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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PAVOJINGAI SUSIŽEIDĖ

Sovietą Budeliai 
Sušaudė 14

Greičiausia, kad jie bi 
nugabenti kur ant salos, 
uždarvti ir būreliais nugai 
binti.

VYTAUTO DIDŽIOJO IŠKIL
MĖS IR ŽYDŲ VISUOMENĖ

Kun. Dr. Navickas Naujoje 
Anglijoje

atsišaukimas bus iš- 
ir i visą žydų visuo

Maskva. — Sovietų auk
ščiausias teismas patvirtino 
mirties bausmę keturiolikai 
astrachaniečių, pasmerkti) 
už kyšių ėmimų.

Visi jie sušaudyti.

dejų turėtume.^daugiau, tai 
mūsų organizacijų seimai ne
sitęstų ilgiau kaip vieną die
ną.

Blaivininkų Seimas buvo 
trumpas, bet tvarkus ir turi
ningas.

Iš dvasiškių dalyvavo kun. 
dr. Navickas, kiin. J. J. Ja
kaitis, kun. J. Švagždys, 
kun. Petraitis, kun. F. Nor- 
butas, kun. F. Juškaitis ir 
kun. S. Kneižis.

Blaivininkai vėl pasirinko 
“Darbininką-” organu.

Maskva mis Bucharinas, Tomskis■ »■ Rykovas, buvę opozicij prieš komunistų diktato! vadai, -• įdavė centrAlinil komunistų komitetuo prai mą priimti atgal į partį Jie prisipažįsta klydę poB koje. -JįSavo pareiškime jie pa žada klausyti diktatoriaus remti visus jo darbuB.Reiškia Stalino kruvir ginklas paėmė viršų.

UŽ VĖLIAVOS ĮŽEIDIMĄ

Klaipėda. Klaipėdos kra
što komendanto nutarimu, 
Rugulių pradžios mokyklų 
mokytojas' Weis, už įžeidi
mą per rugpiūčio 15 d. šven
tę valstybinės vėliavos, pa
smerktas 7 dienas kalėti, ar
ba sumokėti pabaudą.

KAUNAS. — Lapkr. 6 d. 
ministerių kabineto pocėdv- 
je priimtas 1929 metų biu
džeto pakeitimo projektas. 
Š. m. pagrindinėje pajamų 
sąmatoje • buvo numtayta 
300,862,822.63 litų pajamų. 
Šiuo pakeitimu pajamos pa
didintos 22,219,720.70 litų, 
sumažintos — 3,515,055 li
tais. Iš viso šių metų biu
džete numatyta 319,567,491.- 
33 litai pajamų. Pagrindi
nėje išlaidų sąmatoje buvo 
numatyta 259,966,193 litai, 
padidinta7.26,702,198. litais, 
surtte&nU. — 6,44^422: litais, 
pasiliko '-A"280,227369 litai.Taip pat lapkr.-G.ii. buvo priimtas įstatymo projektas apie išieškojimą paskolų, kurias 1928—1929 metais išdavė žemės, bankas nukentė- jusiems dėl nederliaus ūkininkams. Einant šiuo pro- jektu nustatytu laiku neap-

Skaudvilė. Į vietos val
sčiaus savivaldybę išrinkti 
rimti žinomi piliečiai. Pa
žymėtina, kad iš Tauragės 
įsakant buvo stengiamasi 
pravesti kažkokios organi
zacijos nežinomus žmones. 
Nesuprantamas čia vietos 
nuovados viršininko elgesys. 
Tačiau ūkininkai jau gerai 
pažįsta vilkų veidą. Vilkas 
nepraėjo.

Dr.
Štime
Vytauto komiteto vice-pir- 
mininkas jubiliejaus ruoši
mo mintį plačiai populiari- 
zuoja žydi) visuomenėj per 
spaudą.

Montello, Mass. — Padė- 
konės Dienoje p. Juozas 
Švagždys, kun. J. Švagždžio 
brolis, taisydamas namelio 
stogą nukrito ir pavojingai 
susižeidė. Buvo pašauktas 
gydytojas, kuris pareiškęs, 
kad ar tik nebus trūkęs nu
garkaulis.

Duok Dieve jam pasveikti 
ir išauginti šeimynėlę.

Porar savaičių atgal atvy
ko iš ChicagosųWorc estetą 
kun. dr. J. Navickas, Tėvų 
Marijonų Kolegijos perdėti- 
nis. Jis atvyko į Naująją 
Angliją kolegijos reikalais 
ir žada pabūti ilgesnį laiką.

Pereitą ketvirtadienį daly-, 
varo ir vedė Blaivininkų 
Seimą, MonteUo, Mass. Jis 
parodė Blaivininkams ir vi
siems seimininkams kaip 
reikia vesti seimus, kad daug 
darbo padarius į keletą va
landų laiką. J eigų tokių ve-

KAUNAS.—Spauda pra
neša, kad pęreitą savaitę Vi
daus Reik. ^Ministeris Pulk. 
Musteikis rezignavęs. Jo re
zignacija priimta.

* i- Kas užimk jo vietą dar pė.- 
ra paskelbta. ' ,

Pulk. Musteikis, buvo mi- 
nisteriu nuo gruodžio 17 d.- 
perversmo įr buvo aktingas 
naujo režimo dalyvis.

Prof. Voldemaras, būda
mas premieru, norėjęs pulk. 
Musteikį prašalinti, bet ne
pavyko. Jis pirmiau išlėkė.

Pulk. Musteikis, prof. A. 
Voldemarui “neatsistatydi
nus,” energingai kovojo su 
Geležinio Vilko vadais ir su 
p. Voldemaro šalininkais.

Prieš jį buvo suruoštas 
atentatas. Sąryšy su tuo 
areštuota 12 asmenų, kurių 
byla atiduota teismui.

Vadinasi voldemarininkai 
veikia.

SOVIETAI KEIS 
ALFABETĄ

Maskva. — Sovietų Rusi
jos valdžia žada rusų alfa
betą, susidedanti iš 33 rai
džių, pakeisti lotyniškuoju. 
Tas žymiai palengvintų ki
tataučiams pramokti rusų 
kalbą.

Vėl Nuęilenke Stalinui
Šiomis d

Pasibaigus vajui duosime 
dovanas visiems, kurie bus 
nors kiek pasidarbavę. Do
vanos bus skirtingos: dau
giausia „pasidarbavusiems 
duosime brangias dovanas.

Dovanas duosime daiktais 
ir pinigais.

Į šį kilnų spaudos platini
mo darbą turėtų stoti visi 
LDS. nariai, “Darbininko” 
prenumeratoriai ir visi su
sipratę katalikai.

Graži proga pasidarbuoti 
mūsų lietuvaitėms.

Tuojau užsiregistruokite 
ir pradėkite darbą.

Jeigu reikia kokli) infor
macijų kreipkitės pas “Dar
bininko” Vajaus komisiją, 
366 W. Broadivav, So. Bos
ton, Mass.

Į vajaus komisiją įeina 
kun. F. Strakauskas, L. D. 
S. Literatinės Komisijos 
narys, VI. Paulauskas, L. D. 
S. Pirmininkas ir A. F. 
Kneižys, LDS. Sekretorius.

Užsiregistravusiųjų vardus 
skelbsime “Darbininke.”

I darbai

V tom 
A ANTRADIENIAIS  ̂
PENKTADIENIAIS

Roma.—Diktatorius Mus
solini uždraudė Italijoj pla- t
tinti vokiečių rašytojo Re- 
marque knygą “Nieko nau
jo vakari) fronte.” Ta kny
ga yra išversta ir į lietuvių 
ir kitu tautu kalbas.

mokėtuose vekseliuose žemės 
banko valdyba rašo nutari
mą apie paskolos išieškoji
mą ir pristato policijai, ku
ri vykdo žemės banko val
dybos nutarimus apie išieš
kojimą teismo sprendimų 
vykdymo tvarka.

Asmuo, gavęs policijos 
pranešimą įvykdyti žemės 
banko valdybos nutarimą, 
per 6 mėnesius nto praneši
mo gavimo dienos gali pa
reikšti žemės bankui iešką 
teisme, ginčydamas žemės 
banko reikalavimą iš esmės. 
Jeigu pareiškiant iešką že
mės bankas nebus gavęs ieš
komųjų pinigų, tai toks as
muo gali prašyti teismo že
mės banko valdybos nutari
mo vykdymą sustabdyti.Nutarimo vykdymo išlaidoms padengti imama 1% ieškomos vekselio sumos.Išieškant paskolas 1 tokia

Kaunas. — Lietuvos vy
riausias rabinas dr. Šapiro 
ruošiasi išleisti aplinkraštį į 
visus Lietuvos rabinus, ku
riame ragins juos kuoaktin- 
giausiai dalyvauti Vytauto 
Didžiojo jubiliejaus minėji
me ir organizuoti žvdu vi- 
suomenėj atatinkamus ko
mitetus, kurie moraliai ir 
materialiai duotų kuo dau
giausia paramos iškilmin
gam jubiliejaus minėjimui.

To paties turinio atatin
kamas 
leistas 
mene.

Mussolini Uždraudė Platinti 
Remarko Knygą

Rubinšteinas, “Idiše 
’ redaktorius, vyr.

HELSINKIS. — Suomių 
spauda rašo apie masinį bė
gimą iš Solovkų katorgos. 
Į Suomiją iš SSR atvyko 
pinnosios trys kalinių gru
pės. Kaliniai — 12 vyrų ir 
1 moteris jau yra pabėgę iš 
Solovkų prieš 2 savaites. 
Bėgdami užmušę kelis sar
gybinius. 2 savaites jie ėjo 
tankiais miškais, bridę per 
klampias pelkes, kentėję ba
dą. Jie maitinosi paskuti
nes keturias dienas uogomis 
ir samanomis. Visi nepa
prastai išvargę. Neturėda
mi kompaso, keliavę sulig 
nustatytos krypties, orien
tuodamiesi vien vieno kali
nio nubraižytu žemėlapiu.

Pabėgusieji pasakoja apie 
baisias gyvenimo sąlygas 
Solovkų katargoj. Esą, kan
kinimai ir žiauriausias elge
sys — paprasta tvarka. Ka
liniai, be to, papasakojo a- 
pie š. m. vasario mėn. bai
sias žudynes Solovkų kator
goj. 150 žmonių buvo nu
kapotos galūnės ir visi jie 
sumesti į griovį. Čekistai 
stovėję prie besikankinan
čiu kaliniu ir laukė tol, kol 
paskutinis jų mirė.

bus proga daug kam, o gal 
ir visiems užsiregistravu
siems pasidarbuoti ir laimė
ti dovaną.'

Kiekvienas LDS. narys ir 
“Darbininko” prenumerato- 
ris turėtų perskaitęs šį pra
nešimą tuojau užsiregistruo
ti centre ir dalyvauti kon- 
teste.

Kaunas. — Derybos apie 
buv. vokiečių valdininkų tei
sišką padėtį Klaipėdos kraš- 
z
te, kurios prasidėjo Lietu
vos užs. reik, ministerijoj 
nuo 1929 metų spalių mėn. 
22—25 d., ir kuriose dalyva
vo iš lietuvių pusės gen. 
sekr. dr. Zaunius ir Klaipė
dos kr, gubernatorius p. 
Merkys, o iš vokiečių pusės 
pasiuntinys p. Morath, mi
nisterijos direktorius von 
Schack ir ministerijos tarė
jas Lutherloh, po tarpusa
vio Nuomonių išsiaiškinimo 
ir apsvarstymo atidėtos į 
gruodžio 2 dieną’.

Iš Mažeikių apskr. pra
nešama, kad lapkr. 5 d. pa
vakare Viekšnių miestely 2 
kaukėmis . prisidengę plėši
kai apiplėšė ' žydų liaudies 
banką.

Plėšikai įsiveržę į banką 
liepė tarnautojams iškelti 
rankas ir kol vienas plėši
kų, ginkluotas revolveriu, 
saugojo tarnautojus, antras 
— atidaręs banko seifą pa
grobė 10,000 litų.

Abu plėšikai pasislėpė.
Policija sulaikė du įtaria

mus asmenis ir juos tardo.

L. D. S. Centro Valdybos 
susirinkime nutarta skelbti 
naujų prenumeratų ir nau
jų narių vajų.

Nauji nariai bus priima
mi be įstojimo mokesties. 
Bet kurie užsimokės 50 cen
tų įstojimo ir už visus me
tus mėnesinių gali pasirink
ti iš “Darbininko” katalo
go knygų už vieną dolerį.

Visi kiti, kurie dėl kokių 
nors priežasčių neprisirašys 
prie LDS. organizacijos ga- 
li užsirašvti “Darbininką” 4 *

metams už $4.00. Kas užsi
mokės $4.50 už “Darbinin
ką” metams, tas gali pasi
rinkti iš knygyno katalogo 
knvgu už viena doleri.

Senieji LDS. nariai ir 
“Darbininko” prenumerato
riai gali pasinaudoti nuo
laida užrašydami “Darbi
ninką” į Lietuvą.

“Darbininkas” į Lietuvą 
arba į kitas užsienio šalis 
kainuoja $5.50 metams. Nuo 
tos sumos galite pasilikti 50 
centų arba vietoj to pasi
rinkti knygų vieno dolerio 
vertės.

Be to, senieji nariai ir 
prenumeratoriai gali puikiai 
pasidarbuoti šiame kilniame 
spaudos platinimo darbe ir 
laimėti dovaną.

Brangių dovanų bus kele
tą ir keliolika mažesniu.Tad

Garsieji lietuviai atletai 
Tony Plansky (iš So. Bos
tono) ir Al. Weston, kurie 
šiuom tarpu žaidžia profe
sionalų footbolo jauktuose 
visuomet pasižymi žaidimuo
se. Pirmasis žaidžia su 
New York Giants, antrasis 
gi su Pere Marąuette’s 
jauktu iš South Bostono. 
Praeitame nedėldieny abu 
pasižymėjo ir tik dėl jų ga
bumų jų jauktai laimėjo. A- 
pie Planskio laimėjimą lai
kraščiuose tilpo aprašymai 
tokia antrašte: “Plansky 
Hero of Giants 24-21 Win.” 
Jo jauktas žaidė su Chicago 
Cardinals Polo Grounds. 
New Yorke, akvvaizdojeAe- 
lesdešimts tūkstančių mi
nios. Paskutinėse sekundo
se žaidimo Planskio 35 yar- 
dų bolės spirimas į goalą 
laimėjo jo jąųktui svarbų 
žaidimą.

Al Weston’o jauktas žai
dė su University of Peabody 
jauktu ir laimėjo 13—0, 
tuom pat kartu laimėdami 
ir šios valstijos čampijona-

tvarka visos protesto, teismo bylos vedimo ir nutarimo vykdymo išlaidos atpuola.

BERLYNAS. — Praneša^ 
kact ikišiol į Maskvą yra stH 
važiavę apie 13 tūkstančiu 
vdkiečių kolonistų, notihŽ8|p 
išvažiuoti kur kitur.

-B

Sovietų valdžia jiems ne* 
išduoda leidimo. Apie ketu* 
riems tūkstančiams leista iŽ= 
važiuoti iš Rusijos, o kitiems 
pasiūlyta grįžti į “ūkius.** 
Jiems duoti “čekos” palyda 
vai.”

NEW YORK. — Kontfjg 

dierius Richard E.'Byi^^H 
savo pagelbininkais buvoję 
lėkęs iš "Little Ameriegžj 
Antarctic, kur jie yra apsiS; 
stoję tyrinėti pietinio- 
liaus kraštą, į pietinį polių? 
ir jau sugrįžo atgal į apšSt 
stojimo vietą. Viso kelionė 
užėmė mažiau negu parą 
padarė, apie 1,600 mailiųix>

Amundsen 1911 metais JĄ 
kelione padarė i 148 dienas. 
Kas parodo, kad Byrd yra; 
žymiai pašokęs aukščiau^*®

Jis pirmutinis perlėkė 
laivių šiaurinį polių ir dabai? 
pietinį polių.

Kelionė buvus pavojinga^ 
nes vietomis reikėjo iškilta 
aukštyn apie 15,000 pėdų, 
kad nepakliudžiiiS; kalnĄ>£*|

? L «
Komandierius Byrd gavbę 

daug pasveeikinimlj' užtokt 
didvyrišką žygį. PyS

Ginčas tarp Jung. .Valst: 
valdžios ir Britanijos dėl 
naujų Amundseno ir Byril 
atrastų žemių dar neišrištas*; 
Pasikeista notomis, bet niė- 
ko tikro nepadaryta.

DĖL GAISRO NETEKO 
DARBO

Baltimore, Md. —, Schen- 
nit Tires kompanijos dirb
tuvėj kilo gaisras. Padarė a- 
pie pusę milijono dolerių 
nuostolių ir. keli šimtai.dar
bininką liko be darbi.

  » • < •*'* i



Verte Kun. P. Sauru

50c.
Parašė Tėvas 

______ 50c.
Išleido

bA Istoriškas 
, šimtmečio kri- 
Lietuvių kalbon

isų atsilankyti ir

Kas ugdyto Jumyse Broliai-Užjurie 
čiai meile ir prisirisimo prie gtmto- 
ATd« Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikyto patriotizmo Ir kurstytų kata- 
lUEUkoJo idealfacmo njmJ?..

— Tat dar J>rte3 Didįjį Karą pla 
čiai žiriomąs ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savnltražtis 
"šaltinis;” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“Šaltinis" eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių. ir kaštuoja metama Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
“Šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris Jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.
* Jei dar neeai susipažinę* su “Šalti
niu,” parašyk laiškų liuo adresu: 
“Šaltinis” Marijampolė, Llthuanla, — 
gausi vienų n-r| snslpažlnlmni nemo
kamai. o susipažinęs dauginu su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Rn pagarba, .

Pieną birželio 27 d., 1689 m.Pirmas Massachusetts ko-* > • . lonijos apvaikščiojinąas įvyko Bostone, liepbs 8 d., 1630 UL Vasario mėn. 1631 m. žmonės padėką už pasekmingą atvykimą Ponios Winth- rop su vaikais. Vėl žmonės dėkavojo kuomet indi- jonų vedėjas karalius Pilypas buvo apgalėtas.
Bet sulig holandų rekor

dų Europoje, randame, kad 
1644 -m. newyorkiečiai ap- 
vaikščiooj kruviną , šventę. 
Newyorkiečiai nukeliavę į 
Greenwich, Conn. ir ten nu
šovė 500 indijonų. Po tos 

i

koovs, jie sugrįžo New Yor- 
kan, ir atsisėdę prie puikių 
pietų (lavė ačiū.

1665 m. kuomet Naujas 
Amsterdamas tapo Anglijos 
vėl ačiū duota Dievui.

Jįmui padariau išpardavimą visų 
prekių Numažinta kaina. Taipgi vi- 
gų užpriKau prieš Kalėdas atsilan- 
fcrtį 'fr'-pusipirkti sau reikalingų

. ? . Parašė KUN. PROF. PR, .ĘUČI§, M. L C,
(. « .. *. * • .»,! • JI M '

Labui įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikių Kunigo 
Pro£ P. Bučio'M. J. C. kelionė* f Australiją. Kaina minkš- 
ta$į Viršeliais $1.50. Kietais viršeliai* $1.00 Užsakymus siųs- 
kitėsekąnein ądrcsu:. .'

"DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 West Broadway, South Boston, Mass.

