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' *---- —ROMA. — Šventoji Kar
dinolų Kolegija nutarė į- 
teikti Šv. Tėvui dovana — 
vyskupišką kiyžių.

Dovana Bus Įteikta susi
rinkimo dienoje gniodžio 16 
d- .

Paskelbus L. D. S. narių liūs, nieko neveikiančius, iš 
ir “Darbininko” prenume
ratorių vajų susilaukėme iš

- visur pritarimo ir linkėjimų. 
Keletą kuopų ir keliolika 
narių jau atsišaukė.

Dienraštis “Draugas” a- 
pie mūsų vajų šiaip atsilie
pė:

“Kaip L. D. S. yra rem
tina organizacija, taip ir jos. 
organas ‘ ‘ Darbininkas ’ - pri- 
valėtų lankyti kiekvieno lie
tuvio darbininko namus.

Linkime vajaus vedėjams 
gražaus pasisekimo, o vi
siems lietuviams katalikams 
patariame rašytis* į L. D. S. 
ir užsiprenumenroti turinin
gą, du kart Į savaitę išeinan
tį laikraštį ‘Darbininką.’ ”

Ačiū už prielankumą ir 
linkėjimus.

Kuopų ir narių pasižadė
jusių darbuotis dar neskelb
sime, bet palauksime dau
giau ir tada paleisime šūvį 
kaip iš šimto kanuolių, kad 
sudrebintu visą išeiviją ir 
kad prikeltų . visus miega-

 . ■ - 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ĮSIKŪRIMO DIENA

Lapkričio 23 d. Lietuvoje 
minėjo kariuomenės Įsikūri
mo sukaktuves. Tą dieną 
1918 m. Vilniuje buvo išleis
tas pirmas Įsakymas apie 
Lietuvos kariuomenės orga
nizavimą.

Kaune paminėta labai iš
kilmingai.

SUSEKĖ KOMUNISTUS

Kaunas. — Šiomis dieno
mis Šiauliuose policija suse
kė slaptą- komunistų raiko
mo komiteto susirinkimą. 
Rasta svarbių dokumentų ir 
komunistiškų atsišaukimų. 
Visi suimti komunistai—žy
dai.
BUS STATOMI KAUNO PAŠTUI 

NAUJI DIDELI RŪMAI

Ministerių kabinetas pri
ėmė inž. Vizbaro naujų Kau
no Pašto Įstaigos rūmų pro
jektą, kurie bus statomi a- 
teinantį pavasarį prie Lais
vės Alėjos ir kaštuos apie 
pusantro milijono litų.

5 ASMENYS ŽUVO GAZO 
EKSPLIOZIJOJ

Z I -------- -----------

PITTSDURGH, Pa. - 
Munhall pašto, name Įvyko 
smarkus besisunkiančio ga- 
zo sprogimas. 5 asmenys 
užmušta ir 30 sužeista. Paš
to namas taipgi apdrasky
tas. Nuostolių daug.

miego.
Dabar “Darbininko” pre

numeratos kaina numažin
ta.

Metams ..............$4.00 '
Pusei metų.........$2.00
Trims mėnesiams $1.00
Jeigu kas negali perskai

tyti dviejų numerių kas sa
vaitę tai gali užsisakyti tik 
savaitinį “Darbininką.”

Kaina metams.... $2.00 
Pusei metų .........$1.00
3 mėnesiams.............. 50
“Darbininkas” eina į Lie

tuvą ir Į kitas užsienio ša
lis. Prenumeratos ‘kaina:

Metams.................$5.00
Pusei metų ..........$2.50
3 mėnesiams......... $1.25
Kas nori įsitaisyti gražų 

knygynėlį, tai pridekite prie 
prenumeratos 50c. ir gausta 
te knygų už vieną dolerį. 
Knygas pasirinkite iš “Dar
bininko” knygyno katalo
go.

L. D. S. nariai.
L. D. S. nariais gali būti 

kiekvienas praktikuojantis 
katalikas. Įstojimo mokes
tis 50c., mėnesinė 35c. Už 
tą mokestį gauna organą 
“Darbininką.”

Vajaus metu nariai pri
imami be įstojimo mokes- 
ties. Naudokitės proga.

LDS. nariai ir “Darbi
ninko” prenumeratoriai tu
rėtų stoti į šį kilnų spaudos 
platinimo darbą.

Pasidarbavusiems nariams 
ir prenumeratoriams duosi
me dovanas.

Pereitą savaitę atnaujino 
ir užsirašė “Darbininką” 
šie: Kun. M. J. Kazėnas 
(Pittsburgh, Pa), Šv. Jono 
Dr-ja (Canada), W. Morkis 
(Brighton), A. Muzik 
(Haverhill, Mass), M. Poš- 
kevičienė (Athol, Mass). A. 
Masaitis (Westfielcl, Mass.), 
P. Kiburis (Dorchester).

Jau tik dvi 
Šv. Kalėdų, 
pirkimo laikas. Nemėtykite 
pinigų mažmožiams.- Geriau
sia dovana tai laikraštis 
“Darbininkas.” Užsiprenu
meruok sau ir savo gimi- 

I nėms, tai turėsi sau naudą 
ir ją padarysi kitiems.

Dabar laikas tą padaryti.
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KABINETAS SUGRIUVO
VARŠUVA.—Gruodžio 5 

d. susirinko Lenkijos Sei
mas. Seimo pirmininkas Dja- 
šynski atidarė seimą ir pa
sakė karštą prakalbą. Jis 
savo kalboje reiškė valdžiai: 
kaipir nepasitikėjimą, bet 
apie Pilsudskio manievrus 
mažai teprisiminė, nes žino
jo, kad bus Įnešta nepasiti
kėjimo rezoliucija.

Seimas gniodžio 6 d. 246 
balsais prieš 120 priėmė ne
pasitikėjimo valdžia rezoliu
ciją.

Po to, ministeris pirmi
ninkas S\vitalski atsistaty
dino su visais ministeriais.

Prez. Mosčioki atsistaty
dinimą priėmė, bet ministe- 
rius paliko eiti pareigas iki 
susidarys naujas kabinetas.

JAPONIJOJ TEISIAMI
825 BOLŠEVIKAI

Žinios iš Japonijos prane
ša, kad šiomis dienomis pra
dėta Japonijoj byla prieš- 
825 komunistus, kurie kalti
nami dėl priešvalstybinių 
darbų.

z

Policija susekė, kad tarp 
slaptai komunistų organiza
cijų pasidarbuota 20 in- 
struktokių, atsiųstų iš Mas
kvos, kurie ten. vra baigę 
tam tikrus komunistinio pa
sidarbavimo arba agitacijos 
kursus.

NANKINGE PASKELBTAS 
KARO STOVIS .

SHANGHAI.—Nankinge 
dar vis tebeina savitarpiniai 
mūšiai kariuomenėje. Dide
lė dalis kariuomenės kelia 
maištus prieš valdžią.

Valdžia paskelbė karo sto
vi.
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savaitės iki 
Tai dovanų

KINIJJ&PREZIDENTAS 
ATLYDINA
-*

TOKYO. — Iš Nankingo 
praneša, kad, Kinijos tary
bos prezidentas gen. Chiang 
Kai-shek atąstatvdinąs.

i į

ROMA, gruodžio 8. — I- 
talijos valdžia siųš į Lon- 
don’o penkių valstijų laivy
no konferenciją savo dele
gaciją. Ta konferencija į- 
vyks ateinantį mėnesi. Iš
rinktieji yra šie:, užsienių 
reikalų ministeris Grandi, 
admirolas Siriani, Laivyno 
ministeris; admirolas. Ac^ 
tion, kuris dalyvavo ^Vash- 
ington’e laivyno konferenci
joje, ir ambasadorius Bor- 
danaro, kuris gyvena Lon
done. Taipgi paskirta 
lėtas Įžymių patarėjų.

ke-

LATVIJOS LIETUVIAI
JUNGIASI

Šiomis -dienomis Rygoje 
šaukiamas Latvijos lietuvių 
organizacijų atstovų pasita- 

■»

rimas, kuriame bus svarsto
mas bendro Įįętuvių organi
zacijų centrui Įkūrimas. Iki . . Z ,
šiol Latvijos-lietuviai tokio 
jungiančio centro neturėjo.

23 ŽUVO PER AUDRAS
. BRITANIJOJ

ĮONDONAS. — Šiomis 
dienomis siautė baisi audra 
Brrtų salose, Lamanše ir At
lanto pakraščiuose. 23 as
menys žuvo ir daug sužeis
ta.

ą ‘
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NEVV YQRįK; gruodžio 8. 
— Amerikos Žydų Kongre-' 
se išnešta' rezoliucija pa
smerkti sovietų persekioji
mus žydų. “Mes nebegali
me ilgiau tylėti nepaskelbę 
pasauliui tikrų faktų apie 
Sovietų žiaurų spaudimą 
žydų. Kapinės draskomos, 
rabinai ir moksleiviai' per
sekiojami, zionistai ištre
miami ir varomi į kalėjimus. 
Žydai, niekad taip nebuvo 
spaudžiami kaip dabar Ru
sijoje ir mes negalime tylė
ti. Mes turime Amerikai 
paskelbti tikrus faktus.”

BESEDOVSKIO BYLA 
MASKVOJE

Pabėgusiam iš Sov. Rusi
jos atstovybės ir dabar ten 
tebegyvenančiam Besedovs- 
kiui Maskvos teismas iškėlė 
bvla už 15 tūkstančiu dole- V 4 4.

rių pasisavinimą ir isaikvo- 
jimąį Besedovskis, žinoma, 
kaltinimus neigia ir važiuo
ti į Maskvą atsisakė. Dėl to 
byla bus nagrinėjama šios 
ga-vaitės pabaigoje be jo; jis 
bus nuteistas-už akių.

PLEČKAITININKŲ ĮSTATYMO 
PAKEITIMAS

Kaunas. — Paskutiniame 
“Vyr. Žinių” n-ry yra įdė
tas plečkaitininkų įstatymo 
pakeitimas, pagal kurį pleč
kaitininkų veikimo dalyviai 
gali būti atiduodami Ka
riuomenės teismui. Anksčiau 
jų bylos eidavo tik karo lau
ko teisman.

LIETUVOS OPERA VYKS
Į RYGĄ

Kaunas. — Greitu laiku Į 
Rygą gastrolėms išvyksta 
mūsų opera. Numauna pa
statyti operos “Dubrovskis” 
ir “Miniom”

z

SUSIKŪLĖ DU LENKU 
KARO ORLAIVIU

žuvo 4 lakūnai.

VARŠUVA. Gruodžio
d. Lvovo apylinkėse bele- 

kiodami ore susidaužė du 
lenkui karo orlaiviu. Nelai-. 
mėje žuvo keturi lakūnai.

8

DIDELĖ KOMUNISTŲ PARTI
JOS SUIRUTĖ SSSR.

Maskva. — Rusų komunis
tų partijos eentralinis ko
mitetas pateikė Sovietų ko
misarų tarybos pirmininkui 
Rikovui pranešimą, kuriuo 
|kritikuojama dabartinė po
litika ūkininkų atžvilgiu. 
Pareiškime pasakoma, kad 
dabartinė Sovietų Rusijos 
politika reiškia militariškai 
feodalinį ūkininkų eksploa
tavimą ir gali sukelti sun
kiausių politinių komplika
cijų.

Sovietų spauda pakartojo 
kai kurių mažesnių partijos 
narių kalbas, tačiau Visiškai 
nutylėjo Bucharino, Toms- 
kio ir Rikovo pareiškimus. 
Kaip žinoma, Bucharinas 
pašalintas iš komunistų par
tijos politinio biuro, netru
kus jis bus pašalintas ir iš nvs, daug sužeistų, 
partijos. Tomskis ir Riko- 
vas gavo pastabas ir buvo 'siųsti dar daugiau ginkluotų 
įspėti ateičiai, b.*f • ' marininkų." •’

KARALIAUS IR KUNIGAIK
ŠČIO NEBUS

Anot “L. Ž.” pranešimą 
apie marš. Pilsudskio planą 
pasiskelbti Lenkijos kara
lium ir didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu Varšuvos val
dininkas p. Holoyko pava
dinęs kvailybėmis. Kažin, 
kodėl apie tai Vilniaus mo- 
narchistų organas “Slovvo” 
nė pusės žodžio digšiol ne
išsitarė, nors p. Holovko’s 
pasikalbėjimą Rygoje pa
kartojo.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
HAITI SALOJE

KARALIUS l 
VATIKANĄ7 W 

________ ___ ■ -

f RYMAS, gruodžio 8. — 
talijos karalius Viktoriu^ 
Emanuelis, kuris praei^ 
ketvirtadieny aplankė. 
piečių Pijų XI, vėl neĮUŽtlį 
go privatiškai vyks į Vati
kaną, kad aplankyti mua^ 
jų. Karalius labai myli mes 
ną. s

u *30
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LIETUVOS VALDŽIA 
REMIA STREIKUS 

MOKYKLOSE
♦

KAUNAS. — Staiga 
Utenos Katalikų Veikimo 
Centras ir Švietimo ministe
rija gavo žinių, kad “Sau
lės” gimnazijos mokiniai 
sustreikavę.

Streiko priežastis tirti i 
Uteną skubiai buvo išvykę 
K. V. C. vyr. pirmininkas 
ir<'“ Saulėscentro valdy
bos , vice-pirmininkas.

Patyrinėję rado, kad strei
ką suorganizavo “nežinomi” 
(suprask, žinomi Red.) pa
šaliniai asmens šalia gim
nazijos ir kad mokiniai su 
mokytojais gražiai sugyve
no. Kai kurie mokiniai ne
norėjusieji streikuoti, buvo 
grasinimais verčiami strei
kuoti. Mokiniai mokesti 
jau buvo sumokėjų ir dėl jo 
jokių reikalavimų gimnazi
jos vadovybei nebuvo statę. 
Dėl to ir streikas iš gimna
zijos vadovybės ar mokyto
jų kaltės kilti negalėjo.Kaip 
vėliausios žinios praneša, 
valdžia Utenos “Saulės” 
gimnaziją uždare ir steigia 
jos vietoj valstybinę gimna- 
zi ją- .

Išeina, kad streiką ar tik 
ne pati valdžia bus organi
zavus? Jeigu ne, tai koks 
reikalas buvo uždaryti gim
naziją ?

Uždarė dėl streiko. Strei
ką organizavo ne mokiniai, 
bet teroristai ir jų valdžia 
nekliudė, nes aišku, kad jie 
veikė su valdžios žinia. Gim
naziją uždarė dėlto, kad ji 
katalikiška ir kad joje au
klėjami tautos vadai. Va
dinasi katalikiškoje Lietuvo
je nėra vietos kataliku mo- 
kykloms. Tai skaudus įžei
dimas katalikų.

“Saulės” gimnazija Kau
ne, Utenoj ir kitur pastatyta 
daugiausia amerikiečių pini
gais. Valdžia uždarydama 
tą gimnaziją skaudžiai Įžei
džia ir Amerikos lietuvius.

• v
1S

AVA^HINGTONį©! C.— 
Haiti šalti prieplaulvdsė’su- 
streikįtyo i ruo-
džio 7 d. kilo, riaušės tarp 
skebų i r'streikierių. Riauši
ninkus malšinti pašaukta 
marininkai. Žuvo 5 asme-

Prez'. Hoover įsake pa-

V •

WASHINGTON,'D. C.-4'1 
Pereitą savaitę pasibaigė“! 
prez. Hooverio konferenei*^ 
ja su įžymiais didžiųjų biz*| 
nių vedėjais. Toje konfOrg 
rencijoje išrinkta 40 žmo*_> 
nių, iš kuriu bus sudaryta;* 
taryba prižiūrėti biznius. -O* * ■1 tfeiSM
• Prez. Hoover, matyt, tilO 
rai nori palaikyti šaly “pr0*| 
sperity.” ;

STIMSON’4
SOVIETAI KRITIKUOJA!

MASKVA^gniodžio 8. — |
Valdžios laikraštis “Izvesti- i 
ja” smarkiai kritikuoja J 
Jungtinių Valstijų sekreto- J 
riaus Stimsono paaiškinimą j 
apie savo siųstąją notą. Lai-! 
kraštis labiausia smarkia 
Stimsono pasakymą, jog‘jis 
pasiuntęs notą 3 dienas:!- "■ ' . .J 
prieš Sovietų derybas su Ki- 
n i ja. • ....Jį

‘ ‘ M es n orime pri minti,’’^ 
“Izvestija” rašo, “Jungti-’] 
nių Valstijų vadui, jog | 
Mukden’as su Maskva pra-^ j 
dėjo derybas lapkr. 27 ir jas j 
paskelbė lapkr. 28 d., tai bu
vo dvi dienos pirm negu A- J 
merika siuntė notą. -

“Mes atkartojame, jog1 j 
Jungtinių Valstijų valdžia, *j 
arba neužtektinai buvo in
formuota arba neteisingaų 
ir jos toks įsikišimas yra 
“neprieteliškas” ir Stimso* | 
no

ŽEMĖS REFORMA 
LIETUVOJE

aiškinimai nepateisinai j
f _ 'J 

v • 3

ii

Kaunas. Prezidentas pa
sirašė naują žemės reformos J 
Įstatymo pakeitimą, kuriuo . 
Lietuvoje leidžiama žemeš 
turėti vienose rankose 
hektarų vieton 80^ kaip buto 
semito leista. y v 1
------------- --------

Nauji Lietuvos Konsulatai
‘ ilkatstovybių skaičių, je eilėje numatoma ĮstėigH atstovybę Švedijoje ir konsulatus Pietų Afrikoje, Kana* doje ir kituose kraštu kur dar konsulatų nėra.

