su
vienytų Valstijų, Kanados. Centralinės 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 100 f imtmiči-n o 
Knygų Rinkinį—kiekviena knyga skir j H
tinga. didelių ir mažų, naujų ir senes- niailS miesto llctUlta 
nin. jvairausio turinio: apysakų, roma-l
m.i, dainų, juokų, daktariškų, mokslinių.’mą ir jo nelaimingą 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių Ir 
sy kiu su šitoms knygoms gausite prie
dus dykai : "Birutės” Kalendorių 1930i 
metų, mėnesinį žurnalų “Margutį,” ku
ri leidžia ir redaguoja žymus humoris
tas ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar
gutis" užpildytas juokais, dainomis, pa-
•eikslais. Tų viską dabar gaunate už 

$7150, gyvenantiems ne Suvienytose Val
stijose' — užsienyje, kainuoja tiktai, 
$8:50. Visų kolonijų.lietuviai kviečia-] 
mi naudotis šita proga skubiai. Apšvie- 
Cv mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti S4D.OO vertės knygų už S7.5O, J r 
‘.'Margutis" per visą metų, taipgi gra
žus “Erinės" Kalendorius. Sykiu su 
knygomis? arba atskirai' prisiusime ' ir 
savo naujų knygų katalogą. Pinigus 
siųskite šiuo adresu: 

į , KNYGYNAS “LFETUVA.”
3210 So. Halsted St., Cbicago. Illinois

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
. “DARBININKO” ADMINISTRACIJA

866 West Broadvay 8«uth Boston, Mass.

UŽDARE ODŲ DIRBTUVĘ
♦

Rugsėjo mėn. pradžioj Pa- 
įvėžio sanitarinė komisija 
įžiūrėjo. Šegelio Z. odą 
tbtuVę ir nustatė, kad 
rbtuvė neatatinka odą 
rietuvių laikymo taisy- 
ėms, Sv. departamentas 
įvedė koinisijai pil. Segelį 
’ traukti teismo atsakomy- 
iiąįodą dirbtuvę iki teismo 
trendimo uždari.

NEGARBINGAS DARBAS ■

Jūžintai. Yra keli kaimai, 
kur plačiai išdirbama “cuk
rinė.” Šie bravoreliai pri
stato savo “išdirbinį” ir Jū
žintą traktierėliams. rMat 
miestely varyti “cukrinę” v- 
ra rizikingesnis dalykas, ne
gu kaime, kur kaip sakoma, 
nė lape neloja. “Naminės” 
bravorėliai ypaž klesti Ku
lią ir Kuprią kaimuose. Šia
me antrajame kaime bravo- 
rininko amatu verčiasi, sako, 
apsišvietęs žmogus. Deja, 
ne į ta pusę šauna.
_ v - I 

ŽMOGŽUDYSTĘ

Betygala, ‘Raseinią ap., U- 
ginskią km. gyventojas Ma
čiulis irRočiškės km. gyven
tojas Dabkus rugsėjo 23 d. 
grįžo iš Betygalos. Beva
žiuodami susiginčijo ir Ma
čiulis, nutvėręs akmenį, ke
lis smūgius rėžė Dabkui gal- I \
von. Pamatę Likteną km. 
gyventojai, metę darbus, bė- 

■ go gelbėti. Bet jau buvo 
vėlu. Dabkus mirtinai buvo 
užmuštai 
kaimynai ir žudytojo žmona, 
to baisaus darbo nesulaikė. 
Žudytojas ir mirusiojo lavo
nas buvo tuoj nuvežti Bety- 
galon. Nepataisomai suge

dusios širdies, matvt, esama 
šio žmogaus, nes policijos 
klausiamas, jis drįso pasigir
ti — norėjęs, tai ir nužudęs.

Moterys, vaikščiokite kil
numo takais nusižeminimo 
kojomis.—fiv. Augustinas.

ŽYDAI PEŠASI

Rugsėjo 21 d. Vilniaus so- 
cializuojantieji žydai susi
rinko paminėti jaunimo 
šventę. Smarkiai kalbėjo 
jauįiupliai; i 
atstovas tupėdavo įsikišti. Į 
Šusirjąkimo f vietą panorėj o 
įeiti ir komunistai. Kilo 
peštynės prie durą; susi vai
dinusius numalšino policija. 
Komunistai toje vietoje pri
mėtė savo atsišaukimą. Vie- 
na tokią komunistą policija 
suėmė.

IŠTRĖMĖ

Lenką okupacinė valdžia 
šiomis dienomis iš Vilniaus 
ištrėmė Vilniaus lietuviu 
gimnazijos sargą Marijošą. 

net storastijos Išsiuntimo priežastis nežino-

įgįri PALEIDO SUIMTUOSIUS 
į.

■-©Ubtiis. “R.” rašo, kad 
Jtšaulią s-gos name iš suim- 
^tąją 23 asmenų devvni pa- 
įleisti; Ją byla perduota ko- 
LThendantui nubausti. Liko 
V; nepaleista tik dalis.

Žinomas ir “Darbininko” skai- 
ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus- i 
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo rasti], surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
ni mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingi] apysakaičių, kurių buvo 
spausdint^ ir “Darbininke.” At
skirose kaj-gĮPlbe noriu išleisti.

I’rašakpadėfj * rna n knvgeles iš-| 
i • • • n • rrleisti, nort padėti—prafcni
pranerti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania.

(S.-’3O)

PALENGVINTAS; i

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS šVO?

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė, I 

625 E. 8th St., S. Boston, Ma^s I 
Vice-Pirmininkė^-Ona Žulonieni

11 Monks St., S. .Boston, Mass I 
Prot. Rašt. — Ona Šiaulienė,

443 E. TthrSL, S. BostorgMas* 
Telephone South Boston 3422-R I 

Fin. Rašt. — Bronišlava Ciūnienl
29 Gould St, W. Rovbury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Bostoa, 

Draugija; savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki, 
tės pas protokolų raštininke

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus Žioba,
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R. 

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

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

I Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
256 E. Nnth St, So. Boston, Mass. 

Į Iždininkas — Andriejus Nandžiunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass 

I Maršalka — Jonas Zalkis, 
I 7 WInfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kat 
I trečią nedėldienj kiekvieno mfe 

nėšio, 2-rą valandą' po pietų 
parapijos salėj, 492 E. Sevent* 
St., So. Boston, Mass.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINĖS DRUOS 

VALDYBA
I Pirmininkas — V. T. Savickas,

427 E. Seventh St, So. Boston, Mas. 
I Vice-Pirmininkas — A. Nandžiunas

885 Broadway, S$b., Boston, Mass.
I Prot Raštininkas — V. TamoHuna*

40 Marine Rd., So. Boston, Mase . 
I Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai, 
I 44 Glendale St, Dorchester, Mai* 
tKasierius — P. Kleponls,

266 Bolton St, So. Boston, Masei 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

fl.41 Bovren St, So. Boston, Mase.
Draugija’Tldko susirinkimus kas ant 

rą patredėlį kiekvieno mSneSfo 7:3( 
vaL vakare, pobažnytlnėj svetaine 
Fifth St, So. Boston, Mase.

D. L. K KEISTUČIO DR-JO8
VALDYBO SANTRASAI

Plrmlnlnkną — Mot Verslacaaa,
694 E. Fifth St, So. Boston, Maar 

Vice-BInnlninkas — Povilas Kuka,
125 Bowen S t, South Boston, Mase 

Prot Raštininkas — Ant Macejunae
450 E. 71 h S t, So. Boston. Mase 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkle
109 Boseli St, South Baeton. ^Use 

JSdlnlbknO- Andrius Zsgjekai.^y, 
> 150 K Rtreet, South -fmlton, JHu 

Tvarkdariu »- Kneys MtknliopAf Ji
90fe E. BrČatftv.y, SoBgM»< 

Draugija laiko
anų* vmdMIdų SMMtno
T.ietuvių SnlčJ, kertė E ir SOver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami snslrinkimnn pmžorae at- 

prlrlšytt prie

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.75
MAT.TVŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais--- 1-------------$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________ $1.00

NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- • 
tais viršeliais---------------------------------------------- .50

PenkUclienis, spa

• ; Biržą apskr., Papilio vai.
Kvedaniškiu kaime kilo* - - ' < *•

- gaisras iš kamino. Sudegė 9 
i kaimo sodybos. Nuostoliai 
|?labai dideli.

STATYS BAKTERIOLOGUOS 
LABORATORIJĄ 

Kaunas. — Plečiantis ve-| z
tėrinarijos organizacijai, ko-1 
vai su apkrečiamomis ligo
mis dabartinė bakteriologi
jos laboratorija yra per ma
ža. Todėl numatoma pasta
tyti naują bakteriologijos 
laboratori j ą Viliampolėj e. 
Prie naujos laboratorijos 
manoma pastatyti centrali- 
uę ambulatoriją su mokomą
ja kalve, kur- bus galima 

K,,*,, a„ -engti kalviams kursai. Am-
julatorijos klinikose bus ga-j 
ima gydyti gyvulius iš visos 

Lietuvos. Veterinarijos de
partamento direktorius p. 
Mironas, du veterinarijos 
gydytojai ir vienas inžinie
rius išvyks į užsienį susipa
žinti su naujausios technikos 
bakteriologijos laboratorijo
mis ir ją pavyzdžiu bus su
daromas planas ii* statoma 
mūsą bakteriologijos labora
torija.

RADO PERŠAUTĄ ŠAULĮ 
mS'Š- • ■ L' , .

|į '>-Veliuonos vaisė. Klaugią 
kaimo laukuose Nemuno pa- 
krante j — krūmuose rd^tas 

t; su peršauta galva nežinomo 
f* vyro lavonas. Toliau rastas 
^dviratis ir šaulio kepurė, 
p, Spėjama, kad tai šaulys. Ar 
t-v čia savižudybė, ar žmogžu- 
t, dybė—dar nenustatyta. Ne- 
Ljailstatyta ir kas yra velionis.

Jūsų pačių Elektros Pardavėjai % 
arba ariimaušia Edison Krautuvė ■ 
maloniai parodys Elektros refrige- I 
'ratoriijįį ir, pagelbės pasirinkti ko- 1 
kis geriausią tinka jūsų šeimynai. į

-M. 
•'"A- _.'P> . e’ \

KADĄ JŪS NETENKATE 
SVARUMO AR SPĖKŲ I

Žmonės, kurie netenka svarumo 
ar spėkų/turf imti Nnga-Tonė nor& < 

! per keletą dienų ir pastebėti grei
tai sekaritį ’ pagerėjimą. paste
bėtinas preparatas' per pąsfarROj- | 
sius 40 metų atliko tikrus stebūk- 
lus dėl sergančių ir liguistų. P-as < 

iGottfried Schilling, Prescott, Wis., 
įsakė: “Prieš imant Nuga-Tone 
Įmano sveikata buvo ipeųka. Ma
ino pilvas buvo pairęs ir rytais, 
kada aš keldavaus, aA jdusdavaus 

| labiau pavargęs, negu vakarai^ 
Aš svėriau 130 svarų. Dabar as 
sveriu. 155 svarus ir vėl labai ge
rai jaučiuos, ačiū puikioms pasek
mėms, kokių susilaukiau iš Nuga- 
Tone.” - •

Kiekvienas žmogus, kuris yra 
silpnas, liguistas, ar sergantis, tu
ri pasinaudoti patyrimais p. Schil- 

Įliang ir tūkstančių tų, kurie ėmė 
Nuga-Tone ir dabar džiaugiasi ge- 

Į ra sveikata. Jus galite gauti Nuga- 
Tone kur tik vaistai yra pardavi- 

Inėjami. Jeigu jūsų vertelga kais 
Itais neturėtų stake, paprašykit jj 
Į užsakyti dėl jus iš urmo vaisty- 
|nės. . . ;

' ’Gi'iškabūdis (Šakią
.,.6. m. rugsėjo m. 15 dieną1 

vyko gausus Griškabūdžio] 
parapijos susirinkimas.
minint svarbią medžiaginią 
parapijos nutarimu buvo la- 
bai gyvai kalbėta ir priimta ■ 
J. E. vyskupui nusiskundi-l 
mas dėl dažnu kliudymą ka-l 
talikiškojo veikimo organį- 
zacijose. Susirinkimas ypač I 
gyvai atjautė sunkią katali-| ‘ <
ką mokytoją būklę ir katali-j JiDAupigj’ii 
ką bažnyčiai kenksmingas u-1 uKmiŲljy I 
niversiteto reformas. Raštas AORH
su parašais pasiustas J. E.l
Arkivjskupui ir K. V. C.

HORSE SHOW

JT. T„:iT.,. Xįi...ii. A.
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tikėjimo.

t

L. A”-

MONTELLO, MASS.

f

f

ro-
vis

šimtai lietuviu, 
savo namus ir 

Šiemet daug pri-

S 

vergovės panaikinimui. Bet 
dėl to, kad Anglija valdo 
daug nekultūringi! žemiu, 
kur vergovė gyvuoja ir kur

ŠV. ROŽANČIAUS REIKŠME
4

šv. Rašančius mus moko gyvo taip sakant, už ko apleidimą 
baudžia ir meta iš savo tar- 

Gyvas tikėjimas rodomas po. Mat, tos dorybės, kurias 
darbais. Be darbų mūsų ti- apmąstote kalbėdami Ražan- 
kėjimas būtų negyvas, kuris, čių, vra pačios geriausios ir 
žino.ma, nenupeliųvs žmogui 
išganymo. Kaip ant žemės 
negyvas sutvėrimas neatsako 
savo paskyrimui,taip ir ne
gyvas tikėjimas — jis ne tik 
neveda į amžiną laimę, bet 
net stumia Į amžiną prapul
tį..

1. Gal jūs paklausite, ko
kiu būdu Rąžančius moko 
gyvo arba darbo tikėjimo? 
Vėl atsakau tą pat, ką ir 
anksčiau: tuo pačiu, jog ra
gina ir padeda su nusižemi
nusia širdimi melstis ir mal
dingai apmąstyti Dievo žo
džius.

Mat, tos pačios maldos, 
kurios suteikia viršgamtinės 
šviesos mūsų protui, jos ir 
valiai duoda viršgamtinės jė
gos. Be Dievo mes esame 
bejėgiai. Išganytojas tai 
mum& primenai “Be manęs 
jūs nieko negalite padaryti” 
(Jo. 15,5). Kitoje vietoje 
Jis ragina prašyti, ir Jis 
suteiksiąs, ieškoti ir rasią, 
belsti ir būsią atidaryta. Pa
galiau, Kristus liepia visu- 
met melstis. « Vadinasi, Jis 
dėl maldos prižada viską su
teikti. Tad kas gerai, nusi
žeminęs meldžiasi, tas gaus 
jėgų išpildyti tau ko tikėji
mas reikalauja. :•-Begalo aiš
kiai maldos reikalą nusako 
šv. Jokūbas apaštalas: “Jūs 
geidžiate ir neturite; užmu- 
šate ir pavydite, ir negali 
gauti: vaidijatės Ir kaujatės. 
ir neturite, ves jūs neprašo
te.” (Jok. 4.2).