KAUNAS.. — Gaunamo
mis žiuioipis, emigrantų 
skaičius Vilniuj tirpstą ir 
šiuo metu jų priskaitoma 
vos'30—40 žmonių. Emi
grantų tarpe pastebimas di- : 
dėtis nesutikimas, ir nesenai 
tarp jų vadų Paplausko ir 
Jankausko dėl lenkų teikia
mų pašalpų yra net kilęs 
skandalas, kuris baigėsi pa
starojo išsiuntimu į Galici
ją. Paplauskas, gavęs iš 
lenkų stambią pašalpą, be
sidalinant, nuskriaudęs Jan
kauską, ir šis pagrasinęs re- 
veliacijomis. Tuomet Pa
plauskas susižinojęs su len
kų valdžia, ir Jankauskas 
buvo išsiųstas į Galiciją, kur 
gavęs kažkokią menką tar
nybą.

Be pašalpos, plečkaitinin- 
( kai gauna iš valdžios atski

rai po 20 dolerių už kiekvie
na plečkaitininku literatū- 
ros transportą, pergabentą į 
Nepriklausomos Lietuvos 
pusę. Beveik visi jie taip 
pat tarnauja lenkų žvalgv- 

’ boj ir stropiai seka kiekvie
na vietos lietuvių veikėją. 

■ Nesenai vienas tokių veikė
jų buvo Įtartas palaikęs per 

' glaudžius santykius su liė- 
‘ tuvių studijuojančiu veiki- 
’ mu ir, plečkaitininku agen- 
5 tams pranešus, buvo slapto

sios policijos kvostas. Tuo 
' tarpu tie “santykiai” pasi- 
‘ reiškė tuo, kad jis neturtin- 
’ giems studijozams' nembka- 
‘ inai teikė vokiečių kalbos 
5 j pamokas.

Vienas emigrantų reda- 
• gilo ja ir lenkų leidžiamą lie

tuvišką laikrašti “Vytį.” 
Tas laikraštukas stengiasi 
pasirodyti esąs vietos lietu
vių gynėjas, bet iš tikrųjų 
skiriamas lenkinimo ir pro
pagandos tikslams. Jo re
dakcija yra prie Vilniaus 
nionaręhistų “Slosvo” re
dakcijos, ir iš šios jis gauna 
nuolatinės pašalpos. Tarp 
kita ko. šio laikraščio 600 
egzempliorių siunčiama ir i 
lenkų pasiuntinybę Rygoj 
iš kur jie persiunčiami j 
Lietuvą Charakteringa, kad 
dažnai šio laikraščio atskiri 
egzemplioriai ir kita litera
tūra patenka į Lietuvą Lie
tuvos pasiuntinybės Rygoj 
vokuose, kurių tam tikslui 
lenkai turi išsispausdinę.

Tarpe žydų, padėkavonės į- 
vedimas yra tautiškas. Jie 
a p v a i k š č i o j imą vadi
na “Feast of the* Tabemac- 
les.” .Jie taipgi'apvaikščio- 
ja pirmųjų vaisių šventę. 
Graikai' irgi nuo senoviškų 
dienų ap vaikščioja padėka- 
vonę. .

■ * ; f

Europoje, Padėkavonės 
Diena buvo užlaikyta prieš 
atvykimą Pilgrimų-tėvų A- 
inerikon. Anglijoj, ypatin
gai’ Karalienės Elzbietos die
nose, žmonės dėkavojo Die
vui už visus gerumus. Ta 
karaliene draudė? dirbti pa
prastą darbą padėkavphėš' 
dienose. Ir berods Ameri
koje pirmieji naujos Angli
jos gyventojai ąekė šitą ka-. 
ralienės įsakymą. ’ HK>9 irt? 
Padėkavonės Diena pava
dinta “Rogation Day,” ir 
žmonėms įsakyta: “dėkavoti 
Dievui už žemys vaisius.” 
Pirm negu Pilgrimų kolo
nistai atvyko Amerikon, 
randame padėkavonę Angli
jos bažnyčios poteriui kny- 

, goję.
Istorikai nesutinka kad 

pirma Padėkavonės Diena 
įvyko Plymouthe 1621 m. 
Randame rekorduose, kad e
pirmiausias apvaikščiojimas 
įvyko Maine valstijoj rugp. 
9 d., 1607 m., kuomet Pop- 
ham kolonistai atvyko į Mo 
neghan. Anglijos kunigas, 
vardu Seymour, laikė pa
maldas ir pamoksle tarė: 
“Ačiū Dievui už. saugi] at
vykimą ir linksmą 'susiėji
mą naujoje šalyje.”

Plymouthe apvaikščioji
mas gal buvo pirma padėka-, 
vonė už pasekmingą . piūtj. 
Tada baUįęji ,^yy^tojaįfgų 
indijonaįs, šiLsįriįkp ję/nRer. 
tris' d iepąft šyent ė.. ų vis-,
tiek indi jonai(^avąįo.po
vams pirm baltųjji gyvento
ji] atvykimą.

Antra Pądėkavonės Die
na Įvyko liepos mėn. 1623 
m. kuomet laivas su viso
kiais reikalingais daiktais 
atvyko Amerikon. Oficia- 
liška Padėkavonės . Diena 
paskirta, rekordai parodo, 
1688 m. ir kita Padėkavonės

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

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

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

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

čiamiesčio parap. Varviškės 
k. yra koplytėlė. Čia atsi
lanko Jiepos ir gruodžio 
mėn. kunigas ir vra laiko- y u •
mos pamaldos vietiniams 
gyventojams. Minimo kle
bono paraginti gyventojai 
pradėjo ruošti medžiagą, 
statyti prie minimo koplytė
lės kleboniją. Namas galės 
patarnauti ir Varviškės gy
ventojų švietimui.

Daug irgi dirba buvęs 
Vilniaus jaunimo darbuoto
jas. o dabar Kapčiamiesčio 
kamendorius kun. D. Bau
žys. Jis yra sutvėręs jau
nimo orkestrą, kuris jau po
ra sykių pasirodė Kapčia
miesty ir apylinkėj su gra
žiomis dainelėmis. Pelnas 
eina pavasarininkų naudai.

Parapijiečiai linki daug 
jėgų, a ipnsų , “kamčatkos”

Tik 15wo Iš SPAUDOS NrUJA'KHTCU
6 .<■. VASDV •
•ip fųrlaft •• * • ; y.

APSILEIDIMAS

Švėkšna. Spalių 22 ir 23 
d. buvo revizuojamas 1926 
m. vasarą iškastas ŠVėkšna- 
lės pievų nusausinimo kana
las.- Beveik visų ūkininkų 
raštas kanalas apleistas, 
prižėlęs žolių, prineštas 
durtiblo ir t. t., nors jau ke
lis mėnesius prieš revizavi
mą buvo ūkininkai ragina
mi tinkamai sutvarkyti ei
nantį per savo pievas (dur
pynus) kanalą.

Minėtą kanalą valdžia iš- 
kasdino pridėdama 50% iš
laidų ir kitus pinigus davė 
ūkininkams išmokėti per 15 
meti], norėdama, kad ūkinin
kai iš to turėtų naudos.

. . • - z - . » ■

Laike Nepriklausomybės 
Karo, Kontinentinis Kon
gresas paskyrė Padėkavo
nės Dieną kasmet, apart 
1777 m. Kongresas prhšė 
gubernatorių užlaikyti šven
tę. Jurgis Wa»hingtonas 
išleido prezidentinę padčka- 
voūės proklamaciją tinka
mai Apvaikščioti .lapkričio 
26 (L, 1795 m. Prezidentas 
Madisonas įsakė kitą 1812 
m. su karo pabaiga. Kelių 
pietinių yąlstijfi žmonės ne
norėjų užlaikyti Padėkavo
nės Dieną, nes jiems primi
nė pilgrimų švento rystę. Bet 
1858 m. gubernatoriai -25 
valstijų ir 2 terjtonjii, .iš
leido padėkavonės prokla
macijas. 1864 m. Preziden
tas Liąęolnąą paskyrė ket
virtadienį lapkričio mėnesy
je, kai}) Padėkavonės Dieną 
ir nuo to laiko kasmet lap
kričio męn. paskutinis ket
virtadienis yra Suv. Valsti
jų prezidento paskirtas kai
lio tautiška Padėkavonės 
Diena.

r..-1> —((‘ Lietuvos' • .esperanto ap- ■žvalga”, - negali patenkinti nei Lietuvos esperantininkų nei duoti informacijų platesniąm pasauliui, ką pa: įdarydavo prieĮ kelįųs metus ėjęs ‘ ‘ Litovo sjeld,r’ 1920— 1924 inetais. buvęs gyvas Lietuvos esp0ran|minkų judėjimas, iįiandįen yra apmiręs.

Miu greitai ir pigiai pinigus 
jyą; parduodu laivakortes Į 
k ir iš Lietuvos; darau viso- 
llšpmentus, įgaliojimus. Rei- 
įjUankykite, gausite malonų 
išimą.

J.SEKYS, 
jjitSk, ', Hartford, Oonn. darbuotojams.

r- t

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
priyahJW ypatyW hf' tilffO' 
jo kataliko priedermes. Para- 
i i6 Kun. Jėzuitas F.' Cozel—30c.

, , 'I < ' : Į

Huckleberry Finas , labai į- , 
domi apysaka - —L—75d.

Patarmės Moterims-^-pamo- ■ 1 
kinimas moterims, .jąi as^ęniv. 
niame, šeimyniniamą ir. visuo
meniniame gyvenime. ParęngS 
Kun. V. Kulikauskas ______ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas _______ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis--------------- 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir. Barz^askutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas___________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.' 
saitis ——2_____ _ ___ 1____ 25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas_.._25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

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

Bitininkas
Jeronimas Pečkaitis

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas____30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. JuŠkaitis__15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 

’ įesiams. Išleido kun. K A Va
gys --------------------- į-------------- 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius;

• be apdarų 75 cąątai, su ap
darai! ------------------- ---- ----- $1.00

Legendos ir Pasakojimai &- 
piŠ Kūdikėlį Jėzų. Vert? kun. 
V. Kulikauskas  _______ 50c.

Žmogus ir Gyvuolyg. Para
šė kun. P. Bufys —į------ _30c.

Socializmas ir Ėrikžčionybė.
- ■ , f ’

Prof. V. Jurgučio .—y,____JOc.
žydas Lietuvoje. Parašė S

Kaimietis ---------- ------- --------10c.

Katoržnikas ir Tfcvyni. Dvi 
apysakos. (B. Vargias) L_—15c

I 
kičionybės. 
išguldė P. B.

Sjikaktuvių proga sveiki- draugiją 6 kitų esperan- ^tįninkų (studentų, plovinei- ^ji>s) atstovai. 15 vai. visi da- 
ESaS uždėjo vainiką ant P.

Lemo kapo. 16 vai. įvv- 
Lietutos espėranfįninku 
'žiaviinas. Suvažiavo vi-

* . ■ ■ ' 4 .

mažas esperantininkų 
is. Svarstyta Lietuvos 
^aiitiiiinkų s-gbs įstatų 
itinias ir kiti bėgamiejikare per radio espefb^1 kai - skaitė paskaitas, inavo esperantiakai lie- 

liaudies dainų,, espe- 
)s,įiinną. įvairių espe- ^rantišku dainų.

Įs.-'.. Bendrai,' L i et u vos esj>e- |^ant.ininkų judėjimas gana i silpnas. Net savo žmoniško įąikrąščio, nustojus eiti “Li- ^ova'Sfelo,” nebepajėgia iš- Įeisti; Dabar provincijos 
'e^perahtininkii leidžiamas ?fLitoya esperanta revuo”

CęLęangijos ,20 metų, sukak-13 vaJ. Mic- sn^iaus > 'namely įvyko £uno lietuvių esperanti- ųfcą draugijos iškilmingas 
►sėdis. P; A. Paškevičius idayė trumpą draugijos is- rijos apžvalgą. 1909 me- 
ig Kaune prasidėjo espe- htininkų judėjimas. Daug 
ębo prel. A. Dambrauskas, įfetųvos esperantininkų pa- iąrehas. Draugija turėjo ir 60 .narių. Daug dirbo

» I»ugijai ekonomistas Ne- išinas, buvęs tos draugijos rmas pirmininkas. Nuo Į2G įn. draugijoje pradėjo 
rt$i P. Medemas. Vėliau, 
m miius, draugija apsnū- 
> įr iki šiol veikimas gana

ŲŽSIDARB
Šiomis dienomis dėl lėšų 

stokos užsidarė mokytojų 
profesinės sąjungos komer- 
sijos kursai Panevėžy.

--------------- i
Trųmi® AMoatfM arba 

- Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
' rašė kun. V. Zajančauskas_J>0«
1 Apie Apdraudą. Parašė J.

S. Vaailia$s^W{ , 5c.
, Apsirikimų Komedija* Ati

tikimaslš~ Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
kas_—;—_u_—Jj—u-u-----10a,

■ Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _ ;_______  r 40ę.

G&mtos Pradžiamokslis — 
Dr.' A. Vileišis—___________ 50e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Psrašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J.' Baronas—50c.

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

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

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis ------------------- 2—_15e.

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

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis --------—25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais —:--------------------- 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --------- ----------- -------25e

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune -------------------- lOe.

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

šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.—25c.

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

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

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

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ----- :----- —-------- 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis _______________________ 40c.
Europos Istorija. Vertė J.

Vndziulaitis-----------------------50c.
Iš Kelionės po Europą ir

Aziją. rašė Pranaičių Julė 2.56 
✓'

TEATRAI
Nepaisyto j a—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina-- ------- --- ---------- 35c.

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das________________ _______ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ---------- 1.............. .... 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

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

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tauto? Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ------------- r-,-------------- 30c

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ———10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidinį^ 
mas su gaidomis —1—__ _ Z_75c.

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

Knarkia Palieptu.—Komedi-
! įa 1-me akte. Parašė Gineitis Į5ę. 

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N—lfa

Vaikų Teatrai: dalis H: 1)
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko* S. K, D. ir N._ 15c.

MALDAKNYGR8 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkA 
ais viršeliais)____ _______—50c.

Mažas Naujas Aukso Aito- 
dus—juodos (prastais kietais 
viršeliais) 2____________ ' — 50c.

! - -- , • »• *

Antradienis, gruodžio 3 d., 1929

• Kiekviena. Suv., Valstijų valstija, teritorija ir nuosavybė švenčia lapkričio mėnesio pa$įęiit|g;n į. ; T« jį Šventė, ypatįiigaį Naujos Anglijos valstijose vra Ji džiausią; > /
—Seno- 

viskas Apvaikščiojimas
Duoti dėką dievaičiams už 
visas gautas dovanas yrą se
noviškas pripratimas. Įvai
rių šalį ųžmonės nuo anks
čiausių laikų tinkamai ap- 
vaikščioja piūčio užbaigimą.

’ Plutarcb’as aprašo paša-

1
1

torių, kuris sugrįždamas iš 
nepasekmingos kovos, paslė
pė tikrus faktus ir išdavė 
Padėkavonės' Dienos . pro
klamaciją, kurią žmonės už
laikė. Vėliaus žmonės su
žinojo apie nepasekmingą 
kovą, bet imperatorius pa
aiškino, kad nenorėjo nuo 
žmonių atimti pasilinksmi
nimo diena.

t

I
I



Dr. A. Matulevičius

Apie Skarlatiną

Aukso Žiedas

MARIJONŲ KONGREGACIJA

Brangus Jaunime

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

Jeigu kada nors pasaulis atšalęs dėjo pastangas iš jaunimo širdžių 
išplėšti Dievo meilę, tai šiandiena. Auginau savo šeimynėlę. Daug 
vargų ir rūpesnių turėjau. Šių laikų sugedimas ima viršų visų atme
namų praeities laikų. Neseniai teko man kalbėti su vienu žymiu ir 
pavyzdingu advokatu lietuviu. Mums bekalbant apie jaunimo ža
bangas ir nelaimes, jis klausia manęs ar aš kada nors skaičiau kun. 
K. Zajančausko knygelę apie jaunimo auklėjimų? Sakiau ne. Ga
vau ir perskaičiau. Tad brangus jaunime kuris skaitai šį jaunimo 
kampelį, noriu visas tas gražias mintis su jumis pasidalinti. Žinau kad 
jūs tenais gausite tiek ir tiek brangių minčių.

Jaunimas tankiai savęs klausia: “KUR MANO LAIME?” Ži
nokime, kad nėra žmogaus, ypač jaunuolio, kuris nesirūpintų savo lai
me ir jos neieškotų. Kur mano laimė? dažnai skamba klausimas. 
Kiekvienas nori būti laimingu ir toks gali būti. Bet kokiu būdu, 
kuriomis priemonėmis siekti tos laimės. Pirmiausia, be abejonės, ne 
vienas galvoja, jei jis būtų turtingas, tai ir būtų laimingas. Jei tu 
turtuose ir garbėje susilauktum ir su karalium Saliamonu, vis tiktai

Spaudos, apšvietos, moks
lo ir gailestingumo darbus 
Marijonų Vienuoliai padeda 
dirbti geros valios ir geros 
širdies žmonės, žinodami, 
jog vienuoliai dirba ne sa
vo naudai, bet Bažnyčios, ir 
ne savo garbei, o Dievo. Už
tat Kongregacija dažnai 
prisimena ir savo Geradarių 
reikalus pas V. Dievą mal
dose.

“Joneli, greičiau eik į praustuvę ir nusiprausk. Žiūrėk tavo ran
kelės purvinos.” Iš kito kambario girdėti balsas tinginėlio Jonelio; 
“Mamyte, neapsimoka praustis. Vakar gražiai nusiprausiau, žiūrėk 
šiandien vėl purvinas.”

Juokingas ištikrųjų mūsų tas Jonelis. Kiek jis tingumo savyje 
turi. Tiek paseno tinginystėje, kad jo kojelės pamiršo kur yra kelias 
vedantis prie praustuvės. Gerai žinome, kad tūlo Jonelio mamytė 
užtektinai turi muilo ir vandens.

Manau, kad mano jaunų skaitytojų tarpe irgi netrūksta panašių 
Jonelių kurie gaili muilo ir vandens. Būkite visuomet švarūs. Žmo
nės sprendžia tave iš Švarumo. Žiūrėk, kaip vaikinas nueina kur nors 
geresnį darbą gauti. Tėmyk į akis darbdavio. Žiūrėk, kaip jis pir
miausiai pasižiūrės Į tavo plaukus, paskui i tavo čeverykus. Kodėl? 
Jis nori pamatyti ar tu esi švarus. Jeigu Dėdė Anufras tave sutiktų 
jis irgi tą darytų. Tuomet būtų jam geriau nuspręsti ar tu namuose 
turi vandens ir muilo.

“Neapsimoka”

nariją ir vadovauja 3 pra
džios mokykloms, kurios tu
ri viso 542 mokinius. Lei
džia tris lietuviškus laikra
ščius: Lietuvoje “Šaltinį,” 
Amerikoje “Laivą,” “Drau
gą,” Lenkijoje “Pro Chris- 
to” ir Latvijoje “Saulite.” 
Kongregacija turi sukūrusi 
seneliams ir našlaičiams* ke
turias prieglaudas. Marijo- 
pai kapelionauja penkiuose 
Seserų Vienuolynuose ir tu
ri į nuolatinių Misijų darbą 
paskyrė šešis kunigus.

Visiems tiems darbams 
reikalinga daugiau žmonių. 
Bet, Dievas duos, po metų 
kitų Vienuolija susilauks 
naujų kunigų iš Seminari
jose besimokinančių 31 klie
riko.