Kaunas. — Užsienių rei
kalų ministerija, norėdama 
apsaugoti užsieniuose gyve
nančių Lietuvos“piliečių rei
kalus. nutarė padidinti mūsų

• f

• /
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Lietuvos MIŠKAI

padidinti

uoto j e

komedijos po 1 ak

Drama 4-rių ak-

:alo įdomūs nuotikiai k e- 
per. įvairius kraštus.

ĮVAIRIOS KNYGO8
Apie Katalikų Tikybos Tik- 

jos

BENEKAINIAI. ši pa
rapija yra mišri, bet pamal
dos bažnyčioje vien lenkiš
kai. Kodėl .taip iki šiolei 
skriaudžiami lietuviai, .sup
ki! pasakyti. Ar neįtikėtų

' j STATYS TIK MŪRINES 
’**• 'r''' bažnyčias
Kaunas. Tarp kitu įstatymų vidaus reikalų ministerija ruošia ir naujo statybos įstatymo projektą. Šiuo

So. Boston, Mass.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas
HDAU1C1DIH

GIEDRAIČIAI, Ukmer
gės apskr. Giedraičių ran
kinė pieninė šiais jmetais bu
vo sustojusi, bet liepos mė
nesį vėl atsigavo. Dabar ji 
dirba pusėtinai. Kiekvieną 
dieną pieninei pristatoma a- 
pie 300 litrų pieno. Netur
tingiems vietos ūkininkams 
pieninė suteikia didelę pa
ramą. nes pieno statytojai 
gauna vieim-antrą lituką net 
tada, kai būva pati tuštuma.

stovai, kurie vienbalsiai nutarė aktyviai dalyvauti D. L. K. Vytauto jubiliejaus 
minėjime ir, Šventės darbams atlikti, išrinko iš 5 ašmenų komitetą.- ! ‘ iKomitetas pareigoms pasidalino taip: pirm. Ig. Brazdžiūnas, vice-pirm. kun. Ant. Grigaliūnas, ižd. Dr. j. Maciūnas, sekret. T. Šidiškis, laisvas narys O. No- rušvtė.

ĮSTEIGTAS VYTAUTO KATA
LIKIŠKŲ MOKYKLŲ 

FONDAS
Kaunas. — J. E. Panevė

žio vyskupas Paltarokas iš
leido vyskupijos kunigams 
ir tikintiems raštą, kuriuo 
Vytauto Didžiojo mirties 
500 metų sukaktuvėms pa
minėti Įsteigiamas “Vytau
to katalikiškųjų mokyklų 
fondas.” Šiam fondui, be 
kitų aukų, sudaryti paskir
ta kasmet Panevėžio vysku
pijos bažnyčiose rinkliava 
w. Panelės Į dangų ėmimu 
šventėje. Fondo komltetan 
.pąskirtą kaivP. Šidlauskas, 
p. Ladygienė ir Dr. A. Mit
rius.

PVniini fOĮnno reomatizmo, ran- 
U I UUULtuI klJ’ krlltir^s. ir 

strėnų skaudėjimo, 
kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių kaip Einik. Mostj ir šaknis 
galima gauti visur arba pas išradėjų 
Z. A. Einik Co.. City Hill St, Unfon 
City. 'Conn.

Kentėjau ilgą laiką nuo vienos ligos 
ir niėkas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės, tad ir kitam j>at»rin. S. Bnlk. 5ew 
York City.

SEK VESTU ATORIAI 
VAGIA

Nesenai Vilniaus magis
trato sekvestratorius’ Kocha- 
novskis prisisąyinęs 5000 iš 
žmonių surinktų pinigų iš
dūmė niekieno nesulaikytas. 
Dabar vėl šiomis dienomis 
Naujos Vileikos magistrato 
sek vest ratorius A. Giedroje 
su geroka pinigų suma irgi 
prapuolė be žinios.

NUKAUTAS MARIAMPOLĖS 
MIŠKŲ URĖDAS ST. 

ANULIS

Iš Mariampolės praneša
ma, kad spalių 25 d. Ma
riampolės. miškų urėdijoj 
(Liudvinavo valsč.), Bukš- 
tos dvare nežinomas pikta- 
daris revolverio šūviu, pro 
langą nukovė Mariampolės 
miškų urėdą Stasį Januli, 
27 nū. amžiaus.

Velionis tą vakarą rašti
nėj dirbo vienas ir ruošėsi 
spalių mėn. 26 d. tarnybos 
reikalais vykti i Kauną.

Šūvis paleistas iš arti ir 
kaip matyti, tas padaryta iš 
keršto, nes velionis buvo 
griežtas, 1x4 teisingas tar
nyboj.

Kvota vedama ir dedamos 
pastangos sugauti žmogžudį.

NAUJAS TILTAS
Kaunas. Šiomis dienomis specialė plentų įr vandens kelių valdybos komisija iš-> bandė ir priėmė naujai pastatytą Saločių tiltą per Mūšos upę. Tiltas geležinis, ant betoninių paramų, 110; metrų ilgio. Pažymėtina, 

kad šis tiltas yra pirmas 
Lietuvoje, kuriąm fermos 
buvo pagamintos ne užsieny, 
bet Lietuvoje, br. Šmidtų 
dirbtuvėse. Saločių vals
čiaus gyventojų prisidėjimo 
prie tilto statybos dėka, jis 
tekainavo apie 330 tūkstan
čių litų.

i ■ • ---------------------

LEISTA DVI MOKYKLOS
• Vilnius. — Lapkričio 13 
d; “Rytas” gavo koncesijas 
I .ydos apskrit ies mokyk
loms: Pelsoje ir Pavalakeje. 
Mokytoj is p-lė Nedzeckaite 
ir p-lė Vilčinskaitė patvir
tintos. Prašymai buvę pa
duoti pavasarį.

‘‘Pavasaris” dMiuriį-lietuvj iš 
auklės doru, ki Ir, oncrglhgu, sn 
žini$|n:,’ą»T^iV^t$?Tfdhku.' 

y u- tflrt.rjjA '
Vytautas Didvsui pats tokiu bu 

vo ir tokiais nori matyti visus a 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit, 
Kaunas, p. d. 88.

MEŠKUIČIAI, Šiaulių 
apskr. Vietos šaulių būrys 
nors nedidelis, bet pasižymi 
veiklumu. Jis įsisteigė or
kestrą, sumokėdamas už in
strumentus 800 litų. Stato
mam Meškuičiuose žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
minklui būrts paaukojo iš 
savo kasos 500 litų.

Sekančiais metais šis bū- 
yi .šyestj sąyo~i%-
kūrimo 10 metu sukaktuves.

NEKALTAI 16 MĖNESIŲ . 
KALĖJIME

Vilniaus apygardos teis
mas nagrinėjo dviejų Šven
čionių apskr., Jankaučiznos 
kaime gyventojų — lietuvių 
Kazio Purvinio ir Račinsko 
bylą dėl plečlraitininko Ke- 
džio išnykimo. Teismo abu
du išteisinti. lieja, abiem 
teko išsėdėti po 16 mėnesiui 
iki teismo.

jomis ir tik 2,300 eigulių. Taigi, urėdijų ir gininkijų plotai būtų sumažinti, o eigulių

Kas ugdytą Jumyse Broliai-UŽJurie- 
fiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikyti? patriotizmu ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieš Didijj Karę pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

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

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu.” parašyk laiškų šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampole, Lithuania, — 
gausi vienų n-r| susipažinimui nemo
kantįjį, o susipažinęs daugiau su Juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šaltinio” Administracija

Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge- 1 
los iš savo raštą, surinktų iš įvai
rių laikrašėių, ir prašau man pa-i. 
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu,pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki- < 
nį mano-eilėraščių, apysakaičių ir : 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. VaikaaM’knygolių : 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, ' 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių, buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti mau knygeles iš- i 
leisti, ir kas nori padėti—prašau išguldė P. B. 
pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu: Rašytojui Arijui (Leonui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania.

t MS.-’SO) ’ . .

Skaitytojai pamena, kaip' 
daug buvo kilę kalbų apie 
meteorą, kurs būk nukritęs 
Lietuvoje šių metų vasario 
9 diena. Tada “Musu Rv- *. *- •. 
tojaus” redakcija paskelbė, 
kad duos 100 litų premiją 
tani, kas pirmas suras ir 
praneš apie nukritusį dan
gaus svečią — meteorą, Da- i ... -
bar paaiškėjo, kad meteorąs, 
tikrai nukrito Lietuvoje, 
tiktai mažais gabalėliais, nes 
meteoras dar ore sprogo ir 
suskilo.

Š. in. rugsėjo mėn.. 1 d. p. 
P. Speičys įteikė man, Geo
fizikos Kabineto vedėjui, 
ūfėtėbrb gabalu •‘TSfirtik- 
ra Matemat.-Gamtos Fakul
teto komisija ištyrė jį ir pri
pažino, kad tai yra vienas 
meteorito šeimynos, nukri- 
tusios š. m. vasario mėn. 9 
d. 0 vai. 45 min. Ponas P. 
Sfieičys pirmutinis yra pri
statęs ieškomųjų meteoritų 
gabalėlį, vėliau pasinaudo
jus jo nurodmais, surasta ir 
daugiau. Kritimo, vieta — 
Andrioniško vaisė., Padvar- 
n inkų kaimas (Mindrupio 
pievos).

Doc. K. Šleževičius, 
kabineto vedėjas.

(P. S pečiui redakcija iš
mokėjo žadėtą 100 litų pre
miją).

ir«Wi" i ■iklMi į...
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KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogų <1yka1, iš ku
rio pasirtokske visokių. 4

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST., DEPT. D 

SOUTH BOSTON, MASS.

DR. VINCO KUDIRKOS 
SUKAKTUVĖS KAUNE

Lapkričio 16 d. 15 vai. 30 
min. Karo Muziejuj vėlia
vos nuleidimo ceremonijos 
metu buvo atiduota pagar
ba dr. Kudirkos atminimui.

Tą pat dieną 19 vai. 30 m. 
Lietuvos Karininkų Ramo
vėj sukaktuvėms paminėti 
paskaitas laikė kan. Tumas 
ir muzikas p. Žadeika. Be 
to, buvo skaitomi dr. Vinco 
Kudirkos kūriniai ir išpil
dytos jo kompozicijos.

BLUSOS VIRTO MINTAUTAS
Bu Kaunas. — “N. E.” rašo, 
sOiad Vld. reik. min. skelbia 
grasinai, kad Min. kab. leido 

aviacijos Įeit, Kaziui Blusai 
Upakęisti pavardę ir vadintis 
ĮMintautū.

—----------
ŠA GRAŽINAMA BAŽNYČIA

-Subačiaus klebono rūpes- 
. čių jau pagražinta paveiks

imais presbiterija, o iki pava- 
spėjama, jau bus baig

sią gražinti ir visa Subačiaus

“DARBININKAS”
366 Broądway, .

' k '

'Į KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA. . .

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
U ' KONGRESAS

į’ Parašė KUN. PROF. PR. fcUČIS, M. t. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikių Kunifco 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 West Broadvay, South Boston, Mass.

ma, kad bažnyčios ir šiaip maldos namai turės būti statomi tik mūro -sienomis ir nedegamais- stogais. • Medines bažnyčias bus leidžiama j matoma tniškus padalinti į statyti tik kapuose ię jniškin- 50 urėdijų su 324 giriiunki- gų rajonų bažnytkaimiuose.

• Ofięialinėiuis žiniomis, visoje Lietuvoje yra 879 tūkstančiai hektarų valstbinio miško ir 63 tūkstančiai ha. privatiško. Visas miškų plotas padalintas į 41 miškų urėdiją urėdijos į 281 girininkiją, ir girininkijos j^rį apie 2,500 eigulių.Dabar, kaip girdėti, rnl-

ar tai TK8INGA
Vidiškiai, Vilkmergės ap. 

Vidiškiuose pradžios mokykla su erdviom klasėm. Kadangi salės nėra, tai jau nuo seno visos 4>fįųgįjc£. m^yįklęūę. dąjy- Įstatymo projektu numato- susirįnkįinus. 
JpskjųtiiĮiais. laikaisi, nebe- įiei džiautą. į mokyklą, kad ir su nekalčiausio turinio susi- rinkimais. Q šauliai daro mokykloje net triukšmingus šokių vakarus (šių metų spalių mėn. 14 d.). Ypač nuostabu. Taip tad Vidiškių katalikiškos organizacU jbSuš. m. 27 d. Kristaus Karaliaus šventėje turėjo dh- ryti susirinkimą bažnyčioje. Tai per skaudu mums vidiš- kiečiams.

Į&įttfcr PLEČKAHTNINKAI 

KRĮEnTaūko teismas Pahė- į^įipkr. 8, 9 ir 10 dienas ifrštė 14 plečkaitininkų 
OVĄ^ Risino, Jono ir Pet- 

Grincevičių, Norkūno, imbraalsko. Balkūno, Jaii- 
vi^ius, Petrylo, Lebedžio, 4.“ V, '■ A- -i-' ’ tnonies, Laužiko, ziurlio, mbriio ir Mackevičiaus, 
ši Vie buvo kaltinami pri- rttšę prie plečkaitininkų ganizaeijos ir veikę jos 
&ląi. Teismas, išnagrinė- 
t Bylą, pripažino kaltais 
pasmerkė: Risiną kalėti 

hkiujų dafbiį kalėjime iki 
Vos. galvos, Grincevičių 
hĄ J 15 metų, Norkūną, tiribrauską ir Balkiūną — >B metus; kitus penkis — 
£ 4 iki 2 metų kalėti sun- ąjįj darbų kalėjime. Lau- 
cas,J Žiurlys, Ženionis ir aekevičius išteisinti.

jiems krusterti ir ieškoti sa
vo teisių. Būdamas Bene- 
kainiuose šventoriuje paste
bėjau lietuvišką paminklą, 
pastatytą kun. J. Stragui. 
Net griaudu pasidarė. Ne
jaugi nėra kam pasirūpinti 
tuo paminklu ? Apleistas, 

« ■ ' p T f Aneapžiūrėtas. O rodosi ne
daug tęrekia aptvarkyti.

' Trumpa Apologetika arba ! 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. ZajanSauskas-JOa 

Apie Apdraudę. Parašė
S. Vasiliauskas ______ _ 6e.

* .t

Apdriktai? Komedija; Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyva 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai-- 
kas . ..■L--—......į..10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver- > 
tė J. Gerutis u... .... =............... ,4001 .

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis______________ 50e.

limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _______=^60e.

Gyvenimas žv. Stanislovo 
Kostikos—Jaūnūdmenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. __ _20e.

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

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis Ii). Su paveikslais------75e.

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _________________ 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 19i8 ir 1919 m. Pata 
5ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --------------------------- 25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune--------------------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A Rucevičius--------------------40c.
šventas Gabrielius. Išleido

Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.
Religijos Mokymo Metodi-

: ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_________  ______________ 40c.

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

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _—i—.—1------------20c.
, Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika, Pa&rŠė J. Damijonai-

, tis  1_L_------------------------- _40e.
Europos Istorija. Vertė J.

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

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

— pažinimas 
privalumų, ypatyi 
jo kataliko priedermės. Para
šė įyun. .Jėzuitas F. Cozel—30c.

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

PątamSs Moterims—pamo
kinamas moterims jų asmenį- 
niame, šeimyniniame ir visuo- 
meniniame^ gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ___ _ _15a

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythblogijos 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._J______ 40c.

Trumpi Skaitymeliai—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 Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________ 50e.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. •— Vertė Kun. P. Sauru- 

. saitfe--------------------------------- 25ę
Kelionė Aplink Pasaulį per

80 dieną—Apie visas derybas 
be ’ ‘
libnįs
Parišę Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio______________Ą1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis _____ 75c

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

Aritmetikos Uždavinynas_._.25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _______________________50c.

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis _______ 50e.

Lietuvos Ženklai — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________ 40c.

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

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

Eucharistftkds Stacijos—Su
lietuvino Kun. Pj Juškaitis_ 15c.

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

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ____________ :________$1.00

Legendos fr Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ------------------ 50c.
,, Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučya ---------------30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof: V. Jurgtrčk) ---------------10c.

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

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

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon
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LIŪDNAS UŽRAŠAS

J. Bernotas,

Apskričio Pirmininkas.

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Joannrf Norkunaitė (Lowell)

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

Vėjas tik kartais niūrai sudejuoja, 
Viskas apmieę? taip liūdna, nyku... 
Snaigės tik krinta, žemę bučiuoja, 
etišką jos puošia baltu vainiku.

Nors juokės, viliojo puiki ten pilis, 
Nors bokštai auksuoti spindėjo, 
Atšalo prie jųjų lietuvio širdis; 
Tylus, lyg ruduo, jis lydėjo...

Ar tai nujautimas, ar sapnas skaistus 
Kalbėjo jo širdžiai jautriai,
Kad toli už girių, kur Nemunas platus, 
Nuo amžių gyveno tėvai.

Toli nuo tėvynės, krašte svetimam 
Augo lietuvis narsus.
Kaip ąžuolas aukštas, kaip žvaigždelė skaistus, 
Bet vyto, it žiedas be saulės.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“Snaigės tik krinta, žemę bučiuoja 
Mišką jos puošia baltu vainiku. . 
Saulė nuliūdus... Viskas baltuoja, 
Dirvos neteko balto kasniko.

