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> žymėjo laimėdamas kumšty-
nes. Kumščiavosi su įžymiais 

/ Europos kumštininkais. Tai• antras Sharkev.-Atvykęs'! Ji galima-bus^ais,-aūtomobi- v —
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EINA NUO 1915 METŲ

Pereitu savaitę, ketvirtadieny, atvyko iš New Yorko Į Bostonu kumštininkas Juo- zas Vincą, neseniai atvykęs
sų redakcijoj ir papasakojo 
savo Įspūdžius iš gyvenimo ir 
darbuotės Amerikoje. Nusi
skundė, kad Brooklyno tau
tiečiai “promoteriai” norėję' 
ji išnaudot ir šiek tiek išnau
doję. Kundrotą ir Ginkus, 
kur Vinča kumščiavosi ėmę 
po 50% už surengimą. Turė
ję ir sutartį pasirašę, bet ji 
buvus nelegalė ir tokiu būdu 
jis juos paliko. Kiek ir kur 
kumštynių buvo surengta J. 
Vinča gerai pasirodė, bet jis 
sau iš to finansinės naudos 
neturėjo. Dar kaikur reikėję 
pridėti. y

Juozas Vinča yra 22 metų 
amžiaus. 6 pėdų su biskiu di
dumo ir sveria apie 200 sva
rų. Jis Europoje visur pasi-

Bostoną pasirašė penkiems 
metams sutarti su kumšti
ninko Sharkey manadžeriu 
p. Buckley.

Pradžioje Vincą bus supo
ruotas kumščiuotis su men
kesniais kumštininkais, bet 
neims ilgai laiko mūsų kum
štininkui juos nugalėti ir 
stoti i kova su Schmelingu, 
Loughrami ir kitais.
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Kumštininkas Juozas Vinča dabar ' toje pačioje “gym” salėje, kur ir Shar- key, treineruojasi. Jis dalv- vauš Sharkey su Loughran preliminaręse kumštynėse, rugsėjo 26 d., Yankee Sta- dilini, Ney Yorke.
Anglų spauda labai plačiai 

aprašė apie Vincą ir jo pir
mą pasirodymą *‘Jim Tol- 
and’s Gym,” Friend St.

y

Tautietis Vinča apsigyve
no South Bostone.

Sekmadieny, rugpiūčio 18 
d., pasižadėjo dalyvauti L. 
D. S. Naujos Anglijos aps
kričio piknike. “Palangoje,” 
Lawrence (Methuen), Mass. 
Tad visi Naujos Anglijos lie
tuviai turės gerą progą pa
matyti savo tautietį, įžymų 
kumštininką, Juozą Vincą—- 
antra Sharkev.<. —— v

i

“Palanga” yra visiems ži
noma kaipo puikiausia pasi
linksminimui vieta. Važiuo

KAUNAS. — Ministerių• 
kabinetas pakeitė tvarką A 
merikos lietuviams padavi
nėti prašymus, kad leistų že
mės Lietuvoje Įsigyti.

Ligšiol amerikiečiai turė
davo tokius prašymus pada
vinėti tiesiog mimsterių Ya7 
bjnetui. Dėl to ilgiau už
trukdavo kartais tų prašy
mų išsprendimas.

Dabar Amerikos lietuviai 
žemės Lietuvoje Įsigijimo 
prašymus gali paduoti vi
daus reikalų ministerijai, 
kuri juos be eilės ir spręs. 
Ministerijos sprendimus mi- 
nisterių kabinetas tiktai 
tvirtins.

STREIKUOJANTIEJI MUŠASI 
SU POLICIJA

Buenos Aires priemiesty 
Vilią Progreso sustreikavo 
mūrininkai, kurie norėjo pri
versti tai padaryti dirban
čius mūrininkus. Tarp strei
kuojančių ir dirbančių įvyko 
peštynės. Tada įsikišo poli
cija, su kuria teko susišaudy- 
ti. Viens darbininkas sun
kiai sužeistas^- -

liais, gatvekariais, trauki-* 
niais, o kas nori ir išgali ir 
orlaiviais.

Važiuokite visi, nes šis pik
nikas gal bus paskutinis taip 
didelis, linksmas ir įdomus. 
Bus visokių žaislų. Be to, pa
matysite Lietuvos kumščio 
karalių. Jis rotus neapvils — 
piknike “šiur” bus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS
Įvyks

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY

RUGSĖJO 25 IR 26 D.D.,1929 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 

WORCESTER, MASS.

Šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių organi-
1 žarijai klausimų. Tad kviečiame LDS. apskri- 

čius ir kuopas išrinkti atstovus; Pageidaujama, 
kad šių metų seime būtų atstovaujama kiekvie
nas apskritys ir kiekviena kuopa sulig konstitu
cijoj nustatytos tvarkos.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centro

Pirmininkas VI. Paulauskas 
Sekretorius A. F. Kneižys 
Iždininkas A. Vaisiauskas

Įvyks

k

LONDONAS. — Sovietų 
Rusijos su Kinija derybos 
dėl Rytinio Geležinkelio pa
ėmimo nutruko 
pasiuntė dai 
nes i Kinijosparubeži. Vėl 

 

susidarė rinitas karo pavo
jus. Palei .Mandžūrijos-So- - 
vietų-Rusijos pakraštį tikras 
karo laukas.® Militaris judė
jimas padidėjo. Apie Pogra-

, Bolševikai 
u kariuome-

ničnąją Sovietui orlaivai le
kioja.

Komunistą 
ti sabotažą 1 
kelio bėgius Harbine ketu x.riosc vietose ir suardė tiltą 
arti Pograničnaja. Be to, pa 
degę dirbtuves Harbine.

Kiniečiai areštavo 85 So
vietų - Rusijos darbininkus 
prie geležinkelio Khailari ir 
56 Pokotu, kurie kurstę dar
bininkus paskelbti generalį 
streiką. Kitus Rusijos .komu
nistus - sabotažninkus aty- 
džiai seka sargyba. Daug So
vietų darbininkų ir agentui 
bėga iš Kinijos. .

Rusai emigrantai tik ir 
laukia Sovietų karo su Kini-

BADAS TOLIMUOSE . 
RYTUOSE

Kaip praneša laikraščiai, 
į Čharbiną atvažiavę keletas 
šeimynų, daugiausia vokie- 
čiiykolonistų^jiurie yra išbė
gę iš Amūro krašto. Jie pa
sakoja kad kraštui gresiąs 
baisus badas. Maisto pro
duktų jau esą sunku gauti, 
o miltų pūdas sunku 
mokant 50—60 rublių.

Lenkijos- vyriausybe per 
vo delegatą Tautu 
je, Šiandie įdavė Yv 
Tautų Sąjungos se

- —' notą, kurioje atšakoj. Lie

gauti

t

---------- -
JUOZAS VINČA

Baltijos valstybių sunkiojo svorio 
čampionas. Jis dalyvaus LDS. N. 
A. Apskričio piknike, sekmadieny, 
rugpiūčio 18 d., “Palangoje,” 
Lawrence (Methuen), Mass.

JAPONIJA NORI SUDARYT 
SIBIRE BUFERINE 

VALSTYBĘ ‘
z

Japonijos intervencijos planai. Si
biras reikalingas Japonijai. Bu
ferinė valstybė. Baltųjų rusų 
sąjunga.

svajoia
Šių metų LDS. seimas tu- • 

rėš atlikti dideli ir svarbų 
darbą. Nuo šio seimo pri
klausys organizacijos ateitis. 
1930 metais sueis 15-metų 
nuo organizacijos, Įsteigimo 
ir organo “Darbininko’’ pa
sirodymo. Tai jubiliejiniai 
metai. Be to, tais pačiais me
tais pribręs LDS. namo bo- 
nai.'
Jubiliejinių sukaktuvių pa

minėjimas ir organizacijos iš 
skobi ištraukimas, tai bus du 
svarbesnieji klausimai. Tuo
du klausimu delegatai turės 
išspręsti.

Svarbiems klausimams iš
spręsti reikia sutraukti i sei
mą geriausius narius. Kaip 
tą galima padaryti ? Lengva. 
Tik reikia noro ir pasiauka- 
vimo.
Kiekvienas apskritys, kiek

viena kuopa turėtų prisiųsti 
jeigu ne po kelis .tai nors po 
vieną delegatą. Nesigailėki
te dplėrių delegatų pasiunti
mui. Jeigu kuopos iždas tu
ščias. tai nors pasiskolinę ap
mokėkite delegatui, bet siųs
kite. Kuopa skolą galės atlv 
ginti surengus vakarą.

Rengkitės visi iš visur.
LDS. Rastine

siūlo kiniečiams savo patar
navimus.

Kazokas Semionovas. kurs 
1918—1920 m. valdė rytų Si
birą. turįs nemaža kareivių 
ir tik laukia progos pulti bol
ševikus. Jis nori sukurti Si
biro respubliką. Jš viso Ki
nijoj rasų emigrantų esą a- 
pie 50 tūkstančių. Visi jie 
nori eiti prieš bolševikus. 
Taipgi laukia karo ir Vran
gelio armijos likučiai. Gal 
dėlto bolševikų vadai ir nebe- 
šokinėja tiek daug kaip pra
džioje. Bet jiems neduoda ra
mumo eiliniai nariai. Reika
lauja karo.

Tokio. — Iš Mančuli pra- ■ d Alandžūi-nos para- 
ežy prasidėjo muši ai tarp 

Sovietų Rusijos ir Kinijos 
kariuomenių. Abi pusi stip
rinasi ir rengiasi prie! dides
nių mūšių.

Rusų demokratinis laikraš
tis “Dili” rašo, kad pasta
ruoju laiku Sibiro klausi
mas plačiai svarstomas Ja
ponijos spaudoje ii’ politi
nėse sferose.

vos prem. Voldemaro,Stj 
gai pasiųsta notą, 
tekstą mes anksčiau pi 
berne. -y

Prem. Voldemaras kž 
Lenkiją ir jos agentus UŽ 
šimasi i Lietuvos YidujifiJ 
reikalus ir palaikymą 
nių emigrantų.

Be to, jis prikišo lenkas 
kad jie turėję ryšį su 
kesinimu premiero gy

s 'St 
gegužės 6 d.

Lenkai savo notoje 
mi, jog i Voldemaro no 
sako vien dėl to, kad tu 
dėlės pagarbos Tautų S: 
gai.

Jie vėl iškelia savo taiki 
gumą link Lietuvos, ir 
notoje griežtai prot 
prieš tai, kas

dėti Sibirui atsiskirti nuo 
SSSR ir sudaryti nepriklau
somą valstybę, surišta eko
nominėmis sutarti mis su 
Japonija. -Japonija mano 
savo plaifą Įvykinti atviros 
ar slaptos intervencijos pa
galba.

Dešinieji Sibiro emigran
tų elementai jau senai orien- « 
tuojasi i Japoniją. SąĄ'šv 
su SSSR ir Kinų konfliktu 
separatistinis Sibiro gaiva
lų veikimas sustiprėjo.

Kiniečių užėmimas Rytų 
įManklžūrijos geležinkelio, 
'turėsiąs pagreitinti įvykių 
Tolimuose Rytuose tempą. 
Suprasdama kokia yra pa
dėtis Maskva dedanti visit 
pastangų kuogreičiausiai 
likviduoti konfliktą su Ki
nais, net atsisakydama nuo 
Rytų Mandžūrijos geležin
kelio.

Pastaruoju laiku baltieji 
i rasai Kinų teritorijoje sku
biai organizuoja dar, kar. bū
rius. Garsus atamanas Se- 
mionovas. nesenai lankęsis 
Japonijoje vadovausiąs bal
tiesiems 'rusams.

Balkanų valstybėse gyve
ną Vrangelio karininkai ir 
kareiviai gavę iš karo virsi- 

pa darė geresni rekordą negu-ninku įsakymą būti “prie 
visko’’ pasiruošusiems.

BERLYNO KOMUNISTAI VĖL 
SUSIKIRTO SU PO

LICIJA

Berlynas. — Pereitą savai
tę komunistai miestu sukėlė 
vėl riaušes. Bet policij/i pa-į 
vyko numalšinti.

Komunistai sukėlė riaušes ,s 
kaipo protestui prieš repu- 
blikonų demonstracijas.

MEKSIKA PANAIKINS 
MIRTIES BAUSMĘ

Mezico City. — Prez. Gil 
paruošė projektą, kuriuo pa
naikinama mirties bausmė.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
TRIJOSE VALSTIJOSE'

NEW YORK, ragp. 12 d. 
— New Yorko, New Jersey, 
Pennsvlvania. Connecticut 
ir Ontario buvo jaučiam že
mės drebėjimas, kuris prasi
dėjo apie 6:24 vai. ryte.

Kaikuriose vietose drebė
jimas buvo stipins. New 
Yorko dangorežiai siūbavo.. 
Bet nuostolių nepadaryta.

VOKIEČIŲ “ZEP” PASIEKĖ $ 
NAMUS K

Frie<lrickshafen, »Vokieti
ja.—Pereitą šeštadienį, 8:03 
vai. ryte (Bostono laiku) nu- i 
Įsileido čia Vokietijos didžiu- i 
lis Zepelinas, lekiantis? aplink 
'pasaulį. Iš Lakehurst, N. J. 
į čia padarė kelionę 4.200 
mailių į 55 vai. ir 24 miliutas.

Pirmadieny po pietų ren
gėsi pakilti kelionėn į Tokio. 
Dr. Hugo Eckener pareiškė, 
kad jeigu oras bus blogas, tai 
pakilimą turės atidėti iki 
trečiadienio. IŠ Jung. Valss. 

jį Vokietiją kelionė pavyko ir

I pereitą metą. I

versti Lenkijai kaltę ųž 
menes, kurias Lietuvos. Y 
riausvbė naudoja prieš 
politinius priešus. Tvi
jog šios priemonės sukėlę 
tuvių ir užsienio viešąją ( 
niją. ' S

Lenkijos nota, sak 
smulkmeniškai išdėsto, 
Voldemaro kaltinimai esą:

. - ' C ' ,tg ė 1^1

pagrindo. ..-r’..?
• .■'>*■? 4

Kas skaitė Lietuvos 
Tautui' Sąjungai, tas gali, 
šiai sakyti, kad lenkai melu 
. ' '• ' y*?.ja.

Žinios apie lenkų puo 
ir emigrantų ]>alaikymą 
vo patvirtintos ir užSiei 
spaudos. Jų neužginčijo 
lenkai.

i

MIRĖ K0NGRESM9N
BERGER

' MDAVAUKEI^ 
Pereitą savaitę mirė nuo 
tomobilio sutrenkimo 
gresmonas V. L. Bergėr. .

Jis palaidotas pereitą I 
tadienv. Laidojimo Te 
nes ceremonijas atliko 
Haydon.

Berger buvo išrinktas S 
gresmonu kaipo 
partijos žmogus.
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į AR SVEIKA VALSTYBEI?

^ :SŪuva (Raseinių apskr.).
s Žemaitijos kampelis plasti Žinomas Lietuvoj,, kaip ebūklinga vieta. Be to, Ši- 
va dar pasižymi ypatingai ažiais ją supančiais šilais, iciau žemės čia nederlin- 
6, už tat žmonės neturtin- 
o daugumas net skursta, 

iro metu apie pusė viso _ lsč. buvo išdeginta, ir iki Ipiandien pilnai dar neatsi- 
l^tatė- Kraštas nuo seno yra ^įlinkėjęs, tačiau pastaruo- Bti laiku žymi pažanga buvo 
BteįdAryta tautiniame susipra- 
Oune.' Ypač daug tame pa- Bįtfefrhavo dar pirmais nepri- 

klausomybės atgavimo me- Otišį pačių žmonių pastango- Blhis įkuria vidurinioji mo- Iš jos išėjo daug rim-
Z-

phi darbininku, kurie kad ir 
^ sulenkėjusių žemių kilę, lyra susipratę lietuviai. Ši mokykla buvo svarbiausia ir ^vienintelė priemonė kraštą ^tautiniai atgaivinti ir šiek įtiek sukultūrinti. Deja, ne- < .žinia dėl ko šią mokyklą vy- Oiausybė žada likviduoti. II- Uįgą laiką ėjo tik gandai, liet /tuo niekas negalėjo tikėti; 
fcdahar jie pasitvirtino. Nu- ? liūdę šiluviškiai nepatenkin- 

vyriausybės žygiu. Prieš *katą svetimi rusai mums į- t'šteigė mokyklą, lietuviai ir 
Oą- uždaro. O tempera, o l\mores! argi ir rusi] tempu >Anūsų švietimas nepasiveh

Bįžjii.n,... i - ---------------------------------- -

šŲituvos 

si ‘ 4Liūdna, kad lietuvybei čia toks skaudus smūgis suduodamas ir teikiama proga iš naujo pabusti merdėjančiai lenkybei. “Pocliodnia” su gatavais paruoštais suolais ilgai laukė progos, bet', matyti, kad ji neapsivylė. Toks didelis rajonas tieka be mokyklos. Nepasiturintiems aplinkumos gyventojams, kurie niekad nepajėgs toliau leisti savo vaikų į mokslą, paliekama ir toliau skursti. Štai ko prigyvenom.
AUTOMOBILIŲ STATISTIKA 

LIETUVOJE
“Savivaldybė” paduoda 

statistikos davinių apie auto 
Lietuvoje. 1926 m. viso bu
vo 430 auto. 1927 — 580 
auto 1928 — apie 900, o šį
met jau esama apie 1250. 
Vienas auto tenka 3500 gy
ventojų.