Skarlatina serga daugiau
sia vaikai nuo 2 iki 12 metų 
amžiaus. Iki 2 metų ir po 
12 metų susirgimai pasitai
ko daug rečiau. Suaugęs su
serga skarlatina tik retkar
čiais, bet dažnai sunkiau. 
Kūdikiai iki 3 mėnesių am
žiaus skarlatina visiškai ne
serga ; vėliau iki metų — la
bai retai.

Skarlatina * apkrečiama. 
Ja apsikrečia tiesiog nuo li
gonio arba nuo ligonio turė
tų daiktų. Visas kambarys, 
kur gulėta ligonio, pasilie
ka apkrėstas ir jame apsi
gyvenus, be dezinfekcijos, 
galima lengvai apsikrėsti. 
Pasveikęs ligonis taip pat 
ilgą laiką (mažiausia 6 sa
vaites nuo ligos pradžios) y- 
ra apkrečiamas. Bet gali
ma apsikrėsti ir nuo sveiko 
žmogaus, nesirgusio skarla
tina, tik pabuvusio kartu su 
ligoniu. Tai matome, kaip 
sunku i stos ligos apsisaugo
ti.

Apsikrėtęs suserga po 1-7 
parų. Liga prasideda kar
ščiu, dažnai skauda gerklę, 
krečia šaltis, pasitaiko vė
mimas. Kitą dieną vis dar 
karščiuojant ligoni išberia. 
Išbėrimas smulkus, praside
da nuo kaklo, krūtinės ir 
slenka žemyn, paliesdamas 
rankas, liemenį, kojas. Vi
sas kūnas išrodo lyg raudo
nai nudažytas. Pasilieka ne- 
išberta burna (tik dega vei
dai). Ligonis visą savai
tę, o dažnai ilgiau smagiai 
karščiuoja, savaitės gale iš
bėrimas ir karštis pamažu 
dingsta. Jei nieko neprisi- 

ideda, ligonis pamažu ima 
sveikti, po 1-2 savaičių nuo 
delnų, padų ir kitų vietų lu
pasi oda. Tačiau dažnai 
karštis staiga pakyla nuo 
prisidėjusios naujos ligos — 
ausies uždegimo, kaklo liau
kų patinimo, sąnarių įdegi
mo arba širdies ligos. Iš 
prisidėjusių ligų ausies už
degimas ir širdies liga gali 
palikti neišdildomų pėdsa
kų visam gyvenimui; kur
tumą, klausos trūkumą, šir
dies ydą. Bet dar trečioj li
gos savaitėj gresia inkstų 
uždegimas, nuo kurio daž
nai ilgai ir sunkiui sergama, 
o kartais inkstai pasilieka 
nesveiki visam amžiui. Nuo 
kai kurių suminėtų priside
dančių susirgimų pasitaiko 
ir mirtis. Net lengvai pra
sidėjusi skarlatina gali duo
ti sunkių prisidedančių li
gų, pavojingų gyvybei. Ret
karčiais skarlatina būna tiek 
sunki, kad ligonis netenka 
sąmonės ir jau po kelių die
nų miršta.

Švento .atminimo a. a. Ar
ki vyskupo Jurgio Matulevi
čiaus atnaujintieji marijo
nai dabar jau gyvena Lietu
voje, Lenkijoje, Gudijoje, 
Amerikoje. Kanadoje ir Ki
nijoje. Kongregacijoj yra 
vienas arkivyskupas — J. 
E. Pr. Karevičius, vienas 
vyskupas — J. E. Fabijo
nas Abrantavičius, gudas, 
rytų apeigų katalikams Ki
nijoje skirtas su sostine 
Charbine; 62 kunigai, 31 
klierikas, 49 studentai, 85 
pasauliniai broliai, 2 kuni
gai naujokai pasauliečiai, 86 
postuliantai ir 5 agregatai, 
viso 369. Vienuolija turi 
įsikūrusi Amerikoje 3 na
mus ir 3 misijas, Lenkijoje 
4 namus, Lietuvoje 5"namus, 
be to, Drujoje gudams, Vi- 
lanuose latviams ir Romoje 
yra generalinis Vienuolijos 
namas. Dabar kuriasi Char
bine, Kinijoje, namas.

Marijonai valdo 11 para
pinių bažnyčių ir 9 bažny
čias be parapijų, turi šias 
mokslo įstaigas: Amerikoje, 
Marian Hills Kolegiją; Bie- 
lanuose Gimnaziją su Lyce- 
nm, Marijampolėje Marijo
nų Gimnaziją, Drujoje Ly- 
cejų, Skorge mažąją Semi-

Vienas turtingas žmogus padalino visą savo turtą trims sūnams. 
o sau pasiliko vien tik labai brangi} aukso žiedą.

“Šis žiedas,” tarė tėvas, “bus tam iš jūsų, vaikai, kurs pasižy
mės kokiu nors geriausiu ir gražiausiu darbu.’’

Tai išgirdę, sūnūs iškeliavo i svetimas šalis, o trims mėnesiams 
praslinkus sugrįžo.

Pirmasis tarė tėvui •
“Vienas kitatautis žmogus, išvažiuodamas paliko pas mane dė

žę pinigu, pasitikėdamas mano dorybe ir teisybe: pinigus aš jam su
grąžinau visus, nors būčiau galėjęs lengvai juos pasisavinti.”

“Gerai, sūnau, padarei,” atsakė tėvas, “bet tai kiekvieno prie
dermė, nes jei būtum kitaip pasielgęs tai būtumei užsipeltlęs niekšo 
vardą: niekados nereikia liesti svetimo turto, kad ir mūsų turto kiti 
nepaliestų.”

Antrasis sūnus šiaip sakė:
“Kartą eidamas pro kūdrą (pond). pamačiau kaip įpuolė į ją ma

žas vaikas. Jis būtų nuskendęs, bet aš tuojau pasiskubinau jį gelbėti 
ir priplaukęs ištraukiau dar gyvą ant kranto.”

“Ir tavo pasielgimas geras,” tarė tėvas, ‘?bet padarei tai, ką 
kiekvienas turėjo padaryti: gelbėti vienas kitą nelaimėje.”

Ant galo tarė trečiasis:
“Vieną kartą pamačiau mano didžiausią priešą miegant ant be

dugnės krašto; galėjau jam atkeršyti, šiek-tiek pastūmėti ir būtų po 
jo. Net ir jis pats galėjo miegodamas nors mažumą pasiversti ir būtų 
įkritęs į bedugnę. Vienok aš jam nepadariau nieko blogo, tik prisi
artinęs prikėliau jį ir tokiu būdu išgelbėjau nuo mirties.”

“MANO SŪNELI,” sušuko tėvas bučiuodamas jį ir gėrėdamasis 
tokiu savo vaiko apsiėjimu, “ŠĮ ŽIEDĄ ATIDUODU TAU, NES GE
RAI VELYT SAVO PRIEŠAMS DIDŽIAUSIA DORYBĖ.”

(Šv. Kazimiero Seserų Vadovėlis)

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano stresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

v Brangusis! Ar esi kada nors matęs šventąjį, laikantį rankoje liep
snojančią širdį, ir ar jį pažįsti? Tai šv. Augustinas, Iponos vyskupas, 
garsus Bažnyčios Daktaras ir geriausias sielos paslapčių žinovas. Sa
vo jaunystėj visomis jėgomis ieškojo laimės. Visur jam sekėsi, visa, 
ko troško, gavo ir drąsiai su karalium Saliomonu galėjo sakyti: “Aš 
nieko sau neatsakau!” Ne, nieko iš to, ką tik jam pasaulis davė, 
jis savo jaunai širdžiai negynė. Jis pasiekė aukščiausią mokslą, turė
jo gražiausią iškalbą, netrūko linksmų 'draugi?; žodžiu, jis išgėrė pa
saulio džiaugsmų taurę iki dugno;

Ar manai? kad Augustinas jautėsi laimingas? Ar jo širdis.nieko 
daugiau netroško?* Ne! Nors jau nieko nestokavo, tačiau jo širdis 
nebuvo tomis gerybėmis patenkinta. Toks gyvenimas jam’ atrodė tu
ščias, be vertės, klaidingas ir be tikslo. Tie menkučiai džiaugsmo la
šai negalėjo pasotinti širdies, kuri skverbte skverbėsi, į kilnesnį idealą. 
Jis jautė kad sieloj yra sunki žaizda, o vaistų neranda. Ilgai jam 
teko tų vaistų ieškoti iki surado. Dievas pasigailėjo jo ir sayo malo
ne išvedė į gyvenimo kelią, parodė jam tikrąją laimę, patenkinančią 
visus jaunos širdies troškimus.

Tuoj jo širdis nusikratė pasaulio dvasia ir užleido vietą Dievo 
meilei, o Dievo meilė visoj pilnumoj suteikė jo širdžiai baimės. Užsi
degęs dėkingumo ir džiaugsmo ugnimi, nuolat kartodavo šiuos, jau 
milijonams katalikų žinomus žodžius: “TU SUTVEREI, VIEŠPA
TIE, MANE DĖL SAVĘS, IR NENURIMS MANO SIELA, KOL NE
ATSILSĖS TAVYJE. V

Štai jaunuoli, šie šv. Augustino žodžiai pilnai atsako į tavo klau
simą : “Kur slepiasi mano nelaimė.” Jis ją rado, ir ją dabar laikyda
mas savo rankose, aiškiai sako: “Tik Dievo meile deganti širdis yra 
tikrai laiminga.”

Žemė žmogui nieko pastovaus negali duoti; nes ji pati nieko ne
turi. Visą ką mes matome — Dievo rankų darbas. Vienu žodžiu 
Dievo sutverta ir vienu žodžiu, nors ir visas pasaulis priešintųsi, gali 
būti sunaikinta. O kaip skaudu, kad daugelis jaunuolių, šią tiesą pa
miršę ieško sau žemėje pastovios laimės. Nepasieksi nei viso mokslo, 
nesurinksi visų turtų. Tačiau, jei visa, ko trokšti, ir pasiektum, nebū
si laimingas. Reikia atsiminti, kad laimė ne protu, ne rankomis ieš
koma, bet širdimi. Joje vienoje laimė turi savo buyeinę. Kokia šir
dis, tokia laimė; kiek išauklėta širdis, toks laipsnis ir laimės. Tebū
nie tat didžiausias tavo gyvenimo rūpestis auklėti savo širdį. Šv. 
Augustino širdis degė meile, tegu dega ir tavoji. Širdies be meilės 
negali būti. Bet klausimas: kokia meilė ar žemiška, ar dangiška? 
Žemiškosios meilės ugnis praryja amžinąją laimę, palikdama tik kar
čiu pelenus. Dangaus meilės ugnis duoda amžinosios laimės, naikina 
žemės vargus, saldina kančias.

RINKIS DABAR!
Būt i.laimingu yra. tam tikras menas. Norėdamas būti menininku 

turi lankyti meno mokyklą. Toji meno, laimės, mokykla — Jėzaus 
širdis. “EIK Į MANO MOKYKLĄ, KUR MOKINA, KAIP GALI 
PERGALĖTI PATS SAVE, PASAULĮ, PASIEKTI AUŠČIAUSIĄ 
LAIMĘ.” Štai Jėzaus Širdies kvietimas.

Eik tbnai ir su didžiausiu stropumu mokykis^
Jėzaus Širdie, gailestinga, 
Priglausk mane nelaimingą,

Plačioj žaizdoj noriu slėptis. 
Karštos meilės iš ten semtis!

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai, Ii ku
rto pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJU8
663 FOURTH 8T„ DEPT. D. 

SOUTH BOSTON, MASS.

Sveiki Gyvi. . . t.
i . *

Dėde Anufras į jus kalba. Klausykite.
Manau kiekvienas iš mano jaunų skaitytojų linksmai 

praleido “Padėkavonės Dienų.” Gaila, kad aš negalėjau 
draug su: jumis sėdėti prie stalo ir žingeidžiai žiūrėti į 
jus kaip gardžiui naikinote tą paukštelį “kalakutą.” Ži
nau; kad mamytės nespėjo dėti į jūsų. lėkšte spanguolių 
košę ir išgrietinuotą bulvių košelę. Nežinau, ką jūsų tė
velis -pamanė žiūrėdamas į jūsų tą baisiu apetitą.

Kartą viena mamytė išleido savo mažą dukrelę į sve
čius. Leokadija gal perilgai svečiavosi. Tas, žinoma, 
mamytei sukėlė žingeidumą dėlei jos ilgo buvimo. Ryto 
metą sulaukus, sužinojo, kad jos mergaitė gan daug sve
čiuose suvalgė gardaus pyrago. Leokadijai sugrįžus iš 
mokyklos, mamytė klausia ar ji nesijautė atsikėlus šiek 
tiek serganti nuo persivalgymo? “Visai ne,” atsakė Leo
kadija, “jeigu ant rytojaus atsikėlus būčiau jautusis ser
ganti, gal būčiau gailėjusi, kad tiek daug valgiau, o da
bar gailiuos, kad daugiau nevalgiau.” .

Praėjo. “Padėkonės” diena, pranyko kalakutas, pa
sibaigė visi gardumynai. Pasiliko tiktai linksmus prisi
minimai iki kitu metu.

4. Išėjus nustatytam ter- 
minui (6 savaitės ar ilgiau)’ < ^3• • • ' 
ligonio būste daroma dezin-..,^3 
fekcija formalino garais, o ; 
patsai pasveikęs ligonis^ fg 
prieš tai jau turi būti kelis 
kartus maudytas. Tik po 
dezinfekcijos, kurią atlieka,,*įį 
tam tikri dezinfektoriai, bu- 
tan galima įsileisti sveikuo- 
sius, ypač vaikus. Visi ligOr.^^į 
nio {baltiniai turi būti išvi-—J 
rinti ir tik po to skalbiami...;^

5. Negalima ligos slėpti,- 
nes tuo būdu užkertamas-^ 
kelias kitiems jos apsisau- -• jįg 
goti.-

* St • X Ji » t" 4*, ■. , PĄ-RBJgIK.KAą
E visas pasaulis atrodytų be vertės ir tuščias, kaip riešuto kevalas, šal- 
® tas, kaip ledas. Tavo jaunutė širdis nejaustų, jokios laimės: ji verž- 
■ tūsi aukščiau ir vėl savęs paklaustum: “KUR MANO LAIME? KUR 
S ji?” .

Tad reikia skarlatinos 
saugotis, su ja kovoti, o su
sirgus gerai gydytis.

Jau keleri metai kaip li
gos mikrobas daugelio moks
lininkų laikomas susektas; 
tatai yra vadinamas hemo
lizinis streptokokkas. Su
sekus ligos sukėlėją, pato
bulėjo ir gydymo bei apsi
saugojimo būdai.' Dabar 
jau turime skiepus, • kurie 
daug padeda gydant skarla
tiną. Tik juos reikia sku
binti pavartoti, nes geriau
sia jie veikia trim pirmuti
nėm ligos dienom. Tik len- 
gvutėliai skarlatinos atsiti
kimai, gydytojo nuožiūra, 
gali būti gydomi be skiepų.
-Yra dar-pagaminti kito

kie skiepai, kuriais galima 
apsaugoti sveikus vaikus, 
kad nesusirgtų skarlatįna. 
Skiepymas nekenksmingas 
nuo jo nesuserga, tik trupu
tį paperšti įskiepintoj vietoj 
ir labai retai būna nežymių 
karščiavimų. Skiepai jau 
keleri metai vartojami A- 
merikoj, Vengrijoj, Švedi
joj, Rusijoj ir kitur. Gau
ta gerų rezultatų. Paskie- 
pinti vaikai labai retai ap- 
serga skarlatina, o jei ir su
serga, tai visiškai lengvai. 
Skiepijama tris kartus, po 
kartą kas savaitė. Skįepįti 
visus tris kartus reikia tik 
tuos vaikus, kurie po ban
domojo skiepijimo pasiro
dys palinkę susirgti skarla
tina; tatai nustato gydyto
jas. Įskiepinti patartina, 
nes skiepymo suteikiama 
vaikui apsigynimo jėga ap
saugoja nuo skarlatinos 2-3 
metus.

Greta šito naujo apsisau
gomo būdo netenka pamirš
ti ir kitus.

1. Nereikia lankyti ser
gančių skarlatina, nors pat
sai ir būtum šita liga sir
gęs, nes atneši ją į savo ar 
svetimus namus ir apkrėsi 
kitus.

2. Jei namuose kas suser- 
ga skarlatina, sveikus vai-» 
kus reikia tuoj iškelti tokion 
vieton, kur nėra nesirgusių 'J 
šitą ligą vaikų. Jei iškelti 
vaikai po ? dienų nesusergžų 4$ 
jie gali pradėti bendrauti SU ''a 
kitais vaikais, bet mokyklon 
gali būti leidžiami tik po 
dienu nuo ' iškėlimo. Jei"JJ 
sveikų, vaikų negalima iš- 
kelti (nėra kur), jie turi iš- 
būti namieje, nelankyti mon 
kyklos ir nebendrauti su. l 
sveikais lygiai. tiek, kięjc 
patsai ligoniu tai yra nernaJ* 
žiau kaip 6 savaites nuo stt- 4^ 
sirgimo pradžios.

•MM
3. Susirgus skarlatina (ar šg 

įtariant skarlatiną) tuoj || 
kviečiamas gydytojas skp- 
biai pagelbai stiteikai irli-’į-? 
gai pasilvirtiųus apie tįi 3 
pranešama mokyklon, jei lf- 
gonis ją lankė. Ligonis net ,/s 
ir pasveikęs neleidžiamas ,J| 
pas sveikuosius mažiausia 6. _ 
savaites, p ligai užsitęsus, 
žemiai ilgiau, kaip patars 
gydytojas.
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^»V- 3?olyn į mišką, daugiau bai naudinga gydytojams, 
fe medžių, — sako patarlė, ku- nes žmonės, vartodami taip 

ri kaip tik pritaikoma pro- daug iš cukraus padarytojo 
Juo medaus, sirgs cukrine liga ir 

šauksis gydytojų pagelbos.

Ačiū. Dėkų. Trumpi žo
džiai. Visi gali juę$ ištar
ti. -Visi juos supranta. Ir 
kaip žmogaus širdis džiau
giasi užgirdus, už menką pa
tarnavimą, ar malonę pada
rytą, tą trumpą žodį, ačiū. 
Nėra kalbos, kuri neturėti] 
žodžio išreikšti dėkingumą.

Net ir neprotingi sutvėri
mai — gyvuliai parodo dė
kingumą. Jie dėkingi žmo
gui už maistą ir priežiūrą. 
Tą jie parodo įvairiais bū
dais.

Dievas reikalauja dėkin
gumo nuo žmonių. Pirmie
siems tėvams Jis įkvėpė dė
kingumo dvasi:}, ir anie, kad 
Jam padėkoti ir pagarbinti 
degindavo aukas.

Kristus atėjęs į pasaulį 
mokė ne vien tiesos mokslą,

bet taipgi dėkingumo prie
dermę. Kuomet išgydė de
šimtį raupsuotų ir tik vie
nas tesugrįžo padėkoti, 
Kristus pasakė: “Ar ne'de- 
šimtis išgydyta? Kur devy
ni? Nėra kas atiduotų Die
vui garbę kaip tik tas sve
tini t autis. ” Koki tai pamo
ka dėkingumo.