Pavargo, išblyško jo veidas gražus, i
Lietuvą sapnuos vis minėjo.
Minėjo jos dainas, jos pievas, laukus, 
Greičiau ten sugrįžti norėjo. . ,

Juozas Balkūnas (Roch.)

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

Adele Žemaitytė gražiai ir vaizdingai nupiešia lietuvio nelaimin
gą padėjimą kuris papuolęs tarpe svetimųjų. Jaunintas daug ką gero 
gali rasti šiose eilėse.

Apmainant paklodę reikia 
ligoni paguldyti ant vieno 
šono lovos, nuimti paklodę 
nuo ligonio apleistos vietos 
ir naują paklodę uždėti. Li
gonį paguldyti ant naujos 
paklodės ir paklodę per vi
są lovą aptaisyti. Tą leng
va atlikti be ligonio atiden
gimo. Pirm negu uždėsi 
kaldras ant ligonio, uždėk

j e. Neduok tuos kitiems -
, '***■■ z!vartoti. .* 2

“DARBININKO” KAINA
Amerikoje metams......................................

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

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

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

kitą švarią paklodę ir ant 
tos paklodės kitus užklo- 
džius. 1

Kuomet ligonis nupraus- 
taą nutrink jo pečius alko
holiu arba su “eold cream.” 
Tas neduos skauduliams už
pulti. Svarbu, kad ligonio 
viduriai ir inkstai nors sv- v 
kį į dieną veiktų. Gerai 
duoti ligoniui daug vande
nio gerti.

Smaidžiūnas, Jonas, Amerikon 
atvykęs prieš 20 m. atgal, tarna
vęs Amerikos J. V. kariuomenėje, 
iš ten grįžęs gyventi į Shenandoah, 
Pa. apylinkę ir ten miręs. Reika
linga žinių apie mirtį ir turtą. 
(10-1135).

Gudeliauskas, Steponas, 1921 m. 
gyvenęs 419 Elizabeth St., Tama- 
qua, Pa. Paieško sesuo.

Agiutis, Antanas, Mykolo sūnus, 
kilęs iš Rietavo miestelio, apie 40 
m. amžiaus. 1927 m. išvykęs Mek- 
sikon ir gyvenęs Nueva Rosita 
mieste netoli Lista Carlos. Žmona 
negavusi jokiij žinių apie 1 metus 
laiko.

Stroga arba Striogola, Juozas, 
seniau gyvenęs Pittsburgh, Pa., 
dirbęs “Čipaunio” fabrike ir būk 
žuvęs darbe (esą rašyta “Sanda
roje”).

Merfaltas, Jonas, kilęs iš Gar
liavos valsčiaus, prieš karą gyve
nęs New York ifiieste. Paieško se
suo Karai ina.

Ziemaliai, Petkas ir Andrius, at
vykę Amerikon prieš karą ir gy
venę Wisconsip mieste. Andrius 
būk nuvykęs Lietuvon 1925-6 m. 
ir vežiko nužudytas pakely. Paieš

ko sesuo, gyvenanti Raudėnų vai., 
Šiaulių apskr.

čipkevičius, Povilas, gimęs A- 
merikoje, apie 25 m., lankęsis Lie
tuvoj 1921—1923 m., gyvenęs pas 
p. Mariją Danisevičienę, 530 Is- 
land Avė., Waterbury, Conn. Pa
ieško motina, negavusi žinių nuo 
laiko jo grįžimo Amerikon.

Vaičys, Petras, kilęs iš Spando- 
tų km., Šidlavos v., Raseinių aps., 
išvykęs Amerikon apie 1910 m. 
Ieško sesuo Marijona.

Valiulis, Kazys, 1923 m. gyve
nęs Blaine, W. Va., vėliau gyve
nęs apie Mortgantown, W. Va. ir 
apie 9 mėn. atgal išvykęs į Ohio 
valstybę. Paieško brolis Antanas.

Vaitiekūnas, Juozas, 1921 m. 
gyvenęs 1210 Winter St, Philadel- 
phia, Pa. Paieško duktė Kotryna.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji malonėkite atsiliep
ti į: Consulate General of Lithua- 
nia, 15 Park Row, New York City.

Mūsų, mieste yra viena vieta kurią lietuviai vadina Kalvarija. 
Vieta buvo taip užvardžita. nes čia stacijos ir didelis kryžius yra pa
statytas lauke.

Įeinant į Kalvariją apeini stacijas, kurios yra pastatytos ant plat- 
formii po stiklais, ir yra tokios didelės stovylos, kad žiūrint į jas ma
nai, kad jos gyvos.

Apėję stacijas einame toliau prie didelės stovylos musų Dangiš
kosios Karalienės Panelės Švenčiausios. Pasimeldę, einame prie “Kal
varijos Kalno.” Manau, kad niekad neužmiršiu vakaro, kada mes 
pirmą kortą matėme šį kryžių.

A1 Kokis atmintinas reginys! Saulė jau buvo nusileidus, apylin
kė tamsumoje paskendus, štai ant aukšto kalno iškeltas Išganytojas, 
ant kryžiaus kybojo. Manėme, kad ištikrųjų regėjome Viešpaties 
ant kryžiaus mirtį. Elektros šviesos, kurios apsupo tą Kančios medį, 
atrodė kaip tie žaibavimai kurie apšvietė Tą kryžių ant Kalvarijos 
Kalno ir leido, kad pasaulio žmones galėtu žiūrėti į tą Amžiną Šviesą, 
t ^kenčiant į Viešpatį ir sykiu su Centurijom! sakyti: “Ištiesų, šis žmo
gus tai buvo Dievo Sūnus.”

Ir męs.žiūrėjome į tą kryžių prie kalno, kurio dabar stovime. 
Yra čia laiptai, kuriais reikia kelinis užeiti, kad prisiartinti prie kry
žiaus.. Pasiekę tą vietelę ant augšto kalnelio, priklaupiame po Išgany- 
tojaus kojų, ir apkabiname jas, pasikalbame su Viešpačiu ir lipame 
žemyn. n t.

Nulipę žemyn aplankėme “Grotto,” kuris akmenyje yra iškaltas 
po kryžiumi. Pasimeldę.—grįžtame namo pilni meilės Dievo ir jaus
dami reikalą daugiau daryti gerą.

LIGONIO PRIEŽIŪRA
Šiandien kiekvienas žmo

gus turi žinoti kaip prižiū
rėti ligonį.

Visų pirmiausia ligonio 
kambaris privalo turėti ke
lius langus, kad lengvai bū
tų galima išvėdinti. Siaura, 
augšta lova geresnė už pla
čią, žemą lovą.

Kurie prižiūri ligonį turi 
švariai užsilaikyti, dėvėti 
tokius drabužius, kurie len
gvai išskalbiami. Reikia 
nuolat plauti rankas. Ypa
tingai po padavimui ko nors 
ligoniui.

Ryte reikia nuplauti ligo
nio rankas ir veidą. Šepe
tuku dantis apvalyti ir iššu
kuoti plaukus. Šukuojant 
plaukus reikia paduškas ab- 
rūsu apsaugoti. Moterų 
plaukus gerai sugerbiniuoti. 
Kur galima reikia lovą kas
dien apmainyti. Patartina 
vaitoti mastą arba daugiaus 
guminės materijos po paklo
de, kad matrasą apsaugoti.

“DARBININKAS”
366 West Broadway Southi Boston, Mass.
• ' Tel. So. Boston 0620

Manau tai gražios eilės. Tūla mergaitė man jas atkartojo, aš per
rašiau nes žinau, kad ir kiti “Jaunimo Darželio” skaitytojai atras 
tenai daug gražių minčių.

Marijona Sabaliauskiutė (Cant., Mass.l

ĮDOMUS STRAIPSNELIS

Kartą mokykloje mokytoja uždavė vaikams parašyti straipsnelį. 
Štai kaip viena mergaitė parašė apie berniukus:

“Berniukai yra vyrai, bet neužaugę kaip jų tėvas. Mergaitės 
yra merginos, kurios vėliau bus moterys. Kada Dievas sutvėrė Ado
mą, Jis pasižiūrėjo į jį ir sako: “Galima geresnį žmogų sutverti.” Ir 
Dievas sutvėrė Jievą. Dievas mylėjo Jievą geriau negu Adomą, nes 
šiandiena pasaulyje yra daugiau moterų negu vyrų.

Ši mergaitė gavo pirmą dovaną už šitą raštelį.

Berniukai yra tiktai galvos skaudėjimas. Jie viską moka išne
šioti ir sugadinti, tiktai palieka muilą praustuvėje nepajudintą. Bū
tų gera, kad didesnė pusė žmonių pasauly būtų mergaitės ir mažesnė 
pusė lėlės. Mar.o tėvukas yra toks geras, kad aš kartais pamanau, jis 
buvo maža mergaitė arba lėlė kada būva jaunas.”

Elena M. Januškevičiūtė (S. B.)

Sakoma, kad kuo ilgiau žmogus gyveni pasaulyje, tuo daugiau iš
moksti. Tai tiesa. Gyvenimo ratas kasdiena besisukdamas išmala ką 
nors naudingo mūsų žinojųnui. -^Patarlės irgi yra senovės padavimas. 
Senos pagonių tautos turėjo didį įsitikinimą i patarles. Kitos tautos 
į patarles žiūrėjo kaip į dievaičių ranką. Jaunimas, ypatingai gali 
daug savo ateities gyvenimo naudai atrasti patarlėse. Štai keletas)

Žmogaus tobulums viduje, o gyvulio iš viršaus.
Kurs stovėdamas tarp dviejų bažnyčių, svarsto kurion eiti mels

tus, tas grįžta namon nesimeldęs.
Širdis lyg kūdikis: ką ji mato, ttfTr nori.
Velnias gundo žmogų, bet tinginys gundo velnią. -
Į du daiktu nieks tvirtai nežiūri: į saulę ir mirtį.
Mirtis—tai gaidys, kuris pragysta netikru laiku.
Akys—tai svarstyklės,-jų svarsčiai—širdis.
Siela—laivas -. išmintis—vairas; irklai—mintys; a teisybė—uostas.
Nenuarsi tiesios vagos be tiesios akies.
Išmingiausias alieka pasaulį pirmiau, negu jį pasaulis.
Kurs supykęs keliasi, eina gulti su nuostoliu.
Geri pobūdžiai,—'tai atminties vaizdai.
Tylėjimas—antroji sveikata.
Kas ieško draugų be ydų, pasilieka be draugų.
Žmogus—labdarybės tarnas.
Tėvynės meilė tai Įsakymas.
Vyras be draugo—tai dešinė ranka be kairės.
Doram pažadėjimas svarbiau, negu skolininkui skola.
Prie doros stalo nuolankumas—druska.

Jonas Kleinotas (Eliz.)

Jeigu ligonis reikalauja, 
patartina duoti kartšo van
dens bonką. Įpilant karštą 
vandenį į bonką reikia bon7 
ką apdengti, kad neapdegv- 
tų ligonį. Bonką pusiau 
pripildyk ir povaliai orą iš- 
spausk.

Normalė pulso rata yra 
tarpe 72 ir 80 augusiems ir 
nuo 105 iki 120 vaikams. Iš
kvėpimas yra 18 į minutą. 
Normalė temperatūra yra 
98.6 laipsniai Fahrenheif ir 
37 laipsniai Centigrade. Jei
gu temperatūra yra 101 
laipsnis Fahrenheit arba 39 

y

Centigrade, pulsas greitas ir 
ligonis greitai kvėpuoja, tai 
reikia šaukti gydytoją.

Valgis yra didelės svar
bos. Ir tik gydytojas gali 
pasakyti ką ligonis turi val
gyti. Laukiant , gydytojo 
aplankymo reikia ligoniui 
duoti tik kiaušinių, apelsi- 
nos sunkos ir lengvos sriu
bas.

LDS. Conn. apskričio metinis1' 
suvažiavimas įvyks 5 d. sausio, tai Q 
yra pirmą sekmadienį mėnesių, 
1930 m., šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėj, kampas Stanley ir 
Church gatvių, New Britain, Ct.‘.’: 
Sesijos prasidės pirmą valandą po.n 
pietų. Malonėkit išrinkti ir pri
siųsti kodaugiausia dele'gatų ir pa
rūpint gerų įnešimi; mūsų bran-. 
gios organizacijos naudai. Ypatin
gai, kad surastume būdą kad pa
sisektų vajus. Atminkime, kad L. 
D. S. yra mūsų vienintelė organi- . 
zacija, kuri rūpinasi darbininkų 
reikalais: leidžia organą “Darbi-* 
ninką’* ir platina katalikišką 
spaudą. Kaip nėra sveikatos kū
nui be gero maisto, taip nėra ir 
tvirtumo žmonijai be geros spau
dos. Tad visos šio apskričio kuo
pos imkime dalvvumą šiame suva
žiavime. Taipgi bus ir valdybos 
rinkimas būsiantiems metams.

Jau užteks. Perdaug nenoriu prirašyti, paskui užmiršite viską 
ką čionai parašiau. Už septynių dienų vėl pasimatysime. Laukiu vis 
daugiau raštų. Šią savaitę gavau raštų Iš naujų vietų. Norėčiau 
žinoti, kur dingo mano seni rašytojai.

Su Diev!

Jeigu ligonis serga Užkrės 
čiama liga reikia jį atskilk 
nuo kitų laikyti. Ir kuomefc 
galima prižiūrėtojas tegul 
būna tokis, kuris ta liga sir
gęs. Nes vėl liga jo neuž
krės. Drabužius ligonio ir 
slaugės reikia pamirkyti į 
mišinį karboliaus (5% stijh 
rūmo). Visus gėrymo -ii

.Labai seniai, kada buvo karas Vokietijoje, kareiviai buvo išskirs
tyti po visą kraštą. ' x •

Kareivių vadas turėjo savo našta maitinti visus kareivius. Pul
kininkas prisiartinęs prie kareivių pareiškė, kad maisto pritrūko ir 
kad kareiviai ir arkliai be maisto negalės tinkamai ginti Vokietijos 
kraštą. Nelaimė. Bėda ant bėdos. Vadas eina maisto ieškoti. Žiūri 
vienur ir kitur ūkių laukai tušti, viskas nuimta. Jodamas pusvalan
dį, už girios atrado didelį ūkį, kuris nebuvo kareivių pajudintas. 
Vadas nudžiugo atradęs tokia nesitikėta laime. Priėjęs prie ūkininko 
bakūžės durių, pabaladojo. Senas, pražilęs nuo ūkio darbų ūkininkas 
atidaro duris. ' • (

“Labą dieną,” sako vadas. “Prašau parodyti man savo laukus. 
Ieškau rugių. Kareiviams pritrūko duonos.”

“Gerai, eikite paskui mane,” atsakė senas ūkininkas. Ūkininkas 
lydėjo vadą. Ištolo matėsi laukai nukloti siūbuojančiomis rugiij var
pomis. ‘

“Čia rodosi, kad geri rugiai,” sako vadas, “mes čia sustosime.” 
“Ne. Dar ne,” sako senas ūkininkas,’ ’tamista turi eiti paskui 

mane. Toliau rasime geresnį lauką.”
Beeinant vieną mylią toliaus jie atėjo į antrą lauką kur miežiai 

vėjo pučiami iškilmingai lingavo savo auksinėmis kaselėmis. Vado 
veide pasirodė linksma šypsena. Netrukus, kareiviai nupiovė nuo lau
ko visus miežius, ir dainuodami vežė namo.

Beeinant draug su seneliu, vadas klausia jo, kodėl jis taip toli 
jį nuvedė, kuomet pirmutiniame lauke rugiai buvo geresni?

“Aš žhiau. ’ atsakė išmintingas ūkininkas,” nes tas laukas nuo 
kurio jūs paėmėte miežius tai ne mano.”

Angola T. Januškevičiūtė (S. B.)

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
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riją su kitomis tautomis, ir pasakyk ar ne "ji laimėjo 1929 m. dovanu?

rai lietuviškai sakant: kas 
perdaug, tai šelauk.
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S. BAIRUNAS, Pirmininkas
0. UNGURAITĖ, Raštininkė 
J. MISIŪNAS, Iždininkas. 

I’hiladelphia, Pa.. U. S. A. 1-XII-1929 m.

jokio karo, tik nori įvykinti sutarti padarytą su Kyni- 
ją dėl Mandžūrijos geležin
kelio. Taip ištiesi) ir buvo. 
Bet pažiūrėkime, kokia tai buvo sutartis.

Geležinkelis, dėl kurio ki
lo tiek ginčų, išeina iš Rusų 
Siberijos, eina per Mandžu- 
riją ir vėl grįžta į Siberi- 
ją. Tuo būdu ir Rusija ir

PAGARBOS PAREIŠKIMAS VAIŽGANTUI
Phiiadelphijos Lietuvių Krikščionių Draugijų Sąryšys apkainuo- 

damas didelius nuopelnus daktaro kanauninko Juozo Tumo-Vaižgan
to, garsaus ir talentingo literato-rašytojo, pareiškia viešai—per spau
dą Jam pagarbos jausmus prisiminus Jo 60-metų amžiaus sukaktuves, 
kurios įvyko šiuose — 1929 metuose. Ir viešai užtikrina, kad visi, 
taip delegatai, kaip ir nariai draugijų, priklausančių prie Sąryšio, 
linki garbingam vadui koilgiausių metelių ir viso to, ko geidžia jo 
kilnioji širdis. Ad multos anuos!... Fiat! Fiatl!!