Kas pasakyta apie maldą, 
tą pat reikia pasakyti ir a- 
pie apmąstymą. Į kurį mus 
skatina Rąžančius. Ir ap
mąstymas daro mūsų tikėji
mą gyvą. Štai, kaip gražiai 
jį piešia psalmininkas: “Pa
laimintas žmogus... Viešpa
ties įstatyme jo pasimėgi
mas, ir jo įstatymą jis svars
to dieną ir naktį. Jis yra 
kaip medis, kurs įsodintas 
Šalia tekančio vandens, kurs 
duoda savo vaisių savame 
Laike; ir jo lapai nenubyra, 
ir visa, ką tik daro, jam se
kasi.” (Ps. 1, 1—3).

Brangūs broliai ir sesers! 
Rąžančius mus praktiškai 
arba apčiuopiamai pamoko, 
kaip “gyventi iš tikėjimo.” 
Jis mums pastato prieš akis 
tikėjimo pareigas ne vienais 
lik pasakymais, ne, jis gy
vais pavyzdžiais nurodo, 
kaip gyventi pagal tikėjimą. 
Dėl to, jei nuolat ir maldin
gai kalbėsime Rąžančių, rik
iai nebūsime tokie katalikai, 
kurie pasitenkina šventadie
ninis Mišių klausę, o šiaip 
gyvenime nieku nesiskiria 
nuo nekatalikų, net bedievių.

Jei esate Ražančiaus mė
gėjai, jūs esate darbo katali
kai. Jus niekumef nepasi
tenkinsite atlikti tik tai, ką 
Bažnyčia verčia išpildyti, ki

verčia jomis pasekti. Jėzaus 
ir Marijos pavyzdžiai čia 
mums nuolat yra prieš akis 
ir nejučiomis, kaž kokia 
slapta jėga ragina siekti to
bulybės ir būti panašiems. 
Kristui ir Jo šventai Moti- 
nai. Kas neapleidžia Ražan
čiaus, tas šviečia gerais dar
bais visiems, draugams ir 
priešams, taip ir juos pa
traukdamas prie Kristaus.

2. Paklausykit vieno atsi
tikimo iš Meksikos. Ten 
prieš kiek laiko buvo susior
ganizavusios keliolika mer
gaičių tikėjimui ginti. Poli
cija jas suima ir pasodina i 
požemio kalėjimą, kur buvo 
laikomi gatvės jaunuoliai- 
valkatos, vyrai ir moterys. 
Mergaites, tik Įžengiančias, 
ta ištvirkėlių kompanija su
tiko Įžeidžiamais ir šlyk
ščiais šauksmais. Ką gi jos 
daro? Eina į,kampą atsi
klaupia ir kalba Rąžančių, 
visai nepaisydamos kas ap
linkui dedasi. Ištvirkėliai 
negali atsispirti tokiam pa
vyzdžiui — vienas po kito 
prisideda prie jų ir meldžia
si. kad greičiau baigtųsi per
sekiojimai. Rytojaus dieną 
ateina policijos perdėtinis 
pažiūrėti, kaip mergaitės 
praleido naktį. Štai, atsi
stoja vienas jaunas suimta
sis ir drąsiai pareiškia: 
“Valdžia klysta manydama, 
jog mes būsime jos Įrankiai 
toms mergaitėms kankinti.” 
Perdėtinis jam rėžė lazda 
per veidą, kad pasidarė gili 
žaizda, — apžeminimas dėl 
Kristaus. Palaiminti, kurie 
nuolat kalba Rąžančių!

Matote, brangieji, jog Rą
žančius mus moko tikėjimo. 
Nesišalinkime jo, ir jis pa
darys, kad mums bus lengva 
tikėjimą branginti, apsaugo
ti ir pagilinti, pagaliau, ne
sunku bus ir gyventi pagal 
tikėjimą. Rožančiaus Ka
ralienė kviečia mus: “

juk rytoj mirsime.” (Tz. 22, 13).• Šv. Tėvas Pijus IX šaukė: “Duokite ■ man armiją maldingų žmonių! Vaikeliai, padėkite man kovoti su Bažnyčios ir visuomenės ydomis, bet ne kardu, o Ražan- čium!” Šitas šauksmas ir♦ šiandien tinka. Tad palaikykime Marijos garbinimą, y- pač kalbėdami šv. Rąžančių! Jį kalbėkime namie ir lauke, dirbtuvėje ir fabiįke, kelionėj ejr svečiuose... Kai naktį negalite miegoti, irgi pasiimkite Marijos Rąžančių!
Pabandykite, ir įsitikrin- 

site. Rąžančius ir šiaip ge
rina ir kilnina žmogų. Pa
klausykime menininko, mu- 
ziko-kompozitoriaus Hayden 
(1732—1809). Jis, tas gar
sus visame pasaulyje vyras, 
sako, jog kai kalbąs vaik
ščiodamas kambaryje Rą
žančių, jam prilekia tiek kil
nių minčių ir garsų, jog be
veik nespėjęs jų surašyti. 
Taip kalbėjo žmogus pasau
lietis. Tai žinokite, kiek sle
piasi šv. Ražančiuje dangiš
kų ir šiaip turtų!

r

Ražančiaus malda atsako 
dabartinio mūsų šy. Tėvo 
norams. Štai, jo žodžiai ku
nigams: “Stenkitės žodžiu ir 
raštu, kad jūsų ganomieji i- 
prastn melstis Į Viešpatį, 
kad Jis pasiųstų darbininkų 
Į piūti ir patsai padėtų neti
kintiems savo malonės švie
sa. Malda turi virsti Įpro
čiu, maL.tyirtąs įr nuolati
nis įpratimas pas gaislesiin- 
gąjį Dievą daug daugiau ga
li kaip vieną kitą kartą su
kalbėta malda.”—“Visumet 
dvasioje apsvarstykime, jog 
dar yra tūkstantis milijonų 
pagonių, ir mūsų širdis ne
randa ramybės. Mums
dosi, jog girdime (sako šv. 
Tėvas) savo viduje stiprų 
žodi: “Šauk, nesiliauk, pa
kelk kaip trimitas savo bal
są” (Iz. 58, 1). (Remm Ec- 
clesiae gėstarum, 1926. II. 
26).

Tad, brangūs broliai ir se
sers, rinkime į širdį mūsų 
šventoj Tėvo žodžius ir juos 
paverskime darbu! Jei ga
lim, kasdien kalbėkim šv.

Manv- Rąžančių, kalbėkim savo šei- 
je riša kelio ir tiesos malo- mynos draugėje.

t Sielos Malda
fKddg^ Žaaldos,u j į n1XU.1 ‘ D^los’?! Į h *. Prie Krisfatis'visų mūs’ Kūrėjo!‘ Kai žmonės kenčiantiej ’ skausmus pravirksta: “Kristau, gelbėk mus — Mes žūstam skandžiai nusidėję!”

- ■ • į"Įr štai ta Palaima sielų, " Šaltinis dangiškų džiaugsiu!! Išgirdo sielos greit verkimą. Pažvelgęs žvilgesiu gailiu Avelę ima ant pečių’ Ir išnaša nuo pražuvimo.Švelnus ir griaudus tas dejavimas jų Mane lyg žavėt sužavėjo...O lytas gražus — nueisiu ant Mišių: Pasveikint pasaulio Kūrėją.
7 (“šv. Pranciškaus Varpelis")

• Ar Šiandien Dar Yra 
Vergovė?

tine )«»vą su vergove.
Šitą kovą gerokai pastū

mėjo priekin Tautų Sąjun
ga, kuri 1924 m. paskyrė ko
misiją vergovės klausimui 
tirti. Komisija paruošė ko
vai su vergove konvenciją, 
kuri buv.ų J925 m. tvisų pri
imta. „ Sulig ta konvencija, 
kiekviena valstybė, kurioj 
dar užsilikusios vergovės lie
kanos, turi kasmet pranešti 
Tautų Sąjungai, kas padary
ta visiškam vergovės panai
kinimui.

1927 m. Tautų Sąjungos 
plenume anglų atstovas pa
siūlė paskelbti, jog prekyba 
vergais nėra jokia prekyba, 
bet nusikaltimas (orime) 
prieš žmonių! rasę. Pasiprie
šinus kai kurioms valsty
bėms, šitas pasiūlymas, 
dos, visiškai teisingas, 
dėlto tapo atmestas.

tai mūšy speclalybg Ir Ilgų metų prak 
tika. Darbas artistiSkas. Rainos žemoA 'S

M. A. NORKŪNASP. O. Box 91, Lawrence, Masių
--------------------------------------------—

zuoti jaunimą ir mokytis SU-, 
lošti kokį nors gražų teatrą. 
Kumpa žada pradėti organr- f 
Teko patirti, kad šiemet peT ?■ 
Petro Bartkevičiaus agentū
ra vra atvažiavusiu i Mon- ■» • * *. — . 
tello, Mass. virš 20 jaunuo* • 
liii iš Lietuvos o ateinantį 1 
mėnesi dar pribus daugiau? < 
Mums yra linksma, kad lie
tuvių skaitlius didėja. Ame* .... . . .c.rikoj gimęs jaunimas irgi 
pradėjo dirbti smąrkiau ir 
rašytis į draugijas, 
turėsime
•iir Lietuvoj aų

Vergovė mums rodosi se
niai pamirštu, istorijai pri
klausančiu dalyku. Tuo tar
pu iš tikrųjų vergija yra
šiandien aktualus klausimas, ją panaikinti nėra lengva, 
kuriuo rūpinasi Tautų Są
junga ir Įvairios draugijos. 
Tikrą vergi! statistiką sun
ku sudaryti. Anglu parla
mento narys, John H. Har- 
ris, draugijos kovai su ver7 
gove sekretorius, priskaito 
visam pasauly nemažiau 4-5 
milionų vergų (The Nation 
and Athenaeum). Vien tik 
Abisinijoj yra apie 2 mik 
vergų. Čia jie laikomi la
bai žiauriai \ ir Abisinijos 
vergovė nedaug tesiskiria 
nuo senovės laikų vergovės.

Greta Abisinijos stovi Ki
nija.- Anglų misionierius 
Coates, gyvenęs 20 metu Ki- 
nijoj, mano jog Kinijoj ver
gų yra per 2 milionus.

Dabartinė Kankino val
džia paskelbė Įstatymą, 
draudžiantį prekybą vergais. 
Tačiau labai abejojama, kad 
šitas Įstatymas galėti! savo 
tikslą pasiekti.

Be Abisinijos ir Kinijos, 
turinčių daugiausia vergų. 
Tautų Sąjungos vergovei 
tirti komisija nurodo dar 17 
šalių, kur vergovė tebėra. 
Daugiausia vergovės bene 
bus anglų kolonijose ir man
datuose. Na dėl to, kad An
glija vergovę remtų. Atvirk
ščiai, anglai jau seniai dirba

Dabar
Amerikoj gimusiVergų yra angių kolonijo

se Afrikoj ir ypač Indi jose. 
Mat Indijos susideda iš dau
gybės valstybių valstybėlių. 
Daugelis tų valstybių! turi 
savo autonomines teises su
tartimis garantuotas.

Bet vis dėlto ir anglu val
džia ir Įvairios privačios ang
lų draugijos kovoja su ver
gove. Yra vergui ir pietų A- 
merikos valstybėse, nors ver
govė Įstatymais ir yra drau
džiama. Prekyba vergais la
biausiai išsiplėtė nuo Ameri
kos atidengimo. Amerikos 
kolonizatoriai: ispanai, por
tugalai, prancūzai, anglai 
gaudė negrus Afrikoj ir var
tojo juos kaipo darbo pajė
gą Amerikoj. Tuo būdu vien 
tik A. Jungtinėse Valstybėse, 
atsirado milionai vergų, dėl 
kuriui išlaisvinimo Jungt. 
valstybės turėjo pergyventi 
sunkų karą (1861—1865). 
Karas, kaip žinia, baigėsi 
vergovės priešininkų laimė
jimu ir vergovė A. J. Val
stybėse oficialiai tapo panai
kinta. Tačiau neoficialiai ji 
gyvavo toliau. Tiktai 1890 
m. Briuselio sutartis (Les 
Actes generaiiK de Bruxel- 
les), kurią pasirašė visos di
džiosios ir -daugelis mažų 
valstybių, sudavė rimtą smū
gį, prekybai vergais ir a pa

. Čia randasi daug lietuvių 
ir visi gražiai gyvėna7~Mies- 
tas švarus ir malonus gyven
ti. Lietuviai gyvena turtin
gai ir yra 
kurie turi 
krautuvės.
važiavo lietuviu iš Lietuvos 
ir iš Lenkijos. Lirtuviai at
važiavę iš Lietuvos vra pil
ni energijos ir žada tuojau 
pradėti veikti ką nors Lietu-, 
vos naudai. Yra nesenai at
važiavęs iš po lenkų valdžios [sutikime gyvena ir jiem biz£ 
mokytojas p. Kumpa, kuris nis gerai sekas. K. Jurge- 
aną dieną kalbėjo ir atvirai liūnas yra tiek užimtas naį- 
pasakė, kad lenki] valdžia ' mų pardavime, kad ir nedę£ 
žvėriškai persekioja lietu- lioj netur laiko Į bažnyčiį 
vius Okupuotoj Lietuvoj, nueiti.
Kaip gii'dėti mokytojas p. 7?eporteris No.

jaunimą ir žiūrėsime katrie 
katruos pralenks kultūros 
darbe. Daktaras A. Budree?- 
kas apsivedė su p-le Traki- 
niute. Advokatas Juozas 
Verečka turi gerą pasekmę 
provų vedime. Tautiškas na- 
nias yra gražus ir visuomet 
švariai užlaikomas. Klebe
nąs J. Švagždys visuomet 
pasako gražią prakalbą.Bro:- 
liai Bartkevičiai visuomet
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KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

KLAIPĖDA IR ATGALI

Dėl visu informacijų kreipkitės į vietos agentą

arba----

NEW YORK N. Y.

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

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

........Spalių-October 26 
Lapkričio-November 16 
.. Gruodžio-December 7 
. Gruodiio-December 21

S. s. “ESTONIA” . 
S. S. “POLONIA” . 
S. S. “LITUANIA” 
S. S. “ESTONIA”

Atsimin
kim, jog taip melsdamiesi.

- • V

ro-

nė; manyje visa gyvenimo 
ir dorybės viltis, 
pas mane risi, kurie manęs J 
trokštate, ir pasisotinkite 
mano vaisais! Kas manęs 
klauso, nebus sugėdintas, ir 
kas veikia manyje, tie nenu
sidėk” (Išm. 24, 25-26. 30).