“Dėkokime Viešpačiui, sa
vo Dievui.” Žmogus turi 
dėkoti Dievui už visą. Jis 
yra Sutvėrėjas, Valdytojas, 
Davėjas visų daiktų. “Jei 
Viešpats nestatys namo, vel
tui darbuojasi tie, kurie jį 
stato.” Viskas ką turime 
yra mums duota iš aukšty
bės. Žmogaus darbas nene
ša vaisių, jei Dievas nepa
laimina.

iūbicijos vykintojams, 
tolyn tas neva “kilnus” ex-

^.'.perimentas varoma, juodau- Grąboriai taip pat dėl tokio 
giau kliūčių atsiranda. 
Šiuom kartu pasirodė nau.- 
jas prieš prohibiciją nusidė
jėlis — bitė. Dalykas štai 
koksai. Norfolke, Va., yra 
kariuomenės sandėlis, kuria
me randasi 60,(XX) tonų cuk- 

Netoli to sandėlio vyraus.
vena žmogus turįs daug bi
čių. Bitės, kaip žinome, vi
sur šnipinėja, ieškodamos 
medžiagos medui. Jos taip 
beskrajodanios aplinkui, ne
tyčia paragavo cukraus ir 
priėjo prie išvados, kad iš 

įSr Įh išeina kuopuikiausiaš me- 
, dus, ypatingai tuom puikus, 

v. kad jame randasi gerokas 
t ■-

Iri- alkoholio nuošimtis, daug 
g??' didesnis, negu leistina Vol- 

' ‘steado įstatymais. Sakoma 
'tasai medus spiria galvon 

fclVka.ip mulas. Tam gandui 
F \ Išklydus, tojo piliečio nie- 
< ; daus biznis taip pakilo, kad 
|ri jis nesuskumba išpildyti už- 

' sakymų, , nors bitės dirba 
F— viršlaikiu.
|ri ' Galima įsivaizduoti, ko

kios bus tojo naujo išradi
mo pasėkos. Visi, kurie no
ri ką stipresnio išsigerti, 
puls ant to medaus, kaip

\ ant medaus, ir kiekvienas 
būtinai norės turėti labai 
daug cukraus ir labai daug 
bičių. Toji pramonė bus la-
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biznio nebus perdaug nusi
minę. Žodžiu, visi bus pa
tenkinti, išskyrus prohibici- 
jonistus. Kas jiems tuomet 
teks daryti? Visų pirma 
ištirti, ar tasai medus ištie
si] turi perdaug alkoholio. 
Tas bus lengviausia padary
ti. Bet kas paskui? Rei
kia, žinoma, surasti kalti
ninkas, kurs išdrįsta laužy
ti prohibicijos įstatymus. 
Aišku, kad toksai kaltinin
kas šiame atsitikime yra bi
tės. Juk jos privalo daryti 
medų tik iš gėlių ir medžių 
žiedų ir neturi jokio reika
lo kliudyti cukraus. Čia 
aiškiai laužomi šalies įstaty
mai, ir atatinkamos legisla- 
tūros bus prašomos praves
ti uždraudimą prieš tokį ne
legalų bičių nusistatymą.

■ w

Bet tiesą pasakius, ir be 
tam tiknj uždraudimų bitės 
jau yra nusidėjusios ir jos 
reikia nubausti. Įsivaizduo
kit sau prohibicijos agen
tus besistengiančius suareš
tuoti pulką bičių, kad pa
traukus jas atsakomybėn!

/Nelaiminga ta prohibici- 
ja. kad net ir naudingiausi 
ir darbščiausi gamtos vaba
lėliai prieš ją sukilo.

tuos nuodus ant pulko ka
reivių.

Aišku, jog laužas krauja- 
mas, ir kada nors, Dieve, 
duok, kad tai neįvyktų, už- 
liepsnos. Baisus buvo pa
saulinis karas, bet koks bus 
būsiantis?

Tautos nori taikos, 
rengdamos į karus taikos. 
Bet rengdamos į karas tai
kos nepalaikys. Palaikyti 
taiką reikia ką tai daugiau. 
Reikia, kad tarptautiškos 
teisės, būtų parašytos ant 
teisybės ir meilės principų. 
Dabar gi, galybė yra teisy
bė. Kolei teisybė ir artimo 
meilė nebus principu tau
tų teisėse, tolei taikos veltui 
lauksime, ir vadu kalbos a- 
pie taiką bus tik tuščios 
svajonės.

Žmogus taipgi turi prie
dermę parodyti dėkingumą 
žmonėms, pav. valdžiai, sa
vo tėvams, mokytojams, ge
radariams.

Kuomet žmogus pralei
džia dieną nepadėkojęs Die
vui už gyvybę, už sveikatą, 
už ramybę, už visą, tuorąet 
jis yra nedėkingas žmogus. 
O ar maža tokių yra ? Kada 
žmogus pradeda apleisti ry
to ir vakaro maldas prade
da tuomet eiti nedėkingų 
žmonių keliu. Buvo laikai 
kuomet visa šeimyna kartu 
kalbėdavo vakarines maldas. 
Dabar žmonės įgavo įprotį 
greitai viską daryti. Nėra 
laiko maldai. Jaunieji šei
mynos nariai pareina vėlai, 
išsišokę, išsidaužę, nuvargę, 
maldai laiko nėra, labai vė
lu. Ryte vėl perdaug rei
kia skubėti. Ir nėra kada

pasakyti: “Ačiū Tau, Die
ve.” ?

Kiek žmonių parodo dė
kingumą svietiškai valdžiai. 
Jie nepamąsto, jog didi kny
gynai dėl jų maudos. Jie 
neatsimena, kad įvairūs val
džios skyriai, pav. sveikatos, 
apsaugos, gerbūvio, jų nau
dai užlaikomi. O. keletas 
parodo dėkingumą policis- 
tui, kuris saugoja mūsų gy
vybę, nuosavybę, užlaiko 
tvarki]. Kas ištaria ačiū 
laiškanešiui! Kaip labai re
tai atsitinka, kad žmogus at
simintų savo mokytoją. 
Kiek laiko, darbo, sveikatos 
mokytojas padeda, bet kaip 
labai retai išgirsta dėkingu
mo žodį. Paprastai sako
ma: “Mokytojas gauna al
gą.” Taip, bet tas vienas 
žodis, ačiū, jam brangesnis 
už pinigus.

Ir ką apie tėvelius! O 
kaip jie kenčia, kaip ver
kia jų širdys jausdamos vai
kų nedėkingumą. Niekas, 
tik viena motina težino, kiek 
yra vargų išauklėti vaikus. 
Kaip daug tėvai pasišven
čia, kaip sunkiai nukenčia, 
kaip užmiršta savę ir rūpi
nasi tiek apie vąikų gerovę. 
Vaikai užaugę, vietoje klau
syti, gerbti, mylėti savo tė
velius, jiems pagelbėti, ne
kartą skaudžiais žodžiais 
užgauna jų širdis, ir išspau
džia griaudžias ašaras. Nė 
peilis, nė kardas taip skau
džiai neperduria tėvų šir
džių, kaip žodis nedėkingo 
vaiko.

Tame ir patys tėvai nema
žai yra kalti. Jei neišmo
kinsite savo vaikų būti dė
kingais už viską Dievui, sa
vo tėvams, mokytojams,

,1

Ei, pirmyn, ristieji bėriai,
■ • Kelkit galvas, ei aukštyn!

Mes į kovą jojam spėriai 
Mušti lenkus, ei pirmyn!

i 1

Ten rytuose dega miestas - 
. Vilnius — pilis Gedimino.

Ei,, bėrasis žirge ristas' 
Mus į kovą jau vadina.

Girdėt riksmas, sesės veikia, 
Brolius lenkai tebkankina.
Širdis mūsų Vilniun traukia, 
Kur sostinė Gedimino.

Ei, pirmyn, veiklieji bėriai, 
Skriekit kovon žūtbūtinėm 
Ten laimėsime ar žūsim, 
Tik į kovą paskutinę. .

Vilnius dega. Lenkai kursto. 
Sesės, broliai, varge skursta. 
Ei, žirgelis — juodbėrėlis, 
Nešk, kur Vilnius yr’ šalelė.

z

Lenki] kruvinasis aras 
Plėšia širdį Lietuvos, 
Ei, žirgeli, jokim. Karas 
Ten už miško, už kalvos.

(“Karys”) ’ .
J—i—-----------

prieteliams, nesitikėkite nie
ko kito, tiktai nedėkingumą 
susilaukti. Ką pasėjai, tą 
ir pjausi. Jei žmogus yra 
dėkingas Dievui, jei ryte ir 
vakare pasakys: 
Dieve,
kingas ir kitiems.
gumas paeina iš Dieviškos 
meilės.
nėra dėkingumo. Jei ir bū
tų, tai tik paviršutinis.

Mes esame vaikai gyvojo 
Dievo. Ar mes Jam dėkin
gi esame? “Ką turime, ko

nebūtume apturėję iš auk
štybių ? Taigi pakelkime 
savo širdis ir sakykime: 
“Ačiū Tau, Viešpatie.”

T.

TAIKA AR KARAS

“Ačiū Tau
” tas žmogus bus dė-

Dėkin-

Kur jos nėra, ten

1,246 LIETUVOS PILIEČIAI
Roma.—“Oservatore Ro

mano” praneša, kad 1926 
metu surašinėjimo daviniais 
Sovietų Rusijoj buvo 390,- 
385 svetimų valstybių pi
liečių. Lietuvos piliečių bu
vę 1,246, kurių 790 'vyrų ir 
456 moterų.

L. N. Tolstojus

ALIOŠA PUODAS
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Tautų vadai, savo diplo- 
matiniose kalbose, visuomet 
apsiskelbia esą taikos mylė
tojais. Jie pareiškia, jog 
daugiau kari] baisenybių ne-

I ____

beturėtų būti. Tačiau iš lai
kraščių visiems aišku yra, 
kaip visos tautos su atsidė
jimu rengiasi prie karo. Ir 
labai stropiai rengiasi, tary
tam jausdami, jog anksčiau 
ar vėliau iškils baisus karas.F . a 

ič. Žiūrėkite, su kokiu atsidė 
jimu rengia kaip iš aeropla
nų mesti bombas. Kaip 
‘daug dabar toje srityje pi
nigų išleidžiama! Kiek gv- 
■tfMčių paaukojama. Jei 
taip visos tautos trokšta ir 

jog kari] daugiau 
kam tiek prisiren-

kt- ■ 
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Ir ką apie povandeninius 
laivus — submarinus. Pran
ei ja pastatė submariną “Le 
Surcouf” 400 pėdų ilgio, 
3,257 tonų, 19 jūrinių mylių 
į valandą darys. Tai di
džiausias ir greičiausias po
vandeninis laivas pasaulyje. 
Jis turės visokios rūšies 
bombų, torpedų, didelių ka- 
nuoliii. Į vandenį galės pa
sinerti 430 ėdu gilumo. Tu
rės 150 jūreivių, ir kuro tu
rės tiek, kad galės apvažiuo
ti 13.000 mylių.

Dar negana. Vienas gar
sus profesorius pranešė, jog 
išrasta chemikališki nuodai- 
gasai. vadinami toksinai, 
kurių vienas šaukštas pa
leistas ore, užnuodys milijo
ną žmonių. . Kas bus, jei 
aeroplanai pakilę, ištara

,ri i Tz

Alioška buvo jaunesnysis brolis. Pravar
dę puodas gavo todėl, kad sykį jį motina pasiun
tė nunešti djakonienei puodą pieno, o jis suklu
po ir sudaužė puodą. Motina apkūlė jį, vaikai 
pradėjo jį ei-zinti “puodu.” Alioška Puodas — 
taiprir prigijo jam ta pravarde. Alioška buvo 
pasausis, nusvirausis vaikinas; jo ausys kabėjo, 
kaip sparnai nulinkę, o nosis buvo didelė. Vai
kai erzino: “Alioškos nosis, kaip kumelys ant 
kalno.” Kaime buvo mokykla, bet mokslo A- 
1 ioška negalėjo įveikti, be to, nebuvo kada ir mo
kytis. Vyresnysis brolis gyveno pas pirklį mies
te, ir Alioška iš mažens turėjo tėvui padėti. Jis 
buvo vos šeštų metų, o jau- su mergiščia-sesele 
ganė avelę ir karvę, o kai dar paūgėjo, pradėjo 
arklius ganyti dieną ir nakties joti. Nuo dvy
liktų metų jis jau arė ir vežimus vežė. Jėgos 
neturėjo, tat vikrumo buvo gana. Visuomet jis 
būdavo linksmas. Vaikinai juokėsi juo; jis ty
lėjo arba juokdavos. Jeigu, kartais, tėvas bar
davo, jis tylėjo ir klausė. Ir tik liaudavos jį 
barę, jis šypsodavos ir ėmėsi darbo, kuris buvo 
po ranka.

Alioša buvo devyniolikos metų, kai jo bro
lį paėmė kareivijon. Ir tėvas pastatė Aliošką 
vietoje brolio pas pirklį už kiemsargį. Alioša 
gavo senus brolio batus, tėvo kepurę ir sermė
gą ir išvežė jį į miestą. Alioša negalėjo atsi
džiaugti savo apsivilkimu, tat pirkliui Aliošos 
išvaizda nepatiko.

— Maniau, kad ištikro žmogų vietoje Sima- 
no man duosi,
*ą, — o tu man kažkokį snarglį atvedei. Kam jis 
tinka? ■ w * * *

Jis viską gali. Ir pakinkyti, ir kur rei- 
■ ■■ . "'-i- ■

tarė pirklys, pažiūrėjęs į Alio-

kia nuvažiuot^ ir darbe spartus, jis tiktai atro
do, kaip kuolas, bet jis gyslotas.

— Na, jau gerai, pažiūrėsiu.
— O už visa — jis tažddis. Kaip dirba — 

net pavydas.
— Ką tau darysi. Palik.
Ir Alioša pasiliko gyventi pas pirklį.
Pirklio šeima buvo nedidelė: šeimininkė, še- 

nutė-motina, vyresnysis sūnus vedęs, mažo moks
lo, padėdavo tėvui prekyboje, o antras sūnus mo
kytas, pabaigęs gimnaziją ir buvęs universitete, 
bet iš ten išvarytas gy’veno namie,, ir dar buvo 
duktė-mokinė.

Išpradžios Alioška nepatiko — perdaug jau 
jis buvo kaimietiškas, ir prastai apsirėdęs, ir 
apsiejimo nekokio, visiems sakė “tu,” tat greit 
prie jo priprato. Tarnavo jis dar geriau už bro
lį. ištikro buvo bežodis; visur jį siuntinėdavo ir 
viską jis atlikdavo ramiai ir greitai, be pertrū
kio pereidamas nuo vieno darbo prie kito. Ir 
kaip namie, taip ir pas pirklį Aliošai suversdavo 
visus darbus. Kuo daugiau jis dirbo, tuo dau
giau darbo jam suversdavo. Šeimininkė, ir šei
mininko motina, ir šeimininko duktė, ir šeimi
ninko sūnus, ir pardavėjas, ir virėja, visi tai 
šen, tai ten jį siuntinėdavo, tą ar kitą liepdavo 
dirbti. Tik ir girdėjai: “Nubėk, brolau,” arba: 
— “Alioška, užmiršai, ar ką? — Žiūrėk, nepa
miršk, Alioša.” Ir Alioša bėgo, padarydavo, 
žiūrėdavo, ir neužmiršdavo, ir viską suspėdavo, 
ir visuomet šypsodavos.

Brolio batus jis veikiai sunešiojo ir šeipiinin- 
kas jį išbarė už tai, kad jis vaikštąs atspurusiais 
batais ir nuogais pirštais, ir paliepė jam nupirk
ti turguje naujus batus. Batai buvo nauji ir Ą- 
hoša jais džiaugėsi, bet jo kojos buvę vis tos įs
čios senosios ir jos vakare gėlė nuo bėgiojimo, ir 
jis pyko ant jų. Alioša bijojo, kad tėvas, kai 
atvažiuos pasiimti jo algos, nesupyktų už tai. 
kad pirklys išskaitys iš algos už batus.

Keldavos 'Alioša Žiemai dar prieš auštant
• v ė ’ *
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skaldė malkas, iššluodavo kiemą, paduodavo ėsti 
kaivei, arkliui, pagirdydavo juos. Paskui kū
rendavo pečius, valė šeimininkų batus, rūbus, 
užkurdavo virdulius, nušveisdavo juos, — pas
kui tai pardavėjas pristatydavo jį atnešti iš san- 
dėlicA prekių, arba virėja liepdavo jam minkyti 
tešlą, šveisti puodus. Paskui siųsdavo jį į mies
tą tai nunešti raštelį, tai su šeimininko dukterim 
į gimnaziją, tai atnešti aliejaus senutei. — “Kur 
tu užkliuvai, prakeiktasis,” — barė jį tai vienas, 
tai kitas. — “Ką jūs patys vaikščiosit, Alioša nu
lėks! Alioška! Ei, Alioška!” — Ir Alioša bėgo.

Pusryčiaudavo jis priebėgomis, o papietauti 
retai kada su kitais paspėdavo. Virėja bardavo 
jį, kam jis ne su visais ateina valgyti, bet visgi 
gailėdavos jo ir palikdavo jam ko-nors karšto ir 
pietums ir vakarienei. Ypatingai daug darbo 
būdavo prieš šventes ir švenčių metu. Ir Alioša 
džiaugdavos švenčių sulaukęs labiausia dėlto, kad 
šventėms gaudavo jįs ant arbatos, nors ir ne
daug, — susirinkdavo iki šešiasdešimt kapeikų, 
i»et visgi tai buvo jo pinigai, jis galėjo juos su
naudoti, kaip tinkamas: Savo-gi algos jis nei i 
akis nematydavo. Tėvas atvažiuodavo, paimda
vo algą iš pirklio ir dar išmėtynėjo Alioškai, 
kam jis batus greitai sunešiojęs.

Kai jis surinko du rubliuitų “arbatpinigių,” 
tai nusipirko, virėjos patariamas, raudonus meg- 
stus marškinius ir kaip apsivilko, taip nebega
lėjo sučiaupti iš pasitenkinimo lūpų.

Kalbėdavo Alioša maža ir kai kalbėjo, tai 
visuomet trumpai. Kai jam liepdavo ką-nors pa
daryti, ar klausė galėsiąs jis tą ar kitą darbą, 
tai jis visuomet ta mažiausio svyravimo sakyda
vo: “Tas viskas galima,” ir tuojau pat atlik
davo. t . / <

Maldų jis jokių nebežinojo: kaip jį motina 
mokė, jis užmiršo, o visgi melsdavos rytą ir va
karą — melsdavos rankomis, žegnodamasis.

Taip išgyveno Alioša pusantrų metų ir štai

'
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Svarbios Sukaktuves
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Ateinančių metų rudenį j vedamas užkirsti kelią Ietį- 
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sukanka 500 metų nuo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto mirties. Apie D. L. K. Vytauto asmenį ro- . dos visi lietuviai gerai žino. Dievo Apveizdos taip buvo lemta, kad Vytautas atsira- do tuo laiku, kada Lietuvai buvo užduota pirmoji lenkiškų nuodų doza. Ačiū Vytauto ilgam viešpatavimui ir jo gabumams, kaipo vadui ir diplomatui, Lietuvos nepriklausomybės pra,- radimas pastūmėtas šimtmečiais tolyn. Jei ne griežtas Vytauto prieš lenkus nusi- statvmas, Lietuva savo ne- priklausomybę būtų praradusi daug anksčiau negu tai atsitiko.
Jagėla nužudęs Vytauto 

tėvus Keistutį ir Birutę ir 
bijodamas. Vytauto keršto 
sutiko paimti lenkų siūlomą 
jam Lenkijos karaliaus vai
niką, bet užtai kaipo savo 
kraitį pažadėjo Lietuvą pri
jungti prie Lenkijos. Bet 
D. L. K. Vytautui su Kryžio
kų pagalba atgavus savo tė
viškę Žemaitiją, ne ilgai 
trukus ir visa Lietuva pri
pažino Vytautą už Didyjį 
Kunigaikštį ir valdovą. Vy
tautas atgavęs Lietuvos sos
tą visus Jagėlos lenkams pa
žadus niekais pavertė — pa
skelbdamas pilną Lietuvos 
nepriklausomybę.