Už Sąryšį pasirašo:

II

KAUNAS. — Naujai paskirtasis -užsienių reikalų ministeris Dr. Zaunius, priėmė laikraščių atstovus ir padarė jiems pranešimą iš užsienių politikos.Svarbiausias mūsų užsienio politikos uždavinys — pareiškė Dr. Zaunius — yra atstatyti Lietuvos valstybę jos tikrose ribose su sostine Vilnium. Norėdami užsie- nii) politikoje laimėti, privalome pirmoje eilėje Lietuvą sustiprinti, gerai viduj susitvarkyti, apšviesti savo piliečius.
Į klausimą apie tolimesnę 

lietuvii) lenkų derybų eigą, 
buvo atsakyta, kad dėl pre
kybos sutvarkvmo buvo len- v •/
kams duotas iš Lietuvos pu
sės pasiūlymas, jie tą pasiū
lymą priėmė, bet savo atsa
kymo ikšiol dar nedavė.

Dėl karo lauko teismų 
Lietuvoje, kurie užsieniuose 
kenkia geram Lietuvos var
dui, Dr. Zaunius sako, kad 
kiek tas dalykas pareina nuo 
užsienių reikalų ministeri
jos, tiek jis stengsis paša
linti.

Sudaryta Lietuvos sutar
tis su bolševikų Rusija 1926 
m. prie liaudininkų vyriau
sybės nevykdoma. Einant

“DARBININKAS”
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SOVIETŲ SU KYNAIS 
|f' SUTARTIS

įgt Ęųsų sovietai, turėdami su naudon, ir bolševikai el- 
Ęįh labai stiprią armiją, įsibrio- gėsi su tuom geležinkeliu yė į Mandžūriją ir prispau- kaip tinkami. Kyniečių ran- Ky dė Kyniečius prie sienos, kos buvo visiškai surištos. 
I^y.taįp kad tie, dar turėdami Sovietų valdžia naudojosi naminį karą negalėjo atsŲtaja iš jų pusės gudria su- laikyti prieš bolševikus. Iš

rodė, kad Rusai nori užka
riaut Mandžūriją. Pasaulio valstybės susirūpino ir pradėjo kištis į tą kivirčą. Bol
ševikai vis tik suprato, kad 

a^pertoli eidami gali užsi-’ . .. " .

tartimi be jokios atodairos 
ir skrupulo. Visos svarbes
nės geležinkelio tarnybos 
pakliuvo į bolševikų rankas. 
Jie davė Rusams nupigintas 
kainas prekėms transportuo
ti. Jie atsisakė vežti Ky
niečių kariuomenę. Jie ve
dė smarkią komunistinę a- 
gitaciją terp geležinkelio 
tarnautojų, žodžiu, sovietų 
generalis menadžeris elgėsi 
su geležinkeliu kaip su savo 
nuosavybe.

Kyniečiai pamatė, kad per 
savo neapsisvarstymą pa
kliuvo į bjaurias kilpas ir, 
privesti prie desperacijos, ė- 
įnėsi nelegalių priemonių: 
suareštavo geležinkelio tar
nautojus bolševikus su jų 
generaliu agentu Emšanovu 
ir pagriebė geležinkelį į sa
vo rankas. Tuomet sovie
tai turėjo puikios progos 
pulti Mandžūriją, kad savo 
tariamąsias teises apginti ir 
su puikiai apginkluota ka
riuomene įsibriovė net 200 
mylių į svetimą teritoriją. 
Kyniečiai negalėjo sėkmin
gai priešintis, ypač kad jų 
pačių tarpe iškilo naminis 
karas. Sovietai pilnai lai
mėjo ir atnaujino tą pačią 
su tuom skirtumu, kad ge
neralis agentas Emšanov 
bus pašalintas, o į jo vietą 
bus paskirtas kitas komisa
ras.

Dabar Kyniečiams pasi
lieka tik vienatinė viltis, 
kad tas naujai paskirtas ge
neralis geležinkelio agentas 
nebus jau toks gobšus ir 
vienpusiškas kaip Emšanov. 
Bet toji viltis tur būt vilti
mi ir pasiliks, nes vargiai 
galima tikėtis, kad bolševi
kų politika daug ką pakitęs. 
Gal ateityje jie griebsis ne 
tokių jau griežtų priemo
nių, bet esmėje nepaliaus ė- 
ję prie savo tikslo, gal tik 
kitokiais keliais. Ta sutar
tis iš sovietų pusės buvo gu
driai sugalvota, galima pa
sakyti pergudriai, ir tas į- 
vedė juos į nemalonų kivir-

Kas pergudru, tas galuti- nai išeina kvaila, arba tik-X v
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SUB8CRIPTION KATES: ' PRENUMERATOS KAINA:
jrearly. ......................Amerikoje metams ...L....................... $4JW

įj-įĮjĮBĮįyi•»•»«•«•••••♦•••• .JSJSO Užsieny metams ••••••• »••••••• .55.50 
jboįpeatię once per week yearly. .|2J0 Viena kart savaitėje metams... .$2A0

V "įlakelgn pnee per week yearly... .$3D0 Uisieny viena kart savaitėje met. $3.00

I VOKIETIJA LAIMBJO
- ? * i □ IJ <Metų gale yia paprotis teikti dovanas už atsižymė- jimą. Mokytojas duoda dovaną geriausiam studentui; darbdavys geriausiam darbininkui; ponas paaukština savo atsižymėjusį tarną ir tt. Taip yra daroma. O kažin, kad mes plačiau pažiūrėtume, sakykime į tautas, katrai iš jų už abelnai atsi- žymėjimą skirtume dovaną? Katra iš tautų per pereitus metus labiausia atsižymėjo?., Vokietija. Jaj priklauso dovana. Štai už ką.

✓
Vokietija pastatė tą mil

žinišką dirižablį “Graf Zep- 
\pelių,” ir juo apvažiavo ap-. 
link pasaulį. Ji pastatė 
“Bremen,” greičiausį ir pui
kiausi garlaivį. Vokietija 
pastatė povandeninį laivą 
“Do-X,” kurio mekanizmas 
ir nepaprastai gabus susta
tymas visų prietaisų, stebi
na kitų šalių inžinierius. Ji 
pastatė kiuzerį, kurio įtaisy
mais kitos tautos stebisf ir 
pavydi. Dr. Eistein, vokie- 
tys, šiandieną mokslininkų 
labai aukštai laikomas. Už 
geriausią parašytą knygą 
“Nobel Dovaną,” gavo atsi-/ 
žymėjęs vokiečių rašytojas.

Tai tik keletas bruožų 
Vokietijos laimėjimų. Var
giai kita koki nors tauta 
per 1929 m. taip atsižymėjo, 
kaip Vokietija. Prisimin
kime taipgi, jog po pasauli
nio karo, ji buvo labiausia 
suvarginta. Tačiau, į trum
pą laiką, kaip jinai savo 
moksliškais išradimais aukš
tai iškilo. Palygink Vokie-

Laisvė, laisvė, kas tavęs 
nenori. 'Gera gyventi lais
vės šalyje. Kiekvienas žmo
gus čia laisvas. Važiuoji 
gatvekąriu, prie durų stovi 
į dirželį įsikabinęs storas 
vyras. Kiti išeinant ir įei-< 
nant turi pro jį stumtis. 
Konduktoris šaukia: “Ar
tyn į priekį!” Jis nesiju
dina. Ką jis paiso. Čia 
brolyti, laisvė! Gatvekaris 
sustoja, išlipa pasažierius 
duris palieka atdaras, sėdin
tieji dreba nuo šalto vėjo, 
bet jis nepaiso, jis laisvas, 
jis jau išlipė.

Važiuoja jis automobiliu, 
visas kelias jo; kitas ir į 
duobę turi įvažiuoti, kad iš
vengus nelaimės, ką jis pai
so, laisvė. 
, Eina jis šaly gatvių, užsi
manęs drožti skersai gatvės 
traukia, nepaisydamas ar 
automobiliai važiuoja ar ne, 
jis laisvas, gali daryti ką 
nori.

Šalies įstatymai! Ką jis 
paiso, katrie jam patinka 
pildys, katrie ne, tai ne. Jis 
laisvas, čia laisvės šalis. Jis 
gali rėkauti, dainuoti, keikti 
— laisvė.

Taip nekurie iš mūsų 
proto vargšai supranta lais
vę.

Ateina Kristaus Užgimi
mo šventė. Daugelis už
mirš Kalėdų reikšmę. Jie 
nepakels savo širdžių ir 
minčių prie Aukščiausiojo, j kiekvienas žmogus nori? 
neištars padėkos žodžio. Jie1 T.

traukti ant savęs visų galin- 
gesnii) valstybių pasiprieši
nimą ir sutiko taikintis su 
Kvniečiais. Valstybėms, ku
rios pradėjo kištis į Rusų- 
Kyniečių reikalus, bolševi- 
'kai atsakė, kad jie i£ teisy-r 

L?* bes neveda prieš Kvnipčius 
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* Kynija tuom geležinkeliu y- 
ra susidomavusios ir dėl jo 
padarė tarp savęs sutartį

► Pekinge Geg. 31 ir Mukde
ne Rugsėjo 20, 1924 m. Ta 
sutartimi einant, geležinke
lio kontrolė pavesta pen- 
kiem direktoriam Rusam ir 
penkiem Kyniečiam. Direk
torių nutarimai neturi jo- 

ykios galės, jei po jais nepa
sirašys šeši direktoriai. Bet 
tįkrasai geležinkelio tvarky
mas pavesta generaliam me- 
nadžeriui su dviem padėjė
jais. Sutarta, kad genera
lis menadžeris bus Rusas, o 
padėjėjai — viens Rusas ir 
viens Kynietis. Kyniečiai, 
pasirašydami po taja sutar
tim, nesuvokė, kas iš to iš
eis. O išėjo štai kas.

Kiekviename svarbesnia
me klausyme Rusų ir Ky
niečių direktorių balsavimai 
nesutikdavo ir pasidalinda
vo į dvi lygi dali: penki 
prieš penkis. Taip susira- 
kinus direktorių balsams, 
veikimas buvo negalimas. 
Tuomet viską išspręsdavo 
generalis menadžeris su 
dviem padėjėjais. Bot ka
dangi šioj srity Rusi) buvo 
didžiuma — du Rusu prieš 
vieną Kynietį—tai jų spren
dimas visuomet išeidavo Ru-

Kaip Dailižonis Tvarkė 
Savo Ūkį

Štai, gerbiamieji skaitytojai, širdis veržiasi 
papasakoti, kaip grynai iš knygų ponas Dailižo
nis tvarkė savo ūkį. Numarinom mes čia nese
niai savo artimą kaimvnką Dailižonienę. zGera 
buvo bobelė, rami. Tik staiga pradėjo skųstis 
strėnomis; paskui, girdėjome, mirė miela mūsų 
kaiminka Dailižonienė.

Palaidojom, amžiną atilsį, kaimvnką ir lau
kiame, kas toliau bus.

O gyveno mieste toks mokytas ponaitis Dai- 
ližoniukas. Prisimokęs vaikinas iki gerklės.

Staiga, šmaukšt, parvažiuoja mokytas po
naitis Dailižoniukas.

Parvažiuodamas parsivežė odinę dėžę su vei
drodžiu, gramafoną ir maišą knygų.

Pas, amžiną atilsį, Dailišonienę gyveno toks 
bernas Martynas. Gyveno sau daug metų ir, ga
lima sakyti, ant savo pečių nešė visą ūkio gerovę. 
Prityręs, susigyvenęs su ūkiu buvo mielasis Dai- 
ližonienės bernas Martynas.

Sulaukė Martynas naujo šeimininko, džiau
giasi, rankas trina. — Pagyvensime dabar gra
žiai. Vis vyras, tai vyras. Su juo ūkio reika
luos geresnė rokunda. — Pasakoja Martynas kai
mynams. \

Andai vakare užėjo Martynas pas Dailižonį 
pasitarti, ką rytoj reik dirbti.

Ponas Dailižonis besėdįs .prie stalo, apsikro
vęs knygomis. ■ Pamatė jis Martyriąjr sako:

— Reikia, brolau, kokią nors tvarką padary- 
ti su ąžuolais. Gal jau kokie du šimtai meti) sto
vi jie sau prie daržo, pavėsį leidžia ir ežerą nuo

geriau praleis dieną ir nak
tį pokyliaudami, gerdami, 
išdykaudami ir sakys: 
“Laisvė, brolyti, tu mano, 
laisvė, aš laisvas, galiu da
ryti ką noriu.” Pagalvok, 
argi taip reikia suprasti 
laisvę? Ar tokios laisvės

ta sutartimi bolševikai turė
ti) mums duoti nemaža miš
ko, bet deja, jo ikšiol Lietu
va negauna. Bolševikų vy
riausybė tuo klausimu ska
tinama susirūpinti.

Lietuvos atstovybių skai
čius užsieniuose nuo naujų
jų metų, priėmus biudžetą, 
bus padidintas. Pirmiausia 
bus atstatyta atstovybė

Skandinavijai. Skandinavai 
mums draugingi ir neturėti 
ten- savo atstovo negalima.'. 
Brazilijoj taip pat bus į- 
steigta Lietuvos atstovybė, 
kuri jungs ir derins mūsų 
konsulatu veikimą. Pietinėj 
Afrikoj ir Kanadoj" bus į- 
steigti nauji Lietuvos kon
sulatai. Bus padidintas gar
bės konsulų skaičius.

akių užstoja. Būtinai reikia juos kur nors per
sodinti.

— Neišmanau, ponuli, kaip tuos ąžuolus per
sodinti. Niekad nesu girdėjęs, kad šimtamečius 
ąžuolus kas nors persodintų. Kartais nukerta, 
kartais audra nulaužia, bet kad kas imtųsi perso
dinti — pirmą kartą girdžiu. — Atsako Marty
nas.

Ponas Dailižonis jam atsako:
— Galimas daiktas, kad jūsų žmonės tokių 

darbų ir nemoka. Bet jei tik kokią knygą per
skaitysi — visokius medžius galėsi persodinti. 
Štai, klausyk, ką knyga rašo: “Kaip persodinti 
mirtas.”

Rašo, kad reikia mirtas gražiai su šaknimis •

imelžia jas iš ryto, paskui per pietus, paskui va
kare.O aš dabar įvesiu tokią tvarką, kad mergos 
karves melžtų kiaurą dieną. Pakilo nuo lyto ir 
temelžia visą dieną. Jei žmogus nuo tešmens 
nepasitrauks, karvės nenorom turės duoti pieno. 

Arba, sakysim, su vištom. Ašaros rieda, pa
mačius, kad tokios vištos tik po vieną kiaušinį 
per dieną tepadeda.

O padeda po vieną kiaušinį todėl, kad nėra 
priežiūros. .Jei dabar paimsi pačią ištižusią viš
tą, pririši ją už kojos prie gūžtos, tai pamatysi
me, ką jos darys kiaurą dieną nedėjusios. Verk
damos dės. Ir padės, mano apskaičiavimu, ne- 

• mažiau kaip po 10 kiaušinių per dieną. O dabar 
iškasti, taip, kad, Dieve apsaugok, šaknys nenu-1 joms bepiga: padėjo vieną kiaušinį, sukudakeno, 
kentėtų. Taip pat reikia kasti, kada nėra lie-5*“" ' ...............................
taus, kad lietus šaknis nenuplautų. Paskui iš
kasti duobę, įdėti mirtą su visom šaknim į ją ir 
taip pat gražiai užkasti.

Taip mes ir su ąžuolais padarysim. Juk taip 
pat augmuo.

Martynas nubraukė prakaitą nuo kaktos, pa
sitraukė prie durt), kad galėti) greitai pabėgti, 
jei kartais ponas Dailižonis dar labiau pamištų.

— Man stačiai galva sukasi, ponuli. Juk ą- 
žuolas — ne mirta.

— Knygos, brolau, negali meluoti. Aš nu
tariau viską pagal knygas daryti. Jei reikia at
kasti, tai į r atkasi m. t

Bendrai, ne tik ąžuolus, 1x4 ir visais kitais 
atžvilgiais aš nusistačiau pertvarkyti ūkį. Mano 
senoji, kad ir geras žmogus, be t ūkininkavime 
buvpdabąi atsilikusi.

Sakysim, aš labai dapg dėmesio kreipiu j 
pieno ūkį. Apžiūrėjau karves ir nutariau, kad 
jos per mažai duodi) pieno. Kodėl ?Gi todėl, kad nemoka jas melžti. Ateina, pa- v- . • • A -X. • .

iššoko iš gūžtos ir tinginiauja kiaurą dieną.
Arba, kad ir kitos ūkio šakos, — taip pat 

griežtai taisytinos. Su pasėliais, ar tai sveikas 
dalykas ?

Rudenį paima ir pasėja rugius, pasėja kvie
čius. Paskui pavasarį pradeda sėti avižas,'mie
žius, linus, bulves.