Kaip gražu nuolat ir mal
dingai Rąžančių kalbėti! Ži
nokite, jog tai yra net būti
na : kas tokią žymią tikėjimo 
stiprinamą priemonę panie
kins, tas vargiai kita pasi
naudos. O kas savo tikėji
mo negaivina, galima saky
ti, nemaitina, tas jo nustos. 
Visi matom, jog tokių ne 
šimtai, bet tūkstančiai. Pa
sitaiko ir tokių, kurie kaip 
gyvuliai mina viską kojomis 
ir vien žiūri, kaip savo už-' 
gaidas pasotinus; jų norus 
išreiškė pranašas Tzaijds:

Ateikite savo brang!! tikėjimą išsau
gosime, ji dauginsime, gilin
sime ir platinsime. Ražan
čiaus Karaliene, sustiprink 
mūsų pasiryžimą ir nunešk 
savo Dieviškam Sūnui!

“T. K.”

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neu&nirskite užsakyti savo mj 

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

“žvaigždutė” yra viena iš Įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį nei 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, Įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo- ii metams tewaštuoja tik 
8 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai
Adresai: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “R v a i g- 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija.

DIENOS PER
PER CHERBOURGĄ 

PER BREMEN’Ą.
Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

fcREMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt pradės 

nuo kovo mėn.. 1930 m.
Mažiau Negu 8 Dienos i Lietuvą.

Patogus ir tiesus susinėsimas su bile Europos šalimi. Re
guliariai išplaukimai kožną savaitę populiariais 

Lloyd laivais.
Dėl sugrįžimo lindynių ir kitų informacijų atsiklauskit 

« - savo vietinio agento arba

NOKTU (JEI HAS
IL( VI

65 STATĖ ST., BOSTON, MASS

Laivais
BALTIC AMERIKOS UNIJOS

Baltic America Linijas laivų populiarumas lietuviu tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai eina tiesiai į Klaipėdą liet ir nuo to. kad pasažierįams teikiama geras maistas ir patarnavimas.
BALTIC AMERICA LINE

8 BfclDGE STREET,
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South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

499 METAI

šei-
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""Sekmadieny, spalių 27 d. 
pripuola dvi didelės šventės. 
Pirma ir didžiausia tai Kris
taus Karaliaus šventė. Pla
čiau apie tų švenčių šventę 
patariame perskaityti gražų, 
ir turiningų straipsni, kuris 
telpa Jio numerio pirmame 

^puslapy. ------- --- -----------

P-.. Vytautas vienas buvo.Lie-
■

*
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Ne Girele Ūžė 
Xe girelė gailiai ūžė, 
Ne vėjelis pūtė, — 
Jojo broliai Į karužę, 
Visi linksmi, drūti.

Juos brolelius išlydėjo 
Sesės ir motutės;
Jie išjojant prižadėjo
Joms parsiust laiškuti.

Miškas verkė jiems dainuojant 
Karišką dainelę:
Ji ne vienam sugraudino 
Jautriąją širdelę.

Ir su priešu bernužėliai 
Jauni susikirto,
Ir ne vienas dobilėlis
Iš balni] išvirto.

- O seselės ir motutės 
Karžygius minėkit. 
Gavę žinią nuo lakštutės 
Veltui neliūdėkit...

Arėjas (Leonas) Vitkauskas

PRENUMERATOS KATNA:
Amerikoje metams................... .$A50
Užsieny metams.................................$5A0

~ tavai tuo, kuo buvo Keistu
tis^ Algirdas ir kiti sudėjus 
kartu.
' Norėdami gerai suprasti, 
kuo buvo Vytautas Lietuvai, 
prisiminkime, kokia buvo 
Lietuva pirm Vytauto, ir ko- 

—kia ji virto, jam valdant.
1 - ~ i

<’ D. L. K. Vytautas buvo 
tikras lietuvis. Gimęs Tra
kuose, užaugęs tarp žemaičių, 
sūnus Birutos vaidelytės ir 
tėvo Keistučio, tikro žemai- 
Čio. Jis turėjo, daug vargo i r 
darbo su Jagiela, kuris vis 
norėjo užvaldyti visa Lietu
vą ir jų prijungti prie Lenki
jos.

Vytautas labai atkakliai 
kovojo su rusais ir turkais. 
Išmėginę Vytauto geležinę 
ranką, po mūšiu, nors dantis 

i sukandę, atiduodavo jam pa
garba.

• >

- Vytautas priėmęs kataliku 
tikėjimą daug pasidarbavo ir 
Bažn yčiai. Dėlto kryžuočiai 
labai pyko ir jį šmeižė. Jiems 

.nerūpėjo tikėjimas, bet pa
grobimas Lietuvos žemių.

Netekęs kantrybės Vytau
tas nusprendė sutrupinti 
kryžuočių galybę. Tą jis pa
darė liepos 15 d., 1410 m. ties 
Žalgiriu.
/ Lenkai pamatę Vytauto 
drąsumų ir narsumą net dai
nelę parašė, kurios pradžia 
buvo šioki:

Jedzio Witold przez nlicę, 
Przcd nim niosą trzy tabliec.

Atėmęs nuo kryžuočių Že
maičius, Vytautas pradėjo 
rūpintis jų apkrikštijimu. 
Vytautas su kunigais važinė
jęs po visą Žemaitiją platin
dami katalikišką tikėjimą.

K r ‘ t

Kapsas

- ų r. /

Užsieny vieną kart savaitėje met. 53.00

“DARBININKAS”

PasitraukimąJaunas Rumunijos karaliukas 
Mykolas kartą mokykloje pasielgė 
nekarališkai. Be jokios 'priežas
ties jis davė vienam savo amžiaus 
mokiniui per ausį. O tas busimasis 
“Jaek Sharkey” drožė jam atgal 
per nosį ir paguldė karalių.

Karaliai “mužikiškai' ’ elgiasi, o 
“mužikai” karališkai.

Amerika ne karalių žemė? Bet 
štai, atvažiuoja Anglijos premje
ras MacDonald. Žmonės kalba, lai
kraščiai rašo, apie svarbų klausi
mą, “Kur sės Vice-Pirmininko se
suo?” Ar garbės vietoje? Kasto
ji Vice-Pirmininko sesuo? Ar ji 
karalienė? Pobia! Rodos, kad A- 
merika respublika — o ne imperi
ja.

Vaikai tai vaikai — nežiūrint ar 
gyvena karalių rūmuose ar sulūžu
sioje bakūžėlėje. Žmogus, tai žmo
gus—ar šilkais apsirengęs, ar sku
durais apsidengęs yra lygus Dievo 
tvarinys.

Ir Amerikoje yra tokių, kurie 
ieško karalienių ir karališkų privi
legijų.

Kaikuriose mūsų kolonijose ran
dasi tokių, kurie ieško diktatorių 
arba karališkų privilegijų. Jie no- 
ėtų duoti per ausi kiekvienam, ku

ris tik kiek juos pakliudo susirin
kimuose ar spaudoje. .Jie net grie
biasi ardyti katalikiškas organiza- 
ijas, nes ne pagal jų karaliuko nu

sprendimą esą vedamos. Jie žino 
geriau ir už kunigus kaip reikia 
katalikišką laikrašti vesti. Dieve 
gink .jei pasiduosi kunigams, jie 
gali dar koki protestantą ar bedie
vi i redaktorius įsileisti. Jie žino 
geriau už kunigus kas yra bedie
vis kas yra protestantas.

Karaliukai, per dažnai duodat 
per ausi, gausite per nosi!

K. F.

i

l
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Antra šventė tai I>. L. K. 
fe£..' Vytauto 499 metų mirt les su- 
gi.T kaktuvės. Kitų metų mūsų 
& ■; visa tauta iškilmingai minės 
g500 metų sukaktu ves

Vytauto viešpatavimas yra 
visųgarbingiausias lietuvių 
istorijoj. Tais laikais Lietu
va buvo galinga ir prieš ja 
kitos Europos tautos nusi
lenkdavo.

Vytauto rūpesčiu buvo į- 
steigta pirma Žemaičių vys
kupystė. Pirmasis Žemaičių 
vyskupas buvo Motiejus, ku- » 
rio buveinė buvo Varniuose.

1420 m. jau Žemaičiuose 
buvo devynios bažnyčios. Ne- 
-mažiatr - - jis rirpmvst-rr gu
dais.

Iškėlęs Lietuva ant auk
ščiausio laipsnio jis užsitar
navo karaliaus vainiką. Tą 
patvirtino ir kiti Europos di
dikai ir riša mūsų tauta. Bet 
Jagiela ir kiti lenku kimi- 
gaikščiai tam priešinosi. Tai
gi atėjus vainikavimo laikui, 
lenkai Vytauto vainikų pavo
gė. Dėlto labai susikrimto 
Vytautas, apsirgo ir mirė 
spalių 27 d. 1430 metais, Tra
kuose.

Paskutiniai jo žodžiai bu
vo tai Jagielos maldavimas, 
kad tasai rūpintųsi apie Lie
tuva.

I). L. K. Vytautas yra pa
vyzdžiu visai mūsų tautai.

Minėdami šio garbingo did
vyrio sukaktuves sustiprin
kime savo tikėjimo ir tauty
bės dvasių. Būkime tikrais 
Kristaus Karaliaus ir Lietu
vos kareiviais. ♦

VILNIAUS VYSKUPIJOS 
ARCHYVAS

Vilniaus * Kurija ėmėsi 
tvarkyti savo archyvo liku
čius. Rusams didžiojo karo 
metu išėjus iš Vilniaus, 
brangesnė archyvo dalis ta- 
į>o išvežta Rusijon. Kelis 
kartus buvo kreiptasi prie 
bolševikų atiduoti tą archy
vo dalį. Tačiau bolševikai, 
pasiremdami padalyta su 
Lietuva 1920 m. sutartimi, 
atsako, kad archyvas bus 
gražintas Vilniun tik tuo
met, kai paaiškės kieno yra 
pats Vilnius. Reikia paste
bėti, kad išvežtoji archyvo 
dalyje yra dokumentai, ku
riais pasiremiant galima bū
tų Įrodyti, kuriuos turtus ru
sai atėmė iš Katalikų Baž
nyčios ir atidavė pravosla
vams arba pašaliniams žmo
nėms, arba suvalstybino.

VILNIUN VEŽA NUMI.
KĖLIUS

Rugsėjo 24 d. atvežė Vil
niun labai senai mirusį len
ku istoriką Lelevdį. Šį kar
tų laidos jį Rasųi kapinyno.

f *.

J. E. Telšių Vyskupas 
Justinas Staugaitis

Ga lingoj i Aukščiausioj o 
Apvaizda globoja šventų Že
maičių kraštą.

62 metus Žemaičiai buvo 
našlaičiais: nes caro valdžia 
1864 metais Varnių Vysku
pų prievarta išvarė į Kduną 
gubernatoriaus priežiūron; 
Žemaitija liko-pavesta Kau
no Vyskupo globon..

Pasibaigus didžiajam karui 
ir susitvarkius Lietuvos val
stybės gyvenimui ŠV. Tėvas 
Pius XI, kurs pats asmeni
niai yra buvęs Lietuvoje, 
1926 metais Lietuvą suskirs
tė i 5 vyskupijas. Žemaičių 
Vyskupija liko atgaivinta su 
vyskupo sostu Telšiuose.Pir- 
muoju atgimstančios Žemai
tijos vyskupu liko paskirtas 
kilnus kunigas ir didelis tau
tos vyras prelatas Justinas 
Staugaitis.

Kilęs iš neturtingos 
mynos, Naumiesčio parapi
joj, vargo ir erškėčių takais 
praskynė sau kelių į mokslų. 
Mokslus ėjo Marijampolės 
gimnazijoje; seminarijų bai
gė Seinuose. Visur pasižy
mėjo darbštumu ir ypatin
gais gabumais; neturtas ne-

Lietuvių Draugas-Profesorius 
Bender

Metų atgal turėjau pasi
kalbėjimų su Prof. Bender 
kas link atvykimo į Prince- 
ton mokytis. Jis man taip 
patiko ir atrodė toks savys- 
toviai mąstąs mokslininkas, 
kad aš nutariau su juo dirbti 
ir dabar tebedirbu. Malonu 
pranešti apie jo gyvenimą ir 
ką jis yra nuveikęs moksle, 
ypač lietuvių naudai. Kalbų 
moksle jis yra stebėtinai 
daug daug nuveikęs.

Prof. Harold Herman Ben-
*

der, gimęs Martmsburg, W. 
Virginia, 1882 metuose. Ga
vo B. A. laipsnį Lafayette ir 
po keturių metų daktaro fi
losofijos Johns Hopkins, 
Baltimorėj. Tenai jis susi
pažino su lietuvių kalba. To
liau mokinosi Berlyne, gilin
damasis į mūsų kalbų. Moks
le veikalų parašęs kelis, bet 
žymiausi, lietuviui kalbą pa
liečianti yra: “Lithuanian 
Indės” — sąrašas lietuviškų

, * • 4 < ,

žodžiui, kurių šaknys randasi 
kitose kalbose, ir “The Home 
of the Indo - Europeans. ” 
Šitam veikale jis logiškai ir 
moksliškai parodo, kad Lie
tuvoj gyvenę tie žmonės, iš 
kurių kalbos išsivystė ir išsi
plėtojo visos Indijos ir Euro
pos kalbos. Ta kalba buvo 
šiek-tiek i lietuvių panaši, 
bet ne mūsų dabartinė, nes 
šita atsirado iš anos.

Buvo malonu išgirsti, kad 
Prof. Bender šių vasarų bu-i 
vo Gedemino Ordenu apdo
vanotas. Kauno universite
tas jam 1922 metais suteikė 
daktaro Lietuviui Filologijos 
laipsni. Garbės veidas, nes 
daug dirba ir daug nuveikęs 
Lietuvai. Prof. Bender mo
kina Lietuvių. Gotų, ir San
skritų kalbas. X*aiks nuo lai
ko parašysiu ką įdomaus iš 
šito garsaus profesoriaus pa
mokų.

. ~ .nUjĮlįiH 
kalėjimų, kame paprastai 
mirdavo badu); o karvelių, 
kumelėlių kas besuskaįtys, 

t kiek, jo dėka, buvo iš vokie- 
i čių parapijiečiams išprašyta. 
. Rimtas ir apgalvotas klebo
no žodis į vokiečius darė įta- 
kės. . , r . : .

Vos tik, pasirodė galimybė 
tautinio-Lietuvos judėjimo 
kun. J. Staugaitis vyksta į 
Vilnių ir ten pasirašo 1918 
m. vasario 16 d. ant garsaus 
istorinio Lietuvos nepriklau
somybės pasiskelbimo akto. 
Tai buvo pirmutinis paverg
tos Lietuvių tautos balsas iš
girstas visame pasaulyje; 
pasirašiusieji aktą kiekvieną 
valandų laukė arešto ir kalė
jimo iš vokiečių pusės.

Iš čia kūn. J., Staugaitis 
dalyvauja visuose Lietuvos 
seimuose, kaipo vice-pinni- 
ninkas, pirmininkas ir 4 mė
nesius eina Lietuvos Prezi
dento pareigas.

Įvairiais Valstybės reika
lais važiuoja į Vokietijų, 
Francijų, Angliją, Italiją.