Vytautui visą savo. gyve
nimą prisiėjo rimtai kovoti 
prieš lenkų daromus jam ža
bangus, bet prieš jo mirtį 
dar kartą prisiėjo patirti 
patį bjaurumą lenkų niek- 
švstės. Mat Vytautas no

tų slibinui Lietuvon ir jų Įtaką sumažinti sumanė paskelbti Lietuvą karalija ir pats apsivainikuoti Lietuvos karaliumi. Lenkai matydami, kad Vytautui Lie-i tuvos karaliumi pasiskelbus visos jų viltys Lietuvą prie Lenkijos prijungti pranyks, jie sumanė nedaleisti Vytauto Lietuvos karaliumi apvainikuoti, perimdami karūną siunčiamą Vytauto karūnavimui. Vytautas tokios lenkų šunystės seneliu būdamas nepemešė ir iš susigraužimo numirė.Taigi ateinančiais 19$) metais visi lietuviai, iškilmingai minėsime to garbingiausio Lietuvos kunigaikščio 500 metų mirties sukaktuves. Beabejo visos Ame-

•. . ■■ v - "■ . >

ą—įmaMynj. mm iii 1 rikos lietuvių kolonijos kur tiktai vietos aplinkybės leis jas iškilmingai paminėsime. Minėdami v Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties sukaktuves, kartu minėsime ir Lietuvon krikščionybės įvedimą, nes Vytautui priėmus krikštą ir visa Lietuva tapo apkrikštyta.Kadangi rimtai prisirengti prie taip garbingi) iškilmių ima laiko, todėl reikalinga išanksto pradėti rengtis, kad tinkamai tas taip svarbias sukaktuves paminėjus.Todėl visi lietuviai ragi- nomi jau pradėti rūpintis tų svarbių sukaktuvių tinkamu paminėjimu.Svarbios sukaktuvės reikalauja rimto prisiruošimo, taigi ruoškimės į rimtą darbą!
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Fed. Sek retorijutas

K. Z upka

Nykstantis Vargas
Ištiesk man, Jėzau, savo ranką 
Nuo medžio kryžiaus iš aukštai!
Matai mane, kad esu menkas: 
Aplink vien kerštas, vien barniai. >-

Pagelbėk, Jėzau, aš jau skęstu, 
Kartu ir mano sielos laivas, 
Nes bangos nuodėmių vien šėlsta... 
Dabok, padėk, nes kelias kreivas!

i

Matau jau liejas šalta banga; 
Lūžta laivelis, linksta stiebai, 
Aplinkui garsas jau vaidenas — 
Tikrai čia žūsiu amžinai...

Bet ne!.. Aš žūti negaliu,
Nes nyksta, dingt’ mintis karti, 
Kai didi Viešpaties galia — 
Jaučiu jau štai arti, arti.

(“žvaigždė”)

Gana senai nutilo spauda apie 
statistinių žinių rinkimų. Ne vie
nas gal mano, kad ištikrųjų šis 
darbas , pasirodė nevykdomas, 
kaip kad jiie vieųas panašiai manė 
pačioje Šio darbo pradžioje.

• ’ 'J f

Taigi galutinai aprūpinęs J. E. , 
Kardinolo Philadelphijos arkivys
kupo pavestos man parapijos rei
kalus ir susitvarkęs aplinkybes, 
kad galėčiau vėl daugiau laiko pa
švęsti šiam darbui, šiuo vėl nau
jai kviečiu į darbų visus kas tik 
prijaučiu šiam brangiam dalykui. 
Tiesa, man dabar užimtam įvairiais 
parapijos reikalais daug yra sun
kiau, negu pirmiaus, bet trumpai 
ir aiškiai pareiškiu visiems prie 
šio darbo prisidėjusiems ir prisi- 
dčsiantiems savo griežtų nusista
tymų: Mielai ir ateityje pašvęstu 
laiką ir jėgas ir dirbsiu iki galu
tino šio darbo užbaigimo, jei tik 
gerbiamieji visuomenės vadai ir 
pati visuomenė šį brangti dalykų 
parems!

Reikia pripažinti, kad žinių rin
kimas perilgai užsitęsė, kad su
rinktos žinios pasens. Į tai galiu 
atsakyti: 1. Jei manoma leisti kny
ga būtų vien statistinių davinių 
knyga — būtų mažos vertės. Bet 
kas iš pirimau paskelbto knygos 
turinio susipažino su juomi, žino, 
kad statistika užims tik dalelę ir 
bus dokumentas tam tikroms iš
vadoms. 2. Kuomet pavyks dar
bą. atlikti ir tųrpsime visuose A- 
merikos kampeliuose žinių rinkėjų 
tinklų ir žinias sutvarkytas — Bus 
nesunku jas papildyti tam tikra
me trumpame laikotarpyje.

Penkių rajonų valdybos prane
šimais jų darbas atlikta išskiriant 
dalį Brooklyn, N. Y., New York, 
N. Y., Elizabeth, N. J. ir ųekurias 
mažas kolonijukes jų ribose. Ben
drai apie Rytus galima tarti: RY
TAI ATLIKTI, "beliko surinktas 
žinias patikripti, perleisti per vi
suomenės. kontrolę, kur rasis rei
kalingu papildyti. Tas darbas bū
tų gera baigti iki Naujų Metų. Po 
Naujų Metų eilė Vakarams paro
dyti savo darbštumų ir išsimėčiu
sių rajonuosna neįeinančių koloni-

jų. dalis sutvarkyti DARBO SĖK
MINGUMAS IR TIKSLUMAS 
PRIKLAUSYS NUO VISUOME
NES DARBUOTOJŲ UOLUMO. 
Užtad pildydamas gyvenimo aplin
kybių ir Knygos "Amerikos Lie
tuviai Leidėjų” uždėtų man pa
reigų šiuo už garbę sau skaitau ir 
vėl pratarti: Į darbų — kur atlik
ta patikrinti ir papildyti; kur dar 
žinios nesurinkta—pradėti ir baig
ti!

Pirmiau buvo skelbiama spaudo
je gautos žinios. Nuo dabar bus 
skelbiama irgi kolonijos ir žinios, 
kurių, negaunama. Iškalno tad at
siprašau už tai, kad teks mums ne
kartų išvardyti kuopas ir koloni
jas iš kurių negalime laiškais pri
siprašyti žinių. Žinoma tas paliks 
nemalonų dokumentų ateities A- 
merikos lietuvių gyvenimo tyrinė
tojams apie tas kolonijas ir jų vei
kėjus, bet lietuvių tautos ir visos 
išeivijos garbė reikalauja Statisti
nių žinių, pilnumo, čia trečdalis 
mūsų tautos — jis negali žūti be 
žymės. Mes turime daug gražių 
nuveiktų darbų, daug nuopelnų 
dėl tėvynės, daug įstaigų gražių, o 
visa tas pakrikę, nesurinkta, nesu
tvarkyta.

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Lietuvos žymesnybių žo
dynui Leisti Komitetas ir-gi mūsų 
brangiems statistinių žinių rinkė
jams paveda pagaminimų reikalin
gos medžiagos į tą žodyną. Ka
dangi tas darbas — dalis mūsų 
darbo, taigi neabejotinai mūsų 
brangūs bendradarbiai neatsisakys 
prie to prisidėti.

Kun. S. Draugelis,
Statistinių Žinių Rinkimo 

Centro Pirmininkas.

114 Springarden Str., 
Easton, Pa.

“...Kodėl esate bailūs jūs, žmonės 
menko tikėjimo! Po to atsikėlęs 
jis davė paliepimą vėjams ir jūrai, 
ir pasidarė didelė tyla. Žmonės 
gi stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y- 
ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?” 
(Mat. 8, 26-27).

ITALIJOJEX’ LIETUVIAI V

kitoje antrąją metu pusėje atsitiko nepapras
čiausias jo gyvenime įvykis.

Tasai įvykis buvo tame, kad jis nustebęs su
žinojo, kad apart tų santykių tarp žmonių pa
einančių iš reikalingumo -vieni kitų, yra dar vi
sai kitoki santykiai: ne- tai, kad reikalinga tam 
žmogui nušveisti batus, nunešti pirkinį, ar pa
kinkyti arklį, bet tai, kad žmogus taip sau, nie
kuo nereikalingas kitam, lx-t reikia jam patar
nauti, jį priglausti, ir kad jis, Alioša, ir yra ta
sai žmogus. Sužinojo jis tai iš virėjos Ustinjės. 
Ustiuša buvo našlaitė, jauna, tokia pat darbšti, 
kaip ir Alioša. Ji pradėjo gailėtis Aliošos, ir 
Alioša pirmą-syk pajuto, kad jis, jis pats, ne 
jo patarnavimas, o jis pats reikalingas kitam 
žmogui. Kai motina jo gailėdavos, jis tai nepa
stebėdavo. jam rodės, kad taip ir turi būti, kad 
tai vis tiek, kaip kad jis patsai savęs gailisi. Bet 
štai staiga jis pamatė, kad Ustinja, visai sveti
ma, o gailisi jo, palieka jam puode košės su 
sviestu ir, kolei jis valgo, pasirėmus atraityta 
ranka smakrą, žiūri į jį. Ir jis pasižiūri į ją, ji 
susijuokia, ir jis juokiasi.

Tai buvo taip nauja ir keista, kad išpra- 
džios Alioša išsigando. Jis pajuto, kad tai jam 
kliudys tarnauti taip, kaip kad jis tarnavo. Bet 
vistiek jis džiaugėsi ir kai žiūrėjo į savo kelnes, 
Ustinjos užlopytas, lingavo galvą ir šypsojosi. 
Dažnai bedirbdamas ar kur eidamas jis prisi
mindavo Ustinja ir sakydavo: “Tai koki Ustin- 
3a!” Užstinja, kiek galėdama, jam padėdavo, 
o jis jai Ji papasakojo jam savo gyvenimą, — 
kaip ji pasiliko našlaite, kaip ją teta pasiėmė, 
kaip ją išvežė į miestą, kaip pirklio sūnus ją ant 
kvailystės norėjo suvilioti, ir kaip ji jį sulaikė. Ji mėgo kalbėti, o jam buvo malonu jos klausy
tis. Jis girdėjo, kad miestuose dažnai pasitai
ko, kad kaimiečiai darbininkai apsiveda virėjas. Kartą ji jo.paklausė, ar greitai jį apvesdinsią? 
Jis atsakė — nežinąs ir kad jis nenorįs iš kaimo 
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— Ką-gi, ar ką nužiūrėjai? — paklausė ji.
— Aš tave imčiau. Eisi ?
— Matai, puodas, puodas, o pasakyti, kaip 

pataikė, — tarė ji sušėrus jam mazgote per nu
garą. — Kodėl-gi ne?

Per užgavėnes senis atvažiavo į miestą pi
nigų pasiimti. Pirklio žmona sužinojo, kad A- 
leksiejus sumanė vesti Ustinja ir jai tas nepa
tiko “bus nėščia, su kūdikiu kam ji betiks.” Ji 
pasakė vyrui.

Šeimininkas atidavė Aliošos tėvui pinigus.
— Kaip-gi, ar gerai elgias manasis? — pa

klausė tėvas. — Aš sakiau — bežodis.
' — Bežodis, tai bežodis, bet kvailystę sugal

vojo. Sumanė vesti virėją. O aš vedusių nelai
kysiu. Man tai neparanku.

— Kvailys, kvailys, o ką sugalvojo, — tarė 
xėvas. — Tu nemanyk. Aš jam įsakysiu, kad jis 
tą išmestų iš galvos.

Atėjęs į virtuvę tėvas atsisėdo, laukdamas 
sūnaus, už stalo. Alioša lakstė, kur buvo pasiųs
tas, ir uždusęs sugrįžo.— Aš maniau, tu esi doras, o tai ką suma
nei ? — tarė tėvas.— AŠ nieko.

— Kaip nieko. Vesti užsinorėjai. Aš ta
ve apvesdinsiu, kai bus laikas, ir apvesdinsiu 
kaip reikia, o ne su miesto valkata.

Tėvas daug kalbėjo. Alioša stovėjo ir dū
savo. Kai tėvas pabaigė, Alioša nusišypsojo.

— Ką-gi. galima ir išmesti iš galvos.
— Užtat gi.
Kai tėvas išėjo, ir jis pasiliko vienas su Us- 

tinja. jis tarė jai (Ji stovėjo už durų ir klausė, 
kai tėvas kalbėjo su sūnum) : '— Mūsų dalykas neiš^egė. Girdėjai? Supyko. nepavelijo. 'Ji patylomis pravirko į savo priejuostę. Alioša pliaukšterėjo liežuviu.— Kaip neklausysi. Matyti, reikes mesti.
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Vakare, kai pirklienė pasaukė jį uždaryti 
langines, ji tarė jam:

— Ką-gi, paklausei tėvo, metei savo kvai-
IĮystes ?

— Matyti, mečiau, — atsakė Alioša, susijuo
kė ir tuojau pravirko.

Nuo to laiko Alioša daugiau nebekalbėjo su 
Ustinja apie vedybas ir gyveno po senovei.

Gavėnioje pardavėjas pasiuntė jį nuvalyti 
sniegą nuo stogų. Jis užlipo ant stogo, nuvalė, 
pradėjo krapštyti prišalusį prie kraštų sniegą, 
kojos paslydo, ir jis nukrito su lopeta. Nelai
mei nukrito jis ne sniegan, bet ant geležimi deng

ėto priebučio. Pribėgo prie jo Ustinja ir šeimi
ninko duktė.

— Užsigavai, Alioša?
— Tai, mat, užsigausiu. Nieko.
Jis norėjo atsistoti, bet negalėjo ir ėmė 

šypsotis. Ji nunešė į kiemsargio butą. Atėjo 
felčeris, apžiūrėjo jį, ir paklausė, kur jam skau
da.

— Visur skauda, bet tai niekis. Tiktai ka 
šeimininkas užsirūstins. Reikia tėvui žinią 
duoti.

Išgulėjo Alioša dvi dienas, trečią pasiuntė 
kunigo.

— Ką-gi. ar jau mirsi ? — paklausė Ustinja.
— O ką ! Ar-gi vis gyvensim. Kada-nors 

reikia-gi, — greitai, kaip visuomet, atsakė A- 
lioša.

— Dėkui. Ustiuša, kad gailėjais manęs. 
Matai, ir gerai, kad neleido apsivesti, vistiek nie
kai būti) buvę. O dabar viskas gerai.

Meldėsi jis su kunigu tiktai rankomis ir šir
džių. O širdy jautė, kad kaip čia esti gerai, kai 
plaušai ir nieko neskriaudi, taip ų- tenori bus 
gerai. 1

Kalinėjo jis maža. Tiktai prašė gerti ir vis 
kažkuo stebėjosi.Kažko nustebo, išsitiesė ir numirė.• 1‘ * s -

. šiomis dienomis sugrįžo Romon iš Viterbo lietuvaitė dainininkė p-lė Vera Pode- naitė, senoji Vera Gaila. Ji dainavo tenai Aidos rolę su dideliu pasisekimu.
X * '-±'7Laikraščiai ‘ ‘ Messaggero, ’ ’ “Tribūna,” “Popolo di Roma” ir “Corrięre d’Itąlia” labai gerai atsiliepia apie mūsų j auna artistę.

“Messaggero” rašo, kad 
“jauna lietuvaitė daininin
kė Vera Gaila apdovanojo 
publiką savo turtingu, melo
dingu balsu ir kartu ji pa
rodė savo dramatinį talen
tą ir scenišką gabumų. Tai 
buvo jos tikras laimėjimas 
ir jis buvo patvirtintas pui
kiomis aklamacijomis. Jos 
arija “O Cieli azzurri,” at
likta su virtuoziško dainavi
mo paslaptingais efektais, 
su malonaus poetingumo 
gausybe, pakėlė į ekstazę 
i mpon uo j anč i ą a u d i tori j ą, 
užpildžiusią visas teatro vie
tas.

Po to didelio pasisekimo 
galima pasakyti, kad p-lė 
Podenaite atidarė sau kelią 
į pirmąsias roles. Dainavi
mo žinovai jai lemia šviesią 
ateitį. Ji jau dabar yra pa
kviesta dainuoti į “Kara
liška Opera,” kur padarė 
sutartį visam ateinančiam 
sezonui, prasidedančiam pa
gal Romos tradicijas gruo
džio m. 26 d.
- “Karališkoji Opera” (Te
atro Reale dell’Opera) yra 
dabar atnaujinta ir pagal 
Mussolini norą ji turės tap
ti geriausiu teatru Italijoje.

P-lė Podenaitė mano dai
nuoti šiose operose: “Gug- 
Iielmo Tell,” “Valkiria” ir 
kitose.

Ji yra rimtai paruošusi 
savo repertuarus ir todėl ga
lima spėti, kad ateinančia
me sezone Romoje žengs di
deliais žingsniais priekin, 
sėkmingai atstovaudama 
jaunąjį Lietuvos meną.

Turime dar pridėti, kad 
p-lė Podenaitė pasirodyda
ma viešumoje vardu Vera 
Gaila visur pabrėžia savo 
lietuvišką tautybę. “L. A.”

Studijuojančių lietuvių <lv 
didžiausios kolonijos -'“’ie 
Paryžiuje ir Vienoje, 
maž visi lietuviai stud: 
jautieji aukštąjį žm< 
Vienoje yra kilę iš nęprį 
klausomos Lietuvos, tik pt 
ra kilusių iš Vilniaus 
to.

Lietuviai Vienoje 
juoja aštuoniose aukštoje 
mokslo mokyklose. Iš visti 
37 vyrai ir 6 panelės. I

Visi studijuojantieji‘ 
tuviai Vienoje sudaro vie
ną Lietuvių Studentų Drau- 
giją, kuri spalių 20 dj-šįr 
šaukė šiais mokslo metai! 
pirmą susirinkimą.

Senajai Draugijos Valdy-;j| 
bai pranešus savo nuveiktus ,3a 
darbus ir atsistatydinus, iš-*S 
rinkta nauja valdyba, kuri"1 
vadovaus draugijai visus 
metus. Draugijos Valdybos 'Ja 
sudėtis yra šiokia: P. 
rinkojis — pirm., A. Jase-;^ 
vičius — sekret., H. Trapi- 
kas — kasim, p-lė Veisaitė j 
— užsienio reikalų vedėjas, 
J. Nainys — vice-pirm. Re- 
vizijos komisija išrinkta iž: 
lyulvinsko, Bočiaus ir Dar: 
gi o. Pagal Vienos Mieštoj 
valdyboje Lietuvių Studen-.Js 
tų Draugijos užregistruotais• >1 
įstatais, formalumo dėliai 
išrinktas garbės Teismas, 
kurį sudaro: BĮ. Augustai- 
tis, Br. Juškevičiūtė ir„.Gr.^ 

Valančius.
Šalia Liet. St. Vienoje 3 

Draugios, yra dar Ateitinin-rl 
kų draugovė, Tautininkų 3 
draugija ir prekybininkų J 
draugija. Visos paminėtos^ 
draugijos gyvuoja gan ge-> 
rai ir tarpusavyje gerai su- 
gy^’ena.