Paskui piauna atskirai rugius, atskirai kvie
čius. avižas ir miežius. ė

Toks laiko gaišinimas nedovanotinas ir mū
sų jaunai valstybei, reikalaujančiai darbštumo h‘ 
energijos, eina ne į sveikatą. z . *•

Aš įvesiu kitokią tvarką. Man tnres būti 
viskas iš karto pasėta. Iš pat pavasarirt turės 
būti sumaišyti krūvą rugiai, linai, bulvės, avi
žos ir viskas kartu pasėta. Tegu sau gražiai au
ga. G rudenį, kai viskas prinoks, imame sau 
viską kartu ir pjauname.'' Kiek'laiko ir darbo 
susitaupys, — tik pamanykite! O žiemą, kai blo
gi orai ir darbininkai turi pikankamai laiko, ga
lės sau atsisėsti prie aru(xlų ir skirstyti r kur ru
gys — rugys, kur aviža — aviža, kur bolvėa —

. i. - 't ■■'iL -
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Kongresas Svarstys Viešų 
Žemių Problemą
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.1 hip ■ [Sąryšy Hoover’io ir patarimu pavesti valstijųkontrolėj liekamas viešas žemes savo teritorijose, visas klausimas Amerikos viešu žemių bus diskusuotas ateinančiame kongrese.
rPer šimtmetį Suv. Valstijos buvo žinomos visam pa- * šauliui kaipo šalis kur galimą žemes gauti už dyką. Ir tos viešos žemės turėjo gilią įtekmę Suv. Valst. e- konomiškoj istorijoj, ir [gal prisidėjo prie pastatymo didelės tautos taip sparčiai ir tokiu greitumu kokio pasaulis niekad nematė.

, Visa žemė, kurią Suv. 
Valstijos apima buvo įgyta 
atidavimų, apėmimu ar nu
pirkimu. Beveik % tos te
ritorijos buvo nupirkta. Už
mokėta net $400,000,000. Pu
sė tos sumos buvo užmokėta 
indi jonams. Už akrą užmo
kėta apie 20 centų.

Neinimant Alaską ir kitas 
nuosavybes, Suv. Valstijos 
nuo valdžios įsteigimo įgijo 
kontrolę 1.500,000,0000 akru 
žemės. Viešas turtas inėmė 
beveik visas vakarines val
stijas ir didesnę dalį pieti
nių valstijų.

Ir ta milžiniška teritori
ja buvo atidaryta ai>gvrveni- 
mams. Pradžioje, valdžia 
pardavė riešas žemes/ Že
mės irgi buvo duotos kaipo 
dovanos 
tarnystę.
$1.25 už akrą, bet turėjo 
pirkti mažiausia 80 akrų. 
Tarpe 1834 m. ir 1836 m. 
parduota apie 20,000.000 ak
ių žemės kasmet.

ir už militarišką 
Prekė buvo apie

3 * •’ Gelžkeliai gavo 159,000,- 000 akrų tarpe 1850 m. ir 1871 m., apart 55,000,000 akrų, kuriuos valstijos jiems davė. Beveik 100,000,000 akrų buvo duota asmenims po klampynų pataisymo aktu, bet vėliaus žemės atsakytos kuomet sužinota, kad žmonės nekuriuose atsitikimuose gavo labai brangias žemes kreivoms prisiegoms į r. klaidingu perstatymų.Homestead Aktas iš 1862 
/ •m., davė viešas žemes iš 80 arba 160 akrų, už dyką ap- gyventojams—piliečiams arba asmenims kurie pareiškė norą tapti piliečiais — kurie tik ant tos žemės per penkis metus gyveno ir apdirbo nekurią dalį. Vėliau, didesnės dalys, iš nuo 320 iki 640 akių, išdalintos gyvulių auginimui.

Federalė valdžia sulaikė 
net 170,(XX),(XX) akių viešos 
žemės nuo pardavimo ir ap
sigyvenimo nekurtoms tiks
lams. Suvirš 10,000,000 ak
ių paskiria įvairių valstijų 
apšvietos tikslams, ypatin
gai įsteigimui agrikultūriš
kų kolegijų. Iš viso, apie 
1,500,000.000 akių viešos že
mes išdalinta nuo laiko kuo
met Suv. Valstijos užsiėmė 
žemės bizniu.

Apie 175,000,000 akrų viešos 
žemės lieka

visos viešos žemės tik 
vie-

Iš
apie 175.000,000 akrų
šos žemės lieka neužimtos. Iš 
tų, 53,000,000 akiai randasi 
Ne vado j; 28.000,000 akrų 
Utah; 18,000,000 Califor- 
nijoj: 16,000.000 Naujoj
Meksikoj; 15,000,000 akrų 
IVyoming; (13,000.000 Ari-

bulvė... Iki pavasario gali bala žino kiek javų 
priskirstyti.

Tai, brolau, žiūrėk, taip ir pradėk tvarkyti 
ūkio darbus. — Pabaigė ponas Dailižonis savo 
malinių ir išmintingą, kalbą.

Martynas, nė žodžio nesakydamas, klausėsi, 
pasiėmė geras vadžias ir pasikorė daržinės tarp
dury. . .

Pagal čekų rašytoją Hačeką parašė
Mykolas Trumpėda 

(‘'Trimitas'*)

AUKSINE CIMBORIJĄ

~ J. I.-. Ą.įTlMaBi.tkiįrjL.'eB moj. Mažesne1 dažemių raįd^į;pol( daho, *, Moutąnoj, 1 ton, South Dakota Dabota, Oklahoma, Nebras- ka, Minnesota, Louisiana, Florida, Arkansas ir Ala- bamej.Galima sakyti, kad liekama-vieša žemė, apart tos kurią inima drėginimo projektai, yra ganymo žemės, nes geros ūkių žemės jau paimtos. Labai daug liekamos

r

11

žemės yrą ' Rūsčių žeiųįšs, kalnuotos* ir1 sausos, ‘ arba klampotos, geros sausai ū- kininkystei,Nepasavinta žemė Alaskos teritorijoj, inima suvirš 340,000,000 akrų. Apie 30,- 000,000 akrų rezervuota — daugumas randasi tautiškų miškų rubežiuose. Mažiaus kai 2,000,000 akrų matuota.Iš viešų žemių 20 valstijose, suvirš' 55,000,000 akrų dar nematuota.
F. L. I. S.
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TURISTŲ KELIONĖS IR IŠLAIDOS
1928 m. 11,113,000 auto- . Labai daug Amerikos pi- 

mobilių įvažiavo į Suv. Vai- liečiu lankė Kanadą, Meksi- 
stijas iš Kanados ir Meksi- ką ir kitas Amerikos respu- 
kos bet 1920 m. iki Iapkri- blikas, Bermudų ir Europos 
čio 1 d. įvažiavo 11,736,000 
automobilių — 600,000 dau- 
giaus negu visais pereitais 
metais.

Fiskališkais metais bai
giant birželio 30 d., 1929 m., 
11,314,000 pasažierių įvažia
vo laivais į Suv. Valstijas 
ir suvirš 33,(XX),000 asmenų 
įvažiavo vieškeliais. Iš at
vykusių pasažierių randame 
kad daugiausia atvyko “tu
ristų,” kas parodė, kad pa
prasti piliečiai ir ne tik tur
tingi piliečiai keliauja.

Svečiai iš svetimų šalių. 
Iš 45,(XX),000 asmenų įvažia
vusių į Suv. Valstijas iš sve
timų šalių tik mažas skai
čius atvažiavo iš Europos. 
1928 m. 27,257 ne-imigran- 
tai ateiviai tik pervažiavo 
per Suv. Valstijas. Iš lie
kamų 166,119 ne-imigrantai 
ateivių 94,502 grįžo atgal į 
Suv. Valstijas, nes jie tik 
aplankė kitas šalis. 43,011 
asmenų atvyko pasilinksmi
nimui ir 64,581 biznio reika
lais.

šalis. Patys amerikiečiai 
įpranta prie keliavimo.

Visi atvykusieji turėjo 
bagažo reikalaujant peržiū
rėjimą. Sugrįžtantieji turi 
ant tam tikros popieros pa
žymėti visus nupirktus sve
timose šalyse daiktus ir kiek 
už juos užmokėjo. Kadan
gi šiandien, dėl pagerintų 
vieškelių, labai daug žmo
nių atvyksta i Suv. Valsti-C * fc

jas iš Kanados ir Meksikos 
planuojama įsteigti 42 sto
tis “ Customs-Immigration 
Inspection Stations.”

Sulig Komercijos Depar
tamento skaitlynių 1927 m. 
turistai aplankydami šią 
šalį praleido $242,000,000 
kuomet amerikiečiai užsieny 
praleido net: $770,000,000.

Žmonės šiandien mėgsta 
keliauti ir važinėti todėl kad 
laivai ir gelžkeliai daug 
greitesni negu kadaise buvo, 
keliavimo būdai pagerinti ir 
vieškeliai geresni automobi
liams.

F. L. I. S.
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džiaugsmas, nei tėvynės šventei džiaugsmingas 
balsas... Ne, tai buvo išgąstingai drebąs muši
mas, skundas, vaitojimas...

Ir štai, greitu laiku sužinojo kaimas, kad be
dieviškoji plėšikų minia įsiveržė bažnytėlėm.

(Eucharistiška ispanu legenda)

Smagus miestelis dar iki šiol ramiai išpaži
no Kristaus mokslą. Tačiau stovėjo jis toli nuo 
visu didžiųjų keliu, giliame, tyliame slėny pasi
slėpęs. Bot vieną dieną, vakarop, čia įsiveržė 
laukinė Hugenotu gauja. Prie šių. kraujo ištroš
kusiu, stabmeldžių buvo dar prisidėję ir dauge
lis kitų vyrų. Šie nebuvo Hugenotai nors su jais ir ėjo. Jiems mat rūpėjo, patogia proga pasi
naudojus, gerai ir gausiai prisiplėšti.

Miestelyje visos durys ir langai buvo jau 
uždaryti. Ūkininkai, savo darbus ant lauko palikę, sugrįžo namo. Pievos, pirma taip puikiai 
atrodžiusius, dabar, tarytum, liūdėjo. Tvartuose uždarytos avys, lyg nujausdamos pavojų, bailiai bliovė.

Prieš pat įžengiant gaujai į vietą, kuri turė
jo būti pripildyta laukinių staugesių, grasinimų 
ir keiksmų, ėmė skambinti bažnyčios varpas. Bet 
tai nebuvo vakarinis, visų mylimas “Viešpaties 
Angelo” skambinimas, nei kokios nors šventės

— Atidaryk, sesut, greitai atidaryk! — ir 
keletas tvirtų smūgių trinktelėjo i duris.

— O Jį ar turi ? — paklausė iš vidaus išsi
gandęs balsas.

— Taip, sesut, — atsakė berniukas, ir durys 
tuojau atsidarė.

, t

Mergaitė puolė ant kelių; paskui, atsistojus, 
uždegė žvakę ir tyliai pratarė: “Eikš, broliuk!’’

Jie įėjo vienan savo vargingojo buto kamba
rėliu. O mergaitė nuolatai aimanavo: “Kur mes 
Tave paslėpsime. Gerasis Dieve, kur paslėpsi
me.” Antrasis, jų laukęs broliukas, bailiai dre
bėjo.

— O kunigo, broliuk, ar nebuvai sutikęs ? — 
vėl tyliai paklausė mergaitė.

— Kunigas, sesut, yra užmuštas; antai, guli 
gatvėje. Tie žmogžudžiai prie altoriaus laiptų 
užmušę jį išvilko gatvėn... Jie nuyartė nuo al
toriaus šventųjų stovylas, o Dangaus Karalienės' 
paveikslui išbadė akis. Jie pasiėmė gražiausius 
arnotus ir kitus bažnvtinius rūbus, o su kirviu 
atplėšė Tabernakulį... Aš buvau jų tarpe; vi
sam kam pasiryžęs, slinkau prie altoriaus. Jau
čiausi tegalimai stiprus... Šiiftas rankų išsi
tiesė prie šventosios Cimborijos, O tada aš, iš
tempęs savo mažą ir silpną ranką, pagriebiau 
Ostiją, kurią šios prasikaltėlių rankos norėjo pa
griebt) ir, sušukęs: “Ji man priklauso!” spru
kau iš bažnyčios. Jie vijosi kaip pasiutę, tačiau 
Švenčiausiasis išsigelbėjo.

— Štai Jis, sesut!

Šią vasarų Lietuvoje nepaprasti 
metai. Po visą Lietuvą visur ja
vai gražūs, visi ūkininkai taip pa
sitenkinę ir sako, kad nepameną 
tokios gražios vasaros, kaip šių 
metų. ’ ‘ ‘ į

Tik kas bloga, kad pereitą 
mą buvo nepaprastas šaltis ir veik 
visi sodai iššalo; didžiausi sodai, 
kaip žiemą be lapų juoduoja ir 
visa tai padarė didžiausius'nuo
stolius. Dėl to obuoliai Lietuvoje 
labai brangsūs, 1 kilogramas nuo. 
1 lito ir 50e. iki 5 litų (turguje). 
Mat, retenybė, kad užvėjose išli
kę gyvos obelys ir kiti vaisme
džiai., Vyšnių, trešnių visai nete
ko matyti, gal visai niekur nebu
vo.

Šiaip jau Lietuvoje viskas kas 
metai eina geryn ir tobulyn. Kaip 
kuriose apylinkėse ūkininkai taip 
gražiai užsivedę, net radio na
muose turi. Galvijų, arklių, kar- 
viij net gana gerų veislių turi 
užsiauginę. Keliai visur daug pa
gerėję, ypatingai Žemaitijoj. Kaip 
kur vieškeliai taip geri, kad au
tomobiliu važinėjom iki 90 kilo
metrų į valandą. Tik Raseinių ir 
Šakių apskrityse gal blogiausia 
prižiūromi keliai.

Miestai ir miesteliai sparčiai ple
čiasi auga. Žemės sklypų ir namų 
da galima kaip kur visai nebran
giai pirkti. Kai kurie amerikiečiai 
parvykę apsižiūri, perka namus ir 
tuomi didžiuojasi. Ten daug pro
gų da įvairiems bizniams. Žino
ma, pradžiai reikia turėti vieną 
kitą tūkstantį dolerių ir puikiai 
galima pradėti. Imkim, pieno pra
monė puikiausia sekasi Lietuvoje. 
Jau keli šimtai skyrių yra po vi
są šalį su įvairiais įtaisymais ir 
visur pasekmės geriausios. Žuvii 
pramonė da labai maža. Žuvies 
Lietuvoje yra taip geros, kad sun
ku kur būtų kitoje šalyje ir ras
ti. Paprasčiausio dalyko — net 
šniūrų, virvių vijimo ir verpimo 
kaip ūkiams, laivynui, fabrikams 
ir krautuvėse raišiojimui reika
linga devynios galybės. Ar čia 
reikia kokio mokslo ar ko, bet 
jokios išdirbystės nėra tam daly
kui Lietuvoje. Viskas iš užsienio 
vežama. Tik vieno muito sumokė
ta apie 100,000 litų už šniūrų į- 
vežimą. Visoje Lietuvoje da nėra 
lietuvio popieriaus sandėlio savi-

Brolis atmetęs apdarą parodė virpančiai se
seriai didelę Ošti,ją, kurią laikė prispaudęs prie 
savo plakančios širdies.

— Mūsų Dieve! — sušuko mergaitė, — kul
nies dabar Tave apgyvendinsimi

Kad gi turėtume mes brangią Cimboriją, ar
ba puikaus šilko Tau įvynioti... Kad nors būtų 
puiki, gražiai išpuošta salė Tau apsigyventi!. . 
Bet nė vieno iš tų mes neturime.

Ir kaip koplyčią, paskyrė jie aną paprastą 
kambarį, kurį jų mylimieji gimdytojai paskuti
niajai komunijai priimti buvo pašventę; alto
riaus vietoj: didelę skrynią, kurią jų motina vi - 
suomet pagarboje laikydavo, nes joje būdavo su
dėti brangūs daiktai.

O Cimboriją? — Ach... Turėjo jie virtu
vėje krištolinį platų ir gražų stiklą (indą), bet 
taip numylėtą ir gerbiamą, kad niekuomet nečiu- 
pinūjamą ir nevartojamą.

Ten, tatai, sesutė ir broliai, pilni pagarbos, 
įdėjo šventąją Ostiją. Tada gi įkvėpta sesuo 
sušuko:

— Viešpatie, Viešpatie, šitame vargingame 
bute, galėsi sau ramiai viešėti.

Kitą dieną, kai Hugenotai jau buvo atgal at
sitraukę, visas kaimas skubinosi čionai aplankyti 
Išganytoją. Jo naujame, prastame bute.

Ir štai kas atsitiko: viskas jau buvo iš bran
gaus rūbo, baltoji Ostija šviesiausiai spindėjo, o 
krištolo indas persimainė į auksą.

Viso to liudininkai kalbėjo vieni antriems:
— Taip peysi keičia ir mūsų širdys, kai pri

imdami Viešpaties Kūną, priimame Išganytoją 
Į širdį, savo skaistumu ir švarumu panašią į kri
štolą. Vertė Stasys Yla(“Šv. Pranciškaus Varpelis”)

yi«Hns Capnecticut Vi 
Draugijom^ Organizac 
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PRANEŠIMAS
Pasitaikius progąi ir i 

važiavus visiems Conn. Vf
Paryžiuje atsirado naujas nepaprastas verslas jo prekyba. Užsiimti šia tijos lietuvių, parapijų* prekyba nereikia jokio patento ir ypatingų komercinių gabumų; pakanka būti jaunam, sveikam ir turėti daug kraujo.Nuo to laiko, kaip gydytojams pavyko šviežio kraujo perpylimu išgelbėti nepagydomų ligonių gyvybę, žmonių kraujo pareikalavimas labai padidėjo. Dažniausia savo kraują ligoniams “skolindavo” slau- gintojos, gailestingos seselės arba ligonių giminės. Bet dėl augančio kraujo pareikalavimo mėgėjų aukoti savo kraują neužteko.
Neseniai Paryžiuje įsikū

rė draugija, kuri apsiėmė 
pristatyti ligoninėms reika
lingą žmonių kraujo kiekį. 
Ši draugija paskelbė, kad už 
suteikimą kraujo mokės po 
200 frankų už 300 gramų.