Neatsižvelgiant į pavojų 
surištu su politikos darbu ji
sai lieka uoliausiu parapijos 
klebonu ir pavyzdingiausiu 
kunigu. Malda, šv. Mišios, 
teikimas Šv. Sakramentų ša
lę politikos, buvo jo kasdie
ninis darbas; nebuvo sekma
dienio be pasakyto pamoks
lo. Net aršiausi tikėjimo 
priešai lengdavo jam galvas 
ir jo žodį vertino.

Klebonaudamas A. Pane
munėje paliko istorinę at
mintį, pastatydamas pirmu
tinę ir lig šiam laikui vienin
telę Lietuvoje parapijos mo
kyklą šv. Kazimiero seserų 
globoje; jąją šiandien lanko 
200 vaikučių.

Todėlei šv. Tėvas, skirda
mas Žemaičių vyskupų ver
tesnio asmens už prelatų J. 
Staugaitį nerado.

Šįmet suėjo trys metai lai
mingo ganytojavimo Žemai
tijoje ir 40 m. kunigystės. 
Pirmuoju uždaviniu atvykus 
į Telšius J. E. vyskupo buvo 
įkurti dvasinę seminariją 
prie savo buveinės Telšiuose, 
nes trūkumas dvasiškijos 
pirmoji kliūtis sunkiame ga
nytojavimo darbe. Koks aš 
karininkas, pareiškė kartą 
vyskupas, jeigu neturiu ka
reivių. 1927 metų pavasa
ry, aplankęs dalį vyskupijos, 
Ekscelencija įsitikino, kad 
be seminarijos apseiti nega
li ; daugelyje parapijų iš kle
bonų ir tikinčiųjų pusės 
plaukė prašymai duoti nau- 

leido siekti' augštesnio moks
lo ; kaipo kunigas pradėjo 
vikaro darbų! vėliaus kape
lioną vo gimnazijose; prieš 
karų buvo garsaus laikraščio 
‘Vadovas” redaktorium Sei
nuose ir karo metu liko pa
skirtas klebonu Pakuoni n; 
iš čia vokiečių laikais tapo 
atkeltas Aukšt. Panemunėm

Visų kunigystės laikų ša
lę nepaprasto prisirišimo 
prie parapijos darbo, niekad 
nepadėjo plunksnos. Nebuvo 
rimtesnio laikraščio kame 
nerastume “Meškus” slapy- 
vardės. Ypatingu pasiseki
mu gynė prieš socialistus ti
kėjimo tiesas “Pirmeivių 
Žieduose.”

Nenuilstama ranka ir šian
dien, kaipo vyskupo, sėja į 
žemaičių širdis tikėjimo sėk
las raštais ir žodžiais; šian
dieniniai vyskupo vizitacijos 
pamokslai sutraukia net 
klaidatikius.-

Už jo nuopelnus mokslo jų kunigų, kurių Ganytojas 
raštais Lietuvos Universite- neturėjo. Seminarijos pra- 
tas suteikė aukštąjį Teologi- džia buvo sukurta sename, nuosavaus sklypo žemės; čia 
jos Licencijato laipsnį.

Lietuvos prisikėlimo isto
rija šio asmens niekad nega
lės pamiršti.

Kada, vokiečiams žen- 
■giant į Lietuvą, visa inteli
gentija ir dalis dvasiškijos 
kraštų apleidžia, Pakuonio 
klebonas kun. Just. Staugai
tis, miške išsislapstęs, grįžta 
į savo parapiją; čia praside
da kova su plėšikais Vokie
čiais. Gražiai vartodamas 
vokiečių kalbų lieka visos a- 
pylinkės užtarytoju; nevienų 
sūnelį išgelbsti nuo baisaus 
“Vilniun” ištrėmimo; (čia 
vokiečiai buvo įsteigę baisų 
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griūvančiame Pranciškonų 
vienuolyne prie Telšių kate
dros.

Kaip kiekviename svarbes
niame reikale, taip ir čia 
šauktasi brolių amerikiečių 
pagalbos. Tuo reikalu ru
deny 1927 m. Amerikon iš
siųstas kun. Juozas Valaitis. 
Neapsirikta; giliai tiiknčios 
Amerikos lietuvių katalikų 
širdys atjautė Žemaičių Se
minarijos reikalų ir po dvie
jų metų aukų rinkimo dar
bo, galima drąsiai pasakyti, 
kad lietnaž vieni amerikie
čiai šią naujų seminarijų pa
statė. % .

Kaip. “Elta” praneša, dėl ? 
prof. Voldemaro- ministerių 
kabineto atsistatydinimo vo
kiečių laikraštis “Deutše 
Allgemeine Zeitung” pažy
mi, kad p. VoMemaro įtaka 
smarkiai susilpnėjo.

Kitas vokiečių laikraštis 
“Vossiše Zeitung” pažymi, 
kad tarp Respublikos Prezi
dento p. Smetonos ir p. Vol
demaro nutrūkę santykiai. 
Pirmon galvon esą kilęs nuo
monių skirtumas vidaus poli- 
tikos klausimais. Besiren
giant daiyti savotiškus uni- —- 
versiteto pertvarkymus ir kė
sinantis panaikinti Teologi
jos-Filosofijos fakultetą, pa
bloginti santykiai su šv. Sos
tu. Pati tautininkų partija 
suskilusi į p. Smetonos ir p. 
Voldemaro šalininkus. P. A. 
Smetona kaip nuosaikesnis 
ir taikingesnis turįs daugiau 
šalininkų, kurie reiškė nepa
sitenkinimo kiekvienu karo 
lauko teismo mirties sprendi
mu.

Vokietijos socialistų laik
raštis “Der Abend” pažymi, 
kad tarp vyriausybės ir tau
tininkų partijos nuo senai 
buvę didelių nuomonės skir
tumų, ypač dėl Voldemaro 
sauvališkumo, kuris šalia sa
vęs nepakentęs įžymesnės as
menybės ir norėjęs apsistaty- 
tvti paklusniais sau įran
kiais.

Kiti vokiečių laikraščiai 
pažymi, kad dabar Lietuvoj 
sušvelnės padėtis. ,. t. .

Prancūzų laikraščiai rašo, 
kad diktatoriškos Voldemaro 
valdžios yra visiškas galas ir, 
kad vyriausybės pasikeiti
mas esąs nuosaikiųjų tauti
ninkų laimėjimas.

Latvių spauda p. Tubeli 
labai palankiai sutinka.
' Dar kiti laikraščiai pažy
mi, kad Voldemaras netekęs 
pritarėjų ir savo šalininkų 
kariuomenėj. Kariuomenė 
palaikanti p. Smetonos pusę.

Ten, kame gilioje senovėje 
stabmeldys Kryvų Krivaitis 
degino stabams ugnies lau
žus, šiandien auklėjasi 95 
jaunuoliai, kurie už dviejų 
metų kupini Dieviškos Mei
lės ugnies eis ir degins ne
dorybių piktžoles žmonijos 
širdyse. Pažymėtina, kad 
pirmieji Žemaičių seminari
jos auklėtiniai, yra lyg tie 
pirmutiniai Kristaus pa
šaukti apaštalai iš labai ne
turi ingu šeimynų; dalis jų 
turi tėvus, neturinčius net 

vėl geraširdžiai amerikiečiai 
gelbsti ir ne vienų į mokslą 
leidžia.

Lengvinus šiandien, švęs
damas 40 metų kunigystės, 
atsidusta J. E. Ganytojas, 
kuomet mato, kad netrukus 
naujais darbininkais galės 
pripildyti Kristaus Vynynų. 
Garbingi amerikiečiai išties
dami duosnią pagalbą šiai 
Kristaus kareivių mokyklai 
stato amžinų atmintį Žemai
tijai, tautai iv sau asmenini, 
nes čia duotų aukų ras ir at
siims šimteriopai didžioje 
amžino Atsilyginimo Dieno
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Praurimos

O aš viena pasiliksiu,
Kaip galėsiu pasitiksiu, 
Sirgdama, sirgdama . ...

Ir taip toliau. (Skaityk Vie
nožinskio dainą).

Mokytojas S. Tijūnaitis

Kas ten rėkia, kas ten šaukia. 
Kad net laukai plyšta?
Beg ne mūsą tėtušėlis
Iš kareiamos grįsta ? !

BIRUTE - TRAKŲ
KUNIGAIKŠTIENE

ai. Siųskite pinigus tuojau

•augotoja. Mergai- 
rodosi, ne anksčiau 

Birutės būta netik giliai (lie
ti ievaičio tar- 

išsita-

Vilnius. Rūgs. 24 d. Laik. 
Lietuvių , K-to platesniame 
posėdyje p. K. Stasys ir 
kun, P. Kraujalis padarė 
pranešimą apie šių metų Že
nevos tautinių mažumų kon- 
gresą. Be to kun. Kraujalis 
papasakojo savo įspūdžius 
apie Tautų Lygos tarybos ir 
pilnaties posėdžius. Lenkų 
mažumos šiame kongrese ne
dalyvavusios, bet kongresas 
buvęs skaitlingas ir gyvas. 
Lietuvių paskaitytoji trui.n-

Vestuvės įvyko Trakų pilyje. Birutė, per 
visų savo gyvenimą karštai mylima vyro, turėjo 
5-ius sūnus ir tris dukteris.

Sūnų vardai: Patirgas, Tautvylis, Vytau
tas, Butautas ii' Sigailis, dukterų: Danutė, ište
kėjusi už Mozūrijos kunigaikščio Jouusio, Rin- 
gaitė, berods būdama panelė, mirė kryžiuočių 
nelaisvėje, trečios vardo nežinome.

Visų vaikų mylįmiausis buvo Vytautas, 
kurs buvo labai panašus ir iš išvaizdos ir iš būdo 
į savo motiną. Birutė kitaip nekalbėjo su vyru 
ir su vaikais kaip lietuviškai.

Kunigaikštienės gyvenimas Trakų pilyje 
nebuvo perdaug linksmas. Keistutis, gindamas 
be paliovos gimtąjį kraštą“ nuo galingų, dažnai 
už jį galingesnių priešų,'kaip antai: kryžiuočiai 
kalavininkai, pagalios lenkai, nuolat buvo ne 
namie.

Tūkstantiniai pavojai, grasantieji jo gyvy
bei ir sveikatai (kelis kart pav. buvo pakliuvęs 
lelaisvėn sužeistas ir 1.1.), skaudžiai atsiliepda

vo Trakų valdovės širdyje.
Kol dar mažesnio būta Vytauto, galėjo bent 

juo pasidžiaugti motina, bet vos tik paaugo, kad 
galėjo pakelti kardą, nužygiavo su tėvu karo 
laukan. Mūsų garsioji kunigaikštienė dar la
biau nuliūdusi pasilikdavo.

Birutė mirė traginga mirtimi. .Žiaurus Jo
gaila. išdavikišku būdu suėmęs dėdę Keistutį ir 
liepęs pasmaugti “Lietuvos liūtų’’ Krėvės pily
je, bijodamas, tur būt nelaimngos žmonos kerš
to . liepė ir ją nuskandinti (laivės ežere. Tas 
pats likimas laukė ir Vytautų, jei būtų dėka sa
vo gudrybei ir didvyriškam pasiauta vinių i sa
vo tarnaitės Mirgos — nepasprukęs iš spąstų. 
Stabmeldžiai seneliai- buvo įsitikinę. ks^d vis^s 
nelaimės Keistučio šeimynoje tai užrūstintų die
vaičių kerštas,

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visų papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyveninio, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas. 2) Sveikata. 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)’ 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ii e;
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 

I Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“MOTEBŲ DIRVA”

2322 W. 24 Street, Ckicago, IU.“V. J?.”

pa rezoliucija buvusi pr® 
diuiuo ir kongreso priim 
palankiai ir plojimais, o le 
kų spaudos prasimanymai 
pie deklaracijos atmetimu 
są melagingi ir darkai 
mums rodo, kaip atsatgi• .-*'**r*^s 
reikia naudotis viešondftp 
einančiomis iš lenkų spaua 
žiniomis.
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Be to, buvo tartasi, ka 

minėti 500 metų Vytauto 
džiojo mirties sukaktuve 
Išrinktas ir komitetas 
žmonių. '

mokyklos, nemokus rašyti ir 
skaityti yra baisiai nelaimin
gas.
- Tik meilė ir pasiaukojimas auklė

ja vaiko širdį.

Vaiko širdis — tyra kaip 
baltosios lelijos žiedas ir 
jautri kaip tik ką išsprogęs 
pumpuras. Bet pirmasis ve
jas gali apnešti šį žiedą nuo
dingomis dulkelius ir pirmo
ji šalna gali pakąsti glež- 
niuosius pumpuro lapus. Tė
vai turi dieną naktį budėti ir 
saugoti vaiką nuo šių dulkių 
ir nuo šios šalnos. Vaikas, 
norėdamas užaugti, aklai se
ka vyresniųjų pavyzdį, todėl 
prakeiktas tas, kurs parodys 
jam hlogo elgesio ir blogo gy
venimo pavyzdį, — jis už
nuodys vaiko širdį pragaro 
nuodais. Todėl nevalia tė
vams prie vaiko akių bartis, 
voliotis, pyktis, išmėtinėti 
vienas antram ir žiauriai su 
juo elgtis. Saugoti, kad jis 
neįprastų pykti, keršyti kam 
nors, ar kankinti ką nors. 
Štai vaikas užsigavo į stalo 
kampą ir pradėjo verkti — 
tėvai, norėdami numaldyti 
pataria jam šį stalo kampą 
gerokai apkulti—tai štai jau 
pirmoji keršto jaunoka. Rei
kia saugoti, kad vaikas ne
kankintų gyvulių •— katės, 
šunies ar ko kito. Jam gir
dint neapkalbėti kitų žmo
nių, nesužadinti jame neapy
kantos, pavydo ir keršto 
jausimi. Reikia jame augin
ti tik meilės jausmai. Rei
dą, kad jis mylėtų ne vien 
savo tėvus, bet ir savo bro- 
iukus, sesutes, tarnus, drau

gus, svečius, gyvulius, net ir 
jį apsupančius daiktus ir vi
są gamtos grožį. Bet meilė 
gimsta tik iš meilės. Todėl, 
tėvai, mylėkite savo vaikus.

dorus darbus, buvo geri žmo
nės, kurie visai nemanė, kad 
padalys ką panašu. Ir vis 
tai atsitinka, daugiausia, dėl 
blogo papratimo—liuosą lai
ką praleisti prie buteliuko. 
Žmonės nusigeria, nors ir ne 
ligi šąmonės nustojimo, tai 
vis dėlto tiek nusilaka, kad 
nebepajėgia susivaldyti — ir 
prasideda peštynės, žmonės 
prisimuša ir net užsimuša. 
Ir štai ant visos šeimynos 
krito nelaimė: tėvas, kurs 
šventadieny norėjo tik pasi
linksminti, pateko į kalėji
mą ir laukia bausmės, kuri 
gali būti ir labai sunki. O 
šeimyna — žmona, vaikai ir 
senučiai tėvukai lieka be 
maitintojo, nugrimzdę gėdon 
ir vargau. Iš kur gi visas 
tas vargas f. Iš alkoholio! i

Sekmadienis, toji Viešpa- ; 
ties Dievo nuims duotoji po
ilsio diena, toji diena, kurią • 
privalome praleisti malda ir 
ramiu džiaugsmu,—kuo yra 
alkoholio paverčiama 1 Dide
le baime laukia tos dienos 
žmona ir vaikai, jei jų vyras 
ar tėvas girtuokliauja. Jiems 
sekmadienis yra sunkiausia, 
baisiausioji diena, dėlto, kad 
tą dieną jie nieko daugiau 
nemato ir negirdi, kaip tik 
barnius.

mmr 
Juilhi
* Vaikas

lės žiedas. Jis—šeimos tiks-(siela daug kartų vertingesnė 
las, jos pateisinimas ir jos| 
gražiausias papuošalas.