A7ra dar Lietuvos lenkų £ 
studentų korporacija, ir dar g 
minima Lietuvos piliečių A 
(jų tarpo ir žydai) draugi- į 
ja, liet ši aktyviai neegzis--^ 
tuoja.

“Rytas”-.j

KAM REIKALINGA VIETA J
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DĖL OFISO
prašome kreiptis dėl visą informa 
ciją “Darbininko” Administract- 
jon.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMIJūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, • nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moterys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir tisą papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amerikos lietuvių katalikių moterį) žurnalas, leidžiamas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių aktualiais moterį) klausimais, sale žinių iš viso pasaulio moterį) gyvenimo, nuolatos eina šie skyriai : 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Namų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros skyrius ir kiti.“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir ‘‘MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.< Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

“MOTERŲ DIRVA** 
2322 W. 24 Street, ' Chicago, HL
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Nuoširdžiai dėkojame šioms dar
buotojoms: Ponioms M. Sundukie- 
nei, M. Kalinauskienei, B. Bagdo
nienei, F. Zaleckienei, B. Žilienei, 
E. Četkauskienei, O. Denušienei,

■!
Solo

Pinigus persiunčiam greitai ir 
temomis rotomis.

nei sugrjtimo leidimų ir kitų 
informacijų klnusktt pas vietos ' 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St., Boston, Mass.

Amerikoje 1 dole-

Jis nori sudaryti chorą iš 
u. Jau 60 turi. Baltimo-

■ Pertaauko ’̂ 
’estra s: 
imeritų.

Po iriu 
tra dzlis

PHILADELPHIA, PA,

, PA.

ROCHESTER, N. Y.
Cecilijos dr-jos-choro metinė 

šventė.

i
•NORWOOB, MASS.

certas.—Lapkričio 17 d. š 
§v. Jurgio varini jos bažnyti-
^Cecilijos Choras suruošė T.ieii- 
konce£tą,., po vadovyste gerb.
\ V. J. Staševičiaiųj.

kk-b. kun. K. Urbonavičius 
Ertą atidarydamas pasakė, 
ią prakalbėlę ir paaiškino va- 

programą. Muzikališkai /“ii 
as buvo Įvairus ir nusise-j. 
i jo turinys:

Žalioj lankoj, dol.-il;
'",*r — choras.

Ičių Karalius,” ir 
ĮĮ^’Picardy” — solo Alei 

itč.
“Oi varge, varere,’ 
i” -— solo Zose Ba
“Aš išėjau i girelę.” 
aušra ” -- '-boras.
“Ne dėl

“Ko skauda
ha Keršiutė.
6. “Naktis
” — solo svei
ura.
7. “Kaip 

‘Saulele R?

J

j®, v

CAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

=s^4

vp daug dovanų. Via buvo gra
žiai viskuo aprūpinti.

Kitą kartą parašysiu daugiatt a- 
pie moterų veikimą ir kitus atsi
tikimus.

ersmtė. 
dėjo.

L13- “K 
pikas v s Paura.
.14. “Stasy 

";ta jaunystė, 
paraitė.
r iš. “i 

/Choras. ’ 
į 16. “E
lc Paul

< •*

veju pašvilpė. '
17. “Aš mergytė.” ir “Nesi- 

graudink niergužėlc’.’ — choras.
18. “Lietuva Tėvynė Mūsų” — 

choras ir publika.
C.oro ir solistų akoibpanistė 

Lu.ro. Cecilija Stašf vičiutė.
Koncerto žvaigždė buvo svcčia.s- 

•T tistgs Stasys Paura iš So. Bos- 
ton’o. Klausyt oje. i negalėjo juo 
atsigėrėt,* užbaigus jam savo dai- 
Ineles, aplodismentams nebuvo ga
li,,.

• 1 Taipgi puikiai pasirodė Aleksa 
itė, Stašaičiu augintine. 
>i užsibaigus ji gavo daug 

vien i.-,-o vietiniu bet
I

. So. Boston’o gerb. 
ri)ai;sko.

matėme iš So. Bos
ią tiška:. pp. Bi'.šma- 

Geciutė, ir kdu 
rykęs, tiktai kad 
publikos atsilan-

\asnai’

M. K
I) S erčių 1 

K a r b;
Bronė

s
ginusia

5 (: -po-a J‘-‘
Vainoto S'1

Abu Y"

Kun. S. Stonio prakalbos.
/

Turime/garbės pranešti phila- 
delphieč-iams, kad šv. Kazimiero 
parapijoje prakalbas laikys nese
nai 'atvykęs svečias iš Lietuvos 
geib. kun. S. Stonis, Šv. Kazimie
ro Dr-jos įgaliotinis Amerikoje.

Nuoširdžiai prašome visų daly
vauti. Atsilankę gausite progą pa
matyti pavyzdingus krutamus pa
veikslus apie 4 sūnus.

Prakalbos Įvyks sekmadieny, 
gruodžio S d. šv. Kazimiero para
pijos salėj, 331 Earp St. 7:30 vai. 
vakare.

> dieną šv. Verd i vyru 
•ai ėjo “in eorpore” prie 
lijęs. šv. Mišias laike 
rakauskas ir pasakė pri- 
amokslą. Apie parapi- 
is jau bu\o rašy ta kiek 
ra užėmęs darbų. Kai- 

i iižb.'iiirti. Kl'-bo- 
švt nlorius išgra- 
: nmikini augina- 

Altoriaiis Fondas. Tikimės 
trumpoje ateity turėti naują alto
rių. Parapijonys meldžiasi už. kle
benu sveikatą ir jei Dievas ji svei- 

ikvs tai už metų laiko turėsi- 
uujintą. šv. 
>kr. susirin- 

vakarienę 
n darbui iš- 
icinskas. A.

Du lietuviukai areštuoti. — M. 
ir J. l);:va, abudu, jau- 
<> 17 metų. i d. lap- 

puolę krautuvninką žydą 
jiedu buvo areštuoti ir teisėjas 

:i>i?m p>> 2 metu .projieišino 
8’25.00 pasimokėti. Abudu 
mičiai išauklėti sulig “Ke

rnok-lo.
žinelių Rinkėjas

y HUGA-T
skilvio trub:

* štai yra reperius . s J. y 
ŠOldarvaba. Ela.. kuri kj-kv;e:>;; 
perskaityti, i’er.ia Bb:ir \ r.-i 
("amžiaus ir prieš varu/eną Xi: 

skilvys vis buvo stiii-'-s, !
Aseraląydsvo. jr: k?’ iuirv.i. 1 
Įgali valgyti bil? ką ir s 
'tengvai suvirškina. Tai yra 

^Žmonėms kurio tur; pr: 
rtą apetitą, Jie turėtų š 
/les pabandyti.

Nuga-Tone tnipui p: 
įsiems inkstams, pustei 

kepenims arba kitiems sva 
'nams. pataiso p 
į mą, galvos s 
i nūs nervus, si 
■ našius neina t 
įprastą sveik?
svarbi]s orn:i:i:i 

/Tone ir pasteb-š 
į symą, kuris :ip 
: Jus galit gtvtti N m 
UJes/yra pnrdavinėj;-. 
tfelga neturi .ią sav< 
"ift. kad jis užsaką 
^vaistinės.

vanokir y. 
it pinkų savo p.!S: 
reiks j :i

»-T

e amaras.
k . Sp’ungoK
•• ' t, k ari:

kad vakarienė
> daug knlakut’! 

r:\nvu <;<■>;■!! pirng

VISI, KAM TIE RŪPI MŪSŲ KARIUOMENŠ IR 
KRAŠTO GYDIMAS, SKAITO

iW? dir, KĘifo
NUOŠIRDI PADĖKA

‘ Jėzaus Nukryžiuoto Seserys reiš
kia širdingiausią padėką Nekalto 
Prasidėjimo Panelės ŠvČ. Draugi
jos narėms, už surengimą bąliaus 
našlaityno naudai. Šios draugijos 
narės vertos didžiausios pagarbos 
ir padėkos už jtjjų tokį didelį pa- j 
sišventimą, nes jos nemažai turė
jo vargo rengdamos, balių. Ta
čiau pilnos artimo ir vientaučių 
meilės jos uoliai ir nenuilstančiai 
darbavosi, kad vakaras kuo pasek- 
mingiausiai pavyktų ir galėtų kuo- 
didžiausią pagelba suteikti, tiems 
nelaimingiesiems seneliams iy iįą- 
šlaičianis. Tesuteikia Ge rasią Die
vas joms už tą jųjų pasišventimą, 
savo palaiminimą. Ištikrųjų, mū
sų širdis labai nudžiuginot suteik
damos mūsų vienatiniam čia Ame
rikoj našlaitynui tokią didelę pa
namą $309.51. Našlaičnj ir sene
lių skaitlius auga. Dabar turime 
50, o tuo pačiu laiku ir reikalai 
didėja. Nekartą apima mus net 
baimė, kad nereikėtų uždaryti tą 
vienatinį Amerikoj našlaityną. 
Jūsų prakilni draugija padrąsina 
mus nenuleisti rankų ir tęsti to
liau pradėtąjį darbą. Tamstos nu
džiuginote ne tik mūsų širdis, bet 
ir tų senelių ir našlaičių vaikelių, 
kurie yra mūsų globoje. Jie lau
kia, kad kas ištiestų gailestingą 
ranką. Taigi ir tų vardan reiš
kiame jums širdingiausią padėką 
pasižadėdami neužmiršti savo mal
dose, maldauti dangiškąjį Tėvą, 
kad teiktųsi suteikti kiekvienai 
savo malonių. Sunku išreikšti žo
džiais tą mūsų dėkingumą koki 
jaučia mūsų širdys už tą Jūsų pa
sidarbavimą. Teatlygina Jums 
Visagalis Dievas savo malonėmis.

Taipgi reiškiame širdingiausią 
padėką Gerb. Klebonui Kun. P. 
Juškaieiui už jo širdingą parėmi
mą to brangaus darbo. Jis buvo 
nuo pat pradžios ir yra vienas iš 
didžiausių mūsų rėmėjų, kurs vi
sados atjaučia seserų darbą ir mū
sų vientaučius helaimingus sene
lius ir našlaičius.

Laike vakarienės kalbėjo Dvasios 
Vadovas gerb. kleb. Juozas Kasa- 
kaitis, pirmininkas Jonas Čelkys 
Morkūnas, vargonininkas Kazi
mieras Bazys, mokytoja p. A. Pal- 
mer, p. A. Stirna, V. Danielius, E. 
•Krajerytė, J. Janinas, F. Jurgelio
nis ir kiti. Svečių tarpe buvo gerb. 
bažnyčios timstisai p. p. A. Stir
na ir K. Bartašius, lietuvių šv. 
Jurgio parapijos mokyklos moky
tojos ponia A. Palmer su vyru ir 
iliss E. Morrison, stud. E. Kraje- 
’-ytė ir kiti.

Vakarienėj šeimininkės buvo p.

Pas mus liūdmj žinių įvyksta, 
bet apie jas tik biskį pranešiu. 
Jau dvi savaitės po akių operaci
jos guli garsioje “John Hopkins” 
ligoninėje mūsų mylimas klebonas 
kun. J. Lietuvninkas. Parapijie
čiai reikšdami savo Tėveliui užuo
jautą, kuris jų sielomis rūpinosi 
hper 36 pietus, skaitlingai lait^o li
goninę. •

Keletas lietuvių staiga()xuirė. 
l.apkr, 24 d. savaitėje net trejus 
laidotuvės. Kun. D/. L. J, Mem 

turi -laibo.
Parapijos bazaras baigiamas. 

Bažnyčia iš oro pusės ir kiti trobe
siai nudažyti. Bažnyčios vidus 
pradėtas maliavoti ir kitoki patai
symai daromi mokykloje ir kitur. 
ŠIO,000.00 nepadengs išlaidų. Rei
kia kitokiais būdais dapildyt tuos 
trūkumus, kad palengvinus mūsų 
Tėveliui, kuris ir taip pavargo iki 
surinko $10,000.00. Yra viltis, kad 
klebonas greit pargriš iš ligoninės.

Linksmesnes žinios, kad Dievas 
stiprina sveikatą mūsų kun. L. J. 
Mendelio. kuris savo nepaprastu 
veiklumu 
dirba.

J.iu antras mėnuo kaip art. R. 
Juška iš Chicagos pas mus vargo
nininkauja. Jis nepaprastais ga
bumais valdo mūsų didžiulius var
ge-nūs. 
100 na 
rėš jaunimui garbinga proga pri
gulėti prie* choro.

< truoelžio 8 <1. bažnyčioje bus ne
paprastas bažnytinis koncertas 
7 :30 vai. vakare. Pirmą sykį pa
sirodys mūsų naujas choras. Taip
gi bus iš Philadelphijos, Pa. ope
ros artistai. Bilietai tik po $1.00. ; 
Pelnas bažnyčiai. ’ Kas turi maši- 
nas tai ir iš kitų kolonijų gali at
važiuoti, nes Marylande geri ke
liai. Atvažiavę išgirsite koncertą 
ir pamatysite mūsų gražią bažny
čią, nors da vidus nebus išmalia- 
". otas.

Liūdna atmintis. Einant Sara- 
toga gat.ve lietuviai pastebi naują 
mokyklą. Toje vietoje kiek laiko 
atgal ilgą laiką HhVo A. Ramoškos 
raštinė ir Knygynasuš kur “Dar
bininko” pirmas numeris buvo pa
skleistas tarp lietuvių. Gerb. A. 
Ramoška savo lėšomis partraukė 
ir išdalino. Tai buvo visų lietu
vių katalikų veikėjų kultūrinė už
eiga, iš čia skleidėsi katalikiški 
laikraščiai ir knygos. Kas iš to 
naujo namo, kad “italai” jį val
do. Jau nėra mūsų Antano. Li
kome kultūros našlaičiai, pakrikę 
po paltų m iestą/iS|< liūdnus atmi
nimus paliekame. Šis Įvykis pri
vertė mūsų veikėją parduoti/kny
gyną ir spaustuvę, -nes persikėli
mas i kitą vietą sukliudė užsibrėž
tą gyvenimo kelią. A. Ramoška 
yra idealistas, jam nerūpi pelnas, 
tik katalikiškos spaudos platini
mas. Liudija ir šitas pavyzdys. 
Karo laiku kada visi uždirbo dide
les algas, o jis tuom tarpu metęs 
darbą steigė knygynėli ir spaustu
vę. pelno neturėdamas, bile tik ka
talikišką spaudą išplatyt ir kilus 
veikėjus priglausti jų pasitarimuo
se ir kitokiuose reikaluose gelbėti. 

>ž ta i mes gailimės netekę didžiai 

pasiaukojusio veikėjo.
Dabar kuomet “Garsas” aplei

džia Brooklyn. N. Y. lietuvių ko
lonija lieka be katalikiško laikra
ščio. Jei A. Ramoškai aplinkybės 
leistų ten apsigyventi, aš esu tik
ras. kad mūsų “Darbininkas” ten 
šipitais būtų išplatintas.

riis vienas likęs nepaprastai daug’P- P- Paluikienė, N. Gudelytė ir 
t M. Pikūnaitė. Lietuviij biznierius 
Į p. J. Janinas paaukavo valgių mi
nėtai vakarienei.

Į Šv. Cecilijos draugijos-choro 
valdybą Įeina šie asmenys: pirmi
ninkas — J. Čelkys Morkūnas, 
sekretorė — I. Kovaitė, finansų 
raštininkė — O. Šukytė ir iždinin
kas — R. Šerelis. P. Kaz. Bazys 
yra choro direktorius ir vargoni
ninkas.

Prie šv. Ceeeilijos draugijos- 
choro priklauso pavyzdingiausias 
Roehester’io lietuvių jaunimas ir, 
senesni žmones. Svarbu pažymė- 

visur.viską gražiai ap-pb kad beveik visas jaunimas yra 
čionais gimęs ir augęs, skaito sa
ve lietuviais ir, dirba rimtai ir e- 
nergingai. Didelė garbė jums jau
nime !

Šv. Cecilijos draugija - choras 
rimtai ruošiasi surengti po Naujų 
Metų ncpaprastą grandiozini kon
certą. Kiekvienas Roehesterietis 
neprivalo užmiršti apie šį rengia
mą koncertą, nes bus nepaprasta 
ir Įvairi programa, kurioje bus 
daug naujų ir negirdėtų gražių lie
tuviškų dainų ir kitų siurprizų. 
Neužmirškite to koncerto!..

J. C. M.

. . ■ • *

Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojas—Akėjas (Leonas) Vitkaus, 
cas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge- 
es iš savo raštą, surinktą iš {vai

rią laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigą. Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
ni mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito kę, spausdintą Lietuvos vaiką 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens noriu jiems ją išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtą ir 
juokingą apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti man knygeles iš
leisti, ir kas nori padėti—prašau 
pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania.

(S.-’3O)

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą, gimtąją, lietuvių kalba, , 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ

Daugybė paveikslą! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.PRANEŠIMAS 

užinteresuotiems judamais 
paveikslais

Daugelis kreipiasi Įvairiais bū
dais ir per laiškus, klausdami, ka
da ir kur pradėsiu rodyti iš Lie
tuvos vaizdus. Bet Į klausimus ne
galiu atsakyti kolei negatavi. Mat 
labai daug parsigabenau vaizdų, 
tai yra apie šešiolika tūkstančių 
(16.000) pėdų ilgio filinos. Tuo
mi labai daug laiko užima kolei 
viską sugatavoji iki galima rodyti. 
Bet jau baigiu ir greitu laiku pra
dėsiu rodyti Chicago, III. Ir tuo- 
mel visiems mielai pranešiu kur ir 
kokiose dienose galėsiu būti. Pa
čiam girti paveikslus būtų nepato
gu, bet tik prašau visų pasistengti 
atsilankyti, pamatyti ir tarti savo 
žodį, už ką širdingai ačiū.

Jonas K. Milius 
325! S. Union Avė., 
Chicago, III.

A. Tulienei, M. Bucevičienei, H. 
Pliauskaitei, F. Kisielienei, O. 
Smilgienei, L. Laukonienei, A.1 Ma
linauskienei, P. Normantienei, Po
nams, K. Žiliui, V. Žiliui, I. Šar
kai, J. Smūgiui, K. Liudavičiui, ir 
visiems tiems kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie to brangaus dar
bo. *

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

J. K.

Šv.
I

s.
Jaunimo narys

3-LF 154

Aras

Atminkime Vilnių!Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias orgąnizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sujungę, ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 

gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustrUO- 
tes. . a į į»,;

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

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

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lala- / 
vės Al. 61 Lithuania.

\ *

PRANEŠIMAS
Cambridgiečiams ir apylinkės 

lietuviams.
K. SASNAUSKAS pentiną na

mus iš vidaus ir iš lauko. Popie- 
ruoja kambarius ir baltina lubas. 
Taipgi dirba, karpentorio darbą. 
Kaina prieinama. 363 ŠVindsor 
St.. Cambridge, Mass. Tel. Porter 
14L5-W. (G.-31)

metu vis daugiau ir dail
iu visi atvyksta i ši miestą, 
as atvykęs nenori sakyti, 
esąs paprastas darbinin- 
t kur tau, jie mano, kad 

•Yro-to lietuviai neans’švietę. ne- 
mitūringi. Na ir džiaugiasi, kad 

pataikė vietą kurioj galėsią pasi
rodyti mokytais žmonėmis. Vie
nas sako, esą buvęs Lietuvoje mo
kytoju, kurio visi vaikai bijodavo.