MIRS LIETUVIS DAILININKAS 

Kazim. Stabrauskas 8. VI. 
Garvoline (Lenkijoj) Vil
niaus lietuvių dailininkų pa
rodose jis dalyvaudavo, nors' 
šiaip buvo nutolęs nuo lie
tuvių. Gimęs 1876 m.

| -Tet Ceūar 0341—0214

ŲFRANK GALLAGHER
| t -GRABORIUS
| 10750 West Jefferson Avenue
5 •’ River Rouge, Mich.
J Persikėlė i naują vietą. Viskas sy-
6 kiu. Vienas iš geriausių visoj Mich-
| - igan valstijoj.
£ FRANK GALLAGHER—Manageris 
Įa STEPHEN J. ROKAS—Asistentas

Tel Brockton 4757 

HC. VIŠINSKIS 
E / Lietuvis Advokatas 
| Vedu visokias bylas ir padir
bi bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams, 
į Š83 NORTH MAIN STREET 
R Brockton, Mass.
f L ' OFISO VALANDOS 

nuo 9 iki 8 kasdien .
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PEŠTYNĖS SOCIALDEMOKRA
TŲ IR KOMUNISTŲ 

RAGAINĖJ

Sekmadienį Ragainės Šau
lių name atsibuvo Darbinin
ku Sąjungos vasarinė ir vai
ki] šventė. Laike šventės iš
kilo tarp socialdemokratu 
bei komunistų partijos šali
ninkų, kurie užsibaigė dide- 
liomis peštynėmis. Mūšis bu
vo narsus ir kėdės bei stalai 
tapo sudaužyti ir šokinėjo 
ant galvų bei kuprų. Ranki
nes granatos pavadavo bele- 
nyčios ir stiklinės. Mūšyje 
dalyvavo apie 200 žmonių, jų 
tarpe daug moterų. Tuojau 
buvo pašaukta policija ir at
vyko 10 policistų padaryti 
tvarką. Jiems tatai nepavy
kus tapo dar viena komanda 
iššaukta.. Kitaip nebuvo ga
lima kovojančiuosius išsklai
dyti. Pagaliau prasidėjo ko
va tarp darbininkų bei poli
cijos, prie ko iš abiejų pusių 
buvo sunkiai sužeistų. Paga
liau policija gavo viršų ir pa-

GIMINES IR PAŽYSTAMIi- f -----------------Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, y Dori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- lys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon irvisą papasakos.įį<, r “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia-* mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- įį/ tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa- šaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- riaijl) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Narį znų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- rius ir kiti.
>'■ “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais gį viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) ‘.-yrą toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. Užsakymus siųskite šiuo adresu:

įį/ “MOTERŲ DIRVA”
2322 W. 24 Street, Cliicago, III.

ko salę išruimuoti. ~ Kova 
prasidėjo gattejė iš n^ujo ir 
užsibaigė 214 vai. - Pblicija 
negalėjo nei vieno smarkuolio suimti, lies jie vis pasislė' pė už moterų bei vaikų ir paskiau prasišalino. Daugelio nenaudėlių darbai yra išaiškinti. Tokiu būdu pasi- baigė šeimyninė šventė, kurios atšventė atsibus teisme*

f J-------- -
NUTEISĖ KOMUNISTŲ

Kaunas. — Kariuomenės teismas Kaune nagrinėjo komunistės Cypęs Šegolovi- čaitės bylą, Į teismą ji buvo patraukta už komunistišką veikimą.Baigęs svarstyti bylą teismas Segolovičaitę pripažino kalta ir nuteisė kalėti 8 me-

*”n

idja j/M. Vyskupui
Ąf Radini 4

Kaunu*. Pg bendrosios Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI malonėjo priimti J. B. Vysk. M. Reinį privatiš- koje audiencijoje. Tai įvyko liepos mėn. 1 d. 12 vai. privatinėje popiežiaus bib-

ką dirbo Marijampolės atei
tininkų abstinentų sekcijos 
valdyboj.

KIEK SUDEGĖ MIŠKOPer šiuos metus sudegė a- pie 44 ha. miško. Didesnis miškų • plotas išdegė Telšių urėdijoj. Gaisrų nuostoliai siekia 5641 lit.

...  ? 'v v?
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Apie Apdraudą. Parašė J.
_____  5c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas_ 50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas -------------------- ----------------10c.

• Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ____ ;_________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Bajonas.... 50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __________________ 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _______.__.60e.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis_________________ 15c.

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ______________ L_25e

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _r____________10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius---------------------40’c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys__..50c.

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ 50c.

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

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

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das _______________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Paraše Seirijų 
J uozuka s----------------------—_25c.

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

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

•Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

Žydų Karalius — drama 4 < 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ r-,_________30o

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

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

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

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

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Istirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15«.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—"D-ko” 

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_________________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) _________________ $1.00

i
• >

’ A ĮVAIRIOS KNYGOS /
Apie KaŪlikų Tikyboį Tik’ ‘ ’ Vbsiliauskas

/

rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikė
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. CozeL—30c.

Įluckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka------------------__75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas __ __15c.

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

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

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš-

.K
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DIDELIS GAISRAS
Ramygaloje liepos 21-mą 

d. įvyko labai didelis gaiš- 
ras. Gaisras prasidėjo 24 v. 
iš vieno žydelio namų, bet 
kadangi oras buvo labai sau
sas ir pūtė vėjas, tai gaisras 
nepaprastai greit išsiplėtė ir 
apėmė veik pusę miestelio. 
Sudegė per kelias dešimtis 
namų. Gaisro metu panika 
miestelyje baisi: vieni šau- 
kiasi Dievo pagalbos, kiti 
keršija ir šaukia atmoniji- 
mo. Bažnyčia nenukentėjo. 
Pavasarininkų kongresas 
dėl gaisro buvo nutrauktas.

liotekoje. Audiencija užtruko aęie 30 min., per kurią Jo Šventenybe malonėjo padovanoti labai gražią, puikiomis iliustracijomis, per 1000 puslapių knygą, kurioje italų kalba aprašomi jubiliejiniai 1925 metai.
Kun. Vailokaičib vaišės 

“Bostone”

Liepos mėn. 1 d. vakare 
kun. J. Vailokaitis, komite
to vardu, “Bostono” viešbu
tyje suruošė įlietus pagerb
ti ir padėkoti J. E. Nuncijui 
arkiv. Bartoloni tiek daug 
padėjusiam ir komitetui ir 
maldininkams. Be tų, kurie 
dalyvavo pietuose pas arkiv. 
Bartoloni, čia dar dalyvavo 
Lietuvos nepapr. pasiuntu 
nvs ir įgaliotas ministeris. 
prie Kvirinalo p. V. Čarnec
kis, dr. Ant. Juška ir p. J. 

‘Naujokas.

•• ■
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,50c.tus sunkiųjų darbų kalėjimo. Benjaminas Goldovskis išteisintas.
GRAŽINA LIETUVOS 

LAUKUS
Panevėžys. — Liepos mėn. 

Plūkiu kaimo lauke prie ke
lio išdygo naujas didelis ir 
gražus kryžius, kurį pastatė 
to kaimo ūkininkas p. A. Sū- 
cevičius. Girdėti, kad dar 
kai kur neūkininkai žada 
statyti kryžius. Garbė tiems 
žmonėms, gaivinantiems lie
tu viską j į-katalikišką j į meną.

DAILININKAS MACKEVIČIUS 
ATVYKSTA LIETUVON

Roma. — Žinomas lietu
vis dailininkas Jonas Mac
kevičius, keliolika metų iš
gyvenęs Capri, Italijoj, da- 
'bar yra pasiryžęs persikelti gyventi Lietuvon?

PLEČKAITININKAI 
PUOLA

VOKIEČIAI PATENKINTI 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Šiemet Lietuvoj apsilan
kė kelios vokiečių ekskursi
jos. Iš aprašymo vokiečių 
laikraščiuose, ekskursininkai 
kelione į Lietuvą patenkin
ti ir labai gražiai aprašo sa
vo įspūdžius.

KAUNAS. -- Už skleidi- 
jiną visuomenę erzinančių 

Vaclovas 
Kauno Karo 

rajone penki ginkluoti pleč- j komendanto nubaustas 100

Iš Seinų ajiskrities gauta
žinia, kad liepos 19 d. admi- gandų kaunietis 
nistracijos. linijos trečiame.yickevičius

. 1 • • i i 1. 1 sz *

AMERIKIEČIAI STATYS
BIRŠTONE VIEŠBUTĮ

Amerikiečių lietuvių biz
nierių grupė netrukus Birš
tone mano nusipirkti pato
gų žemės sklypą ir įtaisyti 
modemišką viešbuti su ame
rikoniškais patogumais.Prie 
viešbučio žada Įsteigti kurni- 
so stotį, kuri buvo ir prieš 
karą. Tik ši bus didesnė ir 
patogesnė. Viešbutį mano 
statyti prie pat šilo.,

Šis

SODŽIAUS ŪKININKŲ 
VEIKIMAS

Bajorai, Šešuolių vai. 
sodžius turi savo pradžios
mokyklą, krautuvę ir pieno 
nugriebimo punktą. Pieni
nėj superkami kiaušiniai, 
todėl ūkininkėms nebereikia 
vežti kiaušinių turgun, nes 
pieninėj kainos už kiauši
nius yra geresnės kaip mies
tely. Jaunimas taip pat su
krunta. Jiems darbuotis pa
deda mokyklos mokytojas.

kaltininkai užpuolė sargy
bos. viršininko^hYyiv- polio. 
Kazio 'VaMkWbūtą. -Ta
čiau policininko namie nera
do — jis buvo išėjęs tikrinti 
sargybą. Plečkaitininkai tik 
pasiėmė jo dviratį,, kai ku
riuos drabužius ir antrosios 
sargybos dienyną. Plečkai- 
tininkus seka polieja.

litų pinigine pabauda
15 parų. arešto;

arba

A. f A. MOK. A. DAUGIR
DAITĖ

Simnas.—Liepos mėli. 11 
d. parapijos kapuose gra
žaus giminių, draugi] ir arti
mųjų būrio palaidota jaunu
tė mokytoja Anelė Daugir- 

Anelė gimė Žuvintu 
•Marijampolėj 
gimnazijoj ir

daitė.
k., mokėsi 
A’alst. R. J.
ją baigus ten pat jiedagogi-
niuos kursuos. Mokiusi vos 
metus Mosėdžio valsčiuje*. 
Prialguvos pr. mokykloje, 
paliko vargo pasaulį liepos 
mėn. 7 d. ,

Besimokydama Marijam
polėje Anelė buvo tikra dar
bo ir dvasios ateitininkė, uo
li abstinente.

viršeliais.

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu

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

1 • t

KAUNAS. — Dr. J. Kai
riūkštis nesenai išradęs nau
ją būdą tuberkuliozui gydy
ti. Dabar jis jau pradėtas 
praktikuoti Kauno sunkiųjų 
darbų 
būdu 
greitu 
kėjo.
kiti tokio gydymo padari
niai.

ligoninėj. Naujuoju 
gydomi džiovininkai 
laiku gerokai pa,sum 
Netrukus paaiškės ir

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

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS” 
tai nustojai daug malonių valan
dų.

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

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

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

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

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

i DIDŽIAUSIA DOVANA
K.

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

“Žvaigždutė” yra viena iš į do
ri Lūšių vaiką laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri- 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo fr metams tetyaštuoja tilt 
3? lit. Lietuvoje, užsienyje 6 lįtai. 
•'Adresas: Lietuva, Kaii-

>, Liaudies Namai, "Žvaig- 
d u t i s ” Administracija.

niauskas. Vertė P. B________ 40c.
Trumpi Skaitymėliai-—labai 

gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J.s Tarvydas  ____ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis_____ __Z__65c.

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

Tabakas—-Nuodai — rūky, 
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis... 15c.

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ____________50c.

r

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

Kelionė Aplink Pasaulį per
80 dienų—Apie visas derybas 

l be galo įdomūs nuotikiai. ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio--------------------- $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis______ 75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas..j_25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

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

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

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

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

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ----- 30c.
‘Graudūs Verksmai — Ver

tė Vysk. A. Baranauskas----- 10c.
Eucharistiškos Stacijos—Su

lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15c.
■ Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys________________________ !

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučvs _________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio _________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis '__________________10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
)ieŠinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ________ _  25c.

<r

366

75c.
Verte

Saurusaitis_____ __ 25c.
Knygelė — su pa-
________________ 30c.

Patyrimai Didžiojoj

DARBININKASw

So. Boston, Mass.
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$2.50
$3.00

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

' KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
, IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ .

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

val
tį rba per visą

“DARBININKAS
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

nes gali
Širdies

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

į#--

: SVEIKI GYVI!
Jau atostogų laikas įpusėjo. Greit sulauksime mokyklų atsidary

mo laiko. Manau, vieniems bus džiaugsmas, o kitiems nuliūdimas. Ką 
padarysi. Gyvenimas ir yra nusagstytas džiaugsmais ir nuliūdimais.

Atostogų laikas priduoda kiekvienam tvirtumą kūne ir sieloje. 
Nuliūdimas ir apgailavimas parodo, kad valia ir kūnas begalo buvo 

J silpnas. , \
Jeigu nuliūdimas ir apgailavimas jus kankina, tai tą visą galima 

atitaisyti laike atostogų.

z

JAUNIMO
ŠĮ skyrių veda DĖDE ANUFRAS.

' KELIAUNINKAS
Mielas Dėde Anufrai: 1

Gaila, bet turiu prisipažinti, kad metai atgal nemokėjau nei vieh 
žodžio lietuviškai. Tėveliai pasimirė man mažam būnant, augau ir gy
venau svetimtaučių' tarpe. Vienok, sulaukus šešiolikos metų, prie
glaudos Sesutė man pranešė, kad aš esu lietuvaitė. Patarė man kur 
nors pas gerus lietuvius apsigyventi. Apsigyvenus, pradėjau lietu, 
viškai,mokintis. -Dabar suprantu beveik visus lietuviškus žodžius. 
Daug skaitau. Jeigu turėsiu ištvermę, tai greitu, laiku būsiu tikra ir 
patriotinga lietuvaitė. Perskaičiau visus leidžiamus “Darbininke” 
“Jaunimo Darželio” raštelius. Labai patiko. Noriu tau “Dėdele” 
padėti. Perskaičiau Šv. Kazimiero Seserų skaitymo vadovėlyje gražų 
straipsnelį, kuris manau kiekvienam iš jaunųjų patiks. Štai jis...

Keliauninkas
Vienoje gražioje pilyje, kurios jau neliko nei akmens, gyveno kita

dos labai turtingas karžygiš. Jis daug pinigų išleisdavo savo piliai pa
puošti, bet pavargėliams jis mažai tedarydavo gera.

Syki atėjo pas ji neturtingas keliauninkas ir meldė nakvynės. 
Karžygiš šiurkščiais žodžiais atšovė meldžiančiam, sakydamas: “šita 
pilis, ne viešbutis.”

Keliauninkas jam gi atsakė: “Leisk man paklausti tik trijų daiktų, 
tada aš eisiu toliau.”

Karžygiš tarė: “Gerai, aš Į tavo klausimus atsakysiu.”
Keliauninkas paklausė jo pirmiausiai: “Kas gyveno šitoje pilyje 

prieš jus ?”
“Mano tėvas,” atsakė karžygiš.
Keliauninkas klausė toliau: “Kas gyveno joje prieš tavo tėvą?” 
“Mano tėvo tėvas,” atsakė karžygiš.
“Ir kas gi po jūsų gyvęs joje?” klausė toliau keliauninkas. 
Karžygiš atsakė: “Jei Dievas duos, mano sūnus.”
“Tai gi.” atsakė keliauninkas, “jei kiekvienas tik tokį laiką toje 

pil yje gyvena ir visada kits kitam užleidžia vietą, kas gi kita jūs esa
te, jei ne svečiai? Tod ėl ši plis yra tikras viešbutis. Tad nepuoškite 
taip brangiai šito namo, kuriame trumpai viešite. Verčiau gi daryki
te gerai pavargėliams, kad tokiu būdu pastatytute sau nuolatinį namą 
danguje.”

Karžygiš pasiėmė sau Į širdį tuos žodžius, pasiliko keliauninką nak
vynei ir nuo to laiko ėmė šelpti neturtėlius.

- Agota Mikitavičiutė (Chie.)

Maloni graži naktelė.
Dvelkia minkštas Šiltas oras; 
rasomis puošta žemelė, 
o viršuj žvaigždučių choras 
ant melsvų nakties skarų 

i žiba aiškiu gintaru.
V* • ,

Ant tamsaus, slaptingo miško 
rausvas mėnesis nusviro, 
ir žvaigždutės jau išblyško

. rytuose ant skliauto tyro. 
__ Bet žemąi juodi šešėliai

Vidury gi, tarp Žvaigždyno, 
aiškus mėnesis įsmigo. t 
Auksu skliautą išdabino, — 
išdabino — ir užmigo.
Varsto spinduliai ūkus, 
tyli žemė ir dangus.

A

Putinas
»

temdo kelia aušružėliai.

I ANGELAS
Tšnnujo jau aušrelė 
Ten rytuose, toli — 
Tuoj užtekės saulelė. 
Tokia blaiva, daili.