Tėvams- jis dabarties 
džiaugsmas ir rytojaus ga
rantija ir'laimė. Visuome
nei—būsimas jos narys. Val
stybei—-šaunus pilietis. Baž-r 
nyčiai—sūnus ir būsimas jos; 
gynėjas.

Vaikas — žmonijos gra
žiausioji svajonė, be kurios 
gyvybė užgęstą šiame pasau
ly. Bet jis iš meilės gimęs ir 
tik meilės atokaitoje gali 
klestėsi ir bujoti. Ši nuogta-, 
blausioji žmonijos svajonė 
tik meilės šaulės šildoma ga
li virsti gvvvbės žiedu ir atei- 
ties tikrove. Jo gležnus kū
nas, tinkamai nemaitinamas 
ir tėviškai neprižiūrimas, už
gęsta, virsta lavonu ir mir
ties šmėkla užtemdo šeimos 
skaidriąją padangę. Jis dar 
negali pats sau duonos užsi
dirbti. pats apsirėdyti, pats 
savo gyvybę saugoti. Bet jis 
nori gyventi Jis turi ir tei
sės gyventi. Tėvai turi jį au
ginti. 1

Bet vaikas ne vien kūnas, 
ne vien tik gamtos gyvybė.

Pasislėpki!, pasislėpkit, 
Vaikeliai mieliausi: 
Viens po pečium, kits 
Lįskit kp, giliausiai. Į

ALKOHOLIS GRIAUJA
DORĄ GYVENIMĄ’ j 
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Jūs žinote, kad kiekvienas į tolių, prieš padarydami, ne
žmogus privalo gyventi Kri
staus nurodymais, t. y. turi

• stengtis būti geras, mylėti 
savo artimą, būti geru žmo-

’ gumi.
Jei vis dėlto tarp suaugu

sių žmonių yra daug nege- 
rų žnąonių, tai tat aiškinama 
tuo, kad daugelis vaikų au
ga be priežiūros, be globėjų, 
taip pat ir tuo, kad blogi pa-, 
linkimai ir blogi geiduliai 
dažnai ima viršų. Su blo
gais palinkimais reikia vi
sais būdais kovoti.

Dabar paklauskime savęs: 
kokios įtakos mūsų dorai, 
mūsų siekiamu gražiai gy
venti turi alkoholis ( Ar jis 
padeda mums mūsų rūpes
čiams, mums gerais ir pado
riais žmonėmis būti (

O, ne! Priešingai, alkoho
lis greičiau, žmones gadina. 
Štai, pavyzdžiui, priežodis: 
melas — visų nedorybių pra
džia. Ir pamanykite tiktai: 
juk nėra'girtuoklio, kurs ne
būtų melagis. Apie tai pa
sakoja visi gydytojai, kurie 
bet kada yra turėję reikalų 
su alkoholikais.

—Taip* žinome,
kad daugelis tų žmonių, ku
rie sėdi kalėjimuose už va
gystę, plėšimus, galvažudvbę 
ir t. t., padaro tuos nedorus- 
darbus tik ačiū girtuokliavi
mui. Dauguma tų nusikal-
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Bet nėra meilės be pasiaukoji 
jimo. Meilė — tai nuolatines 
pasiaukojimo žygis. Jeinęrij 
mokate mylėti ir pasiaUkotO 
— neužaugysite gerų vaikų^« 
nes vaikas tik meilės saulės y 
šildomas pražysta skaisčioji 
širdies žiedu. VA8
Tik nurodydami aukščiausj 

nimo tikslą išauklėsime 
vaiko valią. "!

Vaiko valia dar visiškai 
silpna ir menkutė. Vaikas 
dar yra įspūdžių ir aki- J 
mirksnių pergyvenimų žais- 
las. Tūkstančiai žvaigždžių-1 
jį vilioja. Tūkstančiai balsų-, 1 
jį gundo. 'Pūkštančiai'ketina 
driekiasi prieš jo akis. Jis « 
dar nesugeba atskirti bloga. 
nuo gero. .Jei paliksite j£-A 
vieną, ko nori socialistai ir | 
visi vaiko nusavinimo valsty* 
bei šalininkai, tai jis paklys s 
kryžkelėse ir žus vėjį. blaš-J 
komas. Tėvai turi jam nuro- | 
dyti aukščiausi žmogausgy-’ 3 

'• veninio tikslą. Jie turi išaiš-’įj 
kinti, kurio balso reikia klau- 
syti. Jie turi jam nurodyti $ 
kelią, kuris reikia parinkti. J 
Jie turi jį išmokyti susival-(3 
dymo, patvarumo ir kantry^-a 
bes. Vaikas dar neturi ptl^a 
siausvvros, vieningumo ir .1 
atsakomybes dvasios. Tėvai ,3 
su didžiausiu pasiaukojimu^ 
turi ugdyti jo valios ir jo J 
dvasios, jėgas ir jį tvirtai pa- 
si rengt i didžiajai gyvenimo.^ 
(kovai ir aukštajam žmogaus*, 
pašaukimui. Sveiko kūrūf^ 
šviesaus proto, skaisčios sir-' 
dies, tvirtos valios sūnus ar'i 
duktė bus tėvam didelis 
džiaugsmas ir laime, o visuo~ 
menei—valstybei ir Baany~ė> 
čiai didelės vertybes turtas. ■

J. Keliuotfyį
(“Mūsų Laikraštis”)— ..... —

Nėra—be abejo-—mūsų istorijoj simpatiš- 
kesnio asmens, kaip Birutė. Ji yra toks malo
nus, kilnus, idealingas, kad kai kurie netgi in
teligentai — bet neistorininkai — linkę manyti, 
jog tai asmuo ne istorinis, vadinas nebuvęs iš 
tikrųjų, vien tik liaudies vaidentuvės kūrinys— 
legendarinis. Tačiau kas bent kiek turėjo pro
gos arčiau susipažinti su Lietuvos praeities šalti
niais, pav. Lietuvos metraščiais tas įsitikino, kad 
tokia nuomonė iš pagrindų klaidinga.

Tiesa, labai mažai išsilikv žonių apie Biru
tę, bet kokias turime yra tikros, neabejotinos.

Joms tad pasiremdams norėčiau supažin
dinti platesnę lietuvišką visuomenę su mūsų į- 
žymiausio didvyrio Vytauto Didžiojo motina — 
Trakų kunigaikštiene Birute.

Birutė gimusi viename gražiausių Lietuvos 
kampelių — Palangoje. Jos tėvas buvo žymus 
Lietuvos bajoras Vydimantas vardu. Kaip va
dinosi motina busimosios kunigaikštienės — šal
tiniai tyli. Kuriais metais gimusi ir kap pralei
dusi savo jaunatvę, taipogi tikrų žinių neturime. 
Pirma syki susitinkame istorijoj su Birutės var
du kuomet jau ji buvo vaidelute — amžinos ugj 
įlies vyriausio stabmeldiškos Lietuvos dievaičio 
J ’erkūno 
lūs galėjo likti vaidelutėm 
14 metų amžiaus 
votos, liet ir nepaprastai gražios 
naite, graži kaip Tikrojo Dievo angelas 
ria vienas poetų.

Apie 1343 m. — vadinasi apie šešetą ilgų 
amželių tam atgal jaunas karžygis Trakų kuni
gaikštis Keistutis — Gedimino sūnus, — grįsda
mas su savo kariuomene iš žygio prieš kalavinin- 

/

protai. j
Protiškai vaikas dar labai 

silpnas ir menkas. Jis Vis
kuo domisi, viską nori suži
noti, viską nori suprasti. Bet 
js dar nežino kuo reikia do- 
mėtis, kaip galvoti ir ką gal
voti. Tėvai turi jam nurody
ti domėtis tuo kas yra gera. 
Turi paaiškinti, kas yra tie
sa ir kaip tiesą atskirti iįuo 
melo. Vaikas turi judrią

< ■

vaizduotę, todėl jis prasima
no daug nebūtų dalykų. Jis 
dar nemoka atskirti tikrovės 
nuo prasimanymų, 'nuo įsi
vaizduoto ir išsvajoto pasau
lio. Už tai nereikia jo barti 
ar bausti. Jei jo prasimany
mus griežtai pavadinsite me
lu, tai vaikui galva susimai
šys ir nieko negalės suprasti. 
Jei už tai ant jo supyksite, 
tai jam atrodys, jog- jūs esate 
neteisingi. O jei už tai jį net 
mušite, tai visa jo prigimtis 
sukils prieš jus, gims tada 
jame neapykantos jausmų ir 
jūs nustosite jo meilės ir pa
sitikėjimo. Priešingai, rei
kia maloniai ir atsargiai nu
rodinėti. kad jis klysta, iš
aiškinti kokiu būdu ir kodėl 
jis suklysta ir pratinti, kad 
jis pats išmoktų skirti melą 
nuo tiesos. Jis duoda tėvams 
tūkstančius klausimų, už tai 
irgi nereikia pykti, bet visa
dos teisingai atsakyti. Nie
kad nevalia vaikui meluoti, 
nes tuo ne tik jį patį melo iš
mokysite, bet nustosite pa
garbos ir pasitikėjimo. Vai
kas pastebės, jog jūs jam 
kartais neteisybę pasakote. 
Galutinam jo proto išlavini- i 
mui reikia būtinai kiekvie- . 
nam vaikui leisti baigti pra
džios mokyklą. Jei tėvai yra 
per daug neturtingi, tai rei- . 
kia kad visuomenė, valdžia 
ar organizacijos pasirūpintų 
tam rasti lėšų, nes XX šimt. 
žmogus nebaigęs pradžios •

. *.■ c?-
gyvas tėvų mei- blis dar turi dievišką sielą. C• 

|si<_ \ ' \
ifriž kūną. Ir todėl tėvai turi 
rūpintis ne vien jo kūno gy
vybe, bet ir jo sielos gyveni
mo ugdymu. Jie turi pri
rengti vaiką pilnam ir di
džiam gyvenimui. Jie turi iš- 

, lavinti jo protą, jo širdį ir jo 
vMią. Nęs kaip kūnas ne
maitinamas ir nelavinamas 
miišta, taip ir siela, neūgdo- 
ma ir negaudama dvasinio 
maisto, sustingsta ir patenka 
į žemųjų gaivalų vergiją.

Siela turi nugalėti kūną ir 
jį palenkti aukštųjų gyveni
mo tikslų tarnybai. Ji turi 
nugalėti šį žemišką pasaulį 
ir pasiaukojimo žygiais pa
sieti amžinybės sritį. Žmogui 
per visą gyvenimą tenka ke
liauti tarp buities ir nebui
ties, tarp mirties ir gyvybės. 
Jei jis nori laimėti tikrąjį 
gyvenimą, jis turi nugalėti 
mirties ir nebuities pasaulį. 
Bet tą gali pasiekti tik turė
damas didelės dvasinės jė
gos, įsigijęs švarų protą, 
skaisčią širdį ir galingą va
lią. Todėl tėvų šventa parei
ga prirengti vaiką didžiam 
dvasios gyvenimui. Ir nelai
mingi būtų tie tėvai, kurie’, 
suteikę vaikui gyvybę, nepa-. 
sirūpintų ir jo sielos reika
lais. Neūgdomos vaiko sielos 
galios pačios nebręsta, bet 
skursta, nyksta, patenka kū
no vergi jon ir Joks vaikas už
augęs, nors kūniškai bus ir 
gyvas ir subrendęs, bet dva
sios bus ligonis ar net tikras 
lavonas — dvasinio gyveni
mo kapinynas. Neauklėtas 
vaikas užauga be širdies, Ke 
valios, be šviesaus proto.

kų Ordeną, apsistoj Vydimauto Palangiškio na
muose poilsio.

Čia turėjo progos susipažinti su bajoro duk
terimi, angeliškai skaisčia ir gražia vaidelute.

Dorą širdis narsaus bet jautraus karžygio iš 
pirmo pamatymo tapo galingai sužavėtas. Pa
našios moteriškės jis buvo lig šiam laikui nie
kuomet neregėjęs, nors jau daugybę, didelę dau
gybę buvo savo gyvenime matęs visokių žmonių. 
Baltame vaidelutės apsiauste didelėm ilnom iš
raiškos akelėm, subtelingai gražiais skruosteliais 
tamsiai geltonais lig pat žemės ilgais laukais at
rodė it ne žemės sutvėrimas...

Tuo laiku galėjo treti Birutė apie 17—18 
metų amžiaus. Stebuklingoji styga buvo smar
kiai užgauta ir jos sieloje, meilės jausmo. Gra
žus, linksmas pilnas energijos, dar jaunutėlis, 
bet visoje Žemaitijoj pagarsėjęs karžygis, gar
bingiausio visoje Lietuvos žemelėje Gedimino 
sūnus iš pirmo beveik pamatymo tampa idealu < 
Birutės akyse.

Ir čion įvyksta — sulig padavimų — nepa
prastas, tiesios negirdėtas, anais laikais faktas. 
Dalykas, mat, tame, kad vaidelute duodavo apža
dus užlaikyti lig gyvos galvos mergelės skaisty
bę, kurią praradus — vadinasi sulaužius apža
dus, buvo baisiaja mirtimi baudžiama, kaipo di- 
4žiausia nusidėjėlė.

Galingas Keistutis žada apginti nuo baus
mės. o užgautai dievybei suteikti milžiniškas au
kas, kad tuoj turėti Birutę, kurios ar šiaip ar 
taip ne manė išsižadėti. Tačiau Birutė pasirodė 
didvyrė. Nepaisant tiesiog pragariško sielvar- 
tos kančių grdiežtai nesutinka su savo mvlimuo- 
juo. • ■ i ' .1

Tuomet nepaprastai drąsus, didžiausio mei
lės jausmo pagautas Keistutis ryžosi prievarta 

. atitraukti vaidelutę nuo altoriaus.



Ofiso tel: Purk 2989
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLTS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mms.

Namų te!: Cedar 1768-M
.— --—j..