Antras gi sako, jis daug dau
ginu supranta, nes “cicilizmą” ge
rai pažįsta. Trečias, pasisako esąs 
geri? irias kultūros žinovas, girdė
jęs imt apie meną kalbant. Tai 
taip Toronto ateiviai vienas už ki
ta statosi mokytesniais. Toronto 

viu jaunimo sąjungos prakal- 
Įvyko lapkričio mčn. 19 d. šv. 
s svetainėic žmonių buvo nia-

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mnsij populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas visose klesoso 

Savaitiniai išplaukimai 

—$203 — 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigą taksą) 3-čia klesa.

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
. z

‘KAR\ '* yra (Liuce paveikslu, apysakų, feljeto- 
nUy-cilėrasčiti. ivoii-nti; I i\i ir tt. K'iakVijėn ei
ni c u.K.\uJ0'’ nr. y:., linksmas skyritis “Kup
riui" * pa'lHIOK.”

Šiemet “ KAK YS” žymiai papigintas. Jo kai
na nict.ims: Lietuvoje 8 litai: A 
ris^l amerikoniuku centų.

K(da-.iioja |..pt. ūuas.
jtf.'ifcyJo V aid}į]> a.

Ad resas: Europą.-l ithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.“

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir nž- 

Iniknu visų eilę gyduolių.

VERNON DJtUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

m. lapkričio mėn.. 24 d., Ro- 
chcstiit’io Šv. Jurgio parapijos Šv. 
(Teilijos d-raugija-choras iškilmin
gai šventė savo metinę šventę.

Ta proga, buvo atlaikytos Šv. 
Mišios. Bažnyčioje visi altoriai 
buvo labai gražiai papuošti gyvo
mis raudonomis rožėmis. Pažymė
tina. kad choras labai gražiai gie
dojo naujas išmokintas A. Kaim'o 
“Sancta Cccilia” Mišias, kas pa
darė nepaprastą įspūdį žmonėms.

Vakaro buvo balius, dalyvau
jant visiems nariams ir svečiams.
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df MunicipaJ WJ<Įin« vįrrų 
valonui, ęei

yisi^ms^a^a^to^Jr 
ląngvai surąndą .žmonės ir iš 
Valtham, Brightotį ię kitų inięs- 
tų-miestejių.

Komįsįjfi atsakymą
nuo praloto ŠpTąihe. Monsžgnoras 
ępląjpaą su entuziazmu apsiima 
So. Bostono vyrams duoti stiprią 
prakalbą. Laukiame atsakymų 
nuo kitų užkviestųjų.

Ponas Žydanavieius ir ponasJME- 
Karbauskąs rengia artistų trupes 
vyrų vąkaro programui pagražin
ti- J, ~ ‘ ‘
ją greit paskelbs apie šį vakaru 
plačiau.

2

VAMAVG L0W?LUN
Loveily gruodžio 1 d. įvyko pa

rapijos vakarienė, ūkininkų sudo- 
vanota. Bostoniečiai befrą jau už- 
kyįe^. Ik kun, Virmauskis, Ęar- 
bauąkų šeimyna ir* artistas Pet
raitis buvo pasirengę važiuoti. Bet 
p. Karbauskui sloguojant ir artis
tui Petraičiui negalint nuo repe
ticijos ištrukti, pp. Kiburiai tenu- 
sivežė Lowwelįą tik vieną kun. 
Virmauskį. Vakarienė buvo gardi. 
Programas buvo įspūdingas.

Š.

KOMARAS PRALAIMĖJO
Lapkričio 27 d., įvykusiose ris- 

iynėse Mechanics Buildįng Salėje,
Bus daugųvMrųmį Komisi>^ū5,i Juozas Kęmaras pralaimėjo

R.
. I :

---------- <
BOSTONO KOLEGIJOS

Bostono kolegijd^ rūkvakaris 
pavykęs ląpkričio 29 d. Boston 
City Club kambariuose. Studen
tų iš visų kolegijų buvo labai, 
daug. - Daug buvo įžymių kalbė
tojų. Svarbesnes prakalbas pa
sakė ' ex-gubernatorius Ėūller ir 
kun. Cęjrigąn, S. J., ponąs FuŲer, 
kurie pliekė .kaikuriuos -Bostono 
politikus: ;

<

R.

NAUJASSO. BOSTO^ČIŲ

Choro vakaras lapkričio '29 d. 
taip pavyko, kad visą choristai ir 
buvusiąja didžiuojasi juo. Daug 
giriama rengimo komisija. Net 
nąują išsireiškimą padarė, būtent: 
“Kur Kasparas įeina ten pasek
mės yra.”, Mat vienas iš Kasa- 
rų choristas buvo kęrajsijoje.

. ;u- .Nuginęs

“main bout” ristynes italų čam- 
pijonui George Čaižai. Pirmu syk 
italas paguldė Komarą į 50 minu- 
tų, antrą kartą į 23 minutes. 
Nors Komaras pralaimėjo, bet ge
rai pasirodė ir padarė gerą įspūdį 
į publiką. Jis savo “žiauriu 
geriu ir kitais “triksais” 
publikai gerą “show.” 
: Karolis Požėla per visą valandą 
stebino publiką savo akrobatiškų 
vikrumu ir gudrumu risdamasis 
ąu už save didesniu, taip pat senu 
įr vikriu ristiku Glen Wade. Jie
du išsirito 1 valandą ir viens ki
to neįveikė. Išėjo lygiomis.

Rusų kazokas Kvariana pagul
dė airį Ned McGuire į 8 minutes. 
McMillen ir Ray Steele po pusės 
valandos ritimosi išėjo lygiomis. 
; .Žmonių ristynėse buvo 
2,000.

” ei
davę

apie

Rep.

'T 
f

MIRĖ
Kari^jąrąa J$rj^eyičįų& 39 m, 

amžiaus, po nepasekmingai vidu
rių operacijai mirė įapkr. 28 d. 
jis lankėsi LieĮuv^L; ąjt- vizitą dr 
ten vedė jauną pąnevžžietęs, vas. 
10 d., 1929. Apart jąupos žmo
nos a. a. Kazimiero liūdi dar jo 
du broliu. Jo kūnas pašarvotas 
buvo pas brolį Petrą, 558 E. 5-th 
St, palaidotas bažnytiškai Naujos 
Kalvarijos kapuose 1 vai. po pietų 
gruodžio 1 d. Mišios su egzekvi
jomis už jo vėlę atlaikytos gruo
džio 2 d. 9 vai. ryte. • Graboriu
mi buvo D. A. Zaletskas, 448 Cam
bridge, Mass.

DIDELIS GAISRAS 
NANTASKET BEACH

Sudegė 5 laivai.

Pereitą penktadienį kilo didelis 
gaferas Nantasket Beach. Sudegė 
5 liftai, maudynės namas ir trys 
gyvenimui namai. Nuostoliij pa
daryta už du milijonu dolerių. 
Gaisrininkai buvo suvažiavę iš še- 
išių miesteliu. Du gaisrininkai ir 
‘vienas policistas sužeisti.

Gaisras kilo laivų prieplaukoje. 
Priežastis nesusekta.

Marijona Bemotavičienę, 48 m., 
ilgai sunkiai pasirgusi, mirė lap
kričio 30, 6 vai. ryte. Paeina iš 
Vilniaus krašto. Gyveno So. Bos
tone, jįorvvoode ir vėl So. Bostone. 
Ji buvo mylima visų. Išauklėjo 
gražiai tris dukteris ir-vieną sūnų. 
Visi paaugę . Visi jos labai liūdi 
ir visad ją atmins. Pašarvota sa
vo stuboj 133 Bowen St. Iškil
mingas laidojimas — su trejomis 
šventomis mišiomis 9 vai. ryte 
gruodžio 3 d. Šv. mišias, laikys 
kunigai: Virmauskis, Urbonavy- 
eiųs, Norbutas. Graboriumi pasi
tarnavo S. Barasevieius, 254 W. 
Broadway, So. Boston.

PARAPIJOS KALENDORIAI
Parapijos kalendorių keli ryšu

liai parėjo lapkričio 27 d. Jie yra 
ypatingos dailės ir grožės. Susi
deda iš 7 didelių lapų. Viršuj li
tografuota vienjėtė su dviejų vai
kelių ir Angelo Sargo atvaizdais 
labai nusisekusi. Viršuj pažymė
ta kalendoriaus vardas “The Cat- 
holic Art Calendar” — Katalikai 
Dail ės Kalendorius. 1930. Žemai 
po angelo kojomis randasi mūsų 
parapijos ir kunigų, vardai. Kiek
vienas mėnuo turi atskirą sau pus
lapi didelį paveikslą ir religišką 
užvardijimą. Pav. sausio mėnuo 
puslapy: “Mėnuo Šventojo Kūdi
kio.” Kiekviena diena pažymėta 
religišku moteliu. Daugelis dienų 
yra paveiksluotų šventaisiais. Ant 
paskutinio puslapio yra daug ka
talikams informacijų atspausdin
ta. Yra'pažymėta pabaigoje, kad 
tie kalendoriai parsiduoda Ameri
koj po 40c. vienas o Kanadoj po 
50c. vienas. Ant jti turi “copy- 
rright” Katalikų Bažnyčios plati
nimo draugija. Ant dvylikos pus- 
lapiii randasi 6 So. Bostono biz
nierių apgarąinimąi kurie prisidė
jo prie šio taip btangatfs kalendo-
riaus finansavimo. 'Mūsų parapi
jos kaleriSoribs pdrdavinėja lab
darybės skyrius pęJoc. Daugiau
sia iki šiol jų pardavė ponia Na- 
nartavi&enė. Kalendorių pelnas 
eis į Kalėdinį Labdarybės Fondą 
pirkimui parapijos beturčiams 
4 r
Ir 
ledinė dovarta bile kam ir kalen
dorių pelnas, jįąrupijos vargdie- 
niamą- Pirkime gĮrąąų. artistišką 
parapijos, kalendorių tuojau sau 
ir savo- gentims ir šluostykime a- 
šaras savo parapijos našlėms ir 
■našlaičiams bent Kūčių vakarą, 

kad pąsi- 
Platink ir

parapijos
Kalėdų Krepšio—Xmas basket.” 
* pats kalenąoriūą yra verta ka-

■Tuoj šįųps išpįrkime 
traukus jų daugiau, 
katalikišką dailę.

Kvieslys

v ■

NEPAMIRŠK
Malonu yra priminti, kad šv. 

Pątro parapijiečiai ir priptelipi ne- 
pamirštų parapijos dar kartą — 
kad bąlaųotų ui ją. 0 kada dau
gelis jos narių ir prietelių už ją 
balsuos, ji gaus ne “gražuolės,1’ 
bet užuojautos dovaną." čia kal
bu apįe legal stąmps kojitestą.

Kaikurips krautuvės už papirki
mą kiek prekių duoda prekybos 
ženklelius, “trading arba legal 
štamps.” Kai kurios šeimininkės 
ima tuos štampus. Vienos nume
ta kitos atiduoda draugėms, tre
čios grąžina “štorninkui,” ketvir
tos aukoja parapijai.

Parapijai aukoti yra naudin
giausia. Nes kai daug stos, iško
vos. Mes parapijai galime dau
giausiai jų suukoti O reikia daug- 
daug, kad gavus ką nors kontes- 
te. Štampų sugrąžinimo kontes- 
tas tęsis iki kovo mėnesio.

Taigi geri parapijiečiai ir prie- 
teliai kaip pripildote štampų kny
gutę, pasiimkite “balsavimo kor
telę” nuo “štorninko” savo ar iš 
zakristijos, ir užrašę mūsų para
pijos vardą sugrąžinkite tą kor
telę “voting card” ir tą štampų 
knygutę krautuvninkui. Kiekvie
na mažoji knygutė duos parapijai 
10 balsų, kiekviena didžioji kny
gelė duos mums 20 balsų. Kas 
gaus daugiau balsij tas gaus di- 
deesnę dovaną. Tegauna mūsų pa
rapija.

Atmįki, kad kostumeris balsuo
damas už parapiją nieko nenusto
ja pirkime prekių.

G. L.

, „ , buvęs So. Boston o, o
dabartinis Nonvood’o kleb. kun. 
K- Urbonavičius ir Cambridge’io 
kietį, kun. Ę. Juškaitis. Iš svie- 
tiĮkjų buvo pp. Čiuniai, prof. Ė. 
Galinis, p-lė Stašaitė (Stellą Ma
ris) iš Norwood’o, pp. Karbaus
kai, pp Zaletakai. ir daug kitų.

O; apie skanius valgius ir gėri
mus tąį ką ir-bekalbėti, tai buvo 
karališka puota.

Visi skaniai pavalgę — jaunes“ 
nieji ir senesnieji pradėjo links
mintis ir sukti, ir kiekvienas trep
sėjo kuosmagiausia už pp. Savic
kų sveikatą.

Apie 9 vai. visi palinkėję jau
navedžiams ilgiausių metų skirs
tėsi į savo namus.

' . '• ■ ■

1,7-g i *!!■.tokių šviečiančiu bakteriją reikia nedidelis jų kiekis į- leisti į mėsos sriubą. Čia jos nepaprastai greitai veisiasi ir platinasi. Sudėjus, keletu tokių bakterijų į vienų vietų jau galima gauti nemaža šviesos. Kai kas mano, kad iš bakterijų padaryta lempa turės praktinės reikšmės.

Kai prieš 500 m. ispanai nukeliavo į Ameriką, pastebėjo, kad vietiniai gyventojai gaudo šv. Jono vabalėlius ir vartoja juos kambariams apšviesti. Jie prigau- dydąvo jų daug ir tam tikram inde pakabindavo juos palubėje, kad švitėdami apšviestų tamsų kambarį.Ne maža svarbos šie vabalėliai turėjo jų šventėse ir puotose, nes niekas čia negalėjo apsieiti be kaukės, kuri buvo aplipdyta šviečiančiais vabalėliais. Tokios kaukės 
• _ ,atstodavo jiems žibintus. Be to, jie pritaisydavo keliąs dešimtis tokių vabalėlių prie lazdos galo ir šitokį prietaisų vartodavo signalams duoti naktį.

A. V. Humbolt pasakoja, 
ikad atradus Ameriką, šie va
balėliai pradėta vaitoti ir 

p-nia Zaletskienė nu- Ispanijoj, nors jų duodamo
ji šviesa buvo silpnoka. Čia 
didesni prekybiniai laivai 
visada turėdavo didesnį kie
kį šių vabalėlių, kurie tar
navo jiems kaip šviesa nak
tį, nes didesnės šviesos nega
lima buvo žibinti laive, kad 
nepastebėtų jūros plėšikai.

Šiais laikais kai kuriose 
nekultūringose tautelėse mė
ginama vartoti apsišvietimui 
pūvančius augalus, medžius.. 
Pūvančio medžio šviesa bu
vo žinoma jau gilioje seno
vėje. Kodėl medis šviečia, ži
ba, reikia atsakyti taip: švie
čia ne pats medis, bet tam 
tikri pūvančio medžio gry
beliai. Pavyzdžiui Brazili
joj toki grybeliai duoda to
kią šviesą, kuri visiškai at
stoja nedidelę lempą. Taip 
pat Australijos ir tropikų 
kraštų pūvantieji medžiai 
duoda šviesą, prie kurios jau 
galima skaityti. Šie grybe
liai nuimti nuo medžio neil
gai težiba. Todėl jų varto
jimas nėra taip patogus. 
Daug geriau vartoti švie
čiančias bakterijas, kurios 
gaunamos iš negyvų žuvų. 
Tokių bakterijų rūšių yra 
nedaug. Jos gyvena ir vei
siasi ant kai kurių žuvų nu
garos. Norint gauti daug

“L. A”

Putpele.

GAMTIŠKŲ BIČIŲ

Tikras, Tyras

BUVO CAMBRIDŽIUJE '
Bostonietės “Šv. Agnietės” 

vaidintojos ir trys broliukai Stu- 
kai muzikantai buvo nuvykę į 
Cambridge, ir ten nedėldienio va
kare išpildė visą programą Nekal
to Pras. Panelės Šv. Mot. Dr-jos 
parengtame vakare. Programas 
pavyko puikiausiai. Žmonės ste
bėjosi tokiu geru vaidinimu. Va
karą vedė vietos klebonas kun. P. 
Juškaitis, pertraukose gana indo- 
miai pakalbėdamas.

Pirm, vaidinimo, minėtos d-jos 
raštininkė- 
šivežė visus vaidintojus ir darbi
ninkus į savo namus ir “užfundi- 
no” skanią vakarienę.

MEDUS
Užtikrintas per užlaikyto jus

5 svarai..............................$1.50
60 svarų ..... 14.00 

Siunčiame per paštą.
Kreipkitės:

L. KUKUS
57 Battęry Street 

North Abington, Mass.

Vietiniai kreipkitės į “D-ko” 
Administraciją, 366 W. Broad- 
Way, South Boston, Mass.

Rep.

L B. K. SALDŽIAUSIOS tIB© 
V: J. PAŠALPINĖS DR-J08 .

VALDYBA
b *'

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E.'Seventh St, So. Borton, Maą. / 

VIce-Pirmininkas — A. Naudfclųnąą/
885 Broadway, So. Boston, Masą. ' 

Prot RaStininkas — V. TunoUuna*. '
40 Marine Rd., So, Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai
44 Glendale St, Dorchester,' Mass. 

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

Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mas& 

Draugija laiko susirinkimus kas šat
rą panedėll kiekvieno mšneslo 7JČ 
vaL vakare, pobažnytinėj ąvetajiĮ#. 
Flfth St, So. Boston, Mass.

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

<

•»

*

VEDUSIŲJŲ ARMIJA 
PADIDĖJO

Lapkričio 28 d. š. m. t. y. “Pa- 
dėkavonės dienoje” 10 vai. ryto 
Šv. Petro Lietuvių bažnyčioj, kun. 
P. Virmauskis surišo tvirtu ir ne- 
atrišamu moterystės ryšiu nenuils
tančius darbuotojus p. Vincą Sa
vicką su p-le Juze Stašaite. Jų 
liudytojais buvo p. Vincas Tarnu- 
liūnas su p-le Prane Zalėtskinte, 
Petras Bukbfa su p-le Prane Ur
bonavičiūte ir trečios poros nete
ko sužinoti, nes buvo iš toliaus at
vykę.

Nors oras buvo nuo ryto šaltas 
ir lietingas, bet žmonių priėjo pil
na bažnyčia ir kiekvienas norėjo 
atsidėkoti savo darbuotojams ir 
palinkėti ilgiausių metų. Moterys
tės Sakramentas buvo suteiktas 
laike šv. mišių kurias laikė kleb. 
kun. P. Virmauskis. Jungtuvių a- 
peigos buvo labai gražios ir pa
traukiančios. Jau teko nugirsti iš 
senesniųjų “jaunikaičių,” kurie 
rengiasi vesti vien tik dėlto, kad 
jiems labai patiko vestuvių apei
gos. O ką bekalbėti apie jaunes
nius? ,

Laike mišių bažnytinis koras 
gražiai pagiedojo, o solo pagiedo
jo p. Stasys Paura, p-lė F. Kar- 
bauskaitė ir kiti, nes Vincas yra 
ex-koristas.