Štai baigiasi dienelė, 
Jau vakaras ateis, 
Tuojau skaisti saulelė 
Už kalno nusileis.

Dar viskas mieg’ iš ryto 
Ramiausioj tylumoj, 
Tiktai gaidžiai pragydo 
Ir karveliuks burkuoj’.

Ir vėl varpelis šaukia 
Per pievas ir dirvas, 
Kad vakaro sulaukę 
Kalbėtų: “Angelas.”

Bet štai varpelis gaudžia, 
Jo balsas žinomas,
Jis ragina taip graudžiai: 
Kalbėkite: “Angelas.”

JĮ kalbame iš ryto, 
Per piet ir vakare, 
Nėsa maldelėj šitoj 
Yra nauda tikra.

Darban visi sukruto 
Maži ir dideli. 
Bedirbant nepajunti, 
Kad pietūs netoli.

Mes sveikiname Mariją, 
Kad vardan tos maldos 
Apsaugoti! žmoniją 
Nuo pikto visados.

Ir balsas vėl varpelio 
Jau pradeda skambėt, 
Kiekvienas klaup’ ant keliu: 
Reik: “Angelas’-’ kalbėt.

Jos meldžiam atsidėję 
Malonės, kad pilna, 
Ji būtų mūs Globėja 
Ir mūsų Motina.

“KĄ 1-13 PAISAU”
Ar esi kada nors girdėjęs panašų išsireiškimą: “KĄ AŠ PAISAU.” 

Gal esi ne sykį pats panašiai išsitaręs Įvairiuose gyvenimo darbuose. 
Ką tai reiškia ? Kada nors save rimtai paklausk: “Ar aš tikrai supran
tu ką tas išsireiškimas parodo?”

Tankiauisai tariame neapmąstę. Gal mums išrodo, kad tas išsireiš
kimas gražiai skamba, gal dėlto pašalinis žmogus išgirdęs pajgžiūrės 
Į mus skersomis akimis? Galėtume daug, daug “Gal” sustatyti,>t kas 
iš viso išeis, tuštumas. f

Sykį vienas Amerikos mokslininkas duodamas paskaitas savo mo
kiniams kalbėjo apie reikalingumą žinoti kaip ir kada ką sakyti. Savo 
kalboje jis nurodė didį pavojų žmogui, kuris daug kalba ir savo žo
džiuose parodo dang tuštumo. Pasekmės tokios kalbos, tai klausytojų 
nusistebėjimas, antra, paties kalbėtojo apgailavimas, kad jis nemokėjo 
atatikti kalbos progai. Svarbiausia mintis jo kalbos buvo tame, kad jis 
patarė visiems, pirm- negu tars žodį, gerai apsvarstyti ką sakysi, antra, 
savęs klausti, ar aš pilnai .suprantu ką kalbėsiu. Nelaimingas tas jau
nuolis, kuris savimi perdaug pasitiki ir tariit; “KĄ AŠ PAISAU.” Ką 
tokis išsireiškimas vertas. Tuščias. Kuris taip kalba, mažai apie save 
mąsto. Žmogus tai ne vienos dienos sutvėrimas, jis mažiau ar daugiau 
turės gyventi. Jo geras vardas žmonių tarpe tai visas jo turtas. Sakyti 
“Ką aš paisau,” tai labai neišmintingas pasakymas, berods žmogus 
nepaiso savo vardo, savo gyvenimo, savo viso ką jis tik turi.

Nesakykime: ‘Ką aš paisau.” Geriau sakykime: “AŠ PAISAU.” 
Tuomet mūsų gyvenime atsiras didesnis pasistengimas daryti gerą ne
tik sau, bet ir artymui kuris nuolatos su mumis gyvena. f

“Ho! Ho! Ho! Ha! Ha! 
Ha!” sušuko du negrai tar
nai didelio miesto gelžkelio 
stotyje. Vienas kitam ranka 
uždavė per pečius, anas kum- 
ščia tam’į šonų ir abudu pra
dėjo juoktis. Pirmas bando 
ką kalbėti bet juoku suimtas 
negalėjo ir vėl garsiai įsijuo- 
kė. Neužilgo keli kiti žmonės 
pradėjo juoktis, tuoj mažas 
būrelis žmonių prisirinko ir 
visi pradėjo gardžiai juoktis, 
kad nors jų juokas nebuvo 
toks triukšmingas kaip abie-_ 
jų juodukų. Kurie nesijuo
kė nors nusišypsojo. Ir visi 
neužilgo buvo labai gerame 
ūpe. “Juokis ir visas pasau
lis su tavim.juoksis.”

Žmogus turi privilegiją 
juoktis. Gyvuliai niekad ne
sijuokia. Net ir asilas kuris 
aiškiai taria “Hee hhaw!” 
nusijuokia. Gyvuliai yra 
rimti sutvėrimai. Vaikai la
bai lengva pajuokinti. Mo
kyklas lankančių vaikų ir 
mergaičių linksmybė, kurią 
augusieji labai nekenčia, yra 
sveikatos ženklas. Kodėl mes 
turime jausti kad kuomet se
nyn einame turime mažiau 
[juoktis? Kartais aplinkybės 
įveda permainąs. Bet-kaip 
ten nebūtų vistiek juokas y- 
ra geras paprotis.

Žinome, kad nuo gero pa
sijuokimo nors trumpam lai
kui užmirštame vargus, rū
pesčius. Protas truputį pa
ilsta. Šiandien žmogus per 
rimtai elgiasi, ir kartais vi
sai perdaug mąsto apie ne- 
kuriuos dalykus. Ir todėl rei
kia laiks nuo laiko pamislyt 
apie juokingus dalykus ir at
sitikimus.

Ne tiek daug girdime apie 
juoko fizišką naudingumą. 
Kad nors tas yra svarbiau
sia. Garsus gydytojas sakė— 
kad juokas pamankšto neku
rtas kūno svarbias dalis, ir 
todėl sveikatai yra reikalin
gas. Tie kurie daugiausia 
juokiasi tie ilgiausia gyvena 
ir randasi geroj sveikatoj. 
Mūsų kūno organai vienas 
ant kito pasiremia. Širdis ir 
plaučiai guli ant diafragmos. 
Kuomet senyn einame jau 
neduodame tiems organams 
pasimankštyti. Pasijuoki
mas yra tiems organams ge
ras pasimankštinimas.

Juokas širdį sujudina. Ši
tas kraujo pompavimo orga
nas reikalauja muskulinio 

j Putinto |pamankitinim0, kad atlikus

savo darbą gerai. Cirkuliaci
ja tampa veiklesnė.

Mes visi žinome, kad turi
me sujudinti kepenis. Tulžis 
turi atlikti savo užduotį. To
dėl gerai juoktis kuomet val
gai. Juokas pagerina žlėbčio- 
jimą.

Juokas labjausia sujudina 
plaučius. Oras greitai įtrauk
tas ir išleistas iš plaučių. To
dėl nepatartina džiova ser
gantiems juoktis.

Atsiminkime, kad juokas 
neišgydys organiškas ligas. 
Negali atkratyti bakterijų. 
Reikia nors sykį į metus 
kreiptis prie savo gydytojo 
kad jis mus patikrintų kad 
nereikia rūpintis apie svei
katą.

PIRMOJI PAGALBA UžSINUO- <įęl fo kartais atsisako nuo 
DLHJS STIPRIOMIS RŪKŠ-

TIMIS BEI ŠARMAIS
•* - 5

^Dažniausia pasitaiko nūsi- 
nuodijimai acto esencija, vi
lnelių (sieros rūkštis), dru
skos rūkštimi, karaliaus deg
tine (azoto ir druskos rakš
ties mišiniu), azoto rūkšt. ir dar smarkiau, 
kitos. Iš šąrmų dažniausia 
kalio ir natro šarmai (mui
lo akmuo). Čia minėtų kon
centruotų skiedinių nelabai 
daug reikia, kad įvyktų ap
sinuodijimas (10—20 gra
mų).
_ Pažinti nusinuodi j i mą ga
lima iš šių žymių: burnos ir 
vidaus lūpų gleivinė nude
ginta—paraudonavusi. Daž
nai pasitaiko nudegimų ant 
kaklo bei krūtinės, 
nuodais apsipilti, 
veikimas silpnėja, pradeda 
netekti sąmonės.

Žinoma visada tokiais at
sitikimais reikia kviesti gy
dytoją. Bet reikia atminti, 
kad kiekviena praleista mi
nutė gali žymiai pabloginti 
padėtį; tad reikia tuojau 
duoti gerti daug rūkštaus 
pieno, avižinių kruopų ar
ba ryžių klijų (sunkos) ar
ba, jeigu to ant greitųjų ne
galima gauti — tai duoti 
gerti daug švaraus virinto 
vandens.

Nusinuodijęs jaučia nepa- lošia maistas, 
prastai didelį skausmą, ir užlaikymui,

bet kokios pagalbos — lai
ko burną užčiaupęs — pra
žiodinti reikia prievarta. 
Bet jeigu esti smarkiai nu
degintos lūpos ir burnos 
gleivinė, reikia tai daryti la
bai atsargiai, kad nesužeisti

Nusinuodijęs kitą kart ir 
norėdamas, negali’ burnos 
pražioti nes nuo . smarkaus 
skausmo įvyksta spazminis 
burną 'sučiaupiančių raume
nų susitraukimas.

Tokiais atvejais nėra rei
kalo stengtis būtinai atida- 

, ryti burną. Galima pilti ku
rį nors iš nurodytų skysti
mų už lūpos ir tas vistiek 

. nutekės į ryklę — ir nelai
mingasis galės praryti.

“M. L.”

draudžiama valgyti 
maistą valgymas yra ramta 
problema. V 
valgome ką, k 
geidaujame.

4“Išm mt i nga motum * 
tai žiūri ir bėmija : 
vaiko 
čius.

“Per pereitus kelius 
tus “kūdikių gerovės” 
bas įvedė geresnius priežii 
ros ir pynėj i mo būdus*, 
kasmet išgelbėjo tūkstanči: 
jaunų gyvasčių.

“Kuomet vaikas sula

Z“

MAŽO VAIKO VALC-IS IR 
VALGIO PAPROČIAI

Dr. Arnold IT. Kegel, Chi-; 
eagos Sveikatos Komisijų 
niorius pagamino sekančią 
ypatingai interesingą tė
vams prakalbą apie vaiku 
valgį ir valgio papročius. 
Jis tarp kitko sakė —

“Mes valgome 1,095 
gins Į metus, 
gyvenimą apie 65.000 sykiu 
valgomo. Tas parodo kokią 
svarbią role mūsų gyvenime

Tik sveikatos 
kuomet mums

X J

aršiausias laikas pergyy 
tas, ir kad jau nuo šio la 
'neturės taip rūpintis ir r 
(ti jo valgį, jau jis' pats 
dės spręsti ką, kada ir kai 
jvalgyti. 
tžius vra 
(antrieji

lo.j,1<‘1 ,o> k
permainą nuo pieninio mais* 
to ant kietesnio jnaisto. ~ 
mažutės kojeles ir protas-^ 
Ii būti nukreipti kurion n< 
pusėn, jei kas nors jo tinka* 
mai neprižiūrės, ir šia 
amžiuje jis gali Įgyti papro7 
čius, kurie jam vėliau 
blėdingi.

“Kiekvienas vaikas tū 
(teisę būti linksmu ir svė 
ir motinos užduotis yra du 
t i jam tinkamą maistų, tii 
kųmai pagamintų ir- 
kinti gerus valgio papročiu# 
— tik tada jis bus Ji 
ir sveikas.
“Tik valga.

tą vaikas tinkamai 
Taip,pat kaip statant 
reikalinga turėti tinkam 
medžiagos taip vaikui 
reikia duoti tinkamų 
to medžiagų, kurios yra 
tinai reikalingos stipri 
sveikam kūnui. Maisto s 
biausios medžiagos 
“prot pins” (riebumai)^ 

(“carbobydrates': (krakmoli
niai maistai), “vitaminai7 
ir mineralai.

Kad nors negalime pąVa-į 
dinti vandenį maistu, 
vistiek kūno normaliam, 
gimui svarbi medžiaga.

F. L. I

Vienok šis jo ant 
svarbiausias. Gaji:

KONGRESAS
Am. Lietuvių R. K. Fed 

XIX-tas Kongresas įvyks 
flo 20-21-22 dd., 1929 m. 
m.

• —' Kadangi Federacijos me 
važiavimas yra gana svari 
rikiečių lietuvių katalikų
me įvykis, taigi visi visuom 
kai yra prašomi raginti savo 
lonijas rengtis prie siuntimo atsta 
vų ir patiems gerai pasiruoitl 
asmeniniai dalyvauti šių 1 
deracijos Kongrese, nes t 
bių dalykų aptarimui ir 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K.

Brooklyn, N. Y.
180 Hale Avetme,
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VASARA
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valdant iš tu 
gimnazija ir 
astuonios pa- 
(Dono srity)

Žalios pievelės 
visur žaliuoja, 
jaunos mergelės 
soduos dainuoja.

Kur tk krūmelis, 
paukšteliai čiulba: 
kur tik darželis, 
mergelės gieda.

ji. Anglija, esant

Liepoj 12 d. Klaipėdos lie
tuvių direktorius, žinomas
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K. nemylint ie j i asmens,

j

Gimnazijos direktorius Pr. Mašio
tas atsistatydino

sumažinti 
nes jų nuolatinis 

atsiliepia

Į

i

Oi, gražios linksmos 
vasaros dienos...
Oi, ramios šiltos 
vasaros naktys...
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Dabar daug skaitome lai- stabdo Danijos laivą. Pada-
6 kraščiuose apie derybas tarp 
^7. Anglijos ir Suv. Valstijų 
|ytei laivyno. Viena kitai

tarp visokių pasiūlymų kaip 
laivyną sumažinus, bet ma 

putosi daug nepasitikėjimo dėl 
tų pasiūlymų vykinimo. At- 

įg rodo., kad Anglija tuos pa-
7 siūlymus lyg buvo priėmusi, 
* bet savo laivvna užuot mažu 
I, busi — didina, ir Amerika 
L dėlei to neslepia savo liepa- 
& kitenkinimo. Paėmus val-

dzią Darbiečių Partijai, jų 
% Premieras MacDonald ren- 

atvykti AVashingtonan 
tuo dalyku pasitarti, bet 

E staiga jis pareiškė, kad da- 
| bar dėl nekuriu kliūčių ne- 
C galįs Amerikon atvažiuoti ir 
F savo apsilankymą atidėjęs 
įT'iki Spalių mėn., liet ir tuo- 
ri .mgt dar nežinia, ai- tikrai at- 
K- vyks. Spėjama, kad tos kliu- 
£ tys ar tik ne bus Anglijos 
^Admiralicijos intaku, ’ kuri 
nTfcUsigandusi, kad laivynas iš- 
į tikrųjų gali būti sumažintas, 
| padarė tiek spaudimo ant 
k* MacDonaldo, kad tas nebe- 
L drįsta vykinti nusiginklavi- 
į- mo politikos.
L-j- Mat, Anglija nori viena 
E /Viešpatauti ant jūrių ir iki 
R šioliai buvo viešpatavusi.

ėJūrių kontrolė labai svarbus 
BL {ialykas, ypač karo n*etu. 
I Tas jau amžiais išbandyta ir 
| /ypač Įrodyta pasaulinio ka- 

to metu. Mat, kas kontro- 
Ė/Muoja jūrą, tas kontroliuoja 
^amuniciją ir maistą. Jei Vo- 
B»,kietija būtų turėjusi virše- 
r>pybę jūrose ir galėjusi im- 
g. portuoti maisto ir amunici- 
F^jos, nė jokia galybė pasauly 
F Bebūtų ja nuveikusi. Bet 

kaip tik įsikišo Anglija. 
If Su savo milžinišku laivvnu 
O pavelde viso pasaulio jū- 
Įfcfras ir užvedė tokią sekmin- 
| %ą blokadą, kad Vokietija 
E greitu laiku pajuto badą. Ži- 
|p3ioma, čia nukentėjo ne tik 
FjTokietija, liet ir kitos neut- 
p^ralinės valstybės, kurios į 
Kakarą nebuvo įsivėlusius. Jų 
E*3fUyai, veždami prekes buvo 
Bį'jBĮabdomi Anglijos laivų ir 
Brikratomi, ar neveža amuniei- 

ii* maisto Vokietijai. Da- 
¥biydama laiyiose kratas An- 
B'i^ija neparodė ne mažiau- 
Eitios atodairos nė pasigailėji- 
emho į neutralinių valstybių 
gjfręikalus. Pavyzdin, ji su-

Geras dalykas tėvynes mei 
lė. Be tėvynės meilės pabir
ti! valstybės ir gautųsi kažin 
koks kratinys. Išnyktų tau
tos.* Tėvynės meilė tai ce
mentas, kuris sujungia tau
tas į nesugriaunamas valsty
bes. Todėl visuomet svei
kintini nuoširdžiai mylį sa
vo tėvynę sūnūs. Jiems dai
niai dainas dainuoja, sesutės 
mirusių už tėvynę kapus 
puošia, ojų vardus juk ir 
mūsų tauta (deja, tik dar, 
turi būti, ne visų) į amžinai 
gerbiamų žmonių eilę įrašė. 
Taigi branginami idealistai, 
pasišventėliai dėl tėvynės — 
tikri patriotai. Ir kaip juos 
nebranginti? Juk jie net sa
vo gyvybę dėl tėvynės paau
koja, išsižada savo tėvų, bro
lių, sesučių, artimųjų ir visų 
šios žemės, kad ir laikinų, 
gėrybių. Ar tai ne kilnu? Ar 
neveria dėl to gerbti tuos

riai. nekurie gal esantieji 
Anglijos intakoj, išdirbo vi
sokių sumanymų 
laivynus,
statymas sunkiai 
ant valstybės iždo. Tuos su-, 
manymus Amerika priėmė 
ir keletą laivų net sunaiki
no, lx?t čia buvo pastebėta, 
kad Anglija nesiskubina ma-

/

žinti savo laivyną, dar gi pa
dirbdino ir naujų laivų. Iš 
čia kilo nepasitikėjimo ir 
nebvilties, ar Anglija rimtai 
nori mažinti savo galybę, 
kurią sudaro jos laivynas. 
Tokia padėtis netolimoj

/ .ateity gali sukelti kokį nors 
krizį. Tą mato abiejų vals
tybių diplomatai ir stengiasi 
išblaškyti neprietelingumo 
dūmus. Kai}> jiems tas pa
vyks, greitu laiku pamaty
sime.

rius kratą, nieko įtartino 
ten nebūta, bet atrasta, kad 
Danijos laivas veža daug 
sviesto. Anglijos jūreiviai 
čia atsiminė, kad taikos me
tu Danija turėjo pakanka
mai sviesto ir niekados jo 
negabendavo iš svetimų ša
lių. Čia prieita prie išvados, 
kad tasai sviestas skiriamas 
ne Danijai, tik Vokietijai, ir 
dėlto spėliojimo, sviestas bu
vo konfiskuojamas.