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

X!.

iSTOCK ROOM
St., Worcester
Tel. Cedar 7336

«3

s

g 10 Ellesworth S
S Tel. Park 5452.

a Vienintelis lietnvfs Jaisniuotns e-g 
lektrišinas. 'Puriu 8 metus prity-a 
rimo. Taisome ir įvertam motorus J 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-j 
me ir parduodame radios.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visų eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts 

Phone Park 5065

JIEVA

Gelių diena labdarybei

K4 TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. L C

Anielė Sakavičiūtė
Elena Pacepavičiutė 
Margareta Kupstaitė 
Ona Dulskytė 
Ona Galeviėiutė

Marijona Ulevičienė 
Adelė Banytė 
Leokadija Liutkiutė 
Aldona Piličiauskaitė

726 SLATER BUILDING 
Worcester, Mass.

AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

79.
80. - Stasė Stalilionytė
81. Marijona Vaitkevičiui
82. Ona Bataičiutė

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 Vest Broadway, South Boston, Mass.

Namai — 101 Sterllng Street 
Maple 4964

Labai Įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nnotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės j Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs-s 
kitę sekančio adresu:

(laleckait
Miliutė 
Ilardv

Elzbieta Augūnienė 31.02 
Marijona Anušauskienė 31.00 
Agota Lukoševičienė 29.90 
(ludzevičienė Emilija 29.48 
Uršulė Matlauskienč 26.56 
Barbora Juknienė 26.15 
Ričardas Sarapas 26.12 
Uršulė Tatuliepė 26.00
Sidabriutė Bronė 23.79 
Antanina Krikščioniutė 22.22 
Anastazija Piliponiutė 21.74 
Paulina Blaveckienė 21.28 
Petronėlė Šapauskienė 21.24 
E. Pusipavičienė 20.59
Stotkienė Kazimiera 20.55
Daugėlaitė Teresė 20.37
Marijona Navikaitė 20.13
Žiurinskienė Ona 20.12
Mar. Volungevičiutė 19.29 
Domicėlė Jurkevičienė 19.00 

__ n , ___

Kad būtų dažniau rodoma tokių 
įveiksiu. Kad būtu daugiau to
jų artistų, kurie mokėtų tokius 
pūdingus paveikslus piešti.

LDS. 36 kp. narių domei.
Spalių 21 d. LDS. 36 kp. susirin

kimas neįvyko iš priežasties 40 vai. 
atlaidų, kurie prasidėjo minėtoje 
dienoje mūsų bažnytėlėje. Taip
gi tą pačią dieną įvyko A. L. R. 
K. S. Conn. valstijos kp. suvažiavi
mas. Tad LDS. 36 kp. susirinki
mas atkeltas į būsiantį sekmadiex 
nį, tai yra, 27 d. spalių, 1929 m., 
tuojaus po sumos, šv. Andriejaus 
apatinėje bažnytėlėje. Malonėki- 
te visi nariai’ susirinkti, nes jau ru
deniui užstojus turime ką naujo 
surast dėl gerovės mūsų kp. ir vi
sos mūsų brangios organizacijos. 
Taipgi išgirsime daug naujų žinių 
iš buvusio LDS. seimo. Nepamirš
kit, kad nors po vieną naują narį 
atsivestūte ir mėnesines duokles 
užsimokėtumėte.

Galvos Kvaitulys 
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui
Greitai Pagydomi 

PepsinicSeltzer 
Rašyk Pepsinic Seltier Co 

Worcester.Mass.o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

Artistui duoda daug malonumo 
Sti paveikslą ant drobės. Bet į- 
aizdinkite sau koki džiaugsmą 
tirtų tas artistas, kurio nupiešti 
nenys judėti} — gyventų!
Idačiau toki artistą Brockton’e, 
£iau ir jo nupieštą paveikslą.
Įspūdingas paveikslas. Nupiešti 
Benys kalba, juda, gyvi!
Jis artistas nevartojo spalvuotų 
Majų, bet panaudojo Broektonie- 
tms gerai pažįstamus asmenis —

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 6 d., Aušros Varti 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi, nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pnsnl, vizos, sugrįžimui 
leidiniai, afldeivltal.

Daroma legnllški dokumentai; pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt 

Teikiama teisingos Informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.
■ JUZĖ RAUKTYTĖ

50 Sterling St., Worcester, Mass
Tel. Cedar 9O39-W.

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Ta! dar prieš Didįjį Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
•‘šaltinis.” .Tis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja rifetams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
"šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs .}lpi>gi.ių *2. Juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šaltinio” Administracija

Košt. Simanauskaitė 
Antanina Grigiutč 
Bernardas Galeskas 
Marijona Stukoniutė 
B. Matuzevičius 
Vincas Čiupas 
Katarina Kasevičiutė 
Joana Radžiūnaitė 
Viktorija Sinauskien

iiJUOZAS J. DIRSAi 
i! LIETUVIS GRABORIUS Į Į 

< 'Teikin patarnavimų laidotuvėms Iri ) 
j j išrendavojnm automobilius vestu-! j 
O vėms ir kitokiems pasivažinėji-Į ( 
S mama. t •
Į Į (7vrcw<mo rietu.- 194 Millbury St.! j 
O (ant 3-ėio aukšto) Tel. Ceilar 4953
!; Ofi«a»: 212 Millbury St.. Worces-U 

i ter, Mass. Tel. Park 2795. I [

83. Rita Stoškiutė ,
84. Elena Sabaliauskaitė
85. Marijona Blaveckaitė
86. Ona Kardokaitė
87. Aleksandra Juknevičius
88. Jieva Grinevičiūte
89. Eugenija Radžiūnaitė
90. Ona Matuzevieiutė
91. Magdalena Tuleikiutė
92. Vincas Butrimaitis
73. Agnieška Cirankienė
94. Elena Vaitkevičiūtė
95. Katarina Žukiutč
76. Albinas Kazlauskas
97. Adelė Orančiutė

Dievas Adoma ir Jieva sutvėręs,
* ••Tr-’’-* . . * •

Dangišką savo nimĄ pragėręs, 
Juodu savep, knd ąĮeitijį įan|>jo: 
Penkliti ėmęs koznam dovanojo. 
Taip mat panoro j u būdą patirti, 
Kokiais gabumais jie gal pasigirti. 
Baisiai nudžiugo pirmieji tėveliai, 
Kai suskambėjo užanty liteliai !
—xKą čia reiks pirkti ? — jie balsu sušuko, 
Bėgo ir Icko krautu vert Įsmuko. 
Aišku, barzdoti abu du jie buvo;
Taria Adomas : 4-Reiks pirkti skustuvą !i- 
€Li balta veide, ūsais Jievutė
Pirko... Į spėkit? — Saldainiu dėžutę! — 
Nusišypsojo, kai matė tai, Dievas, 
Tuoj ir suprato, ko nori mūs J ievos: 
Veikiai,pasiuntęs lengvuti Zefirą, 
Papūtė taip, jog jos ūsai nubiro. 
Regime mūsų štai prapramotutę,
Kaip šypsos ir laiko saldainį rankutėj.. .
— E, — tarė Dievas: — tai padais paikas, 
Visą amželi jis bus vyrui vaikas — 
Praktiško proto pas tą a nei biški!. .

Juozas Galeskas_____
Motiejus Jurkevičius <45
Joųas Alavošius .40
Izabelė Parijackaitč .38 
Veronika Kontakevičiutė 7.35 
lkių, nepažymėtų aukų 18.95 
rišo šv. Kazimeiro pa ra p. su-

10.
11.
12.
13.
14.
IV

*16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.Senkienė Petronėlė
25. Matilda Liutkiutė
26. Elena Sviklienė
27. Katarina Bundzienė
28. Emilija Baltramaiticnė
29. Marijona Šeškevieienė
30. Jonas Rainikis
31> Žukiutė Ona
32. Magdalena Slorienė
33. Rožė Simniskaitė
34. Elena Jankauskaitė
35. Franciška Kuizinaitė
36. Stasė Kazelis
37. Genovaitė Vaitekūnaitė
38. Margareta Kacevičiutė
40. Angelą Stakeliūnaitė
41.
42.
43.
44
45. Felic. Kondratavičienė 11.64
46. Ona Gurevičienė 11.61
47. Katarina Mitrikevičiutė 11.51
48. Marijona Tamošiūnaitė 11.40
49. Paulina Mažeikutėi -10.98
50. Bakanaitė Julija 10.99
51. Ona Danilaitė 10.86
52. Cecilija Česnake 10.83
53. Magdalena čirankintė 10.82
54. Jonas Tatulis 10.82
55. Vladas Rimša 10.75
56. Angelą Galeviėiutė 10.63
57. K. šeškauskienė 10.58
58. Ona Kuizinaitė 10.05
59. Magd. Bendoravičiutė 10.00
60. Filomina Pranckūnas 9.84
61. Angelą Popliutė 9.70
62. Marytė Landžiutė 9.69
63. Julija Junevičiutė 9.62
64. Marijona Varaškiutė 9.39
65. Magdalena Pupkintė 9.22
66. Leoną Navickaitė 9.14
67. Ona Landžiuvienė 9.00
68. Juzė Pačiutė 8.99
69. Pranė Daučiuniutė 8.86
70. Marijona Keršvtė 8.74
71. Angelą Taparauskaitė 8.69
72. Ona Butrimaitytė 8.45
73. Ona Petrulaitytė 8.06
74. Veronika Augūnaitė 7.90 
E5
76.
77.

I' ' ' I m III.

 M. Darplįliis

Spalių 5, 1929, miesto valdžios 
leidimu. Worcesterio Lietuvių Lab
daringoji Draugija, padidinimui 
savo iždo, pardavinėjo gatvėse gė
les—dirbtinius obels raudonus žie
dus.

šv. Kazimiero parapija išstatė 
•152 rinkiku ir surinko $1,516.58. i .j Aušros Vartų gi parapija šiais me
tais teturėjo 25 darbininkus ir su
rinko $259.49. Viso labo tą dieną 
aukų surinkta tarp dviejų parapi
jų $1,776.07.

Miesto leidimo išgavimu daug 
darbavosi advokatas Pranas J. Bu- 
blis ir Labdaringos draugijos val
dyba. Rinkėjų sutraukimui daug 
pagelbėjo šv. Kazimiero bažnyčios 
klebonas kun. Augustinas Petrai
tis. kun. J. J. Jakaitis ir darbštieji 
Labdaringos draugijos nariai. Au
šros Vartų parapijos rinkikus or
ganizavo ir tvarkė tos parapijos 

, klebonas kun. Konstantas Vasys. 
Gėlių dienos pasisekimui prijautė 
visa vietinė lietuvių apšviestūnija, 
gi p. Motiejus Civinskas tą dieną 
automobiliumi patarnavo. Atatin
kamas rinkikams juostas atspaus
dino p. Juozas Bačys. Miesto ma
joras, gerb. p. Mykolas O’Hara, 
pritarė lietuvių gėlių dienai ir ap
siėmė būti Gėlių Dienos Komiteto 
garbės pirmininku.

Šv. Kazimiero parapijos sekan
tieji rinkėjai tą dieną pardavinėjo 
gėles ir rinko aukas lietuvių lab
darybei :

1. Petronėlė Mankuvienė $32.50
2. Sidabrienė Ona 32.10
3. Juozas Svirskas 31.60

- -1 
. J į-J. - . I— .J

gfl ruras, Įvyko prakalbos, šiuo vil- 
H niaus klausimu dviem atvejais kaL 
| bėjo prof. Pranas Galinis iš South. 

|g Bpston’o. Gerb. profesorius vaiz- 
Į1 džiai nupiešė ne tik iš Amerikos, 
gi bet ir iš užsienių (k. t. prancūzų) 

spaudos cituodamas mūsų teisėtas 
teises prie sostinės Vilniaus.esj. Pertraukose solo dainavo Aleksa 
Kasparaitė, jai pianu pritarė Ceci- 

. lija Staševičiutė. Toliaus Šv. Ce
cilijos Choras po vadovyste V. J.

a Staševičiaus sudainavo “Eina gar- 
sas nuo pat Vilniaus” ir “Leiskit 
j Tėvynę.” Tikrais lietuviais-patri- 
jotais ir ištikimais choristais pasi
rodė tiktai šie: A. Kasparaitė, S. 
Smilgiutė, O. Pazniokaitė, P. Sta- 
sevieienė, K. Ketvirtis, G. Kaka- 
nauskas, P.^iastavickas ir J. Tvas- 
ka. Kurgi buvo kiti nariai?

’V- Vakaro vedėjas buvo skyriaus 
pirmininkas K. Viesulą. Antru 

sl* atveju prof. Daliniui kalbant buvo 
)a renkamos aukos, kurias rinko K.

Viesulą; aukotojų vardus užraši- 
_ nėjo Ona Pazniokaitė. Išlaidas 
ial padengus girdėti aukų liko arti 20 

dolerių. Aukotojų vardus manau 
pateiks spaudai vakaro vedėjas.

ai‘ Stella Maris

M,.-:.........

JOS. G. ZUROMSKIS



AUSTA AGENTŪRA

VIETINES ŽINIOS

jaawBTO»4aM»«Bi^nam

DUTCH BAY LEAD 100 SVARŲ 
5 SVARAI CUT PURE SHELLAC 
SPECIAL FLAT WHITE................
5 GALIONAI TAR............................
FLOOR & TRIM VARNISH..........
FLOOR WAX, svaras......................

Farma
7 akrai labai geros žemės prie puikaus 
vieškelio, sodnas apie 20 {vairių vais
medžių, vištininkas ir garadžius. Prie 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge
ra vieta dėl gasoline station krautuvės 
ir ^daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET '

Klmball Bldg.
Room 205. Tel. Llberty 6066-7865

Dorchester, netoli Columbia 
Station

3-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kan> 
barių namas su visais moderniškais į- 
taisvmais. ltendų neša $105. į'mėnesį. 
Parduos už $9300. įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKĄ.

78 akerių farma
18 mailių nuo Bostono, 9 kambarių na- 
mas, su visais įtaisymais, 4 karvės, ,2oo>*i 
arkliai, 250 vištų, vlsoki ūko įrankiai, ’ 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar- '-j 
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite., 
J. BALŪŠAITIS.

City Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais įtaisymais parsiduoda 
už $9,800. I metus neša rendų $1236. 
Matykite T UI N YLĄ.

prašome kreiptis dėl visų informa
cijų “Darbininko” Administraci
jom.

Atidarymas

Musų Naujos Krautuves

a' ■ «'■■■■■■■.... .........—--- •
BAŽNYČIOS REMONTĄ VIMUI

VAKARIENE LAPKR. 8 D.
Jau didžiuma So. Bostoniečių ži

no, kad-Šv. Petro lietuvių katalikų 
parapijos pramogų rengėjai ruošia 
parapijos naudai viešų vakarienę, 
bet dar gal nevisi aiškiai težino 
kam ji ir kur rengiama.

Kur toji vakarienė trečią dieną 
kito mėnesio rengiama? Ji dabar 
rengiama ir tikrai bus parapijos 
gražioje salėje ant Septintos ga
tvės. Pobažnytinėj salėje buvo ne
patogu rengti. Todėl nors ant ti- 
kietų parašyta, kad ji.bus pobaž
nytinėj salėj. Ne. Parapijos va
karienė lapkrčio 3 d. bus parapi
jos salėj ant 7-tos gatvės ir vien 
tik tenai šiuo kartu tebus. Užtat 
tikietus tuoj įsigykimc ir laukime 
jšmušant 6 valandos.