Vincas yra visų mylimas ir bu
vo pavyzdingas vaikinas. Jis pri
klauso prie LDS. 1 kuopos nuo se
nų laikų ir yra gan aktualus na
rys. Priklauso prie L. Vyčių 17 
kuopos nuo pat jos suorganizavi
mo ir yra veiklus narys. Be idė
jinių organizacijų p. Savickas pri
klauso prie kelių pašalpinių drau
gijų ir beveik kievienoje užima 
valdyboje kokią nors vietą. Be 
to, jis yra pirmininkas Boston’o 
Lietuvių Dr-jų Sąryšio. Be daly
vavimo draugijose ir organizaci
jose Vincas yra labai gabus vaidi
la, ir beveik jokis teatras neįvyks
ta, kur mūsii V. Savickas nedaly
vautų. Jis ne tik dalyvauja tose 
draugijose ir kuopose, kuriose jis 
priklauso, bet kas tik j j paprašo, 
o visuomet noriai apsiima paimda
mas svarbiausią rolę.

Kaip Vincas taip ir jo sužiedo- ; 
tinė yra labai pavyzdinga lietu- i 
vaite. Nors dar nesenai atvvkus 1* < 
iš Lietuvos, bet savo gražiais pa- , 
steigimais ir malonia išvaizda ■ 

• , • i • 1spėjo patraukti daugel prie savęs. 
0 apie jos gabumus tai spręskite 
patys. Ta panelė, kuri užkariavo 
vyrišką ir gan tvirtą Vinco širdį 
yra verta pagarbos.
. Yeątuvių ppkilis |vyko paraki-, 
jos salėj 1 vai. po pietų. Susirin
ko svečių beveik pilna salė. Iš 
dvasiškių buvo mūsų kleb. kun. P.

BUVO SUNKIAI 
SUSIRGUS

Pereitą sekmadieny, buvo sun
kiai susirgęs p. M. Karbauskas, šv. 
Petro parapijos vargonininkas. 
Jis pats pareiškęs, kad smarkiai 
kovojęs su giltine. Pirmadieny 
jautėsi stipresnis.

Pasimelskime, kad Dievulis jam 
grąžintų sveikatą.

i

LIETUVIŲ MUZIKOS

KONSERVATORIJA,
Kuris įstos mokytis po Kalėdų, tai 
už mokslą mokės daug daugiau, 
negu dabar moką, kad ir senas mo
kinis. 319 E St., So. Boston, Mass.

, Mikas Petrauskas

Pirmininkas — Motiejus žioba,
539 E. 7th S t, So. Boston, Mąss.' 
Telejihone South Boston 8552-R."” 

Vice-Pirmlninkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Misa. 

Prot 'Raštininkas — Jonas Gllnecki%
5 Thomas Park, So. Boston, Masih 

Fin. Raštininkas — Matas šeikla
256 E. Nnth St, So. Boston, Masa. 

Iždininkas — Andriejus Naudtlijnas,1
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikls, S.’
7 WInfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus ka< 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, - 
parapijos salėj, 492 E. Seventt 
St., So. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOi 
PO GLOBA MOTINOS ŠVfc 

VALDYBA

Rep.
t

SUSTREIKAVĘ VAIDIN
TOJAI

Pereitą sekmadienį turėjo įvyk- 
“ Gabijos” draugijos vaidinimas 

“Prieglauda,” parašyto
ti
veikalo
komp. M. Petrausko, Lietuvių Sve
tainėje. Vaidinimas neįvykęs, nes 
du vaidintoju atsisakę dalyvauti 
dėl kilusių nesusipratimų.

Rap.

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 1348-1V. /

DANIEL J, FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

Pirmininkė — Jieva Marksieni,
625 E. 8th St., S. Boston, Masa. 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Maak 
Telephone South Boston 3422-R. 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, 
1512 Cojumbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laika 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

PARSIDUODA NAMAS
Nepaprasti Pirkimai

Nauji, modemiški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (furnacę), ehestnut ap
dirbti, craftex sienos į svarbesnius 
kambarius, elektra, shades ir t. t. 
Hobart, Avė., Totowa Borough. 
Dvi minutos nuo bus linijos. Kai
na $8,900.00. Sąlygos. Nuo gaisro 
apdrauda vieniems metams dykai. 
Statytojas kasdien tenai. Šaukite 
Hawthome 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas savininką Mr. H. 
Hagoort, 15 Hutchinson Avenue, 
Hawthorne, N. J. (G.-6)

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviškai

382 Broadway, South Boston

TeL Sonth Boston 2870
» -

Pirmininkas — Antanas Navikas,
21 Winflel<l St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Jnozas Jackevičių*,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Albinas Nevferą,
948 E. Broadway, So. Boston, Mase. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlū*,
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, Sb. Boston, Mass. 

Draugijos susirinkimai būna kas pb>
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 3 
vai. po\ pietų, parapijos salėj,’ 492 
E. Seventh S L, So. Boston. Masa.

t

PARSIDUODA
7 kambarių namas. Yra elektra, šiluma. 
2-jų karų garadžlus, didelė barnė ir 
štoms. Geroj vietoj, prie pat bažnyčios. 
Yra 19 vaisinių medžių ir l>/> lotų že
mes. Kreipkitės pas JURGIS PUIDO
KAS, 218 Ames St. MonteHp, 

(G.-10)

DYKAI NUO DUSULIO 
ŽIEMOS METU

Neišpasakytas Budas Kuris Atsirado 
Nv-o ikgclbėjimo Nuo Dusulio. Pasiiįsk 
šiandien Dfl Dykai Išbandymo Budo
Jeigu kenti nuo Dusulio kada tik Sal

ta ar drėgna: Jeigu smaugto ir kvapą 
reikia gaudyti, neužmiršk tuoj pasiųs
ti J Frontier Asthma Co., <Wl išbandy
mo bodo. Niekas nekainuoja Nėra skir-. 
tumo kur gyveni ar neturi vilties pa
sveikti, vlstiek siųsk dėl iSbandymo. 
Jeigu kad ir visą savo amiių kentė
jai ir viską bandei Ir be pasekmių ir 
nesitiki kad galėtų pngelbėti nenustok 
vilties bet siųsk Šiandien dėl dykai iš
bandymo būdo.

DYKAI IŠBANDYMO KI PONAS 
FRONTIER ASTJHMA CO., 
828.1 Frontfer Blttjr., > ,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.
PrisHųak dykai išbandymui

PARSIDUODA DIDELIS 
BIZNIS

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

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

Izidorius SAMALIS pribildino 
keletą ruimų Viktorui Cheskaus- 
kui. Padarė gerą darbą už pusę 
kainos. Kitiems būt užmokėjęs 
daugiau. Jeigu kam reikėtų ką pa
taisyti, kreipkitės pas jį. jis gyve
na po num. 14 Moore St., Cam- 
bridge, Mass. (G.-10)

GĖLIŲ PER TELEFONU
Bile Kada — Bile Kur 

Greitai—Saugiai—Tikrai 
JAMES P. THORNTON 

Member Florist Telegraph 
Delivery

108 Dorchester St., Sonth Boston 
Phone S. B. 3198—1658 

Milton 7993

LIETUVOS
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklą.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
8. Boston, Mass.

«f - •* * * SS w >

:: TRUMPI
SKAITYMĖLIAI

NAŪJA KNYGA 
Joje telpa dingiu kaip 
100 trupų pasakėčių

150 pusi, 45 centai

J«4 IrMrfŠMH, Jtan

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŽAI

Pirmininkas — Mot Vereladum,
694 E. Flfth St, So. Boston, Mase 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
125 Bowen St, Sonth Boston, Masa. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejuna<
450 E. 7th St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkfs
109 Bowen St, Sonth Boston. Masa. 

Iždininkas — Andrius Zalleckas.
150 H Street South Boston, Ma* 

Tvarkdarls — Kazys Mlkalionis,
906 E. Broadvay, So. Boston, Masa. 

Draugija laiko savo susirinkimus*' kaa 
antrą nedėldlenj kiekvieno mėnesi* 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:3O vai. po pietą. ~ 
Ateidami suslrinktman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DJOI 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Grublnakaa, 
24 Prescott Sc, Readville, M a*. 

Vlce-Pirmlnlokas — J. Markeliookt 
140 Bowen St. So. Boston, Maaa. 

Prot Raštininkas — P. Milius, 
447 E. Seventh St, So. Boston. Maav 

Fin. Raštininkas — M. Aelkis. ’ 
256 E. Nnth St. So. Boston, Masą 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St. So- Boaton, Mana. 

Maršalka — J. Zatkts,
7 VTnftald St. So. Boston. lfam 

Draugija laiko susirinkimus kaa *>» 
rą nadėMIanj kiekvieno mteMlo, BC 
num. 492 K. Seventh St, parapijai___ 492 E. Seventh St, penų 
salėj, 7th St. South Boston. Mi

BARGENAB
1‘araiduoda arba ant reudoa 689 E. 
Eigftth St.. So. Bėatone murinta na
mas. Ym 12 knmtairtų, 2 maudynė*, ir 
visi moderni Akt įtaisymai šaukite sa- 
vlnlnkę Mm. Ariadne, Som. 9131-M 
nrtm matyti gyventojus. (G.O.
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DIDŽIAUSIA DOVANA

! Reikale Kreipkitės Pas

visuomet toje pačioje vietok

WATERBURY, CONN
Gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų į- 

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

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis

“DARBININKĄ S

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

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

CLEVBLAND, OHIO
Gruodžio 11 d., 8-tą vai. vakare, 

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

■?
• • *

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

S. BARUSEVIČiUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Publle 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

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

MOSĮI LAIKRAŠTIS”

rssEaBE

• Lietuvis Dantistas

DR. S. A. 6ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet lr 
nuo G iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

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

Mano kaina vi
siems lr visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(\Vrubllauskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washmgton Street 
Nowood, Mass. 
Tel. Norvrood 1508 

MONTELLO OFFICE 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 7879-J.

Lietavys Dantistas

vakare. Seredomis nuo 9—12

VAIKŲ GYVENIMAS x 
‘ RUSIJOJ

Būriai suplyšusių murzi
nų gatvės vaikų, nepaisyda
mi policijos, žmones užkabi’ 
Ųėja. Dažnai moterims į 

lįsas įsikimbarį? šaukia: 
ešgn tu rėksi, aš įkąsiu

tau” ir nepaleidžia tol, kol 
ylą nors gauna. Velykų nak-

• <§es metu yra visiškai pa
vojinga -vienam kur nors ,ęi-

* ti. Staiga tave apipuola ke-
•‘♦'T • X t

frįr?-

X
lėtas vaikų už skvermi trau- 
Įda, kiti pagriebę skrybėlę 
Į dulkes sutrempia.
L. Rusų rašytoja Vera Im- 
ber apleistųjų vaikų gvveni- 
šią taip charakterizuoja: 
“Būriais susitelkę skarma- 
luotr jie sėdi gatvėse. Ren
kasi ant žemės numestus 

' dar. nebaigtus rūkyti eiga-
retus ir juos rūko, kiti kor
tuoja. Jie išblyškę, alkani 
ligoniai, jie vagys; susivė
lę geria actą, uosto kokai- 
ną. Temstant jie pranyks
ta, sulenda į vagonus ir čia 
ant viens kito suvirtę, mie
ga.”
...Yra kelios vaikų prieglau- 

dos. Bet, deja, šios prie
glaudos ir jų gyventojai ga
lima palyginti su vasaros 
metu tvora aptvertais gyvu
lėliais. A. Kalina, našlai
čių vyriausia globėja sutei
kia tokių žinių: “Viename 
užtvare yra 33 vaikai. Jų 8
dar turi tėvą ir motina,- 14

Diusseldorfe, vakarinėje 
Vokietijoje, atsirado nežino
mas žmogžudis, kurs per de- 
vynius mėnesius nužudęs de- 
vynius žmones ir dvyliką 
sunkiai sužeidė. Rodos, jis 
užpuldinėja tik moteris. Vie
nas jis papjauna, kitas kūjų 
pridaužia, o kitas virve pa
smaugia. Stebėtina, jog jis

tikiu našlaičių, vienas žydu
kas tikras internaciona
listas, apie kitus sunku kąs 
pors pasakyti.” 1927 m. 
“Trud-’\taip rašo: “Gatvės 
vaikų 3-7 metų yra 15 proc. 
8—13 m. — 57 proc., 14—16 
m. 20 proc., likusioji da- vo aukas užpuldinėja veik 
iie. * . ... «. . *Jis—dar vyresnio amžiaus^' 

, ^Šiptfeisaus reiškinio prie
žastis norima^ primesti dą,- 
d^iajai^. kafcui, revoliucijos 
ir bado metams.

Švietimo literatūra mar- 
guote marguoja įvairiomis 
vaiku gyvenimo karikatūro- *■ :%.*** ’ 
mis. Vieni autoriai iš šio 
liūdno reiškinio gražiai’ pa
sišaipo, kitiems visai nei šil
ta, nei šalta. Tačiau kas
kart atsiranda vis daugiau 
pedagogų ir šiaip žmonių, 
kurie su pasišventimu, sto
ja į kovą ir, be abejo, tik 
jie išgelbės Rusi jų iš ban
kroto. Statistikos daviniai 
jų darbo pasisekimą aiškiai 
įrodo: 1921—23 m. neaprū
pintų vaikų buvo apie 8 mi
lijonai, o 1926—27 jau tik 
apie 400.000. Vis dėlto rei
kia apgailestauti, kad da
bartinis jaunimo auklėjimas 
Sovietuose yra nenormalus, 
suskilęs į dvi sroves: vieni 
nori pilnutinio auklėjimo, 
kiti su S. Lilina šaukia: 
“Vaikai turi būti išauklėti 
tikrai 'gerais komunistais.” 

“Rytas”

. ~ F 1 1 ■ ■ ------ —

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

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

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

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

KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di- 
dfelį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

je.K Prieš keletą dienų jis 
nužudė penkių metų mergai
tę.' Žudo jis jas ne apiplėši
mo tikslu, bet, matomai, kad 
moteris žudyti jam patinka. 
Tai turbūt koks keistas4šsi- 
gimėlis. Ne tik policija ne
gali jo sugauti, bet jis taip 
gudriai “dirba,’’ kad jai iki- 
šiol nepasisekė, net sužinoti, 
kas tas žmonių pjovėjas yra. 
JoĮ'gaudyti sukviesta septy
nios dešimtįs'policininkų.

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
gruodžio 6, 7:30 vai. vak., Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas-susirinkimas įvyks penktadie
ny, gruodžio 6 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. - Valdyba

TeL So. Boston 0506-W.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
gruod. 8, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 3 d.,<$v. Roko svetainė
je. Visi nariai'prašomi ateiti į Šį 
susirinkimą“ ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

• Valdyba

A. (.KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
nuo 1:30—6 ir nuo 6:d0—9

vai. dieną. Subatomis nuo 9
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9
iki 12- (pagal sutarti).

— Kaip tamsta patekai čia? — 
Gausia kalėjimo viršininkas nau
jai atvykusi kalinį.

— Konkurencija mane prie to 
jrivedė I — atsako kalinys.

; — Kaip, konkurencija? — Ko
šia konkurencija?

— Mat, aš gaminau lygiai to
kius pat pinigus, ką ir valstybė.” 

“M. R.”

MOKYKLOJE
Mokytojas: Ką man gali pasa

kyti apie dangaus kūnus?
Mokinys: Ponas mokytojau, 

danguje kūnų nėra. Ten gyvena 
tik vienos dūšios. “P-lis”

MILIJONIERIUS MIRĖ
' IŠ BADO

Mieste Paima, Ispanijai 
priklausančiose Balearų sa
lo, mirė iš bado vokietis 
Bernstein. Pakviesti ’ ap
žiūrėti lavoną gydytojai mi
rusio rūbuose rado belgu 
vertybės popierių milijono 
frankų sumai ir 10,000 dole
rių grynais pinigais. Piitr^ 
gus ir popierius Bemstei- 
nas visuomet nešiodavo įsiū
tus švarke. Jis buvo taip 
šykštus, kad valgydavo tik 
vieną kartą per dieną duo
nos su marmeladu.

“M. R”

PAPARČIO ŽIEDAS
Tarp daugelio žolynų girioje ir 

balose galima sutikti vieną labai 
gražiai žalią papartį (angliškai 
“fem”). Šitas žolynas žydi tik
tai sykį — dvyliktą valandą šv. 
Jono naktį. Jeigu žmogus nuski
rta šitą žiedą, jisai viską žino. — 
Vieną kartą naktigoninkai praga
nė, savo arklius. Atsikėlę labai 
nusigando; bet vienas iš jų nei iš 
šio nei iš to sako: “Aš žinau kur 
mūsij arkliai. Eiva juos parsives-

\

ti.” Visi nusiskubino paskui jį. 
Jiems greitai beeinant, visi nusi
ėmė savo klumpes, kad lengviau 
būtų eiti. Tuo pačiu laiku papar
čio žiedas, kuris buvo įpuolęs į 
vieno vaikino klumpę, kuris žino
jo kur yra jų arkliai, išpuolė. 
Vargšas vaikinas užmiršo kur yra 
jų arkliai ir arklių nerado.

P?.-artis

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

vvks gruodžio 8 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

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

mas įvyks trečiadieny, gruodžio 4 
d., 7 vai. vakare^ bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti Valdyba

BALTIMORL, MD.
Gruodžio 8 dieną, sekmadieny, 

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

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

kimas įvyks sausio 5 dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

/

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

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

Adresas: Lietuva,' Kau
nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Admfnistrartja.

y TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNY6|

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeltaie____________$L25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais—_________ $1.75

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_____:____ $1.25
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais _______________________________ .50

Visus užsakymus sioskite sekančiu adresu:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

866 West Broadvav South Boston, Mau.

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
bęsTigrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigu*,

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

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

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

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

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks gruodžio 8 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles. x

Valdyba

L. 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio 15, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 5 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti,’ 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M^Songaila

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

mas įvyks sausio 5 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

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 5 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojans po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

vra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

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

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

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

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

DARBININKO" SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

__ “DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

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

susirinkimas įvyks sekmadieny 
gruodžiu 15 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki 
me gražų pavyzdį kitiems.

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

sekmadieny, gruodžio 15 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prb 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les.

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

375 Dorchester St., So. Boston. 
Tel." S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Mllton 2952.

DR. GRADY 
•■SPECIALISTAS 

Pabaigęs N. Y. nnlverslty mediką- 
lišką kolegiją; buvę* gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gą j OutPatient S tart Lovellio II- 
jonlnSe. Daktaras Miesto Dlapen- 
aary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikai lAkaasgaatainuo 
tojaa dėl Metropolitan Ltfe Ina.; 
Loveli YMCA. Gym.; A. O. Fore*- 
ten of America. Valandos: Antr., 
Ketv., Seėtad. 10 Iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
827 Tremont St Patarimai dykai.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER
(KASPARAVIČIUS)’

511 Brodaway, So. Boston 
i. O f šio valandas:

nno 9 iki 12 ryte Ir nno 2:30 iki 5 
Lr nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais lr ne- 
dfildleniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

VLADAS P. MIKŠA
Church St., Lowell, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinu "erai ir ne
brangiai. Patarnauju dčl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

LAIDOJIMUS

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
- Graborius lr Balsamuotojas 
m ir 648 Oambritfcs Btmt 

Cambridge, Mus.
Telephone Unhrenhy 8831-W