Toksai Anglijos pasielgi
mas sukeldavo daug protes
to ir pasipiktinimo. Jis bu
vo griežtai nelegališkas. Bet 
kas buvo daryti? Ką tokia 
Danija, Švedija, ar Norvegi
ja galėjo prieš Angliją nu
veikti ? Teko priimti daly
kai kaip jie yra ir pasiduo
ti toms pažeminančioms kra
toms. Bet Anglija vis gi 
teisinosi, kad ji buvo pri
versta taip daryti dėl Vokie
tijos nelegalaus nusistatymo 
kovoti submarinomis. Jei. 
girdi. Vokietija skandina 
Anglijos laivus submarino
mis, tai
priversta marinti Vokietiją 
badu ir panaudoti neleidžia
mas ant jūrų kratas. Tas 
Anglijos argumentas buvo 
tuomi ypatingai stiprus, kad 
buvo paremtas milžinišku 
laivynu.

Bet atsirado viena valsty
be, kuri nenorėjo pasiduo
ti Anglijos viršenybei jūro
se. Toji valstybė tai mūsų 
Amerika. Kuomet keletas 
jos laivų buvo sustabdyta ir 
iškrėsta. Prezidentas AVilson 
griežtai protestavo ir jau bu. 
vo toks momentas, kuomet 
atrodė, kad karas tarp Ang
lijos ir Amerikos neišven
giamas, liet Vokiečiams su
sprogdinus Lusitaniją. įvy
kiai nuėjo kitu keliu, ir A- 
merika paskelbė karą Vokie
tijai. Tuomet, žinoma, An
glijos ir Amerikos laivynai 
ėjo išvieno. ir tie kivirčiai 
laikinai buvo užmiršti.

Bet ne ant visados. Ang
lija jau mato, kad Amerikos 
laivynas pakankamai stip
rus ir nenori pasiduoti jos 
viršenybei. Anglijai darosi 
nejauku. Ji norėtų suma
žinti Amerikos laivyną, bet 
tuo pačiu laiku ir padidinti 
saviškį. Amerikos politikių

kilniadvasius ir tą šventą tė
vynės meilės jausmą ?

Lietuviai ir, ypač katali
kiškas jaunimas (sakau ka
talikiškas, nes visoki socia
listai ir liberalai tada kitur 
šildėsi ir daugiau į Maskvą 
žiūrėjo) puikiausiai įrodė, 
kad jie pakankamai moka , 
mylėti savo tėvynę. Gražu. 
Tačiau ?! Tačiau, gaila ir ne
suprantama, kai atsiranda 
žmonių, kurie drįsta patilo- . 
tizmu tiesiog prekiauti. Jie ' 
mano, kad patriotizmas — 
tėvynės meilė yra toks daly
kas, kuris žmogaus sieloje 
atsiranda tik tada, kai jis į 
tam tikrą (ir tik į tam tik
rą!) sąjungą įsirašo. Kitaip 
nebūsi patriotas, išstojai — 
ir vėl ne patriotas. Ar tai 
ne juokas? Ar tai ne tėvy 
neš meilės išniekinimas?!

Ir dar daugiau ir dar liū
dniau darosi, kai tėvynės 
vardan pradedama kiršinti 
masės, pradedama kurti vi
suomenės sluoksniuose kova, 
pradedama piudyti vieni 
prieš kitus, kai pradedama 
lysti į bažiij’čias, klebonijas 
ir net į garbingų žmonių są
žines. Ir tai vis dėl tėvynės 
meiles? Jei tik tam tėvy
nės meilė, kad paslaptingi) 
jėgų remiami vaikezai men
kos vertės laikraštuke savo 
purvinomis kojomis šliau
žioti) didžiai gerbiamų žmo
nių sąžinėse, tai tokiai tėvy
nės meilei pirmas drįsčiau 
mesti pasmerkimo žodį.

Tokia tėvynės meilė — že
mas dalykas. Tačiau šian
dien tai ne naujiena. Tėvy
nės meilės vardu prisiden
gus, skaldoma jaunimas, 
skaldoma mokytojai, moks
leiviai, studentai, registruo
jama tėvynę mylintieji ir 

vienas

laikraštukas kiekvienam sa-
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vo numeryje atatinkamam 
skyriuij net po keletą “ne- 
patriotų” kunigų kas kart 
paskelbia. (Tai 100 procen
tinių tautininkų sub-organas 
taip daro. Tą patį skelbia ir 
mūsų laisvamaniai iš Brook- 
lyno , ir Chicagos. ‘D-ko” 
Rei) ne juokinga?! Ne- veikėjas ir pedagogas, Pra- . 
jau tik saujelė žmonių mylė
tų i savo tėvynę, o visi kiti 
būtų jos priešais? Nejau 
Nepriklausomybės kovų lai
ku šie dabartiniai “uepa- 
triotai” buvo su lenkais, bol
ševikais, ar bermontininkais, 
o šie patriotai liejo kraują 
fronte ?! Abejoju 1

Tėvynės meilė kūrenasi 
visoj tautoj, ir nė kiek ne 
geresnis patriotas tas, kuris 
savo kišenėj nešiojasi ata
tinkamą popierinį organiza
cijos nario bilietą, ir ne blo
gesnis tas, kurs jo neturi. 
Tėvynės meilė turi būti tuo 
cementu, kuris jungia visos 
tautos narius į vieną nedali
jamą kūną, o ne tais dažais, 
kurie skirsto tautiečius rū
šimis ir greit, užėjus lietui, 
nusiplauna. Tėvynės meilė 
turi būti branginama ir gi
liai paslėpta, saugojama, 
kad reikale būtų galima ją 
užkūrus ir didžius priešus 
nugalėti. Valkiojama tėvy
nės meilė kasdien ir visur 
linksniuojama nustoja savo 
prasmės ir virsta kasdienine 
duona, su kuria- galima tik 
nuo bado apsiginti, o ne jė
gų didiems žygiams įgauti. 
Taigi neišmanėlis būtų tas, 
kurte stengtųsi tėvynės mei
lę atiduoti tik atskirų būre
lių žmonėms, negarbingas, 
kurs drįstų sakyti, ‘kad tik 
jis vienas patriotas, never
tas tėvynės sūnaus vardo 
tas, kurs tėvynės meilę vi' 
sur valkioja ir jos pagalba 
siekia negarbingi) tikslų.

(“P. B.”)

nas Mašiotas įteikė Dipekto.-. 
rijai atsistatydinimo raštą, 
kartu prašydamas Direkto-. 
rijos jam paskirti pensiją 
(11 metai, lyga).

Teko patirti, kad gerb. P. 
Mašiotas, visą amželį pasek
mingai kovojęs už lietuvių 
mokyklų teises, atsistatydi
no dėl susidėjusių nepaken* 
čiamų darbo sąlygų, kurios 
nuolatos ir sistemingai 
griaudamos gimnaziją, truk
dė jam ją vesti ir ugdyti. 
Metai atgal, gimnazijos ne
atsiklausus, Seimelis, p. gu
bernatoriaus palaikomas, 
kreipėsi 'į Lietuvos valdžią 
prašydamas prisidėti prie 
lietuvių gimnazijos išlaiky
mo 50% sąmatos sumos. Su
sipratusiai lietuvių visuome
nei toks seimelio kreipimas 
atrodė keistoku, esą jų kraš
te vokiečių mokyklom išlai
kyti pinįgų pakanka, o lietu
vių gimnazijai lėšų nėra, lyg 
Klaipėdos krašto lietuviai 
privalėtų išlaikyti vokišką
sias mokyklas savos išsiža
dėdami. Lietuvos valdžiai 
sutikus teikti lietuvių gim
nazijos išlaikymui 50% 
matos sumos, ta sąlyga, kad , 
jai būtų leista skirti gimna
zijos direktorių ir mokyto
jus. Seimelis, įžiūrėjęs šia
me pasiūlyme pasikėsinimą 
į jų mokyklų autonominį i 
tvarkymą, paskutiniame sa
vo posėdy Lietuvos valdžios 
pasiūlymą atmetė, išbraukęs
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iš sąmatos lietuvių gimnazi- K 
jos išlaikymui skirtas su; 
mas, t. y. gimnazija nuo rug- 
piūčio 1 d. uždarė, siūlyda- 

w mas esama lietuvių gimnazi-* 
ją paversti privačia mokyki

. t

la, be Klaipėdos krašto mo
kyklų teisių. Toki seimelio 
pasiūlymą atstovas Dr. Tru- 
kanas pavadinęs lietuvių 
gimnazijos griovimu, o lie
tuvių visuomenė tame įžiūri 
pasikėsinimą į ,jų, ir beto 
apkarpytas, teises Klaipė
dos krašte. \

Ar dar ilgai bus leidžia
mos ir toleruojamos pana
šios komedijos ir lietuvių 
teisių Klaipėdos krašte min
džiojimas, bei pašiepimas?

Ir piemenėliai 
karveles gano, 

z ir artojėliai 
žemele aria.

t
Viskas atgijo, 
viskas sujudo, 
skubiai į darbą 
visi sukruto.

(“V. A.”)

F. Duje

Visuomenes Auklėjimas 
Sovietų Rusijoje

KOMUNIZMAS IR MOKYKLA
Kadangi daugelis mažai težino apie bolše

vikų “rojų,” tai štai čia dabar gerb. skaity
tojams bus patiekta kiek žinių iš Belgijos 

" konsulo Rusijai. Juozapo Duje neseniai išėju
sios knygos “Maskva be uždangų” (Moskva 
bez pokrovov). Šis autorius gyveno Rusijoje 
prieš Revoliuciją 25 metus ir per revoliuciją 

, 9 m. Suprantama, ją gerai ir pažino. Todėl 
tokio žmogaus paduotomis žiniomis reikia pa
sitikėti. R e d.

Pažvelgę į bolševikii valdymą Rusijoje tu
rėsime pripažinti, kad žadamas “rojus” nei dar
bininkams, nei kaimiečiams jokių palengvinimų 
nedavė, ir nėra pagrindo manyti, kad ateityje jų 
padėtis pagerėtų. Priešingai, kraštas vis kas 
kart labiau nualinamas, žmonių neturtas prie 
bolševikų valdžios kasdien didėja ir tą plačiąją 
Rusiją visai nualins ir padarys neturtingi) varg^ 
šų kraštu. Komunistai jau valdė Rusiją 10 me
tų, taigi turėjo laiko parodyti pasauliui, kad jie 
moka valdyti ir gera daryti, bet, deja, jie paro
dė visam pasauliui, kad moka tik griauti. Me-c 
džiuginę krašto padėtis sunki. Čia komunizmas 
visą sunaikino. Bet gal komuna padarė ką nors 
gera žmonių auklėjimui, švietimui, gal pakėlė 
žmogaus dvasinį gyvenimą? Gal atrado nau
jus mokymo kelius, kuriais vesti} žmoniją į lai
mingesnę ateitį?..

Aš ilgai gyvenau Rusijoje, minėtais klausi-, 
mais domėjausi, norėjau surasti nors kiek gera, 
bet patsai gyvenimas rodo visai priešingai. Km 
nmnizmas Rusijoje suardė žmogaus dvasinį gy
venimą, įvedė paleistuvavimą, netvarką, ištvir- 
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kimą ir tai tokiose formose, kokių dar žmonijos 
istorija nežinojo.

Pradėkime nuo visuomenės — žmonių auk
lėjimo. Bolševikai ■ šaukė, šmeižė, kad senoji 
tvarka blogai žmones auklėjo, kad ji bijojo auk
lėti, kad ji žmonėms skurdė davė... O ką gi 
bolševikai padarė?. . Aš pats mačiau kaip jie 
uždarinėjo mokyklas. Novolešovsko apylinkėje, 
Kubanės srity, iki bolševikų atėjimo buvo dvi 
gimnazijos mergaitėms ir berniukams, šešios 
valdžios užlaikomos pradžios mokyklos ir dvi 
privatinės. Dabar bolševikams 
dešimties mokyklų paliko viena 
viena pradžios mokykla. Kitos 
naikintos. Kamensko apylinkė 
turėjo dvi realines gimnazijas, vieną gimnazi
ją ir vieną prekybos mokyklą, neskaitant pra
džios mokyklų. Sovietai visas mokyklas panai
kino, paliko tik vieną gimnaziją ir keletą pra
džios mokyklų. Belozavadsko miestely, Charko
vo gubernijoje, Ukrajinoje, buvo berniukams 
gimnazija, ją komunistai uždarė. Prekybos 
mokykla prie Tiehoreckos apylinkės, paversta 
į teatrą klūbą, o- mergaičių gimnazija, Vladi- 
kaukazo geležinkelio tiltų ir plentų mokykla vi
sai panaikintos. Galėčiau išvardyti šimtus už
darytų mokyklų.

Prie senos valdžios pradžias mokyklose 
mokslas buvo nemokamas, o gimnazijose mokes
tis neperaukštas. Paėmę valdžią bolševikai ža
dėjo mokslą veltui. Bet tai buvo tik žadėjimai, 
ištiknijų gi kur seniau mokino veltui, ten da
bar komunistai reikalauja mokesnio. * Mokestis 
daug aukštesnis kaip kad prieš karą. Jei kas 
neužsimoka, tuojau išvaromas.

Seniau mokyklose mokino mokslo, kaip ir 
visame pasaulyje, dabar gi mokslas antroje vie
toje. Dabar svarbiausias mokyklos uždavinys 
— įskiepyti vaikui komunizmo mintis. Kiekvie-

na sovietų mokykla — tai komunistų daigynas. 
Jei mokinys nieko nežino, bet iš jo numatomas 
geras komunistas, — jis mokytojų giriamas ir 
perkeliamas iš klasės į klasę. Jeigu mokinys ir 
gerai mokosi, bet neatsako į komunistų paklau
simus — jis paliekamas antriems metams ar net 
visai pašalinamas.

Štai kas atsitiko Rostove, ries Donu, aukštes- 
nioje mokykloje, buvusioje Ekaterinoslavo mer
gaičių gimnazijoje: 17 mokinių (abiejų lyčių) 
paliko antriems metams todėl, kad šie neatsako 
į klausimą: “ką nutarė 14 ir 15 komunistų su
važiavimas.” įsivaizduokit, kas būtų jei Lie
tuvos gimnazijoje mokytojas paklaustų: “ką 
nutarė paskutinis social-demokratų suvažiavi
mas” ir neatsakiusį palikti! antriems metams ar 
išvarytų... Gal skaitytojui keista, b<?t Rusi
joje tai kasdieniniai atsitikimai.

Aš dar papasakosiu vieną juokingą ir kar
tu liūdną atsitikimą. Aš gerai pažinau vieną 
Rostovo universitetmstudentą mediką Mikalojų 
S... Jis dažnai pas mane ateidavo. Jam liepė 
pakartoti ketvirtą kursą todėl, kad jis per |x>li- 
tinius klausimus neatsakė į klausimą: “Kokios 
rūšies barzdą nešiojo Karolis Marksas ir ko
kius plaukus turėjo Leninas.”. Europoje toks 
klausimas atrodytų kvailas šposas. Bet Mika
lojui į jį neatsakius reikėjo sėdėti tame pačiame 
kurse antrus metus. Paskum jis sužinojo, kad 
iš jo reikalavo tokio atsakymo: “Leninas beveik 
visai neturėjo plaukų, o Karolis Marksas nešio
jo didelę barzdą.” Tame pačiame universitete 
baigusiai medicinos fakultetą studentei Onai J.r 
davė tokį pamokymą: “Sonetų respublika juiųs 
duoda gydytojo diplomą, bet neužmirškite, kad 
jūsų pareiga gydyti nevien ligonių kūnus, liet 
ir sužinoti jų politinius įsitikinimus. Ligonis 
su gydytoju dažpai būna atviras ir papasakoja 
jam visas savo paslaptis. Gydytojas, kaipo Če-

■'i‘• * ’ *



vienu ar kitu priešininku tuo ^u susieiti

krikščioniškąją nėse sukaktuvėm, gi laisva-
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trūksta. Kartais, tačiau, 
spiruojarai obalsio “Vieny

Balsas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

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

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

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

Aš tik teisybę Tašau. \
Aš esu vienintčlis Lietuvos katalikų dienraž- 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo- 
Jias Bistras.