Kam ji ruošiama ? Visi mato kad 
bažnyčios fronto niūras jau gražė
ja ir lygėja. Cementas varžo jį. 
Kryžiai blizga visame South Bos
tone. Rynės, pastogės, stogų kam
pai, kampeliai sustiprinti. Geri 
mechanikai, gerai dirba, bet neuž- 
dyką. Toji vakarienė tai pradžia j Kalinauskui, prof. I 
vajaus bažnyčios taisymui 
montavimui.

Kas ten bus? Visųpirnia gardžių 
valgių. Geri krautuvininkai ir ū-

Prof. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchester
Tel. So. Boston 1348AV.

IŠ ORO! IŠ REKORDŲ!

Naujas Elektrinis

Victor-Radio

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocerių krautuvė, jau seniai 
išdirbtas biznis, tirštai apgyventoj len
kų ir lietuvių vietoj .ir ant biznio 
streeto South Bostone. L____ ....
ta dabar $1000 Iki $1300 į savaitę; ren- 
da $50 į mėnesį, daug tavoro ir geri j- 
taisymai. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

ATVAŽIUOJA į Boston Garden 
Miller Bros. 101zRanch Wild VVest 
and Circus. Padarė sutarti būti 
Boston Garden pradedant nuo lap
kričio 5-tos dienos iki lapkričio 16 
d. Vaidnimai po pietų ir vakare. 
Colonel Zaek T. Miller kuris per
statys šią pasaulio didžiausią pa
rodą bus ypatiškai ir prižada duo
ti vien iŠ interesuojančių dalykų 
ką kada yra buvę Bostone. -Jack 
Hoxie, įžymu?; žvaigždė bus ir jo 
kompanija kiekvieną dieną.

PARSIDUODA DIDELIS 
BIZNIS

Didžiausia ANGLINE prie gelžke- 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga kreipkitės:

A. F. KNEIŽYS,
366 W. Broadway, S. Boston, Mass.

tik už $10,000. Matykite Feliksą SA* 
LETSKĮ.

- ----------------------------------------- .U. X,'į

South Boston
2 šeimynų 9 kambarių namas ir 
tuvė, namai parsiduoda už $4»500- Bto- ,g( 
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oct) mėnesio.
tyki te K. NAJARIAN.

Mes taipogi turime via eilę plumbing reikmenų. Popiera sienoms ir šiaip vi
sokių reikalingų daiktų namų savininkams. Pristatymas dykai. Telephone 
South Bostone 4683.

ŠIS TAS APIE VINČA
Daugelis lietuvių, indomauja. ką 

Vinča veikia, kuomet jis tik sykį 
ar rečiau į savaitę tesikumščiuoja 
ir kaip jis gyvena ir tt. Štai žiups
nelis žinių. Vincas gyvena gerai 

j žinomos ponios Plevokienės na
muose, pajūry. Iš ryto keliasi 6 
vai. ir bėga 3-4 mailes apie Castle 
Island. Sugrįžęs pasilsi ir paval
go' pusryčiuSį paskui skaito, rašo 
laiškus ir tt. Apie 12 vai. važiuo
ja Į gymnasium. Ten apie valandą 
laiko treniruojasi įvairais būdais 
prižiūroj Jack Sharkio ar jo pa
skirto trenerio. Gymnasiume pra
leidžia 2-3 valandas. Sugrįžęs a- 
pie 4 vai. valgo gerus pietus (pa
prastai 2-jų 3-jų vyrų porciją). Pa- 
Įvalgęs pasilsi, pasimokina anglų 
kalbos, paskaito ir išęina pasikie- 
minėti. Gulti eina apie 9-10 vai. 
Valgo tik du syk į dieną. Tai toks 
beveik jo kasdieninis gyvenimas. 
V’nča ne vien tik kūną bet ir pro
tą lavina. Labai mėgsta skaityti, 
ypatingai apysakas. Vinča, kaip 
ir Tuney mėgsta Shakspearą. To 
garsaus rašytojo visus lietuvių kal- 

■ bos vertimus turi ir skaito. Beje, 
Lietuvos kariuomenėje Vinča yra 
išėjus mokomąją komandą.

Pastaruoju laiku Vinča susidrau- 
! gavo su profesorių Pranu Galiniu, 
. kurs dabar Haryardo Universitete 

studijuoja kalbas. Prof. Galinis 
dabar Vincą kasdien moko anglų 
kalbos. Atšalus, Galinis mano pas 
Vincą visai apsigyventi. Vincai 
pramokus anglų kalbos pradės gi
liau studijuoti ir prancūzų kalbą. 
Šiuom tarpu Vinča moka be lietu
vių kalbos rusiškai, lenkiškai, vo
kiškai ir susikalba francūziškai, ir 
latviškai. Tuo Vinčos kalbų mo
kėjimu jo manadžeris Buckley di
džiuojasi. Visur jį perstato kaipo 
mokantį 6 kalbas. Vinča yra gra
žiai proporeionaliai nuaugęs. Ant 
veido labai jaunas atrodo. Turi 
labai simpatingą ir draugišką bū
dą. Todėl, kur tik pasisuka visur 
įsigija draugų. Gymnasiume ir-gi

“Mums lietuviams yra garbė turė
ti tokį jaunuolį kurs yra vieninte
lis, oficialiai atstovaująs Lietuvą 
Amerikos sporto pasauly. Rep.

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai, iš ku- 
» rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST., DEPT. D, 

SOUTH BOSTON, MASS. GRAŽI PRAMOGA
Sekmadieny, 27 d. spalių, šv. 

Petro bažnyčioj 9 ;30 vai. ryte Lie
tuvos Duketrų po globa Motinos 
šve. d-jos intencija bus šv. mišios. 
Kviečiame visas nares ateiti ir at
sinešti draugijos ženklelį į pobaž- 
nytinę svetainę nevėliau 9 vai.

Vakare 7 :30 vai. bus nepapras
tas vakaras. Bus vaidinama “Šv. 
Agnietės Gyvenimas.” Be to, šio 
vakaro programą papuoš savo ma
lonia kalba gerb. kun. Juozapas 
Valaitis.

Programas bus ilgas ir turinin
gas. Panelė M. Grybaitė pasižadė
jo padainouti. Bus ir muzika. Juo
kelių irgi bus iki sočiai.

Šeštadieny, 4-tą vai. po pietų 
bus tas pats programas vaiku
čiams. Visi ateikite. Įžanga 10c.

Naujos narės bus priimamos už 
numažintą kainą, o jaunos mergai
tės visai dykai. Proga bus visoms 
prisirašyti prie šios draugijos

Kviečia Komisija.

Po Numeriu 385 Broadvvay
Tik Skersai Gatvės

L1THUANIANAGENCY
545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A. IV AS ir C. P. YURGELUN, Savininkai.

šešių šeimynų, mūrinis namas > ’■
Po 5 kambarius su visoms vigadoms, ir 
visuomet gerai išrendavotas po $30.00 
šeimynai, niekad nebūna tuščias, nes 
vieta labai paranki. Arti Carson Bea- 

Biznio apyvar- chių South Bostone. Prekė ant greitų 
pardavimo tik $16,000 ir dar su leng
voms išlygoms. Matykite J. B. GAILIŲ,

A a. Stepanija Alasevičienė, 37 
m. amžiaus, gyv. 255 E. 9th St. 
mirė pirmadieny, 9:30 vai. ryte. 
Palaidota iš Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios trečiadieny. 9 vai. ry
te buvo gedulingos šv. mišios už 
jos vėlę. Rap.

DVEJOS REKOLEKCIJOS
Iš eilės, šią savaitę, trečiadieny, 

prasidėjo vaikinų šventos rekolek
cijos — maldos .ir apmąstymo lai
kas — prisirengimui prie bažnyti
nio jubiliejaus apvaikžčiojimo. Ne
vedusių vyrų lietuvių katalikų 
renkasi bažnyčion būriais ir pri- 
jgelbstint kunigui Valaičiui jie va
ro atgailavimo ir pataisos kilnų 
darbą. Maloni tai žinia kiekvie
nam katalikui, kunigui, vyskupui, 
popiežiui ir Kristui mūsų Kara
liui Bostono vaikinų rekolekci
jos tai akademija Kristaus Kara
liaus kareiviams. Testoja į ją per 
šias kelias likusias dienas kodau- 
giausia jaunuolių: kad jo karalys
tei nebūtų galo. Tesiskubina ir 
kas vakaras gausiau tesirengia jie 
kad sekmadieny, 3 vai. po pietų 
gatvės linktų nuo Bostono jaunų 
vyrų procesijos jubiliejinės, kad 
pasaulis nusistebėti! ir velnias per- 
sigąstų iš Kristaus kariuomenės

• didumo ir narsumo. • 
j Jubilijantai jaunikaičai maldi
ninkų kelionėje bus pasipuošę ro
žėmis, apsišarvavę kryžiumi ir ro
žančių. Tokia kariuomenė nepa- 
sižeminimas nei profesionalui. 
Kristus Karalius visus kviečia į 
savo eiles. Maršuokim!

Vyskupui raginant visa diocezi- 
ja turi rekolekcijas ir novenas ge
resniam širdžių priruošimui Kris
tui Karaliui. Kadangi mūsų baž
nyčioj laikomos vakarais rekolek
cijos vien vaikinams, tai rekolek
cijos yra vedamos visai parapijai 
rytais. Nuo trečiadienio mišios yra 
giedamos 7:30, 8:00 ir 9:00 vai. 
rytais. Išpažintvs'klausomos ir ko
munija šventa dalinama per visas 
trejas šv. mišias. Po paskutinių 
šv. mišių tėvas Valaitis sako ben
drai visiems žmonėms pamokslą 
ruošdamas juos visus prie Kris
taus Karaliaus tiesos ir meilės. Ir 
rytinės rekolekcijos palengvina 
žmoneliams stoti po Kristaus Ka
raliaus vėHajvą. — ^prititj prie Jo 

; šventų sakramentų. Rep.

RUDENS BARGANAI . I -Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeildteį vj pažiūrėti mūsų bargenų. . ... ’ ‘ < ją
Puiki proga—-namas ir krautuvė | Dorchester .

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri-' Savin Hill Avenue, 3 šeimynų, 18 kalfr- ' 
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- barių namas, su visais įtaisymais, at- JL 
Dės Ir saldumynų biznj Su namu už la- skiri šilumos pečiai, parsiduoda'pigtąt,--'^ 
bai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 į savaitę. Na
mą ir krautuvę parduos už $7600. čia 
puiki proga bile kam. Matykite tuoj A.
IVAŠKĄ.

Lietuviški Skilandžiai
i > , .

•Geri Ketuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsau
gos mūsų tautietį nuo ligų.
SKILANDŽIAI ....................  ... .po 39c. svaras
CHOP SUEY ....................................................   .3 svarai už 25c.

Ir pagardmimui Chop Suey,
CHINA BOY SOY SAUCE....... ...................... 26c. bonka

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas: 
J. Strigftną

BLUE RIBBON MARKET
857 We®t Broadvay, South Boeton, Masa. Tai. Ba. Boiton 1129

Taipgi skilandžius galima gauti pas
B. ir A GBtClAUS MARKET 17 Lincoln St., Brighton, Mass.

nas Tiger Tom Dixon. Pas
tarasis yra smarkus ir vi
siems žinomas, nes jis yra lai
mėjęs prieš tokius plačiai ži
nomus kumštininkus kaip 
*Johny Lvnch, Jackie Clark, 
į George Gemas. Terry Mit- 
chell ir tuzinus kitu. Jei Vin-!

,čai šis pasisektu nugalėti, tai 
jo markė aukštai pakiltų. 
Mes to jam ir linkime, nes su 
jo vardu eina kaitų ir Lietu
vos vardas. Jis visur skel
biamas “Joe Vincha of Lith- 
uania.” Rep.

PARSIDUODA
SO. BOSTONE ant N St. 3 šeimy
nų namas. Yra maudynės, elektra, 
gazas ir piazai. Parsiduod pigiai 

Įima naują namą pastatyt. 11 Pine-[Kreipkitės “Darbininko” Admi— 
le Rd. (buvo Perkins St.) Tel. Park- . . n ky
av 2562—.T ‘nistracijon. (Li.-OJ

VIEŠA PADĖKA
Bostono Lietuvių Draugijų Są

ryšio suruoštasis Vilniaus užgrobi
mo paminėjimas, įvykęs spalių 13 
d., Municipal Building Salėje, išėjo 
su puikiausiu pasisekimu. To pa
sisekimo priežastimi buvo, visų 
nuoširdi parama šiam darbui. Šiuo- 
mi reiškiu, vardu D-jų Sąryšio, vie
šą padėką žymiau prisidėjlisiems 
prie minėto parengimo. Padėka 
priklauso: gerb. klebonui kun. P. 
Virmauskui už prakalbą ir pagar
sinimus bažnyčioje; šv. Petro pa
rapijos chorui ir jo vedėjui gerb. 
varg. M. Karbauskui už padaina- 
vimą gražių dainų; gerb. kalbėto
jams — Lietuvos Generaliam Kon
sului Povilui Žadeikiui, kun. Juo- 
i?.ui Valaičiui, adv. A. Šalnai, adv.

Gali- 
re~ •••įiui už gražias, indomias ir patri- 

jotingas prakalbas; gerb. solistams 
p-lei Margaretai ir Onai Grybai- 
tėms ir Stasiui Paurai už gražias 
daineles, p. p. I). A. Zaletskui ir K. 
Urbonui už pasitarnavimą savo au- 
ioinobilais ir vsiems aukotojams ir 
atsilankiusiems. Turiu dar pažy
mėti, kad gerb. Lietuvos Konsulas 
P. Žadeikis, netik už prakalbą nie
ko neėmė bet ir už kelionę iš New 
Yorko ir atgal ir kitas išlaidas ne
ėmė nei cento. Taip pat ir gerb. 
svečias kun. J. Valaitis ir visi kiti 
kalbėtojai ir dainininkai neėmė nei. 

į cento netik už savo darbą bet ir 
savo išlaidas. Tai pavyzdingas pa
sišventimas ’

i Todėl visiems, vardu D-jų Sąry
šio, reiškiu širdingiausią padėką.

Vincas T. Savickas,
B. L. D. S. Pirmininkas.

SOOTHfiOSTON SUPPLY COMPANY
. 385 BROADtfAY, i SOUTH BOSTON, MASS.
VINCAS SKUDRIS PETRAS MIKULSKIS

Juozas Vinča, kumštininkas.