Pirmiau gana sunku bū
davo surasti žmogų, kuris 
sutiktų paaukoti dalį savo 
kraujo, ypač jeigu ligonio 
sveikata reikalaudavo sku
bios operacijos. Dabar, įsi
kūrus minėtai draugijai, 
jau nebejaučiama kraujo 
stokos. Yra žmonių, kurie 
už parduodamą kraują daug 
uždirba. Vienos ligoninės 
sanitaras pardavė draugijai 
per 4 litrus savo kraujo, UŽ 
kurį gavo 26 tūkstančius 
f ranki j.

krau-

“M. R.”

ninko, kiek įvairaus popiero 
suvartojama Lietuvoje?

Čia visą eilę galėčiau prirašyti, 
ko nėra ir ko labai mažai yra. 
Amerikiečiai Į tai privalėtų dau
giau kreipti dėmesio ir ten kelti 
savo kapitalus. Valdžia yra pasi
ryžus remt Įvairiomis lengvato
mis.

Sekantiems metams Lietuvos vy
riausybė jau yra padarius ameri
kiečiams daug lengvenybių, kaip 
tai — vizos dalykai, įvairūs mo
kesčiai dėl amerikiečių panaikina
ma.

Taigi, kas da turi lietuviškos ir 
patrijotiškos meilės link savo tė
vynės ir savųjų, tai visi pas sa
vuosius !

... _ JRgĮ

dąms Bridgeport, ponų. bu 
vo nutarta kreiptis į viųąi 
šios valstijos draugijas, kaĮ 
siųstų po vieną atstovi 
važiavimą, kurs, išrinkai 
centralinį komitetą,- vado
vaus rengime minėti'Di^ 
Kunigaikščio Vytauto^?

___  A ’jtJ 

metų Jubiliejų. Tas s^1 
žiavimąs visų kolonijų ą 
Lovų įvyks parapijos svetafc| 
Uėje, Waterbury, Conn., sąuri 
šio 26 d. 3 vai. po pieriju 
punktualiai. Žiednas įga$ 
Įjojančios jį draugijos liūdimi 
jimą atstovas atsiveža susa^ 

'va vim.________________ -j
K u n. M. A. Pankus 

skelbėja®;
P. S. Kiti laikraščiai šiuo 

pranešimu malonės pasinau-^ 
doti.

• r-

PAIEŠKAI’ pusseserių Elžbietoj, 
ir Marcijonos Liutkyeių. Iš Lietu?' 
vos paeina iš Kazbaraičių kaimo.' 
Kas apie jas žino arba jos pačios; 
atsišaukite sekančiai: Domicei# 
Liutkytė (po vyru Stulienė), 30 
Jennings Rd., Bridgeport, Comv 

(0-10)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Korespondentui, Lovvell, Mass.— 

Tamistos korespondencijos apie Ū-* 
Liniukų vakarienę net alpinsime^- 
nes viena jau tilpo kito koreępoų- 
dento, o antra prisiųsta pirmiau 
už Tamistos.

, - •<

r

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai 

—$2O3—i 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-čia klesa., (

: I
Pinigus persinnčiam greitai ir 

žemomis ra tomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų. 
Informacijų klauskit pas vietos ; 
agentus arba pas

Hamburg-American line
209 Tremont St., Boston, Maas.

A.

.
■<

J. K. Milius
į J

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 visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amerikos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžiamas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių aktualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pasaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie skyriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Namų ūkis, 4) Mandagumas. 5) Literatūros sky-v V liūs ir kiti. ,“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.Užsakymus siųskite šiuo adresu:

“MOTERŲ DIRVA” 1 &
2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

________ k_________ -lįs

y ;
j
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RINKIMAS
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Jaunimo susirinkimas

S. ž. R. Centras

Collinsvilietis

jodas A. Tulauskas

uosekmin- 
kvaifSų ką

Išpildau gydytojo receptus lr xd- 
laikau visą eilę gyduolių.

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

HUFiCII I AIKDA6TICH

Jurgio parapijos lietuvių

Kr. 
lap- 

•svetainėje.

Medžiaga, sistematingai sutvar
kyta, bus panaudota paminėtam 
žodynui. Adresas korespondenci
jai : Dr. Tumui, Aleksoto g-ve X._ 
6, Kaune, Lietuvoje.

Amerikoje tuo reikalu rūpintis 
L. K. M. Akademijos yra įgalio-- 
tas kun. S. Draugelis.

Lietuvos K. Mokslo Akademijos 
Pirmininkas Pr. A. Dambrauskas-- 
Jakštas.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS 
LIETUVIŲ DARBUOTOJUS 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka

demija, kaip jau prieš pusantrų 
metų laikraščiuose buvo paskelb-

“ DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway ' South Boston, Mass

Kan. J. Tumas,
Lietuvos Žvmesnybių Žodynui 

leisti Sekretorius.

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

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

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

Š. m. rūgs. mėn. 25 d. L. K. M. 
Akademijos Žodynui ruošti Komi 
sija, apsvarsčiusi Tamstos pasiūly
mą, entuziastiškai pritarė ir

Čia talpinu gautus iš L. Katali 
kų Mokslo Akademijos laibus: 

L. Katalikų Mokslo Akademija, 
Lietuva, Kaunas, 
Rotušės Aikštė N. 6.

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

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

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

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

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

Sv
’bažnvčiojc 15 d. gruodžio prasidės 
rekolekcijos. Gera proga Detroito 
lietuviams atlikti adventines prie
dermes ir pasinaudoti Dievo ma
lonėmis. Bus daug svetimų kuni
gų. Pamaldos bus rytais ir va
karais. 1

1. Maloniausia paveda Tams
toms, sudarius komisiją ar kuriuo 
kitu keliu, pagaminti žymesnių A- 
merikos lietuvių darbuotojų var
dus, pavardes, antrašus ir pasižy
mėjimo rūšį.

2. Išrinkti iš jų paminėjimo ver
tus asmenis ir

a) iš gyvųjų išgauti autobiogra
fijas,

b) mirusius aprašyti iš knygų ar 
iŠ kur kitur.

3. Po kiek laiko mums vienu 
kartu ar dalimis prisiųsti visa me
džiaga.

4. Vyriausioji Žodyno Redakci
nė Komisija palieka sau teisę savo 
nuožiūra, medžiagą susiaurinti, 
pertvarkyti...

Siunčiu Tamstai širdingiausius 
sveikinimus.

LDS. 59 kuona per visus metus 
neparodė jokio veikimo. Metai 
baigiasi. Nariai turėtų susidomė
ti ir atėję Į metinį susirinkimą tu
rėtų išrinkti veiklią valdybą. Ne
rinkime Į valdybą, kuris tik sau 
garbės ieško. Pirmininkas tai 
kuopos vadas ir nuo jo veiklumo 
priklauso ir visos kuopos darbuo
tė. Pirmininkas turėtų šaukti su
sirinkimą ir jame turėtų būti iš
duota raportai. .Jeigu pirminin
kas susirinkimo nešauktų, tai tą 
;urėtų kiti padaryti.

Lapkričio 10 dieną š. m. lietuvių 
parapijos svetainėj, 339 Capitol 
Avė. įvyko “Suprise party” pa
gerbimui seržanto Vinco Korte- 
•įaičio, kuris užbaigęs tarnybą Dė
dės Šamo kariuomenėje sugrįžo į 
mūsų koloniją. Vincas Kortenai- 
tis tarnavo Suvienytų Valstijų 
armijoj 30 metų. Dalyvavo tri
juose karuose: 1900 m. iki 1902 
?n. Pilipinų kare, kur buvo sužeis
tas du kartu, 1916 m. Meksikos 
kare ir pasauliniame kare buvo ka
ro lauke, bet mūšiuose nedalyva
vo. Jis kiekvienam kare gavo po 
nedali už pasižymėjimą.

Taigi Hartfordo lietuviai pager
bimui seržanto Vinco Kortenaičio 
surengė puikų bankie.tą. kuriame 
dalyvavo 250 asmenų. Bankietas 
prasidėjo 2 vai. po pietų. Pir 
•niausiu buvo pietūs pagaminti 
mūsų pasižymėjusių šeimininkių. 
Pavalgius prasidėjo programėlis, 
kurį vedė p-nia V' Elijošienė. Pir
miausia kalbėjo kun. J. Bakšys ir 
linkėjo gerb.'seržantui ir jo’žmo
nai ilgiausių metų. Antras kalbė
jo amerikonas Mr. Bell, officer of 
navy. .Jis pagyre serž. Kortinai- 
tj už atsižymėjimus ir linkėjo viso 
<rero. Baigdamas kalbą perskaitė 
jo užbaigimo tarnybos popierius.

Buvo ir langiau kalbų ir linkė
simų. Po prakalbų ponia Korte- 
naitienė suteikė dovaną — puikų 
žiedą nuo visų svečių.

Taipgi padainavo p-nia Šimans
kienė, Ona Bueevičiutė ir V. Kau- 
netaitė. Po dainų prasidėjo šo
kiai.

Prie šio bankieto surengimo pa
sidarbavo p-nios Kortenaitienė, 
Keršienė, Dzikienė, Šimeliūnienė ir 
Kalpokienė.

Ilgiausių metų Kortinaičiams!
Ten buvęs

Ūkininkų vakariene pasibaigė, 
baigasi ir mano aprašymas. Viena 
tik' džiaugsmą turiu iš viršminėtos 
vakarienės, būtent, kad mes ūki
ninkai susėdę prie vieno stalo ga
lėjome gerinus vienas su kitu susi
pažinti ir draugiškai pasikalbėti.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotu didelę knygą “MŪSŲ VILNIUJ’^.?.Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu. '“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lysvės Al. 61 Lithuania.

Nereikėtų klausyti žmogelio, 
kuris tik kurstymais yra pasižy
mėjęs ir pridaręs bereikalingų iš
laidų. Reikia daugiau vienybės ir 
bendro darbo su gerb. klebonu, 
kuris nenuilstančiai veda parapi
jos reikalus.

Baigiasi vakaro iškilmės. Mer
gaičių kvartetas padainuoja dai
nelę: “Kad galėčiau būti paukšte
lis,” “Taip toji žadėta.” Muzika- 
jjšką dalį pro grasi o užbaigė a-lė 

paškamlūn-

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

ta, ruošia didoką Lietuvos Žymes-; 
nybių'Žod|rrią. j Garsas nuaidėjo ■ 
ir nutilo.? IViępį po tūlo laiko jyį-' 
siuntė Žodynui medžiagos, o antri, 
nors ne mažiau paminėjimo verti, 
nei neatsiliepė. Dabar darbas y- 
ra jau daugiau kaip įpūsėtas.jGted* - 
la, kad apie Amerikos lietuvius 
veikėjus, gyvus ar mirusrus, labai 
mažai teturime medžiagos. ToęRL 
dar kartą prašome visų žyniesfrfų1^'r ?. 
lietuvių, Oj taip pat kitp|au^ij 
Lietuvos emigrantų, prisiųsti, kaip.____ _
savo, taip ir mirusių sąvo giminai- rr 
čių ar pažįstamų trumpas ąhfobioL* J 
grafijas ir biografijas, kurios turi 
būti pažymėta: a) vardas^ pavar
dė, b) gimimo data, vieta, c) kur, ' 
mokslai eita, d) kas padaryta tau-; 
tiniam, kultūriniam ar religiniam- 
darbui (darbu, žodžiu, spauda), e' 
verslas ir k.

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

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

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

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustrubį 
tas. *■'

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais................ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baitais viršeliais_____________$1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juo dais viršeliais_____________$1.75

* MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais $1.25
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-
j. tais viršeliais _.............        .50

visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

VERN0N DRŪG COMPANY
860 Millbury Street 

Worcestw, Mass.

24 d. lapkričio įvyko Toronto 
jauninio’kuopos “švyturio” mė
nesinis susirinkimas parapijos sve
tainėje, kur sulyg skaičiaus kuopos 
narių daugumas neatsilankė, bet 
sulyg darbo tvarkos buvo <jana. 
Tapo pastatyti kandidatai į val
dybą 1930 -n. Nekurie, tie patys 
pasiliko, kiti nauji.' Susirinkimas 
užsibaigė gerame upe ir tvarkoje. 
Kol kas katalikiško jaunimo kuo- 
oa “švyturys” gyvuoja ir žengia 
pirmyn nežiūrint priešų bruzdėji
mo ją. sugriauti. Bet reikia dar 
truputį energingiau padirbėti, o 
iuomet katalikiško jaunimo var
das ir darbas bus plačiai žinomas. 
Tad visi jaunieji draugai-draugės 
į gražų jaunimo datbą!

" , Vargo Vaikas

1929 m. rūgs. mėn. 27 d. 
^ *• * 2

iiian. raugeliui, Amerika.

Aukštai Gerbiamas Kunige,
'laišką iš š. m. birž. mėn. 

17 d. gavome. Nuoširdžiai dėko
jame Tamstai už taip malonų suti
kimą bendradarbiauti ir pirminin
kauti Amerikos lietuvių medžiagos 
rinkime. Labai gaila, drauge at
siprašome, kad dėl tam tikrų susi
dėjusių aplinkybių tik dabar tega
lime atsakyti, ir tuo pats darbas 
vilkinamas.

Iš Collinsvilleir Dracut : Jonas 
Tadukas, Kastantas Banevičius, 
Teofilius Balkus, .Juozas Narinke- 
vičius, Juozas Baumila. Mikolas 
Kinderevieius. Ignacas Kasteekas, 
Kazimieras Jakimavičius. Mečislo
vas Voveris, Jonas Baumila, Kazi
mieras šmigelskis, Andriejus Ka
zlauskas, Stanislovas Buja. Cecili
ja Bujienė, Martvnas Petkevičius. 
Liudvikas Stakeliūnas. Kazimie
ras Keras, Adomas Kasparavičius.

Parapijos šokiai.
Toill>nfo 1a\r£k^v.^J<

Rara pi j tis šokiai.-J?; 
kričio mėn., para pi;
Publikos prisirinko nemažas skai
čius. ir kuris norėjo linksmai va
karą praleisti, tai ir praleido. 
Daug mūsų brolių lietuvių ateina 
i parengimus vienas kitam atsi
keršyti ar kumšeia, ar žodžiu, vie
las kitą užgauti. Nesimato tarp 
•šeivių broliškos meilės, kas labai 
keistai atrodo. Tas pats yra ir 
organizacijose, kad nekartą dir
bant kokį užbrėžtą darbą ima ir 
pakerta rankas, ir turi- labai liūd
nai žiūrėti Į tokius įvykius bei 
“progresus” tarp lietuvių. Pasku
tiniais laikais Toronto kolonijoje 
pradėjo keistis gyveninio dalykai, 

į ypač tarp jaunimo. Vienas kitam Į 
užvydi, neapkenčia, viens kitą 
šmeižia, vieni kitus nekaltai im- 
plentoja. į nemalonumo maišą. Ne 

j tik bolševikėliai pinkles liežuviais 
daro katalikų jaunimui, bet atsi
randa ir iš tų nacių dar tikinčiu. 
Taip visoje kolonijoje blogi pa
pročiai auga ir plečiasi. Broliai, 
lietuviai, pažvelgkite į švintantį 
oasaulįl Nejaugi taip reikia dary
li? Ar negalima nusistatyti rim- 

;iai, teisingai, katalikiškai gyventi,. 
-Svieskimės ir lavinkimės, o tuomet 
į būsime tikri išeivijos draugai sve
timoje šalyje.

Lietuvos Žymesnybių Žodynui: 
leisti Sekretorius Kan. Dr. Juozas 
Tumas.

P. S. Šio dalyko įvykinimui siū: 
loma sekantis projektas: visų pa
kraipų ir partijų numatytiems žy
miausiems vadams bus pasiųsta 
laiškas prašant surašyti visų, ku
riuos tik žino, vertų šiame žodyne* 
paminėjimo vardus ir pavardes. 
Iš tų, kurie malonės suteikti atsa
kymą, neatidėliojant bus sudary
ta komisija ir jai patiekta visi pri
siųsti sąrašai, iš kurių sustatys 
viena bendra. Jis bus pasiųstas 
L. Ž. Ž. 1. Sekretoriatui ir sulig šių 
užtvirtinimo suredaguota medžią? 
ga. Statistinių Žinių Rinkimo Ra
jonai malonės irgi pagaminti tam 
tikslui sąrašą.

■c t C ' • ’■ „v ■ V;!^ H?■

J



Pradžia 7:30 vai

imuose

apvalus popierga

rA. Iėraitis

Vietiniai kreipkitės Į “D-ko’ 
Administraciją, 366 W. Broad 
way, South Boston, Mass.

PASVEIKINO J. E. KARDINO
LĄ LIETUVIŲ VARDU

Dioeezijos kunigai klebonai tu
rėjo seminarijoj didelį kardinolo 
pagerbimui bankietą. Kunigų bu
vo apie 250. Daugelis jų kalbėjo. 
Kun. Urbdnavyeius pasveikino 
kardinolą su 70 metų sukaktuvė
mis ir palinkėjo geros kloties nuo 
lietuvių kunigų ir nuo visų dioce 
zijos lietuvių.