* •

M

žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyvę- 
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau- 
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, /įž 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna maisto skaitymų ’ '• 
ir galvojimą.—Vovenargas. 38

Pinigus persiunčiam greitai ir 
temomis rntomis.

Dėl sugrįžimo leidimų Ir' kitų > 
Informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

Hamborg-American Lbe
209 Tremont St., Boston, Mass.

žiiirų žmonėmis. Jei tas no-
‘ . Tj • ■f * f; - T

ras yra pagrįstas nusistaty
mu viens su kitu mandagiai 
kalbėti ir toleruoti priešin
gas pasaulėžvalgas — ar be-

Tuojaus čia bus aišku, jog ir 
tose sąlygose tobulo susijun
gimo negali būti. Pav. ku
nigas nedalyvaus komunisti-

jasi. (šitoj vietoj, Ma.Tr 

susiduriama su eilihiu klau
simu — atsižiūrint į vietines 
kolonijos didžiumos nuotai
koj, kaine naudingiau tą su
sirinkimą rengti? Ar sumes 
daugiau aukų bažnytinėj sa
lėj, tam bendram tikslui, ar 
kurioj kitoj vietoj? Kūrpa-

IŠ IR Į

LIETUVA
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų , 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai 

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

7 ■ kX. . -r-
Parduodu iaivakorfeąį Lį 

tuyą ir iš Lietuvos. SinniS 
pinigus į visa^ šalis. Dara 
įgaliojimus, pardavimo iit 
pirkimo aktus., UžlaBdi^ 
krautuvę gramą fonų, liete- 
viškų rekordų, laikraščių, 
knygų. Taipgi vyriškų ir mš-ę 
teriskų -apatinių 
Laike Rugpiūčio ii* Rugsėjį 
mėnesių visiems 'lietavir~“^- 
kurie tik atsilankys, . J 
prekes parduosiu už m 
žintą kainą. ■ TvgjftpaĮ

Priimu Lietuvos Laisve#^ 
Paskolos Bonų, kuponus 
ii oje jų vertėje, kurie 
pirks mano krautuvėje 
kalingus sau daiktus. !

Ofisas ir krautuvė atida-T? 
ryta nuo 8 vai. ryto iki 9 vat’:^ 
vakavo, o subatomis iki. 
vai. vakaro. Be to sekmad-ie-yi 
niais ofisas atdaras nuo 9yal. 
ryto iki 12 vai. dienos. ,

Prašau visų vietinių ir iš 
py linkių lietuvių atsilankyti.^

J. SEKYS,
177 Park St., Hartford, ConR.^ 

Tel. 6-1036 Lgj
v-i 
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apsčiai, jog juo atves grįs- 
davo. Apie ką mažiau tie
sos žinodavo, apie' tą papras
tai ir daugiau pasakų nuseka 
davo. Kiek pasaulis toli v- 
ra nužengęs: apšvietos srity 
mes galime nuvokti, atitai- 
kindami panašios rūšies įsi- 
vaizdįnimus savo protui. To
kie pasakojimai dabar, Žino
ma, tebeporinami vaiku
čiams.

It veidrodis, istorijos la
pas, vaizduoja žmonijai visą 
jos darbuotę šiame pasauly. 
Tos .istorijos vystymasis 
mąstančiam 'žmogui daug 
ko įdomaus teikia. Iš į vai-1 
rių tautų augimų ir žlugimų, 
valstybinių laimėjimų bei 
pralaimėjimų, mes galime 
sau semti visokiariopų pa
mokų ir Savų problemų išri
šimui jaS naudoti. Tačiau, 
vienas svarbiausias istorijos 
pažymis — galimą net tatai 
vadinti istorijos' priežastimi 
— esti nuolatinis pasaulio ir 
žmonijos linkimas tobulėti, 
keistis. Išeinant iš savo ypa- 1 
tybės vien Dievo tobulumu 
pasitenkinti, žmogus visuo
met ieško geresnės, jaukes
nės buities:. nerimaudamas 
trūkumų bei vargų prie
globsty, jis laimės juostą 
nuolatos sau pina, aukso ka- ' 
tilo beieškodamas vaivorykš
tės gale.

Tasai žmogaus įgimtas lin-į 
kimas tobulėti arba keistis 
'(deja, ne visuomet mainyti 
naują už seną reiškia tobu
lėti), ryškiausiai ]>asižymi 
jojo kultūrinimo laipsniavi- 
me.* Senųjų amžių tamsos 
glūdume, žmonės įsivaizdino 
sau stebėtinus ypatumus 
prikergti savo priešams ar
ba svetimiesiems (dažnai a- 
bu ypatumu neišskirdami). 
Esą būdavo milžinų tauta—• 

<Lįu tris kartus didesnio ūgio 
uz paprastus savuosius; ras- 

• davosi jų vaidentuvėj ir žir- 
giažmonės — pusiau arkliai, 
pusiau vyrai, arba antai mo
teris su žalčių krūva.plaukų 
vietoj. Pasakodavo ir apie 
nežinomąją šalį, kurioj auk
so ir sidabro būdavo taip

I

Naujiems išradimams pa
sklydus viešumon, išauga 
didelis ir įvairus žinių loby
nas. Tas, tačiau, nereiškia 
tikra kultūra žmonėse. En
ciklopedijoj sutaupyta kuo- 
daugiausiai šitokių žinių, 
bet ji toli gražu dar nėra 
kultūringa. Kultūrinimas, 
plačiai suprastas, turi reikš
ti kėlimasis iš žemumos, ku
rion žmogus dėl pirmgiines 
nuodėmės yra įpuolęs. Visa 
kas kelia žmogų virš gyvu
lio, kas artina jį prie viso- 
aukščiausios Tobulybės — 

J Dievo, tas jį kultūrina, tuo- 
; mi jis tobulinasi. Mokslo ži
liuose tesudaro neesminę dalį, 
bet tarsi papuošalus, ku
riais tikra dvasios kultūra 
pildosi.

Taikant tą kultūros sąvo
ką sau, pasiklauskimfe kiek 
mes, Amerikos Lietuviai, e- 
same pažengę pirmyn paly
ginant Lietuvos lietuvių pa
žangai. Ar mes esame savo 
dvasią išplėtę, sušvelninę, 
sukultūrinę lyginai su savo 
medžiagine pažanga atvykus 
iš tėvynės? 'Pacituosiu čia 
keletą sakinių iš Katalikų 
Ateitininkų Federacijos at
sišaukimo savo * nariams, 
spaudos atgavimo 25 m. su
kaktuvių proga. (Išspaus-’

Mokytojas: — Ar tau Dievas duoda ko tu 
prašai ?

Vaikas tyli.
Mokytojas: — Pamėgink, dabar Dievo pra

šyti kad tau duotų duonos, juk, tu, tur būt, nori 
valgyti.

Vaikas: — Labai noriu.
Mokytojas: — Gerai, prašyk Dievo, o gal tau 

tavo Kristus ir duos duonos.
Vaikas kiek paabejojęs persižegnojo ir ėmė 

daiyti “poklonus” kaip tai darė namie (pravos
lavų papročiais). Tiesiog graudu buvo žiūrėti 
į karštą vaiko tikėjimą. Bet juodvarniai čia pat 
stovėdami po kelių minučių pertraukė jo maldą 
ir paklausė: .

Mokytojas: — Na, Jonuk, ar Dievas tau da
vė duonos? Vaikas vos neverkdamas, nesupras
damas, ko iš jo nori, bet kažin ką nujausdamas' 
atsako: “Ne, man Dievas nieko neduoda.”

Mokytojas: — Na, matai koks tavo Dievas, 
geriau tu paprašyk duonos pas draugą komunis
tą, žiūrėk, jis tau duos.

Alkanas • vaikutis paklausė ir nuolankiai 
prašo: >

“Drauge, duok man duųnos.”
Komunistas: — Reikėjo iš karto manęs pra

šyti, o tu prašai kažin kokio Dievo. Ar tu jį 
matei? Ne, nes jo nėra. Taip sakydamas iš
traukė iš savo odinio švarko kišenės baltos duo
nos ir padavė vaikui.

Prisipažįstu, aš neturėjau užtenkamai mora
lės jėgos žiūrėti į šią sceną, kurioje buvau be
jėgiu ir nebyliu liudininku: aš negalėjau iš
plėšti vaiko iš tų laukinių rankų. Išėjau iš 
mokyklos su ašaromis akyse ir išvykau Rosto-
van nelaukdamas viešo apžiūrėjimo. Nelaimin- ginsi mokykla ir kur prasideda ]x»licijos organi- 
gi rusų raikai, kieno rankose jie yra! Kas myli žarija GPU. 
savo vaikus, tepaklausia savęs, ar jis juos.įeis- ,

kistas, kaipo narys GPU turi saugoti revoliuci
ją. Atsiminkite, jūs turėsite atsakyti, jei suži
noję, kad jūsų pacientas kontrarevoliucionierius, 
nepranešite GPU.” Aš pažinau tame pačiame 
universitete medicinos fakulteto studentą Edu
ardą Šurpe. Jis baigė universitetą ir gavo med 
daktaro laipsnį todėl, kad priklausė prie komu
nistų trejetuko. Jis nieko nemokėdavo, bet pro
fesoriai. jo bijodami, visumet praleisdavo į auk
štesnį kursą, štai su laipsniu gydytojas!..*

Sovietuose vra tokiu mokvklu, kuriose moki-•/ * — *

na vien komunistų agitacijos. Tokia garsi mo
kykla yra Sverdlovsko universitetas. T šį uni
versitetą priima mokančius 4 aritmetikos veiks
mus, rašyti ir bent kiek geografijos. Šitas uni 
versitetas rengia ateities komisarus, raudonuo
sius diplomatus, busimuosius valdininkus. Į šį 
universitetą priima tik komunistus ir daugiausia 
iš tautinių mažumų k. a. euvašus, čeremisus ir 
kitus. Atėjęs į universitetą turi būti laisvas nuo 
mokslo prietarų, čia jį viso išmokina, — o išmo
kina tik — komunizmo.

Kaip liūdna žiūrėti į tokį aukštesnių mokyk
lų stovį. Pats komunizmas tokiais savo dar
bais puikiausiai parodo, kad ji yra kvailystė ir 
neturi teisės gyvuoti.

Štai dar viena scena iš pradžios mokyklos 
gyvenimo, kurią aš mačiau Tilhorecko stoties 
mokykloje, 17 kil. nuo Rostovo. Aš turėjau da
lyvauti prie vaikų apžiūrėjimo. Kadangi vieta 
man buvo gerai žinoma, tai aš nuvykau anks
čiau nustatytos valandos ir įėjau į pamoką.

Manęs niekas nelaukė ir nesitikėjo, kad aš 
ateisiu. Įėjęs pamačiau prie lentos vaiką 8—9 
m., komunistų jačeikos sekretorių ir jnokytoją. 
Aš nugirdau tokį pasikalbėjimą:
' Mokytojas: — Sakyk, Jonuk, ar tu meldies 1 

Vaikas: — Taip, drauge mokytojau, aš mel« 
džiuos.

Idžip mieh., pūsi. 360).
T . A ------; . ' v .
Į-*- Idėjinė kova tik tada 

nedemoralizuoja kai ji yra 
, pagrįsta garbingos kovos 
principais. O gi garbinga 
kova reikalauja riteriškos, 
arba, ^tariant, moderniniu 
terminu, džentelmeniškos 
taktikos, kuri įpareiguoja 
akajtytis su priešininku, kai
po su lygiu gerbtinu žmogu
mi, arba atsisakyti nuo ko
vos su juo, jei jis visiems re
gimu būdu neužsitarnauja 
pagarbos, ir kovoti Jokiu at
veju su jo neigiama įtaka ir 
kenksmingumu, kaip su ne
laime, pareinančia nuo ne
protingo ir aklo gaivalo.

Mums Lietuviams Ameri
koj toji sąvoka — skaitytis 
su priešininku kaipo su ly
giu gerbtinu žmogumi — y- 
ra, deja, dar palyginamai 
nauja. Ypač yra stebėtinas 
įnirtimas, rods, kuomet bro
lis su broliu kovoja. Ta ne
laimė gal yra paveldėta iš 
neginčijamai didelės įtakos 
Amerikoj Jono Šliupo ir jo 
kovos būdo. Jisai, sako, pa
matęs kunigą savo klausyto
jų tarpe, stačiai apkvaišta. 
Bet jau metas mums viso to 
ndsikratyti. Metas mums A v 
merikiečiams pasekti Lietu
vos pavyzdį ir savo tąrpusa- 
vose kovose kultūrėti. San
tykiuose su kitais privalome 
sušvelnėti.

Viršminėta idėjinė kova 
žmogaus gyvenime tegali 
vienu atveju būti amžina — 
kuomet jisai kovoja su šėto
nu, nes velnias yra viso pik
to sandėlis ir šaltinis: jame 
nesiranda jokio gero, kuriuo 
mes galime naudotis. Anaip
tol, kova žmogaus su žmo
gumi, juoba brolio su bro
liu, nedera būti nė amžina 
nė nuolatinė, kadangi kiek
viename žmoguje, nežiūrint

skaitytis, jį atjausti ~ pil- 
dydami Šiito būdu savo prie
dermę “mylėti-artimą kaip 
pats savų.” ; >

Kaip dėlto, kyla klausi
nes, -žmogui bedera su savo 

kultūriniai sugyventi? Kal
bant čia vien apie Amerikos 
lietuvius, visų pirma paste
bime jų tarpe dvi priešin
gi srovi ! 
ir netikinčiąją. Esama “nė 
šiltų nė šaltų:” ir yra visai 
kraštutiniškų abiejose pusė
se; šių pirmieji nori abi sro
vi jungti, antrieji, skirti.

Ar dera šiom srovėm -vie
na su kita bendradarbiauti? 
Ar privalu mūsų katalikiš- 
kąjai visuomenei su kuni
gais priešaky santykiauti su 
netikinčiais? ,Kai-kurie net 
per laikraščius pašiepia to
kį veikimą! Esą ar neturi 
katalikai savų vadų inteli
gentų, kad jie netikinčiais 
turi pasiremti? Kiti žiūri, 
ar bebus bažnyčiai iš to susi
dėjimo medžiaginės naudos? 
Jei kada-ne-kada netikėlis 
aukotų kokią penkinę baž
nyčios naudai, — gerai, l>en-. 
dradarbįankime! Jei ne, jie 
pataria .jokių ryšių su jais 
neužmegsti. šalia šitų nusi
statymų esama dar įvairių 
kitų. Iš jų visų, kokia pa
žiūra, katalikų akimis pa
žvelgus, geriausiai prilygsta 
Kristaus įsakymui mylėti 
artimą, kad jis būtų ir Ka
rna ritonas?

' ’ /T •

Pirma sąlyga Jiendradar- 
biavimui esti, žinoma, sugy
venimas. Aišku, be toleran- obalsio. 
cijos vienas kito, be noro su
sikalbėti, jokio tarimosi ne-'jokios malonės antriems bem- 
gali būti, nes jam pagrindo dradarbiams, nereikia tod<*l 

į- tikėtis už tai padėkos. Juk 
čia kiekvienas sau darbuo

maniai šventuosius negerbs. 
Bet jei. būtų galima surasti 
bendras interesas, kurį abi gali išeiti iš tokio susitarimo 
pusi įvertintų ir norėtų tin
kamai pažymėti drauge, — 
sakysim, kad ir Lietuvos 
tautiniai reikalai — kas ta
da daryti? Ar galima ap
vaikščioti tautines šventes 
be skriaudos bažnyčiai? Jei 
tai būtų įmanoma, ar būtų 
geistina ? Kaip minėta, kai- 
kurie tvirtina jog kunigams 
užsimoka dalyvauti tokiuose 
susirinkimuose tik tuomet, 
kuomet jie galėtų tikėtis me
džiaginių aukų bažnyčiai iš 
netikinčių. Ir toks many
mas protingas? Juk ir ka
talikams ir laisvamaniams 
lygiai gali būti brangi Tėvy
nė. Dalyvaudami bendrai ją 
pagerbti ar pašelpti sueigoj, 
nė ta pusė, nė ta savu prin
cipų nežemina: priešingų 
pasaulėžvalgą neišpažįsta! 
Ar tuo kart galima norėti 
atlyginimo už savų pareigų 
atlikimo? Katalikai šel
pia savuosius pasiremdami 
Kristaus žodžiais “Ką duo
site Man.” Netikintieji pa
sitenkina aukoti vardan 
“broliškumo” ar kokio .kito

Tat. kadangi šiuo 
kart, nė vieni nė kiti nedaro

tų tokion mokyklon! Kas būtu su mūsų vaikais, 
jei komunizmas prigytų vakaruose.