Mūsų Juozas VinČa, kaip 
jis nutrenkė pirmame rounde 
už save didesnį juoduką J 
Cyclone Harris, tai patapo 
“ promotorių ’’ (kumštynių 
rengėjų) labai pageidauja
mas. Visi jo reikalauja. To
dėl jam dabar prasidės tikras 
darbymetis. Ateinančią sa
vaitę turės net dvejas kumš
tynes. Pirmadieny, spalių 28 
d. Bostono Arenoje, North 
Station name, Bostone, Vin
ča dalyvaus preliminarėse 
kumštynėse. Jo oponentu bus 
Paul Wearheim iš Cam
bridge. Mass. Kad lietuviai, 
kurie eis Vinčos pamatyti, 
būtų krūvoje, tai F. Zaleskas 
jau paėmė keliasdešimts ti- 
kietų ir norintieji gali pas jį 
ir “Darbininko” administra
cijoj gauti.

Kitos Vinčos kumštynės 
bus spalių 31 d., Dover, N. H. 
Čia tai bus tikras Vinčos iš
bandymas, nes jis kumščiuo- 
sis “main bout” iš 10 roun- 
dų. Jo oponentas bus New 
Hamshire valstijos čampijo- visų yra mylimas.SU ELECTROLA

Listo Kaina $155 be lempučių
Suteikia jums geriausią lietuvišką muziką, 
įkiškite į bile elektros (saketą) savo na- 

II muose. NEREIKIA JOKIO UŽSUKIMO.
" f Tas patenkina senesnius žmones, kurie čia

M gauna tikrą savo gimtosios šalies muziką
M •''$** Vietor Orthophonic Rekordų, o jaunus 
(M amerikečius linksmina amerikoniškomis

1 i melodijomis Iš oro.
l t * į SENUS GRAMAFONUS mainau ant

® naujų radiolų, etc. Priimu Lietuvos bonus
kaipo dalį įmokėjimo.

Užeikite pas GE0. MA8ILI0NĮ
377 West Broadvay, South Boston, Mass.

Išgirskite iį Įdomiausią Muzikalį Stebūklą.

Dorchester
Prie Pleasant gatves 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros Šilumos, parsiduoda pigiai, tik $18,r 

500. Matykite F. ZALETSKĄ.

Prie Columbia Rd., So. Bostone
3-jų šeimynų atskirai budavotas na- ’ 
mas po 5-5-5 kambarius, su visais mo- 
derniškais įtaisymais. Rendų neša $73 į 
mėnesį. Parsiduoda už $6500. įnešti 
visai mažai. Matykite IVAŠKĄ.

9 šeimynos ir 3 krautuvės
Geras investmentas, pilnai randavotas, 
mėnesinių $407, parsiduoda $32,000 ar- 
ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
YURGELUN. ,.J.



LDS. Kuopų Susirinkimai

nonų

laidojimus

DR. GRADY
XI METAI

OPTOMETRISTAS

■Vaistai specialiai

Londonas . 
Berlynas . . 
Paryžius . . 
Maskva ... 
Viena.......
Petrogradas 
Budapeštas 
Glazgovas .

. Ame riko j tokių mįestų 
ra 10:

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

•nas įvyks trečiadienį, lapkričio 7 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje svė 
tainėje. Nariai kviečiami gausia' 
ateiti ir atsivesti savo draugus(cs' 
prirašyti. Valdybe

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pi- - 

vyzdį visiems. Visuomet lankytis | 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki-| 
tas susirinkimas įvyks penktadie-į 
ny, lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare/ 
mokyklos kambary. Ateikite gan- . 
lai. Nepamirškite užsimokėti duo-, 
klės* Valdyba*

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIčiUS
258 Broadway, So. BostOD

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini 
gal reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprupiuu gerai ir ne-. 
nrangiaL

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

GALI LAUKTI
— Skubėk, greičiau rėdytis, nes 

mūsų jau laukia,
•— Kam? Jei laukia, tai kam sku

bėti ! Kad sakytum, jau nebelau
kia... ’ “M. L.”

aiškinasi, kad 
savo gvvenima 
vabzdžiais. Jis

108 Dorchester St., South Boston
Phone S. B. 3198^-1658

Milton 7993

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

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

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookllne. 

Telephone Beacon 55T8

; WATERBURY, CONN
'Spalių 27 d., 1 vai. po pietų į- 

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

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

mas įvyks lapkričio 3 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

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

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

GERI SVEČIAI
Po vakarienės svečiai išsiskirstė. 

Šeimininkas, eidamas per valgomą
jį kambarį, pastebėjo nukritusį ant 
aslos sidabrinį šaukštuką ir sako 
žmonai:

— Įdomu, kuris iš mūsų svečių 
turėjo kiaurą kišenių? “M. R.”

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

33 Copeland St., Quincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

NEW HAVEN, CONN.
. į L; D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

SAINT CLA1R, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin 

kimas įvyks lapkričio 3-čią dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa 
rapfjos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mene 
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

Azijoj yra 9 milijoniniai 
miestai:
Boston....................1,100,000
Osaka .....................2,200,000
Tokio......................1,500,000
Šanghai..................1,500,000
Hankow.................1,400,000
(Kalkuta..................1,300,000
Bombav..................1,200,000
Peking ...................1,200,000
Kanton ...............>.1,100,000
Hangčau................ 1,000,000

7^ SPECIALISTAS 
Pabaigęs N. Y. university medlka- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft 
HamiltOD Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lovvellio li
goninės. Daktaras’Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikai Iškas egzaminuo
toj n s dėl Metropolitan I.ife Ina.; 
Lovvell YMGA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Vhlandoa: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—R vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

LENKIJOJ PEREINAMOJI 
VYRIAUSYBĖ

Vienos opozicinės Lenki
jos partijos vadas pareiškė, 
kad Lenkijos negalavimai ir 
pabėgimas baigsis tik tada, 
kai bus pakeista dabartinė 
valstybės tvarka. Dabarti
nės valdžios vietoj stojusi 
valdžia turi būti pereinamo
ji valdžia. Ji turėtų sutvar
kyt i Lenkijos ūkį ir 1930-— 
1931 metų biudžetą. 1930 m. 
turėtų Įvykti laisvi ir teisėti 
seimo rinkimai ir Lenkijos 
gyvenimas vėl grįžtų į teisė
tumo ir laisvės kelią.

“L.D”

Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
sianL Jokio komiso nereikia mokėtu 
Aš parduodu tiesiai.

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

Reikalauk Katalogo 
Vose & Sens Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BOSTON
LENGVOS IŠLYGOS

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 27 d., tuoj po sumos 

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

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brouavvay, So. Boston 
OJsio valandas: 

ano 9 Iki 12 ryte Ir nno ;:30 iki 5 
ir duo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldleDlai8, taip-g! seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu. ir X-Ray

REIKALAUJA TUOJAUS 
ENERGINGO VEDĖJO 

vesti ir platinti lietuvišką biznį 
tarp lietuvių. Gera proga prisidėti 
prie senos ir rimtos kompanijos. 
Kandidatai aplikacijas dėliai šios 
vietos paduokite tiktai raštu. Ad
resuokite “Darbininkas,” No. 47, 
366 W. Broadway, South Boston, 
Mass.

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

S. BARIJSEVIČIUS
Lietuvis. Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real festate ir Pnblic 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

E. V. WARABOW
CVVrubllauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvrood 1503 

MONTELLO OFFICB 
104 A mes Street 

Telephone Brockton 7S79-.I.

Mokytojas: — Taigi, kaip jau e- 
su aiškinęs, mėnulis sukasi aplrnk 
žemę, o žemė aplink saulę.

Mokinys: -— Pone mokytojau, o 
aplink ką sukasi žemė naktį, kada 
saulės nėra? “M. R.”

kuriuos paveda
jįgĮgc mano prižiurę) I

muL visuomet 
būna pa ten kl n t > 
ir sntnnplna ge 
rokai pinigą.

Mano kaina vi 
sieros Ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

182 Broadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Third SL

Telefonas: South Boston 0304-W.

EĄSTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-. 

vyks lapkričio 3 d., tuoj po sumos- 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

Niekas taip prie Dievo ne; 
patraukia žmogaus kaip ge
ras pavyzdys. Vienas misi- 
jonorius iš Korėjos pasako
jo, kad prieš keletą mėnesių, 
atėjo prie jo vaikas stabmel
dys ir prašė krikšto. “Dėl 
ko tu nori krikštytis,” pa
klausiau. “Kadang aš ma
čiau mirštančius krikščionis 
ir aš taip noriu mirti, kaip 

Ijie. ” atsakė stabmeldys. “Aš 
mačiau, tęsė toliau, kaip 
juos ir į upę ir į šulinį me
tė. Aš mačiau kaip juos gy
vus degino ir smaigais per
dūrė. Bet visi mirė didžiau
siai pasitenkinę, o tas mane 
ir už vis labiau nustebino. 
Tik krikščionis gali taip 
mirti. Dėl to aš ir 
tapti krikščionis."

> ? S.
”■ " . 1 -
— Hamburgas
Ii Varšuva . .. 
gd'Neapolis ... 
Ii BjrniinghamNEGIRDĖTA KEISTENYBĖ

Laikraščiai praneša negir
(lėtą keistenybę iš LondonoJgiaų nieko neužsitarnauja 
Londone dabar plačiai kai- kaip tik du metru juodos že- 
bama apie baisų įvykį. Mat, mes. Tai vienintelė dovana, 
taip buvo: Vienas Londono'kurią gali gamta žmogui Stt- 
profesorius ilgus metus už-teikti. Toji dovana yra vi- 

i ir jos liekas ųe-
• ■ Jv.

gali pakeisti jokiu kitu daik
tu. . ‘ '“R-tas”

IŠ MŪSŲ PRAEITIES

Kiek rusų valdžios buvo 
draudžiamas mūsų kraštas 
liudija, kad ir ši ištrauka iš 
carienėš Katrės II reskripto 
(parėdymo), rašyto 1792 m. 
generolui — gubernatoriui 
Repninui.

“Laisvas knygų spausdi
nimas Lietuvoje, kaipo pa
tyrimo dėka nustatyta pik
tybe (zlo), atseit, piktybė, 
visur žmonių ramybę ardan
ti, reikalauja iš tamstos, 
kad atkreiptum ypatingą dė
mesį. Laikau geriausia iš
eitimi, kad visos išsklaidytos 
po Lietuvą spaustuvės, būtų 
sutrauktos į vieną vietą, bū
tent, į tą, kur vyriausios mū
sų įstaigos yra ir kad viso
mis kalbomis leidžiamos 
knygos Lietuvoje bei laikra
ščiai be cenzūros ir valdžios 
leidimo nebūtų spausdina
mos." Šitaip garsaus pran
cūzų laisvamanio Volterio 
pasekėja skleidė “šviesą ’ ir 
“tiesa" pavergtame krašte.

“77.”

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir B&lsamaotojas 
877 Ir 448 Cambridge Btreet 

Oambridgn, M&u.
Telephone UnJrerrity 8831-W

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių irtt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės 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: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

MONTELLO, MASS. £
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., šv. Roko svetainė-♦ 
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį • 
susirinkimą ir užsimokėti senai ’ 
užtrauktas mėnesines duokles. ’

Valdyba j

KASOJ
Geležinkelio stoty kreipiasi jau

na panelė į kasininką:
— Prašau man duoti bilietą.
Kasininkas klausia:
— Kur panelė važiuoji ?
— O kas tamstai palvoj kur aš 

važiuoju!
— Žinoma, kad galvoj. Jei turiu 

duoti bilietą, tai turiu ir žinoti, kur 
panelė važiuoji.

Pagaliau supykusi sušuko:
— Pas sužadėtinį.
Nors ir labai supyko, tačiau tuo 

atsakymu dar nepatenkino kasi
ninko. “M. L.”

Vėliausi, geriausia! veikiant! med!- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Snvirš 25 metus specialistas n«rv*q 
ir kroniSktj ligų 

pritaikinti kiekvienai ilgai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA theatre bldg. 
ROOM 22
Valandos:

Dienomis nuo 9 iŠ ryto iki 7 vakare, 
Šventadieniais: nuo 10 iki 1 dieną.

Šėmė tik vabzdžių tyrinėji- įsiems lygi 
mu. Profesorius sulaukė 70 - - -
Įpetų ir apvaikščiojo savo 
amžiaus ir mokslinio darbo 
jubiliejus. Jam, kaip moks- 
įminkui, buvo suteikta daug 
garbės titulų. Neseniai šis 
profesorius apako ir nebega
lėj© tyrinėti vabzdžių. Ir 
kas atsitiko? Profesorius... 
jmsižudė. Jo kabinete rasta 
trumpas laiškas su parašu: 
“Nebegaliu daugiau matyti 
vabzdžiu, dėl to neišsimoka 
begyventi.” Be to, jo raš
tuose rasta laiškas, kuriame 
profesorius 
jis per visą 
užsiėmęs tik 
nieko daugiau nežinojo, kaip 
yien apie vabzdžius. Gyveni
mo visai nepažino. Jis jam 
buvo tik tiek žinomas, kiek 
reikėjo vabzdžių . tyrimui. 
Eidamas gatve, per parką ir 
visur kitur ieškodavo tik 
vabzdžių, į juos tik žiūrėda
vo ir vien juos pastebėdavo. 
Hale labai gailisi, kad jis te
pažino taip mažą pasaulio 
kampelį — vabzdžiu karali
joj Jaunuomenei pataria 
profesorius drąsiai keliauti 
po visą pasaulį, išbandyti ir 
ištirti visas gyveninio aplin
kybes ir tik tada imtis nuo- 
iįugniai vieno darbo. Galų

- A* * gale profesorius griežtai 
tvirtina, kad žmogus dau-

Vienas prancūzas apgavi
kas keletą sykių už'apgąvy- 
Bes .sėdėjęs kalėjime, suma- 
ŠĮ gudriau pasipelnyti; bet 
jo planas labai nelaimingai 
užsibaigė. Jo tikroji pavar
dė Klemensas Passal, bet jis 
pasivadindavo keletą pavar
džių tarp i tų net markizu 
j(ljg grapu). Liepos mėne
sio gale jis tik paleistas iŠ 
kalėjimo: Dabar jis pasi
skelbė pašysiąs savo gyveni
mo atsiminimus, ir kad žmo
nes jais suįdominti, jis savo 
draugo padedamas, netoli 
Versaliaus gyvas pasilaido
jo. Išsirėdęs pusplikis jis 
atsigulė į grabą, iš kurio iš
kišta guminė triūbelė, per 
kurią jis galėtų kvėpuoti, o 
jo draugas užkasė jį žemė
mis. Tuo tarpu per jo drau
gą pasiųsta laiškas policijai, 
kuriame rašoma, kad koki 
tai slapta draugija markizą 
gyvą palaidojusi ir tiksliai 
nurodoma vieta. Atvykusi 
policija ištikrųjų rado garsu 
kriminalistą gyvą palaidotą, 
bet jis buvo nebegyvas, mat 
jo draugas pamigęs ir pavė
lavęs laišką išsiųsti, o Passal 
tokį ilgą laiką po žeme neiš
kentėjo. Dabar, tiesa, apie 
jį visa Prancūzija žino, tik 
kad po jo mirties. “Z. P."

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

375 Dorchester St., So. Boston/ 
Tel. S. B. 47G8

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan ' 

Tel. Milton 2952.