Cą Bolševikai Daro Lie 
tuvoš

“Darbininko” cijt?.

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

klegesy sudraskoma. Ir čia 
pat pasipila tokie nevalyvi 
burnojimai, tokie pagiežos 
piktžodžiavimai prieš religi
nius įsitikinimus, kad pa
prastas žmogus dažnai būna 
apglušintas, nusigąsta kaip 
į bepročių namus patekęs. 
Dievas, Dievo Motina, Šven
tieji vadinami tokiais žo
džiais, kad tik šlykščiausios 

neapykantos

DAR APIE VYRŲ 
VAKARĄ

Kunigai bažnyčioj pranešė, kad 
jauni So. Bostono vyrai sau ir ki
tiems vyrams turės vakarą Muni- 
cipal Buildinge, gruodžio 12 d. 
7:30 vai. vakare. Jie prašė tėvu 
neginti vyrams ten eiti. Per vieną 
kitą tokį vyrų suėjimą kunigų pa
gelbėjimą jie gali ateiti ir į savo 
tėvų bažnyčią; ir prie dažnos šv. 
Komunijos. Tas Įvyktų, jei susi-

VM IN AįvfJLr ' I East Broadway, South Boston, Mass
_ 2 * • * , 2, • *'* r * * < ~'"Sa' "** L* y.• v ,, . , . —

arą ganiai attikite, neš programas labai Įvairu, Bus kumštynių, ristynių, muzikos, dainų ir kitoniškų margumynų. Be to, užkandžiai, gėrimai ir 
gauite u 50 centų Įžangos. i ; J. ; . . . . . ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . -'. . . . . . . . . . . . .

W BMtCTy Street 
North Abington, Mass

-------------- - —»■

Bolševikų bedieviškoji a- 
gitacija mūsų kalėjimuose y- 
ra tamsi ir žiauri kaip yra 
tamsus ir žiaurus bolševiz
mas.' Bet vis dėlto reikia 
pripažinti, kad toji agitacija 
turi didelio pasisekimo. Dau
guma kalinių priklauso bol
ševizmui. Iš 100 patekusių 
kalėj iman nepartinių • žmo- 
nių mažiausia 80 išeina at
kakliais atžmogintais bolše
vikais. Tiek daug žmonių į 
bolševizmo rankas nustumia 
kalėjimo gyvenimo sąlygos, 
t. y. toji priežastis, kad ka
linys tampa atitrauktas nuo 
gyvojo gyvenimo pagrindų. 
Bet čia gali kilti toks klau
simas: Kodėl mūsų kaliniai 
taip greit išsižada savo pir
mykščių įsitikinimų ir pa
pročių? O tas atsitinka dėl
to, kad mūsų kaliniai kaip 
ir visa visuomenė yra labai 
menkai idėjiniai paruošti 
žmonės, o iš kitos pusės, jie 
nebepažįsta paties bolševiz
mo mokslo. Pagaliau bol
ševikų darbo pasisekimą ka
lėjimuose užtikrina ir ta ap
linkybė, kad laisvieji bolše
vikai palaiko kuo anksčiau
sius ryšius su savo draugais 
kaliniais, tuo tarpu kaip pla- 
moji tautiškoji knksicoms- 
koji visuomenė temoka kali
nius smerkti arba juos visai 
užmiršti.

“Darbininko” name 5 arba 7 gražūs dideli ir -šviesūs kambariai. Yra elektra, ga- sas. maudynės, skalbynėe, duodama šiluma ir janito- rius patarnauja. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į Administra-

NUSISTATĘ SIRGTI
ŠĮ mėnesį beveik visose draugi

jose renkama valdyba. Berenkant 
narius į valdybą tenka nugirsti 
visokiiį išsireiškimų. Yra narių, 
kurie kasmet nusistato sirgti.

Girdėjau, kad vienas narys val
dybą renkant pareiškė, kad jis 
turįs būti valdyboje, nes kitaip 
šį metą “šiur” sirgsiąs, bet ar jis 
jau “pasidavė po draugyste” dar 
neteko sužinoti.

(Mūsų kalėjimus slegia B 
sunkus tamsus bedievybės! 

debesys. Tame debesyje ga
lutinai troškinamas religinis 
jausmas, troškinama žmo
gaus siela. Tą troškulį di
dina ir toji aplinkybė, kad 
iki pat pastarųjų laikų kali
nių gyvenimo nelanko kri
kščioniškos meilės šiluma. 
Bažnytinės pamaldos kalėj i-

I

muose nedaug tą troškulį 
lengvina. Tos pamaldos tu
ri kokio tai oficialumo var
dą ir jos labai toli nuo kali
nių gyvenimo. Kalėjimų

>

pamaldos labai reto kalinio 
sielą tepasiekia. Jos yra 
tarsi šalia kalinio gyvenimo 
ir dažniau sudaro progą be
dievybės nuodams sustiprin
ti, pagilinti. Pamokslo žo
džiai ištampomi taip, kad 
nuo jų telieka ne dvasinės 
palaimos šiluma, bet bolše- 

’ vistinės neapykantos kartu- 
; mas.

Bažnyčia, kunigija tose 
kalbose atrodo kaip didžiau- 

gyvenimo ’sįų piktadarybių sumanytoja 
supratimus, kad is jų niekas j jr rėmėja. Bažnytinių apei- 
uepalieka, ir išėjusiam iš ka-,gų pajuokimui yra sustaty- 
lejimo žmogui retai kada ir į1 tos tam tikros dainuškos, 
galvą ateis prie jų grįžti. OĮnekdotai 
juk neabejotinas yra daly 
kas, kad religija sudaro ty
riausi 
pagrindą. Turi būti bolše
vikai religijos galią ne kiek 
nemažiau vertina, negu ofi
cialūs religijos atstovai; Štai 
kodėl bolševikai tiek kalėji
muose, tiek bendrai gyveni
me tiek daug kovoja su reli
gija. Nes jie puikiai žino, 
kad bereliginį žmogų yra 
kur kas lengviau pavergti, 
negu tikintį žmogų.

Šito rašinio rėmuose sta
čiai sunku gyvai nuvaizduo- 
ti tą baisų bedievybės rau
gą, kuris vyrauja mūsų ka
lėjimuose. Patekęs kalėji- 
man tikintis žmogus iš kai
to apsupamas lyg kokiu tam
siu debesiu ir jam sunku net 
kvapas atgauti. Dar kali
nys nesuskubo nė apsidairy
ti naujose apystovose, o jąu 
jam kalbama, kad jis nema
nytų by kurias religines pa
reigas atsiminti, jei kalinys 
atsinešė kalėjiman kokį me
dali kelį, rąžančių ar škaplie
rius ir nesuskubo jų paslėp
ti, tai tuoj nuo jo viskas nu
traukiama ir piktų juokų

Tamsybių ir šlykštybių debesys. Einąs bažnyčion yra skelbiamas 
kalinių priešu. Sergančiam tikinčiam žmogui bolševikai kaliniai van
dens hėpadttds. Išgirdę Velykų giesmelę pasielgė bjauriausiai. Bedie- 
tybdš paskaitos tęsiasi per naktį.

(ištrauka iš straipsnio “Mu- 
sų kalėjimai ir bolševizmas,'* 
tilpusi© “Lietuvos Darbininko” 
15—21 nr. šj straipsni rašS 
žmogus pats ut politiką buvęs 
kalėj*ne—žmogus, kuris visą 
tą, ką čia rašo, pats matė, pa
tyri ir pergyveno.)

Bolševikai daug dėmesio 
kreipia į kalinius ir turi ten 
nepaprastą pasisekimą. S var- 
biausia to pasisekimo prie
žastis yra ta, kad kalinas y7 
ra atitrauktas nuo gyvenimo 
pagrindų. Savo agitacija krikščionių 
kalėjimuose bolševikai taip Spauda juos galėtų pakarto 
atkakliai griauja įprastus ' f į 
žmngająs^d vašiu i o, visuome 
ninio ir asmeninio

MATUZELIR VALOS MEDU IR 
* rflorvKjro 9«9 mbtvs

GAMTIŠKŲ BIČIŲ
Tikti, Tyria

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA*

Pirmininkas — Motiejus žiobs, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mara. 
Telephone South Boston 3552-11.

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskai 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mase. 

Prot. Raštininkas — Jonas Gllueckls, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mara 

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

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mara 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Wlnfieid St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno m6* 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. SeventA 
St., So. Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
21 tVinfield St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, 
' 92 Sawyer Avė., Dorcliester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevierą, 

948 E. Broadway, So. Boston, Mara 
Fin. Raštininkas — Juozas GuzevlčlUSį 

27 Tampa St, Mattapan, Mara
Iždininkas — Vinęaš Kališlus, 

67 G Street South Boston, Mara 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, 

492 E. Seventh St, So. Boston, Mara 
Draugijos susirinkimai būna kas ptiS 

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
va L po pietą, parapijos salčj, 482 
E. Seventh St, So. Boston, Mara.

LTETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVA

-y VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienĄ

625 E. 8th St, S. Boston, Mase. 
Vice-Pirmininkė—Ona Zuloniea^

11 Monks St, S. Boston, Mttt. 
Prot. Rašt — Ona SiaurienĄ

443 E. 7th St, S. Boston, MK 
Telephone South Boston 3422-R. 

Fin. Rašt. — BronisTava Ciflnien^ 
29GouldSt, W. Rozbury, Mmi 

Iždininke — Ona StaniuliutĄ
105 W. 6th St., S. Boston, Mara 

Tvarkdarė — Ona MitgirdienĄ
1512 Columbia Rd., So. BoetUk 

Draugija savo susirinkimus IcNįŠ 
ku antrą ntarainką HHrHhi 
mlnesio, 7:30 vai. vakare, pra* 
bažnytinėj svetainėj. , •

Visais draugijos reikalais kreipki
te pas protokolų raŠtinink

ŠV. KAZIMIERO R. K. DJOt
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinataua
24 Prescott St, Readville, Mara. 

Vice-Pirmininkas — J. MarkelionM
146 Bovven St, So. Boston, Mara 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
256 E. Nnth St, So. Boston, Masu 

Iždininkas - V. Balutis
38 Mercer St, So. Boston, Mara 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Wfnfield St, So. Boston, Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas ant* 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
num. 492 E. Seventh St, parapijoj 
salėj, 7th St, South Boston, Mara

D. L. K. KEISTUČIO DR-J08 
VALDYBO SANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot VerslacKaą
694 E. Fifth St, So., Boston, Maža. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
125 Bovven St, South Boston, Mara 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunaį
450 E. 7th St, So. Boston, Mara 

Fin. Raštininkas — Pranas Toleikta
109 Bowen St, South Boston, Mara 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street South Boston, Mara 

Tvarkdaris -- Kazys Mikalionls,
906 E. Broadvay, So. Boston, Mara 

Draugija laiko savo susirinkimus kM 
antrą 'nedėldienj kiekvieno mėnesi# 
Lietuviu Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. 
Ateidami suslrinkiman prašome at
sivesti naują nartą prirašyti prie 
musą draugijos.

PARSIDUODA DIDELIS 
BIZNIS

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

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

PARSIDUODA
7 kambarių namas. Yra elektra, šiluma, 
2-jų karų garadžius, didelė harnė ir 
storas. Geroj vietoj, prie pat bažnyčios. 
Yra 19 vaisinių medžių ir 1% lotą že
mės. Kreipkitės pas JURGIS PUIDO
KAS, 218 Ames St. Montello, Mass..

(G.-10)

RŪKVAKARIS MUNICIPAL 
BUILDINGE

Apie rūkvakarį komisija kalba 
entuziastiškai. Sakosi gavusi pa
sižadėjimų nuo labai daug pro
gramoj dalyvių ir svečių.

Programoj dalyvaus šie asme
nys ir numatyta jos tvarka se
kančiai: Vakaro vedėjas adv. Ka
zys Kalinauskas pakalbės ir kitus 
pakvies. Artisto Židanavyeiaus 
mokiniai pagrieš smuikomis. Kal
bės vietinis klebonas kun. Vir- 
mauskis ir perstatys kalbėti pra
lotą Splainą. Padainuos kvarte
tas. Kalbės kun. K. Urbonavy- 
čius buvęs Bostono,, dabar Nor- 
woodo klebonas. Smuikų trupė. 
Kalbės adv. O’Connor. Užkan
džiai. Atletų pasirodymai. Bok
są vimai, ir 11. Karolis Božis, pro- 
fcsijonalis šokėjas pašoks.

Vakaro audiencijoje pasižadėjo 
būti šie svečiai: ponas Vincą, ku
nigai Švagždys, Juškaitis, Jurasf- 
Strakauskas, Kneižis, Norbutas, p. 
Kazlauskas ir k.

Tikimasi gauti mayorą elektą 
Curlev p. Sharkev, p. Dirsą ir 
daugiau lietuvių atletų.

Kūkvakaris motivuojasi mūsų 
senu obalsiu: “Savi pas savus.’’ 
Mūši] atletų visur randasi. -Jų 
mėgėjai visur eina pamatyti spor
tų. Rūkvakaris bando sutelk
ti keletą pasižymėjusių mūsiš
ki!] šioje šakoje ir saviems bus 
proga pamatyti saviškius. Tai ge
ras iš abiejų pusių darbas. Spor
tininkų vakaras. Tesueina jie visi. 
Kviesti ar ne. Susipažįsime.

Už tą pati pusdolerį bus duo
dami ir užkandžiai. Nepamirški 
gruodžio 12 d. 7:30 P. M.

Prie progos, katalikai vyrai ma
no pamąstyti “smokery” apie su
organizavimą Šv. Vardo draugijos 
kada vėliaus.

subiauroja. Turi būti nie-l 
kas, net kalėjimo karceras

I

taip nepiktina bolševikų, 
kaip vieno kito kalinio ėji
mas bažnyčion arba šiaip ki-

/

tų tikėjimo pareigų pildy
mas. Per pastarąsias Vely
kas tikinčiųjų kalinių būre
lis suėjo vienon kameron ir 
sugiedojo “Linksmą dieną 
apturėjom.” Bolševikai nuo 
tos Kristaus prisikėlimo 
giesmės aidų taip padūko, 
kad nubėgo išeinamon vieton 
atsinešė mėšlų ir apdrabs
tė tos kameros duris. Rei
kia pridurti, kad tas yra at
sitikę viename mūsų kalėji
mų, kur sėdi vadinami vieni 
politiniai kaliniai.

Kai kada ir bolševikai nu
eina bažnyčion. Bet tik pa
rinkimui medžiagos priešre- 
liginei propagandai. Bolše
vikai eina bažnyčion, vado
vaujant ir kontroliuojant 
aiškiam ir prityrusiam be
dieviui. Dažniausia tokiu 
kontrolierium esti jaunas žy
dukas. Pereitą žiemą vie
nas bolševikų kolektyvo na
rys lietuvis pareiškė noro 
nueiti bažnyčion “pažiūrė
ti.” Ir kada per mišias lai
ke pakylėjimo lietuvis ko
munistas klaupėsi, tai čia 
pat jo palydovas paėmė jį už 
rankos ir išvedė iš bažnyčios. 
Vėliau, grįžus į kamerą, vi
sas kolektyvas davė tam lie- 
tuviui papeikimą, už “tam
sių papročių pildymą.”

Šalia čia suminėtų grubi- 
joniškumų visuose kalėji
muose eina smarki gerai su
organizuota bedieviška agi
tacija žodžiu, knygomis, pa
mokymais, aiškinimais. At
vejų atvejais kaliniui kala
ma galvon tušti bedievių po
stringavimai apie pasaulio 
atsiradimą, apie žmogaus iš- 
sivystimą iš gyvulio, apie 
sielos nebuvimą ir t. t. ir t 
t. Tas bedieviškas “apšvie
timas” varomas būreliais, 
arba pagalinant atskirą žmo
gų. Kai kada kamerose be
dievybės “paskaitos” tęsiasi 
per naktis. Dalbą dirbant, 
valgant, pasivaikščiojant, žo
džiu kiekviename žingsnyje 
daugiausia pavedama laiko 
religinių įsitikinimų griovi
mui. Šitoji atkakli agitaci
ja, iš kitos pusės, nepaliauja
mas religinių įsitikinimų 
niekinimas, nepaliaujamas 
tikinčiojo žmogaus pirštais 
ir Jodžiau badymas, visoke
riopas piktas ir griežtas u- 
,į imas, grąsinimai, užgaulio
jimai ir t. t. taip nuteikia 
kalinį, kad jei jame ir kyla 
kada religinis jausmas j tai 
jis gėdisi jo ir bijosi jį pa
reikšti. O kuriam laikui 
praėjus religinė meilė virs
ta pikta religijos neapykan
ta. \

•.: < ...

a- 
ir 1.1. Rašančiam 

šiuos žodžius pačiam teko 
dalį tų šlykštybių matyti ir 

žmogaus gyvenimo ’gjrdėti, teko girdėti bedieviš
kas dainuškas, pavestas baž
nytinių giesmių pajuokimui, 
pavyzdžiui, “Pulkim ant ke
lių,” “Šventas Dieve,” ir kt. 
Dažnai, ypač šventomis die- 
nomis^pajuokiamos šventos 
mišios, pamokslai ir tt Pa
juokimui Šv. Sakramento 
kai kada dalinami kits ki
tam ba
T T liukaią

Dėl nuolatinės ir piktai 
storžieviškos bedieviškos a- 
gitacijos mūsų kalėjimuose 
■vyrauja tokia priesreliginė 
dvasia, kad kalinys labai 
greitai pajunta, jog būti ka
liniu ir kartu likti tikinčiu 
žmogum yra du visai nesu
derinamu dalyku. Bolševikai 
griežtai kartoja, kad tikėti, 
eiti bažnyčion, tai, esą, reiš
kia kompromituoti kalėjimą. 
Einąs bažnyčion yra skelbia
mas kalinių priešu. Jis yra 
visur ir visų persekiojamas, 
niekinamas, žeminamas. Ir 
visų pirma tikintis žmogus 
apšaukiamas paskutiniu šni
pių O šnipas visų ir nepar
tinių laikomas paskutiniu 
žmogum: su juo nieks ne
kalbės, nieko jam nepadės, o 
progai pasitaikius apdaužys, 
supj austys rūbus ir p. Yra 
žinomas atsitikimas, kada 
vienas einąs bažnyčion kali
nys apsirgo ir turėjo arti 40 

J laipsnių karščio. Ir kada 
jis prašė paduoti jam van
dens, tai bolševikai tyčioda
miesi atsakė: Pasiprašyk 
Dievo, tegul jis tau atneša.