Rostovo komunistų mokykloje mokytojai 14- 
17 metų vaikams užduoda begėdiškus klausimus, 
nes netekę gėdos vaikai yra geras komunistams 
įtankis ir tikrieji jų partijos nariai. (Bijoda
mas įžeisti gerbiamųjų skaitytojų jausmus, aš 
čia nedrįstu paminėti tų klausimu, kuriuos mo
kytojai vaikams užduoda. Vert).

Tame pat Rostove nuo 10 iki 13 metų vai
kams duoda skaityti Boriso Pilniko knygą “Go- 
lyi god” (Pliki metai). Visa knyga — vien Ik>- 
gėdiški pasakojimai. Juos skaito mergaitės ir 
berniukai, neš Sovietų mokyklos mišrios. Ne
randu žodžiui, kuriais būtų galima nupasakoti 
tos knygos turinys.

Komunistai savo mokyklas laikas nuo laiko 
patikrina, tai]) sakant, politiškai išvalo ir tuos, 
kurie atrodo neištikimi, siunčia į Sibirą ar Į 
Soloveckas salas (Žiemių Baltijoje jūroje). 
Daug mokinių iš aukštesniųjų mokyklų aš su
sitikau kalėjimuose. Mano akyse 100 studentų 
išsiuntė į Marinsko kraštą, Sibire. Šitie studen
tai buvo iš Maskvos mokyklų.

GPU labai artimai susijusi su Sovietų'mo
kykla. Sovietų valdžia įsako mokytojams klau
sinėti, ką veikia jų tėvai, kas pas juos ateina, 
ką kalbasi ir tt. Aš galėčiau paminėti dešim
timis tokių'atsitikimų Maskvoje, Rostove ir kai
muose. Vaikams įsakoma pranešti GPU ar jų 
tėvai tiki Dievą, ką jie kalba apie valdžią ir t. 
p. 1 tokius klausimus turi atsakyti 7—10 me
tų vaikai. Tai plačiai vartojama priemonė viso
se nišų sovietų mokyklose. GPU gauna iš vaikų 
žinias apie jų tėvų politišką ištikimybe...

Sunku suprasti ir sunku ]>usakti. kur bai-

Sulietuvino Petras Braižu 
(“M. L.”)

tirta “biznis” geriau eina, 
ten tebūna).-

-Pagalinus, ar yra pavo
jaus, kad iš tokių suėjimų 
būtų žalos bažnyčiai ? Apart 
naudos bendram tikslui, ar 

skriaudiy ar nauda ir kri
kščionių idealui —/tikybai? 
Atsakyti galutinai ir teisin
gai į tai gali tik vienas Die
vas. Bet nestoka gairių, ro
dančių kurion linkmėn vie
šosios nuomonės srovė gali 
nutekėti. Pats kunigų daly
vavimas tautiniuose reika
luose užstelbia tą pasenusį 
tautiečių priekaištą, būk 
“ištautėję kunigai mūsų lie
tuvių didžiausi priešai.” Pa- 
reikšdami jog jiems tai]) rū
pi Lietuva kai]) grynai tau
tiečiu, tuč tuojaus kunigai 
pakerta tą jų įsitikinimą, 
kad jųdviejų idealų tarpe 
tūni ne]x*ržengiama siena. 
Iš karto tatai sudaro eilinį 
tautietį sukalbamesni, prie
lankesnį. Santykiai gerėja, 
kultūra plečiasi. Gi kallmse 
atsiranda galyliės progų mi
nėti Dievą, Jo Įstatymus, 
mūsų priedermes: kas gali 
žinoti kokiu' būdu Šv. Dva
sia įkvėps atsivertimo malo
nę kokio apskretusio bedie- 
vuko širdv? Pamatys jisai, 
kad kunigai neturi ragų: su
pras. kad jie nėra keršto ar
ba pykčio verti: ras geresni 
pagrindą savo aukavimą pa
remti; prisimins jaunatvę, 
kuomet Dievas vaidino svar
esnę rolę jo gyvenime. Gal 
net ir ašaroms apsipils. Bet 
kai]) teū bebūtų, kunigams 
išsilaikant prideramo.; aukš
tumoj, ne gali pasipiktinti 
jų dalyvavimu niekas — ne
bent labai blogos valios žmo
gus.

Valentinas M alelis

1



Juozapina Kavaliauskaitė. Pasta
roji tik 13 metų. Veikė Marijos 
Vaikelių Dr-jėlėje ir mažųjų cho- - 
re. P-lė Dzedulioniutė buvo veik- 4 
Ii ir pavyzdinga lietuvaitė. Pri
gulėjo prie Šv. Juozapo parapijos ‘ 
choro, L. Vyčių kp. ir Apaštalu, 
vinio dr-jos. Buvo protokolų raš
tininkė.

LOWELL, MASS.
Kas buvo šioje kolonijoje trįs 

metai atgal, tai dabar atvykęs ras
tų didelę atmainą. Tuo laiku jo
kio lietuvių veikimo kaipir nebu
vo, nes nebuvo kas veikia, šian
dien darbuotoju yra daugiau negu 
reikia. Visi dirba lentkyniuoda- 
miesi. Lietuvių katalikų akys ir 
visa energija nukreipta j parapijos 
reikalus. Yra gyvas reikalas ap
taisyti bažnytėlę. '

Rugp. 4 d. kleb. kun. F. Stra- 
kauskas iš sakyklos pasakė savo 
darbų planus ir ragino parapijie
čius jam padėti. Jis pareiškė, kad 
būtinai reikia sudėti visus naujus

Yra ne tik tokią iškąba 
' Kaune priešais iniekfo sodą, 

bet ir tokia ištaiga*veikia. 
L Veikia jau nuo 1922 m. spa- 

mėn. 1 d. įsteigta fi- 
| nansų ministerijos iniciaty- 
E va, pastovią lito valiutą įve- 
k dus? Įstaiga visai savaran- 
|^1nr~T>rikIausoma tam tikro 
v Kauno biržos komiteto, ku- 
ir: rį sudaro visi Kauno bankai

ZL ir kurio pirmininkas yra p. 
. Martynas Yčas. Valdo bir- 

[įžą tam tikras renkamas or- 
/ ganas — biržos valdyba, ku-

P-į' rios pirmininkas yra 
B; Liutkus, buvęs finansų mi- 
į? misterijos. departamento di- 
F retkorius, o nariai—p. Gra- 
g-^jauskas, buvęs Lietu vos ban- 

ko direktorius, ir p. Lukaus- 
/ kas( kredito banko diTekto- 
| rius. P. Grajauskui pasku- 

tiniu laiku išsikėlus provin- 
I* cijon Lietuvos bankui biržos 
y valdyboje atstovauja laiki- 
p.' nai kitas direktorius. Iki vėl 
L bus išrinktas į valdybą nau- 
E

Ū kurios bendrovės akcijas 
ir svetimas valiutas. Jisai 
apie tokius pasiūlymus tuoC 
jau pat informuoja atatin
kamas bendroves ir bankus, 
kad siūlomą biznį padarytų. 
Jisai biržoje veda nuolatinį 
valiutų kurso stovio dieny
ną, kurį kasdien patikrina 
savo parašais biržos valdy
bos pirmininkas ir nariai. Iš 
to dienyno dažnai suteikia
ma besiteiraujančioms įstai
goms, ypač teismams reika
lingų žinių apie tikrus sve
timų valiutų kursus praeity. 
Be to, Čia pat biržoje kas
dien paruošiami tam tikri 
biržos apyvartos, ypač va-

PANELE J. NARINKAITĖ,
įžymi Loveli’io dainininkė, L. D. S. narė dainuos LDS. Naujos Ang-.

- 50,820 ltt '1
Liet, banko 4 akc. — 368 lt. 
Bendrai 4,858,084.22 lt. su
mai.

Paskola 7,000 -

“L. A.”

LDS. Centro pirm. VI. Paulaus- 
kas praneša, kad LDS. Naujos An
glijos apskričio išvažiavimo pro
gramoje pasižadėjo dalyvauti p-lė 

~ :Baūmiliutė. Ji yra gabi pianis
tė. Plačioji mūsų visuomenė turės 
progą jos gabumus pamatyti ir pa
siklausyti gražių muzikos meliodi- 

į. '
Išvažiavimas įvyks rugp. 18 d., 
Palangoje,” Laivrance, Mass.

Rap.

hutu kursų biuleteniai. To- hj°s Apskrido išvažiavime, sekmadieny, rngptūčio 18 d., “Palango-

jas nuolatinis Lietuvos ban
ko atstovas. Mat, kas kitas 
ir bebūtų į Kauno biržos 
valdybą renkamas, o to mū
sų bankų banko atstovas bū
tinai nuolat joje dalyvauja.

Kauno birža veikia kas
dien. Kiekvieną darbo dieną 
joje kotiruojamos valiutos 
ir akcijos. Tą darbą atlieka 
tuo tarpu vienai vienas bir
žos ‘makleris p. Karolis

je,” Methuen, (Lawrence), Mass. Ji turi švelnų balseli. Yra daina
vus “Darbininko” koncertuose ir kituose parengimuose.

jos tuo tarpu ir teeina Kau- 
no biržos apyvartoje. Šiaip 
— paprastai pas mus blogu 
akcijų nieks neperka, o ge
ni — nieks neparduoda.

Valiutu apyvarta

Kauno biržoje yra daug gy
vesnė, negu akcijų apvvar-

laiku Kaune yta suplaukę 
ypatingai daug svetimų va
liutų. Mat, paskutiniu lai
ku Kauno biržoje daugiau 
ieškoma lito už svetimas va
liutas.

Nekotiruojama tuo tarpu 
[Kauno biržoj tiktai prekių.

ta. Čia nuolat parduodamos j^as kitų didelių imestų bir-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

mr.Einnmrinirr

Trįs berniukai vyksta pas Tėvus 
Marijonus į Chicagą mokintis.

' Ū?
Dieve padėk mūsų jaunuoliams 

pasiekti tikslą.
* A .. *f; -

Darbai silpnai eina. Didžiulės 
audenyčios jau penki metai kaip " 
išsikraustė kitur, ir milžiniški mū
rai stovi pardavimui arba išranda- 
vpjimui._ Keletą tokių mūrų j&ū—
nuvertė. Čeverykų dirbtuvių pa- 
daugėjo, bet visos mažos ir jų dar-.p 
bininkai neorganizuoti. Ant Merrf- 
mack upės buvo didelis septynių 
augščių mūro pabrikas. Dabar f 
griaunamas ir ant tos vietos sta- 
tys valstybės paštą. Penki metai 
atgal griaunamoje dirbtuvėje dir-• ** bo apie tūkstantis darbininkių

Korespondentas

TURĖJO SILPNĄ NUGARĄ IR
NEGALĖJO GERAI

MIEGOTI
P-as W. H. Mack, St. Louis, Mo., ga-

w puikias pasekmes nuo Nu-a-Toite. langus bažnyčiai. Įtaisyti naują al- 
Jis sgko: ‘'Prieš vartojimą Nuga-Tone, 
aš turėjau silpną nugarą, negalėjau 
naktimis gerai miegoti ir turėjau pras
tą skonį .savo burnoje. Dabar mano 
nugara nekankina manęs, pasitaisė ma
no apetitas, aš miegu gerai naktimis ir 
neturiu to prasto skonio burnoje. Man 
neužtenka žodžių išgyrimui Nuga- 
Tone.”

Virš milionas žmonių įgavo savo svei
katą, stiprumą vartodami Nuga-Tone. 
Jie turėjo nesmagumo nuo prasto a- 
petito, nevirškinimo, gasų viduriuose 
arba skilvyje, silpnus nervus ir kitus 
svarbius organus, neveiklias kepenis, 
inkstus ir pūslę, chronišką užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą, svaigulį, nemigę 
naktimis, jautimą visuomet nuvargu
siu ir panašius nemalonumus. Jei jus 
turit vieną šių trobelių, jus turėtumėt 
vartoti Nuga-Tone. Pasekmės yra ge
ros į keletą dienų. Visi gyduolių vertel
gos pardavinėja Nuga-Tone arba jie 
gaus dėl jūsų iš olselio vaistinės.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
V ■

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

— Tai dar prieš Didįjį Karą 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 vlsoš Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gauA vieną n-rį susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba,
“šaltinio” Administracija

torių, o didžiausias darbas tai il
ginti bažnytėlę ir ją iš lauko ap- 
cementuoti.

Gerb. klebono planų įvykinimui 
reikia daug kapitalo, bet klebonas 
nė parapijonys nenusimena. Para
pijos kapitalas auga. Šią vasarą 
jau buvo surengta keturi piknikai, 
ir girdėjau dar įvyks du. Žiemos 
sezonui atėjus irgi rengiamas pla
tus planas. Žmonės gražiai darbuo- 
jasi ir savo klebonui visame kame 
padeda. Ypač jaunimas gyvai vei
kia.

Jeigu Dievas laikys sveikus, tai 
tikimės už keletą metų turėtš lietu
višką mokyklą. Dabar tik vasaros 
metu turime lietuviškas pamokas 
vaikeliams.

Nelaimė LDS. nariui.
Liepos 29 d. dirbtuvėje sužeidė 

Domą Misevičių. Elevatorius va
žiuodamas pagavo jo galvą ir sun
kiai sužeidė. Laimė dar, kad kiti 
darbininkai greit elevatorj sulai
kė. Kitaip-būtų mirtinai užmušę. 
Dabar guli Šv. Jono ligoninėje. Iš
rodo, kad pasveiks.

Važiuoja į vienuolyną.
Šiomis dienomis išvažiuoja į šv. 

Kazimiero vienuolyną dvi lietuvai
tės: Veronika Dzedulioniutė ir

NORWOOD, MASS.
Mūsų senberniai, beveik kiekvie

ną savaitę ruošia ekskursijas į by
rius. Kai kada net ir du busu pa- 
sisamdo. Šį rudenį žada tverti rim
tą kliubą.

ir perkamos įvairios sveti
mos valiutos. Tačiau dar 
niekad ligšiol nebuvd reika
lauta tiek svetimų valiutų, 
kad būtų jų Kaune pristigę. 
Visi pareikalavimai Kauno 
biržoj visada padengiama 
normalia lito kurso kaina. 
Šiuo atžvilgiu ypatingą 
vaidmenį vaidina Lietuvos 
bankas su savo tiesiog neiš
samiam svetimų valiutų at
sarga. Todėl ir joks bet ku
rios. svetimos valiutos pa
branginimas mūsų lito są- 
skaiton Kaune tiesiog nega
limas daiktas. Vadinasi, 
taip pat visai neįmanoma 
Kauno biržoje bet kuri spe
kuliacija valiutomis. Čia te
vyksta tik normalus valiutų 
pirkimas ir pardavimas, be 
didesnio kursų skirtingumo.

O vis dėlto ir Kauno birža 
yra tikras svetimų valiutų 
apyvartos barometras. Pa
vyzdžiui, dabar šisai baro
metras rodo, kad paskutiniu

žose paprastai daroma. Bu
vo iš pradžių ir Kauno bir
žoj prekių kotiravimo sky
rius. Buvo net atskiras tam 
reikalui biržos makleris—p.

/

Jonas Kriaučiūnas. Šios rū
šies apyvartos biržoje tačiau 
nebuvo. Mat, kauniečiai te
bevengia savo prekių kainas 
viešai parodyt.8 Laikas ta
čiau būtinai privers ir kau
niečius pakeisti tokį senoviš
ka sao nusistatvmą. Tada 
ir Kauno biržoj bus taip pat 
prekių kotiravimo apyvarta.

O dabar pavyzdžiui—ben
dra valiutų ir akcijų apy
varta Kauno biržoje per bir
želio mėn.: .£ (anglų svarų 
sterl.) 23,712/19/3 — 1,159,- 
443.36 lt.; $ (Amerikos dole
rių) 2,205 — 22,213.46 
Rm. (vokiečių markių) 1, 
504.000 — 3,616.979.40 lt 
italų lirų 10,000 — 5,275 lt.; 
čekosl. kronų 10,000 — 2.985 
lt.: Amerikos Liet. Laisvės 

/
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g Vienintelis lietuvis laisniuotas e-gl 
Įj lektrišlnas. Turiu 8 metus prityli 
grimo. Taisomę ir įve<lam motorus g 
ĮJ ir vandenio pompas. Taipgi taiso-§ 
g me ir parduodame radios. g
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Ig. Šermukšni.<?

ĮMANO DEBIUTAS

g STOCK ROOM
■ 10 Ellesworth St., Worcesteri
- ’ i
J Tel. Park 5452. Tel. Cedar 73361

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą .eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY
\ 360 Millbury Street < /

Worcester, Mass.

lt-;

I JOS. G. ZUROMSKISI

šulas

Greblingas. Jisai priima pa- 
?• siūlymus pirkti

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi- 
( skaitymų, dainelių, deklemaci- 

jv-
Verta kiekvienam turėti 
mtfose tą gražią knygutę.

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

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

tą pasiūlymą pačiai 
Jeigu pati ben- 

pasiūlvtųjų 
tada biržos 
kito pirkėjo, 
pasiūlytosios 
nuperkamos,

kiti biuletenių Kauno birža 
išsiuntinėja kasdien apie 60 
egz. įvairioms suinteresuo
toms įstaigoms.

Įvairiu bendrovių akcijų 
apyvarta

Kauno biržoj tuo tarpu la
bai maža. Kotiruojamos čia 
tiktai Lietuvos bendrovių 
akcijos. Jeigu, pavyzdžiui, 
kas pasiūlo biržoje parduoti 
kurios bendrovės akcijų, tai 
biržos makleris tuojau pra
neša
bendrovei.
d rovė neperka 
savo akcijų, 
makleris ieško 
Jei tuo būdu 
akcijos tuojau
tai ir jų vertybė nenusmun
ka. O jeigu neatsiranda par
duodamoms akcijoms pirkė
jų, tai ir tokių akcijų kai
na nukrinta. Ir priešingai 
—kurių akcijų ieškoma dau
giau. negu pasiūloma par
duoti, tokių akcijų vertybė 
jau pakyla. Vadinasi, birža 
palaiko normalią akcijų pre
kybą ir apsaugoja bendro
vių akcijas nuo galimos ty
čia padaryti jų vertybės nu
muši mo iš piktos valios.

Tuo tarpu Kauno biržoje 
daug ieškoma pirkti tiktai 
Lietuvos banko akcijų ir A- 
merikos Lietuvių • paskolos 
akcijų. Todėl tik šios akci

(Iš nemokančio šokti dienoraščio)
Ne kartą girdėjau senesnius žmones kal

bant, kad XX amž. labai bloga žmogui nemo
kančiam rašyti, bet aš. atsidusęs iš gilumos šir
dies, tariu, kad beraščiui dar ne taip bloga. Aš 
žinau tokių žmonių, tikriau sakant, žmogų, ku
rio būklė dabartiniame pažangos ir civilizacijos 
amžiuje kur kas blogesnė. Reikia neraštingam 

*žlfiogui pasirašyti — traukia už rankovės “gra- 
matną susiedą" į karčiamėlę, “patraktavoja” 
Valstybine — šis ir pasirašo, kad už neraštingą 
Toną ar Petrą pasirašo Tamošius ar Jurgis.

Bet ar gali taip padalyti nemokėdamas šok- 
įti? Čia jau nei valstybinė, nei “Birutės” saldai
niais neišsipirksi. Ateina “čėsai,” kad panelės 
kavalierius (jų tarpe, žinoma, ir mane) pradeda 

esti šokti. Na, ir aiškinkis tada tokiai, kad 
iandien koją skauda, galva sukas, esi po sto

vinčia žvaigžde gimęs, čia ir noriu papasakoti 
»vo nuotykius. Tistikinęs, kad be šokių nemi

gsi nė žingsnio, ėmiau entuziastiškai mokytis 
kti. Radau vieną gerą žmogų, kuris apsiėmė 

er porą mėnesių išmokyti visokių “tunčių.” 
ik nemanykit, kad veltui jis mane mokys. Ne, 
s savo dalį atsiims.
. Prisidėjęs naujus puspadžius, stojau darban 
ano mokytojas piktas, kad jį bala. Netaip

pasikreipei ar pasisukei, jis tuoj rėkia nesavu 
balsu, kad tokio, kaip aš, nė per metus neišmo
kysiąs šokti, išpravardžiuodamas mane net meš
ka. Sako, tu sukies, kaip apatinė girna. Bet aš 
jam vis tai atleidžiau, nors kumštys taip ir 
gniaužęs.

Štai, nelaukta proga. Girdžiu, kad ateinantį 
sekmadienį gretimame sodžiuje jaunimas rengia 
vakarą. Tariau: čia tai bus pirmutinis mano 
pasirodymas, pirmą kartą atkreipsiu į save visų 
dėmesį, visi pamatys, kad ir aš smarkiai vejuos 
paskui visokius modernizmus. Visą šeštadienio 
naktį neužmigau: svajojat! apie pirmąjį savo 
debiutą. Rodos, skraidau, kaip oras, visi į mane 
tik žiūri, tik stebisi.

Gerai pavalgęs kopūstų su lašiniais, paten
kintas skubu į vakarą. Pasibaįgė įkirus vaidi
nimas, laukiu prasidedant šokių. Dūdų orkes
tras užtrenkia suktinį. Man net akys prašvito: 
čia tas šokis, kurį aš geriausia moku. Išvedu to
li pakampy sėdėjusią panelę ir pasileidžiu ap
link didžiulį klojimą. Prakaitas varva, kaip 
karščiausią rugiapiūtės dieną. Mano kaiminka 
taip pat sunkiai alsuoja, lyg truktų jai oro. Vis 
dėlto smarkiai šokame. Žiūriu — visi juokias, 
į mane pirštais rodo. Tai, tariu, visi stebisi pir
muoju mano debiutu, visi sužavėti mano šoki
mu.

Nutilo orkestras.‘ Pasibaigė. Einu prie pū
rely stovinčių kavalierių, o jie kad pradės juok-

• /■

tis, net plaučiai matos. Klausiu, ko jie tokie 
linksmi — o jie dar labiau kvatoja. Tik kampe 
piemenpalaikis žioptelėjo: “Tu šoki suktinį, su
sikabinęs taip, kaip polką šokdamas."

Mažas čia nepasisekimas, didelis daiktas, 
kaip susikabinau. Orkestras užplerpė valsą. 
Skubinu išvesti gražesnę panelę. Na ir pasisekė 
— išvedžiau bubikof. Pradedamo suktis,* bet, 
deja, vis vietoj. Pasispyriau iš visų jėgų ir štai 
netikėtai susimušiau su kažin kokiu netoli šo
kančiu žiopliu. Ar jis akis neturi, ar ką? Bet 
man tai nieko, o anas žioplys net parkrito že
mėn kartu su savo panele. Visi plyšta juokais.

— Nežinau, kad tamsta toks sunkus, — sako 
man manoji panelė. Aš, žinoma, jos labai man
dagiai atsiprašiau: mat, pasirodo aš numyniau 
jai kojytę. Pasibaigė ir valsas. Kur tik pasi
rodau, ten mane lydi juokas ir piemenų ovaci
jos. Iš kaž kur apspito mane berniokų būrys, 
jų viduryje pamačiau tą žioplį, kuris krito man 
šokant. Girdžiu jis kitiems sako: “Jūs man 
padėkit, o aš kad skelsiu žandan tai meškai, tai 
žinos, kad, jei nemoka, tegul ir nešoka.”

Supratau, kad čia man taikoma, ir pasislėp
damas už mergaičių ir moterų, dūmiau iš kloji
mo, gelbėdamas savo kailį. Palydėjo ruane vie
nas kitas akmuo ir pagalys. Dabar nuo šio va
karo supratau, kad man vargšui neskiria išmok
ti šokti, todėl mečiau savo pradėtąjį mokslą, 
nors savo mokytojui iš anksto buvau sumokėjęs 

“P. B.”• A *
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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

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą 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.

“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 iliustruo
tas.

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

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

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaimas, Lais
vės Al. 61 Litliuania.
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VAŽIUOKITE BUS’AIS
Į LD£. Naujos Anglijos Apskri

do pikniką, nedehoj, rugpiūčio 18 
1, “Palangoj,” Lavrenėe, Maw. 
važiuokite bus’ais. Kelionės bilie
tas į ten ir atgal $1.50. Gulima 
*auti ‘ ‘ Darbininko ’ * Administraci
joj pas Dusevičiutę ir kitus 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS
Šv. Petro lietuvių parapijos, So. 

Boston, Mass., ekstra išvažiavimas 
įvyko Munchback’s parke, Beech 
St., Roslindale, Mass. rugp. 11 d., 
1929. Lietus žmonėms suvažiuoti 
ir bizniui daryti trukdė, bet išva
žiavimo nesustabdė. Drąsesnieji 
važiavo prieš juodus debesius ir 
pasiekę pikniką, gavo iš kelių at
vejų lietaus. Vienu tarpu lijo apie 
pusvalandį. Piknikieriai kantriai 
kentė.

Žmonių buvo virš tūkstančio. 
Jų savitarpinė meilė ir parapijai 
lojalumas pažymėtinas labiausiai 
už tai, kad jie neišvažinėjo į na
mus pradėjus lyti. Jie žaidė, šne
kučiavosi iki sutemai. Už tai jiems 
vra begalinis kreditas.

Kaip tokioje lietingoje dienoje 
išvažiavimui vieta tiko? Per lie
tų žmonės pasislėpė po pušimis. 
Vieta ir išvažiavimas padarė gerą 
įspūdį į žmones.

Iš lietingo-sauso-pikniko para- 
pija turės pelno nemažiau pusės 
tūkstančio dolerių.

Garbė rengėjams ir atvažiavu
siems.

Rap.

SPOT POND
Antradienyje 9 A. M. šv. Petro 

parapijos vaikai išvažiuoja į Spoi 
Pond praleisti linksmai dieną. 
Anksčiau buvo manyta važiuoti 
trečiadienyje, bet pasiliko dienoje 
nebūtų galima “šunukų” valgyti; 
taigi perkelta į antradienį.

Nors vieta ne nauja, bet 
gi ir vaikai galės linksmai 
praleisti.

pato- 
laiką

MOKYKLA.
Šią savaitę, antradienyje, 

kyklos nebus, bet bus trečiadieny
je. Tėveliai nepamirškite vaike
lius tą dieną atsiųsti.

mo-
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Pereitą savaitę du BoStoho biz- 
nieriai — Jonas Veracha ir J. 
Švagždys, savininkai S. and V. 
Market, kampas 4-th ir D Sts. ir J. 
Klimas, savininkas Soiith Boston 
IIardware Store, Broadway, paro
dė gerą širdį. Tie biznieriai nuve
žė 27 mokyklos vaikelius į Blue 
Hills ir vakare parvežė. Daug 
biznierių patarnauja žmonėms dėl 
dolerio. Šitie biznieriai patarnavo 
vaikeliams dykai, liuosa valia.

Ar yra daugiau tokių biznierių? 
Daugelis dar vaikelių norėtų iš

važiuoti. Jei atsirastų daugiau to
kių gerų “štorninkų” ir biznierių, 
kurie nori parodyti žmonėms kad 
jie ne vien tik dėl dolerio dirba — 
bet kad ir jie nori pasitarnauti pa
rapijai ir sutinka išvežti vaikelius 
ant “good time,” prašomi praneš
ti savo vardus ir antrašus ir kada 
bus jums patogiausia važiuoti ir 
kiek vaikų galite nuvežti.

S. and V. Market nuvežė 11 o 
South Boston Hardvare — 16 vai
kų.

Kiek tamsta nuveši?
Adresuok: Children’s Outing 

care of “Darbininkas” 366 VVest 
Broadvvay, South Boston. Mėgin
sime per visą mėnesį (August) 
visus šv. Petro parapijos vaikelius 
išvežti. Išsirinkite vieną iš liku
sių dienų ir praneškite pažymėtu 
adresu.

*■ .
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Rap.

Žinomi South Bostono biznieriai 
Povilas Likas, savininkas Paul’s 
Clothing Shop ir Jurgis Stukas fo- 
tografas rugpiūčio 5 dieną išvyko 
j Kanadą atostogų. Jųjų biznį ve
da jų moterys. Jie grįš rugpiūčio 
18 dieną. Linkime jiem “good 
time.’ ’

“Dūke”

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadieny, rugpiūčio 11 d. į- 

vyko parapijos išvažiavimas “Pa 
langoj,” Methuen, Mass. Nors die
na ir nebuvo saulėta, bet žmonių 
privažiavo gana daug. Visi gražiai 
linksminosi. Pelno liks nemažai. 
Plačiau bus aprašyta vėliau.

Buvęs
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BET GRAŽUS
PIKNIKAS • y

Diejna lietinga --r^t)|rii tūks;
taųtią ąv. Pe 
atvažiavo *— Į 
kiti autamob 
tą valandų pd fe 
kol lietus perėjo.' Lietai praėjus, 
prasidėjo biznis ir žaislai. Bosto
niečiai parodė gražią širdį. Tokia 
negraži diena o tiek daug atvažia-

te rėmėjų

Pereitą savaitę mūsų redakcijoj 
lankėsi įžymūs svečiai ir viešnios. 
Po sunkaus darbo A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos seime, p-nla S. Sa- 
kalienė, “Moterų Dirvos” redak
torė, p-nia Stepulionienė (Cleve- 
landietė ir pp. Stepulioniai (De- vo. Gražiai atjautė parapiją.

KAIP GAMINTI DAR
ŽOVES

Virti daržoves, nors yra 
paprastas būdas, bet yra tik 
vienas iš daug įvairių būdų 
gaminti daržoves. Kiekviena 

aržovė turi savo ypatingas 
charakteristikas ir todėl 
svarbu i tą faktą kreipti aty- 

ą. Jeigu perkame daržovę 
dėl jos žalumo, tą žalumą nž- 
skonį reikia užlaikyti, ir taip 
su kitoms ypatybėms. '

Kaikurios šeimininkės var
toja daržoves vieton mėsos, 
ir jas iškepa skauradoj arba 
su kokiu riebumu pečiuje ke
pa.

Suv. Valstijų Žemdirbys
tės Departamentas duoda se
kanti laiką-surašą virti dar
žoves —
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LAWRENCE, MASS. [METHUEN]
\ .

Parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto iki vėlumos
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' MOKYKLOS VAKARAS
Penktadienyje (rugpj. 16) įvyks 

vasarinės mokyklos užbaigmo va
karas. Mokiniai gyvai rengiasi 
prie to vakaro. Girdžiu, kad “lem 
kų generolas Pilsudskis” parodys 
mums kaip narsiai jo kariuomenė 
mokinasi.

PARSIDUODA
Skripka koncertina 102 raktų. Ge
ra kaip nauja. Armonikas kuris 
pats grajyna. Kuris nemoka grajy- 
ti su tuo armonikų gali grajyti kai 
geriausias muzikantas ir ką tiktai 
nori..Vėliausias išradimas. PAUL 
LAPENAS, 349 School St., Stough- 
ton, Mass.

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
REIKALAI

Trečiadienyje (rugp. 14) išpuola 
pasninkas prieš šventę Pan. Šve. i 
dangti įžengimą.

Ketvirtadienyje šventė (Žolinė 
arba Pan. Šve. Priėmimas į Dan
gti). Toje dienoje kiekvienas ka
talikas turi išklausyti šv. mišių. 
Todėl šv. Petro bažnyčioje bus ket
vertas mišios.

Darbininkai galės ateiti pato
giausiu laiku.

Pirmos mišios bus 5 vai. ryte, 
antros — 7 vai., trecios — 8 vai., 
ketvirtos — 9 vai. Po paskutinių 
mišių bus šventinamos gėlės.

PARSIDUODA
vienos šeimynos 7 kambarių na
mas. Visi įtaisai išskirant šilumą. 
Geroj padėti. Kaina $2700. 368 
E. 8tli St., So. Boston. R-20

PARSIDUODA
Dining room setas. Mažai varto
tas. 9 pieces. Kreipkitės: 671 East 
Second Street, South Boston, Mass.

(R.-13)

PARSIDUODA ŪKĖ
70 akerių. Geri budinkai, 9 kamba
rių namas, 4 gyvūnai, 100 vištų, 
javų, įrankių ir tt. $2,600. Box 91, 
Herkimer, N. Y. (R.-16)

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PfeOF. PR. BUČIS, M. I. C.

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

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

«

Jauni žali žirniai turi ypa
tingą skonį ir žalią spalvą, 
guriuos galima užlaikyti po
valiai verdant. Ne greitai. 
Salierus, kuomet žalios val
goma privalo būti gerai nu
valytos ir per kiek laiko šal
tame vandenyje palaikytos, 
po tam padėtos šaltoj vietoj. 
Kadangi špinakai pilni vita
miną nereik j uos-sunaikint i 
per ilgai virinant.

Paprastai, verdant daržo
ves reikia prie visų vartoti 
labai mažai vandens. Šeimi
ninkės perdaug vandenio ant 
jų vartoja. Druskos reikia 
numieruoti vieną šAukštą 
prie kiekvienos kvortos van
dens.

Tik prie kopūstą, svogūną 
ir panašių daržovių reikia 
vartoti daug vandens arba 
vandeni kelius svkius nrainv- 
ti.
Špinakus. salotas ir kitas la
puotas daržoves reikia tik 
gerai nuplauti vandenyje, 
nukratyti, Įdėti Į puodą ir vi
rinti. Nereik vandens pridė
ti. Povaliai virinti ir tankiai 
maišyti.
Žalius žirnius, žalias pupas, 

ir morkas reikia tik apdengti 
vandeniu, daugiaus ne pridė
ti, tegul tos daržovės vande
nį povaliai sugeria. Bus ypa
tingai skanios.

Visuomet lauk pakol van
duo verda ir tik tada Įdėk 
daržoves. Kuomet šaltas van
duo vartojamas daržovių mi
neralai žūsta.

Krakmoluotas daržoves dėk 
Į puodą ir uždėk puodo viršų, 
žalias daržoves nereik už
dengti.

Kaip tik daržovės minkš
tos reik tuoj nusunkti. I

Daržovė Kaip ilgai virti
Štarelius asparagus..... _.15-20 min.
Pupas (Įima).... ..... ...... „..45-60 min.
Pupas (žalias) .........  1-3 vai.
Burokus (senus) ............ 3-4 vai.
Burokus (jaunus) ........45-60 min.
Kopūstus...............  20-30 min.
Morkas .............   30-60 jųin.
Žiedkopūstus

(eouliflower)______ 20-30 min.
Kornus (žalius) ___   10-15 min.
Svogūnus ........................20-30 min.
Burkantus ...............  „..30-45 min.
Žirnius (žalius) ............20-30 min.
Bulves.... .............. .. ..... . 30-40 min.
Špinakus.....................   .30-40 min.
Arbūzus (sųuash).......  20-30 min.
Ropes ................  30-45 min.