Eitiant tikinčiam kaliniu 
bažnyčion, bolševikai šidvja- 
si: švilpia arba drabstosi 
šlykščiausiais žodžiais. Grį
žus iš bažnyčios tas pats. lo
jusiam bažnymon 'dažnai ne
palieku valgio\rba jų valgį

VIETINES ŽINIOS]
' z

tvertų jų tarpe Šv. Vardo drau
gija. Apie Šv. Vardo vyrų drau
gijos reikalingumą niekas neabe
joja. Tarptautinė draugija, vi
suotinos Bažnyčios vaikas.

Rep.

IŠTIESTAS
Pą^itaikč, kad Municipal Build- 

inge buvo vienas Bostono geriau
sias boxing ring. Tas pat tinka 
ir ristikams, akrobatams. Jį savi
ninkas atsiims tik po mūsų “smo-. 
korio.’’ -Taigi mūsų rūkvakariui 
jau beveik viskas paruošta. , 

Rep. I
J

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŽALPINfiS DR-J08 J 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, f

427 E. Seventh St, So. BostoD, Maa?
Vice-Pirmininkas — A. NaudžlunaĄ ' į 

885 Broadway, So. BoSton, Matt.
Prot Raštininkas — V. Tamollmu* 

40 Marine RA, So. Boston, Mara*- ;
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai ’ 

44 Glendale St, Dorchester, Mara 5j5 
RŪKVAKARIUI B0XING RING Kašlerlus — P. Kleponls,

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

141 Bowen St, So. Boston, Mara J 
Draugija laiko susirinkimus kas ant 

rą panedčlj kiekvieno mėnesio 7:9C 
vaL vakare, pobažnytlnėj svetainė. * 
Fifth St, So. Boston, Mass.

o šeimynų, 11 kambarių namas, e- 
lektra, gasas ir toiletai. Rendų 
$11.00 j savaitę. Yra daug žemės ir 
galima statyt*1 garadžiu. Kaina 
prieinama. Kfeipkitės pas Igną Ci- 
hulskį, savininką, 109 Bolton St., 
So. Boston. Mass. (G.-17)

~X;—u «——



LAIDOJIMUS

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

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

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

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

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

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

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)

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gruodžio-22 d., l vaL po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

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

kimas įvyks gruodžio 27 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

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 svarbiu sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

. CLEVELAND, OHIO
Gruodžio,11, d« 3-14 vai. vakare, 

Lietuvių, Salėj įvyks LDS. SI kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi ‘ susirinkti. Rašt

9
 kūrinos paveda 
mano prižinrSji- 
mni, vlsnomet 
būna patenkinti 
ir sutauplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina vl- 
alema ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

WORCESTER, MASS.
JLDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 5 d., Aušros Vartų 
i su

mos.'1 Visi nariai meldžiami pri
būtų nes turime svarbių reikalų. 

. - Kviečia 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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A.GALVAR1SKI
(GALLNAUSĘĄS). T

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL' 
ryto, nuo 1 i30 iki 5:30 po piet Ir 
nuo 6 Iki 9 vakare, šventą dieną

- pagal susitarimą

K. SASNAUSKAS pentiną na
mus iš vidaus ir iš lauko. Popie- 
ruoja kambarius ir. baltina lubas. 
Taipgi dirba karpenterio darbą. 
Kaina prieinama. 363 Windsor 
St., Cambridge, Mass. Tel. Porter 
1415-W. (G.-31)

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
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie 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
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje! ‘1

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 mene- » 
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

tos savo hareme. į!
Moterį], bei mergaičių. dra

bužiai margi ir ryškių spal
vų, nors ir iš paprasto šilko 
arba pačių austi vilnoniai, 
su apsiūtomis rankovėmis 
bei gražia saga susegtu dir
žu. Mergaitės dėvi mažą 
apvalią aksomo kepuraitę, 
kuri apsagstyta pinigais. Iš 
po kepuraitės, drykso juo
di plaukai, supinti į daug 
kasų ligi juostos. Ant gra
žučių kojų jos dėvi išsiuvi
nėtus odinius batus.

Galutiniame kambary, kurs 
atskirtas, net paslėptas už
dangomis, sėdi vienų viena 
jaunoji ant didelių, minkš
ti! priegalvių. Ji gražiai ap
sirėdžiusi, ir jos rankos jau 
ligi pusės rudais dažais nu
teptos, tas žymi jos garbin
gą vietą. Rankoje ji turi 
veidrodi ir be perstojimo į ji 
žiūri. Kaip ilgai vestuvių 
šventė užsitęsia, taip ilgai 
jaunoji turi į veidrodį žiūrė
ti. visai nėatsikreipdama, 
kol jaunikis atėjęs ją išva
duos.

Kas šitu žiūrėjimu i vei
drodi norima pasiekti, nesu
prantama. Gal ji turi į 
Veidrodį žiūrėdama atsimin
ti praeitį ar iš vedrodžio 
nori gauti, žinių apie ateitį, 
p gal ji ten turi rasti nau
jam gyvenimui planų. Ją

ŠIS TAS APIE PROVOKA
TORIUS

Rusijoje, galingam carui 
viešpataujant, šis visus ir 
visa spaudė. Atvirai jam 
priešintis nebuvo galimybės. 
Todėl pradėjo veikti slaptos 
organizacijos, kurias ryžosi 
sukelti Rusijoje revoliuciją 
ir tokiu būdu nuversti carą. 
Slaptųjų organizacijų cen
trai dažniausia buvo užsie
nyje ir iš ten tvarkė visą 
revoliucin judėjimą. Jos pa
darė daug pasikėsinimų

©augybe paveikslų! Pasakos, Ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Fiesos 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— 
T 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.

O. BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 22 d., tuoj po sumos 

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

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 prū 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

pusėse. Panašiai yra ir su 
žinomais plęčkaitininkais; 
tik apie juos kalbant nerei
kia užmiršti, kad jie kartu 
tarnauja aršiausiems lietu
vių tautos priešams.

Ir dabar provokatorius 
dažniausia vadina azefais, 
jų laimingus sekiotojus — 
burcevais. Jų vainikų pavy
di ne vienas panašių orga
nizacijų narvs.rf 4. f Rezidencijos TeL: C779-R. K. 

Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S, BARDSEVIčiUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR, M. V. CASFER
(KASPARAVIČIUS > '

511 Brodaway, So. Boston 
01 šio valandos: 

nno B iki 12 ryte ir nuo 2:3O iki 5 
ir nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas snbatos vakarais ir ne- 
dSldlenials, taip-gi seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

“Užlipk į viršų!”

Kartą į Odžos duris kažkas pa
beldė.

— Kas ten ?' Paklausė Odža iš 
antro aukšto.

— MalonėkiLateiti!—atsakė že
mai stovį elgeta.

— Atėjęs Odža klausia: “Ko 
Tamsta nori?”

— Išmaldos — atsakė elgeta.
— Einam Į viršų.
— Viršuj Odža tarė: “Dievas 

Tau duos.”
— Dėl ko to žemai nepasakei?
— Atsilyginau už tai, kam ma

ne žemyn šaukei — atsakė.
“M. L.”

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas '

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nnp 9 iki 12, 
nuo *1:30—6 ir nuo 6 -.30—9 
vakare. Serėdomis nūo 9—12 
vai. dieną. Subatomią nuo 9 z 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 g 
iki 12 (pagal sutartį). |

Gražios totorių mergaitės. 
Tos visuomet linksmos, su 
šypsena akyse, laibo ūgio, 
drąsios, baltais dantimis. 
Jos pasveikina svečius bai
mingu pasitikėjimu, kaip .•OI 
jis pas šiltų kraštij moterių 
yra sutinkamas, nes tos m<&

VLADAS P. MIKSA
49 Church St., Lowell, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

E. V. WARABOW
(Wrublinuskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAISAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvood, Mass. 
Tel. Norvvood 1503 

MONTELLO OFFIOH 
104 Atneš Street 

Telephone BroCktnn 7879J.

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 tiekos.

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
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: 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.

8DR. grady
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. onįversity medlka- 
liiką kolegiją; bnvęa gydytoju FL 
Hamllton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas J Out-Patient Staff Lotvelllo li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie SL John's 
Ligoninės; Medikallškassgaatninuo- 
tojas dėl Metropolitan Life Tns.; 
Lovėell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
tera of America. Valandos: Antr., 
Ketv., Mtad. 10 Iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 Iki 12. 
827 Tremont SL Patarimas

galima 
paklydėlę ant margų prie^ 
galvon, kuri vaiskiomis aki
mis žiūri jį'veidrodį. .Jos 
netrukdo; nei ; draugių links
mas .džiūgavimas, nei Mul- 
los atsilankymas, kuris jai 
savo palaiminimą teikia.Tai 
yra sulig totorių papročiais 
jungtuvių aktas.

Svečiai' 'visokiais būdais 
yaiŠihantf?'! Daug avinų iš-, 
yėrdama. Ryžiai verdami 
dideliuose variniuose kati 
luose. Viskas daroma išdi
džiai bei iškilmingai. Visų 
gražiausias dalykas tai mar
čios kraičio kambarys. Lyg 
parodoje visas kraitis būva 
išstatytas, kad kiekvienas 
jį galėtų matyti. Sienos, 
stalai, divonai kraičiu apka
binėti. Čia galima matyti 
visą krūvą gražiai sudėtų, 
pačių austų vilnonių drabu
žių su gražiais išsiuvinėji- 
mais, kaklaraiščiai iš linų 
arba šilko, skepetų, diržų ir 
visokių papuošalų.

Kiekvienas dalykas pačių 
dirbtas ir liudija apie jo sa
vininkų stropumą. Visuose 
dirbiniuose pasireiškia geras 
skonis ir paveldėtas meno 
jausmas. Visame yra kokia 
nors, ar priprasta arba pri
gimta totorių ypatybė. To
kiu būdu vestuvių namai 
patiekia gyventojams visa- 
ko, kas tik jų širdis džiugi
na: brangių, gražių papuo
šalų ir išrinktų skanumynų 
— daug matyti ir daug ra
gauti.

Jaunoji turi visą laiką ra
miai sėdėti ir žiūrėti į veid
rodį. Ji nieku nesirūpina, 
o laukia tiktai savo mylimo
jo arba vyro.

Už kėlėtos dienų pasigirs
ta arklių trypimas ir pilna 
zovada atjoja josios vyras, 
įpuola į kambarį, pagrobia 
iš moterų tarpo busimąją 
žmoną ir ąnt arklio užsiso
dinęs išjoja. Tuoj susiren
ka marčios, kaimynai ir ar
timi ir ima juos vytis. Be 
prasmės jie joja ir šaudo 
paskui juos. Jis savo žmo
ną nešinas pasiekia savo na-, 
mus ir būna apsaugotas nuo 

i persekiojimų.
Naujuose namuose jau vis

kas parengta. Miegamasis 
kambarys puikiai išdabin- 

I tas puikiomis antklodėmis 
bei gražiais pagalviais. Vi
sur pridėta visokių labai 
gražių bei skanių skanumy
nų. Čia dideli saldainiai į 
auksinį popierių įsiausti ir 
visokių kitokių gražių daly
kėlių, kurie jaunosios pir
mąsias dienas pasaldinti ir 
namus užmiršti padeda.

KAIP TURKAI JUOKUS 
KREČIA

Kartą Turkijoj gyveno keistas, 
juokus mėgstąs žmogus. Vadinosi 
Odža. Jis buvo liaudies mokyto 
jas. Turkai pasakoja daug juokin
gi} atsitikimu apie jį. Štai keletas 
jų.

Prieš pasaulio galą avį kepė.

Odža turėjo juodą avį. Jo drau
gai labai norėjo ją paskersti ir 
suvalgyti. Vieną dieną atėjo pas 
Odža ir sako:

— Tuojau bus pasaulio galas! 
Avis Tau nebreikalinga, suvalgy
kim e ją.

Odžai ši kalba nepatiko. Bet ne
norėdamas su draugais pyktis, su
tiko. Visi nuėjo į šilą, kur ganėsi 
avis.

— Matot, kad nėra malkų aviai 
kepti — kalbėjo mokytojas — ei
kit ir parinkit

Diena buvo graži. Draugai, pa
simetę apsiaustus, vienmarškiniai 
nuėjo malkų rinkti.

Odža. vienas palikęs, sukūrė ug
nį ir Į ją sumetė draugų rūbus.

Draugai sugrįžę klausia:
—' Kur mūsų rūbai. Odža?
— Sudeginau, bus pasaulio ga

las — jų nebereikia jums.
Ar žmogum, ar asilu tikite.

Odža turėjo asilą. Kaimynai 
kartais prašydavo paskolinti jį. 
Kartą atėjo kaimynas prašyti jį 
asilo. Odža nenorėdamąs duoti 
atsakė, kad asilo nėra namie. Bet 
tuo laiku kūtėj subliovė asilas.

— Ko mus apgaudinėji, Odža! 
— sušuko kaimynai.

— O, kokie žmonės! — jie ge
riau tiki asilu, negu manim.

DBTROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos - mėnesinis 

susirinkimas įvyks - sekmadieny, 
gruodžio 15, tuoĮjpo pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje.’Visi ..
kuopos nariai yra kviečiasi ’atėL parąpi3QS salėj, tuo jaus po 
lankyti į Šį susirinkimą' del-ap- 
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

TOTORIŲ VESTUVIŲ 
-- PAPROČIAI

'^Totorių vestuvės visai sa- 
vŲįįškos ir neturi jokio pa
jėgumo į mūsų vestuves. 
$«da įvyksta vestuvės, kvie- 
Čiami taip pat svečiai, bet 
vyrai susirenka pas jaunikį, 
oAjooterys į marčios namus. 
Ngtmuešė girdisi aiški niu- 
zffia be melodijos, ritmiškas 
nį%reitas griežimas ant flei
ta^ smuikų, barabonų bei 
blėkių. - Muzika panaši į 
jazbando muziką. Įdomu 
kDsipažmti su marčios na
ciais. Namuose sukasi dau- 
gybė jaunų ir senų moterų, 
kurios gyvai šnekasi, bet 
'S- ■

muzika visus perskamba. 
Pąlei sienas sėdi ant prie
galvėlių senosios moterys, 
kurių veidai saulės nudegin- 
■ik iš karščio visai geltoni. 
JŽ* jų pasenusių veidų žiūri 
gyvos, viliojančios akys, ku
rios viską mato ir visu kuo ♦t; *•
rūpinasi.
. Senutės rūko pypkes ir 
geria iš puodo be ausų stip
rią, saldžią kavą ir valgo 
nuo stiklinių lėkščių sal- 
džius vaisius ir konfitūrus. 
Taip jos pasakojasi ir gai
vinasi visokiais skanumy
nais. Vestuvės vra didelis 
ir svarbus gyvenime įvykis, 
turi jos žino įvertinti ir kil
numą parodai.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 15 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

prieš valdžią atstoįnyt ir 
daug jų nudėjo. Nuo jų 
rankos žūdavo ir galingi ca- 

H' r. •’
rai, ir jninisteriai, ir pa
prasti policininkai. Tačiau 
daug žūdavo ir pasikėsinto
ji!.^ teroristų) ; pakliuvusius 
į valdžios rankas laukdavo 
baisiausi kankinimai ir daž
niausia mirties bausmė.

Slaptųjų organizaeijų na
riai buvo drausmingi, susi
klausę. Savo žygius ruoš
davo didžiausioje paslapty
je, o vienok valdžia dažnai 
žinodavo apie sumanytus jų 
puolimus: valdžiai praneš
davo apie tai tų pačių orga
nizacijų nariai; tokius vadi
na provokatoriais. Juos or
ganizacijos smarkiai baus
davo, jei savo tarpe susek
davo. Geriausių provoka
torių sekiotoju buvo Burce- 
vas; jis sugebėdavo nu
traukti kaukes didžiausioms 
ir apsukriausiems provoka
toriams. Burcevas sugavo 
ir irodė, kad savo laiku veik- 
liausiąs sociąlistų teroristas 
Azefas, kuris sumanė, suruo
šė ir įvykdė pasikėsinimą 
Maskvoje net prieš didįjį 
kunigaikštį Sergejų, yra 
kartu ir provokatorius: jis 
sumanydavo pavojingus pa
sikėsinimus ir kartu praneš
davo apie juos-rusų polici
jai. Azefo istorija tik įrodo, 
koks buvo moralis supuvi
mas abiejose kovojančiose
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