F. L. I. S.

GREITAI PAGAMINTA DARŽO
VIŲ SRIUBA

Vėliausi tyrinėjimai rodo, 
kad paprastas daržoves ne
reik ilgai virinti ir vartoti 
mažai vandens. Jejgu daržo
vės mažais šmoteliais su- 
piaustytos tuo greičiau ir ge
riau išvirs.

Ypatingai vaikams patiks 
sekanti sriuba.

Vartok —
4 puoduko žalių morkų
i puoduko svogūnų
’ puoduko salieru
4 puoduko ropių
1 puoduką bulvių

(viską supiaustyt smulkiai)
1 šaukštuką sukapoto žalio 

pipiro
1 kvortą karšto vandens
į šaukštuko druskos 
pipirų paskoninti
4 puoduko tomačių sunkos
3 šaukštus sviesto.
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Rengia Liet. Darb. Sąjungos Naujos Anglijos Apskritys

Darbininkų išvažiavimai yra tam, kad duoti progą visiems išvažiuoti į gražų 
parką ir linksmai laiką praleisti. “Palanga” yra gražiausia vieta Naujoje Anglijo
je. Yra gražus pušinėlis ii’ didelis ežeras maudytis. Be to, yra daug vietos įvai
riems žaislams.

Šiame išvažiavime dalyvaus iš visos apylinkės kunigai ir kitų profesijų inteli
gentai. Mūsų sportininkai parodys savo gabumus. Kiekvienas, pasižymėjęs sporte, 
gaus dovaną.

Gal bus Įdomiausia, tai virvės traukimas. Čia kiekvienos kolionijos di'ūtuoliai 
sukibs persiimti. Laimėjusieji gaus dovanas.

Be to, jau pasižadėjo dainuoti Naujos Anglijos įžymios dainininkės.
Kur čia viską ir išskaitliuosi.
Kviečiami visi iš visur atvažiuoti.

’ ' ♦ t

KAIP ATSKIRTI SENUS
PAUKŠČIUS NUO JAUNŲ?

Jei paukštis yra užmuštas 
ir nupeštas, atskirti seną 
nuo jauno labai lengva pa
gal odą. Juo paukštis jau
nesnis, juo jo oda minkštes
nė. ir atvirkščiai.

Gyvų paukščių galima at
skirti pagal krūtinės kaulą. 
Pas senus krūtinės kaulas 
yra labai atsikišęs ir labai 
kietas. Pas jaunus tas kau
las mažesnis ir spaudžiamas 
linksta. Kalakutus pažįstam 
iš kojų: jauniklių kojos 
šviesiai pilkos, senų — raus
vos.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiui,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera,
948 E. Broadway, So. Boston, Masą. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,
27 Tampa St., Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street SIMąjgBoston. Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, feo. Boston, Mase. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI
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Ant plauko kabo gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybė.

RENGĖJAI_____
“ - • "

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO1 
PO GLOBA MOTINOS ŠV&

VALDYBA

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Mas*. 

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

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mašft 
Telephone South Boston 3422-Ėų 

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Bosto&i 

Draugija savo susirinkimus laiks 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p** 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų rafitinmką 
laišku ar telefonu.
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Įdėk sviestą į puodą, kuo
met sutirps Įdėk visas daržo
ves apart bulvių ir kepk per 
dešimts minutų. Įpilk kartą 
vandenį į puodą Įdėk bulves 
ir virink dvidešimts minutų. 
po tain Įdėk tomačių sunką ir 
virink dar dešimts minjitų.

F. L. I. S.

Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. Pečkauskaitė.

PRANEŠAME

KUO GALIMA PIAUTI !
IR GRĘŽTI STIKLĄ?

Stiklą galima labai gerai 
plauti trikampės pielyčios 
aštriu kampu. Tiktai reikia 
tą vietą stikle suvilgyti ter
pentinu. Taipogi, .vilgant 
terpentinu galima, Jei^gvai 
išgręžti stikle skylę papras-» 
tu geležiai gręžti vartojamu 
grąžtti, tik nereikia 
spausti.

kad užlaikom geriausius apynius 
ir salyklas. Toj pačioj krautuvėj 
turime ir geležinių daiktų. Visokių 
pelitų, stikly į langus ir viską kas 
tik reikalinga prie taisymo namo. 
D. J. MAZENAVIC, 517 E. 8-th 
S t, South Boston, Mara, žiūrėk 
gerai kad būtų nntn. 517. (R.-20)

Pirmininkas — Mot Verstackas,
694 E. Fifth St., So. Boston, Masa 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Pranas TuleiHs
109 Bowen St, South Boston. Masa, 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, , 
■» 150 H Street, South Boston, Masa 
Tvarkdaris — Kazys Mlkalionis,

906 E. Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kai 

antrą nedėldienj* kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų nartą prirašyti pria 
musų draugijos.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PASALPINĖS DR JOS 

VALDYBA

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

Pirmininkas — J. Grubinska%
24 Prescott St, Readville, Mas*. 

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

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 XV. Broadvvay, So. Boston, MaM 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldlenj kiekvieno mėnesio, f* 
num. 492 E. Seventh St, parapijos

»
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salėj, 7th St, South Boston. Masa .

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

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

>

FURNACE m PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviikai

382 Broadway, South Boston
Tel. South Boston 2870

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudiiuna^
685 Rroadway, So. Boeton, Mass.

Prot Raštininkas — V. TamoliunaS 
4ft Marine Rd., So. Boston, Mass

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

Kasierlns — P. Kleponls,
266 Bei ton St, So. Boston, Mass. 

Ttfrnkdaris — J. Leščinskas,
1,41 Bowen St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas ant
ru panedėlj kiekvieno mėnesio 7:90 
vai. vakare, pobainytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

• ’. <
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Pirmininkas — Motiejus žiote, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

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

Prot RaAtintnkas — Jonas
5 Thomas Park, So. Boston,

Fin. Raftlninkas — Matas Mite, ,.s 
364 Broaduray. So. Boston, MaaS.

IMlnfnkas — Andriejus Naudiiunaa’
8S5 E. Bmadvay, So. Boston, MtM.

Marftnlka — Jonns Zaikis,
7 VtTnfield St, So. Boston, MaA .ij 

Draugija laiko susirinkimta 
trečig nedėldienj kiekvieno 
nėšio, 2-rą valandą po
parapijos šulėj, 492 E. 
St., So. Boston, Basa.
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Valdyba

LAIDOJIMUS

XI METAI

WATERBURY, CONN
Rugpiūčio 25 d., 1 vai. po pietų į- 

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

visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

LietuvisGraborius

P. J. AKUOČIUS
258 Bro&dvay, So. Boston

Telephone So. Boston 4488
Miras Šeimynos nartui, likusiems 
na&lalčlams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juo®. AM 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

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

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naHjų ir naudingų klausimų pa
kelta sVarstymui Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organų.

Valdyba

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

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

("Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dienų. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

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

mas įvyks rugsėjo 1 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj 'svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletu svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos..

Valdyba

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

mas įvyks trečiadienį, rugsėjo 5 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

Telefonas: S. B. 4768

DR, BALAUAN

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vvks rugsėjo 1 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijom svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

(tVrubllanskas) 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
1043 Washington Street 

Nonvood, Mass. 
Tel. Norwood 1503

MONTELLO OFFICE
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesini* 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rūgs. 6, 7:30 Vhl. vakaro, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
vist Valdyba

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

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

» Valdyba

SAINT CLALR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirtn- 

kimas įvyks rugsėjo 1-mų dienų, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

NORI VISAS PAKILTI
Plėšikas (susitikęs keleivį): — 

Rankas aukštyn!”
Keleivis: — Kodėl tik rankas? 

Leisk man visam 11-n aukšti gyven
ti. “M. L.”

DETROIT, MICH.
L. D.S. 72 kuopos mėnesinis 

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

ap
juokai. 

Žinutės iš

tekėti, — gėdina draugas.
— Aš jau'Marytę ir užmiršau 

Dabar geriu, kad su Ona pasisek
tu susitarti., “M. L.’

BROOKLYN, N. Y.
• LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiūčio 30 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų1 narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos. 

Kviečia Valdyba

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

NESUPRATO
Tarnaitė:
— Girdėjau, kad ponia palieki 

Kauną ir išvažiuoji į sodžių pas 
žentą. Tai bus nemalonu...

— Sakyk, aiškiai, kam bus ne
malonu, ar Kaunui, ar mano žen
tui. A "M. L.”

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugp. 23 d., 
Kazimier-o Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimų, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi .malonėkite atėję užsimok ė- 
tir kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

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

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

Seimas prasidės lygiai dvyliktų 
vai. (Eastern Standard Time) vi
durdieny.

Thformacijij dėliai meldžiu ad
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., AVilkes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis,
Vargoninkų S. Centro Pirm.

RIUOSE

Gautomis žiniomis iš Cape 
Verde, netoli Portugalijos, 
keli vietini žuvininkai iš
traukė su lenciūgais iš jūrių 
didelį, taip vadinamų “Sar- 
da,” žuvį. Kaimo gyvento
jai žuvį su peiliais ir kir
viais už kiek laiko užmušė. 
Bet kuomet žuvį perpjovė, 
tai jo viduriuose rado apsi
rengusia balta moteri. Vie- 
toj nėra jokių žymių apie 
kokią" nors dingusią moterį, 
taip pat nežinia ar žuvis ją 
gyvą ar ne nurijo.

KEISTA BARZDA
Vyras: — Sakyk tu man — anei 

vieno plauko skustuvas nebeima!
Žmona: —t Keistas dalykas! Ne

jaugi tavo barzdos plaukai kietes
ni. negu skarda, kurių aš šiandie
na savo skustuvu rėžiau? “M. L.”

PAGIMDĖ TRINIUS
Iš Bagdado (Azijoj) pra

neša, kad ten viena moteris 
pagimdė trynius: jų du bal
ti, o vienas juodas. Gydyto
jai tuo atsitikimu labai susi
domėję. ;

Telefonai: Sb. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norintieji telalnjrfanslo patarnavi
mo Ir gerinusią pirkinio, kreipkitės 

(M« mus.
832 XV. BROADWAT Į 

SOUTH BOSTON. MASS.

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dienų, sekmadieny, 

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

SAINT CLAIR, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesines 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 1 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimų užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašytu • Valdyba

VYRŲ PAVARDĖS 
PRAŽŪVA

Vienas Kauno jfrofesorius 
per vieną paskaitą pamtriėjd 
tokį įdomų dalykų, kad 
mokslininkai tyrėjai yra ra
dę viena tokių tautelę, kur 
kai vyrai veda moterį, jie 
netenka savo pavardės ir va
dinami moteries pavarde, vi
sai priešingai mūsų papro
čiams. Pav. jei kokia Sta- 
siūlynaitė ištekėtų už kokio 
Gražinsko,. tai jos vyras, pa
gal tos tautelės paprotį, tu- 
,rėtų vadintis Stasiūlvnu.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtųjų*lietuvių kalbų, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

dCilIlIlTFd

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 3 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

:ti

črpv plau-
Stfnkiai

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 25 d., tuoj po sumos 

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

blausiai at^Kkiisi nuo kui- 
turingo pasaulio. Ji turi 
daugiąų,. kaip 100 angliškai 
kalbančių, gyventoji^,, kurie 
yra atskirti nuo pasaulio, 
nes daugiausia juos aplanko 
laivas, — vienų, kartų per 
trejus metus. Ši sala yra Iš
gesęs ugniakalnis su dideliu 
krateriu., viršūnėje. Ji turi 
apie 200 aukštumo.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS r 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandos: 

nno 9 iki 12 ryte Ir nuo 2:80 11d 5 
ir nno 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dfildlenlais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas / 
Taipgi nuimu ir X-Ray

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

S. BARUSEV1ČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate Ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

vaikus- tik 
klausinėja, 
ko nežino ir aš 
neišmoksiu..:

Bolševikijoje 
tomai, kitaip.

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 
dirbimų, gyvulių auginimų, šeimi
ninkavimų, rinkų ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

i • -"

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

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

VIZITĄ J NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj 

S Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395.

Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr.Gradyl327&-
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

TRUMPAPLAUKĖS MOTERYS 
TURĖS PLE

Ilgai kovojo trr 
kai už savo teises 
kovojo. Su kuo tik jiems 
neteko eiti imtynių. Pasmer
kė juos ir popiežius, pareiš
kė apie juos savd nuomonę 
ir japonu mikado, pasisakė 
Shaw, Edisonas, net Čarli 
Čaplinas. Bet trumpieji mo
terų plaukai visus savo prie
šus nugalėjo ir įsigijo pilnas 
teises. Nieks nebedrįso pa
kelti balsą prieš visagalį 
trumpą plauką. Aukštai iš
keltom galvom vaikščiojo 
trumpaplaukė moterys.

Tik šmakš—pasisakė me
dicina. geriau — plaukiniu 
reikalu specialistai.

Vienas toks plaukinis spe
cialistas ėmė ir pareiškė, 
kad moterims gresia neabe
jotinas nuplikimas.

Jis tvirtina, kad niekai e- 
są visi higieniški motyvai, 
kuriuos labai smarkiai Var
todavo trumpų plaukit šali
ninkai.

KIAUŠINIS VIŠTĄ MOKINA tuojaus nepasikeis tai gali 
me sulaukti daug nemalonu
mų, nes vanduo bus dalina

-i-'.
^ niausi. Jie turės nurodyti 
Į kokius moksliškus darbus y- 
B'- ra atlikę per paskutinį de

šimtmetį ir bendrai komisi- 
’ jos, kurios profesorius egza

minuos, turės pasiteisinti, 
K kodėl užimą profesorių vie- 
A tas nutars, žinoma, slaptu 

balsavimu, ar profesorius 
\ .tinka toliau darbuotis. Eg- 

žųminuos vargšus... to pa' 
——čio_ universiteto studentai,
- kuriuos tie profesoriai mo- 

į ko.

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

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

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba. ,

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

n v • •’V L T t

202 Jefferson St, Newark, N. J 
yra įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį “D-kų.” Ku
rie norite užsirašyti laikrųštį ar
ba atnaujinti prenumeratų, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre- 
SU. !>•
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm

Vyrai nė kiek nedaugiau KALA. I KUKU. LAIVAS AT- 
linkę plikti už moteris. Vv- PLAUKIA KAS TRYS 

rai netenką plaukų kaip tik. ;u 
todėl- kad " trumpai juos ... “Tristanda Cunha” —y 
kirpdami atima galvos odai ra sala piėtų^Atlantikojeyla 
gamtišką apsaugą nuo kar
ščio, šalčio, vėjo ir saulės.

Jei taip, tai mūsų mote
rys pačios sau duobę kasa. 
Trumpų plaukų mada laiky- 
sis dar ganA ilgai, gal bent 
kokį desetką metų. O to lai
ko pakaks plaukams nų- 
šlinkti. Vaikščios mūsų mo
terėlės ir su liktarnėm, ir su 
kaktom nuogom kaip kulnis 
ir su kiek praskustais pa
kaušiais. Juk toks didelis 
plikių įvairumas!

Ir vaikščiodamos su kak
tom plikom kaip alkūnėm, 
žinoma, norės kad vyrai su 

MOTERIS ŽUVIES VIDU-—|jom ir merki žodį tartų, ir į- 
shnylėtų...

Ir vyru skoniai turės pa
sikeisti: kas mylės plikakak- 
tes, kas plikąpakaušes, o 
kam visai nuogi kiaušai pa
tiks.

Juk ir dabar vienas vyras 
mėgsta šviesiaplaukes, kitas 
tamsiaplaukes, o visoks 
plaukas tinka, bet tik paso- 
ga gera.

Moterėlės brangiosios, be- 
sičiustydamos besišukuoda- 
mos nepamirškit patikrinti, 
nuo kur pradeda miela, dai
li galvelė plikti.

O kad pliks, tai nė neabe- 
,jokim. “B. A.”

9
 kūrinos -paveda 
mano prižiūrėji
mui, visnomet

Ir sntanpina ge-

Mano kaina vi
siems ir visnr 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks rugsėjo 4 <1, Aušros V .artų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Vis;. nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

B-' Rusijos bolševikai yra su 
manę egzaminuoti savo uni 
versitetų profesorius. Pįr-^mas sulig žmonių skaičiaus, 
muerausia laikys egzaminusjDėl tos priežasties Sveika- 
pradėję darbuotis dar prieš tos Ministerija kreipėsi šių 
karų profesoriai, reiškia se- savaitę į miestų savivaldy

bes pranešdama, kad būtinai 
reikalinga taupyti kiek ga- 
lin ^vandenį, nes statistikos 
parodo, kad lietaus puoli
mas per sekančius metus ne
sieksiąs normalio. Taip pat 
praneša, kad reikalinga ap
saugoti reservatorius nuo 
nešvarumo, kurio galima ti
kėtis, kuomet pradės lyti.

, Čia ne pro šalį gal bus 
priminti vieni juokai. Pa-

- reina pirmą dienų pabuvęs 
mokykloje mvlimiausis mo
tutės sūnelis ir jai pareiš
kia:

— Aš, mamyte, daugiau 
neisiu mokyklon.

— Kodėl, vaikeli ?
— Mūsų mokytojas pas 

klausinėja ir 
tu r būt n ie- 
pas jį nieko

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.
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