
. EINA NUO 1915 METŲ

LDS. Seimo
i • ,

Ketvirtadieny, rūgs. 26 d., 
Aušros Vartų parapijoj, 
Worcester, Mass. įvyko L. D. 
S. XIV seimo tąsa ir užbai
ga.

. ' 8 vaL ryte, Aušros Vartų 
bažnyčioje, kun. S. Vembrė 
atlaikė gedulingas šv. mišiaš 
už mirusius LDS. narius.

9 vai. prasidėjo sesijos.
Sveikinimų buvo daug, 

kad jų visų pasižymėti nesu
spėjau. Su pasveikinimais 
buvo ir dovanėlių bendradar
bių fondan.

Atnaujintos diskusijos bo- 
nų ir paskolų atmokėjimo 
klausimu.

Rezoliucijų komisija paga
mino rezoliuciją, kurią per
skaitė kun. J. Švagždys. Re
zoliucijoje smulkmeniškai 
nurodyta kokių priemonių 
turi imtis Centro Valdyba, 
kad likvidavus visas organi
zacijos skolas.

Bonų ir paskolų likvidavi
mui išrinkta komisija į kurią 
įeina kun. J. Švagždys, kun. 
F. Juškaitis ir p, Kubilius.

Nutarta skelbti vajus sko- ( 
lų bombardavimui ir spau
dos platinimui.

Kaip ši rezoliucija taip ir 
kitos bus paskelbtos atskirai. 
Be to, seimo raštininkai pa
žadėjo greit sutvarkyti, pa
rašyti ir prisiųsti seimo pro
tokolą iš kurio pamatysite vi
sus seimo nutarimus.

Kitą metą sueina 15 metų 
nuo mūsų organizacijos įsi
kūrimo. Nutarta jubilieji
nius metus iškilmingai pami
nėti įvairiais parengimais. 
Jubiliejinių metų programą 
prirengs ir paskelbs Centro 
Valdyba. v

Seimas nutarė išleisti jubi
liejinį “Darbininko” nume 
rį. padidintą ir papuoštą pa
veikslais ir kalendorių su or
ganizacijos, apskričių ir kuo
pų istorija.

Daug gražių ir naudingų 
patarimų ir įnešimų seimui 
davė kun. J. J. Jakaitis, kun. 
J. Švagždys, kun. F. Juškai
tis ir kiti.

Skundų kaipir nebuvo. Vi
si delegatai buvo rimtai susi- 
interesavę organizacijos atei
timi ir kiekvieną klausimą 
šaltai ir kritingai svarstė.

Seime dalyvavo ''šie kuni
gai: K. Urbonavičius, J. 
Švagždyp, F. Juškaitis, K. 
Vasys-, L. Kavaliauskas, S. 
Vembrė, A. Petraitis, Gra- 
deckas, J. J. Jakaitis, J. 
Bakšvs.*

Buvo atstovaujama 11 kuo
pų ir du apskričiu.

Delegatai pasižymėjo rim
tumu ir pasišventimu dirbti 
daugiau savo organizacijos 
labui, r - f , / !
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Gerb: klebonai pažadėjo 
paraginti katalikus užsipre
numeruoti “Darbininką” ir 
gauti vaikus, kurie prię baž
nyčių pardavinėtai pavieniais 
egzejmplioriais?

Spėju, kad protokolas 
greit .tilps, tai apie kitus nu
tarimus nė nerašysiu.

Į naują valdybą išrinkta 
Šie:

Dvasios Vadą paskirs Ku
nigų Vienybė. Seimas pa
geidavo, kad būtų paskirtas 
tas pats kun. K. Urbonavi
čius.

Pirm. VI. Paulauskas,
Vice-pirm. J. Tamulevi

čius,
Sekr. A. F. Kneižys,
Ižd. A. Vaisiauskas,
Kontrolės Komisija: kun. 

Gradeckis, A. O. Avižinis, S. 
Cibulskis.

Literatinė Komisija: kun. 
K. Urbonavičius, kun. J. 
Švagždys, kun. F. Juškaitis, 
kun. F. Virmauskis, kun. F. 
Strakauskas.

Bonų ir paskolų likvidavi
mo komisija: kun. J. -Švagž- 
dvs, kun. F; Juškaitis, M. 
Kubilius.

Federacijos Tarvbon: A. 
O. Avižinis.

Kitam seimui vieta,South 
Boston, Mass. prie organiza
cijos centro.

Delegatai skirstėsi paki
liame ūpe, nes jautė, kad pa
darė daug naudingų nutari
mų organizacijos labui.

Apie šeiminius vakarus 
parašysiu kitame numery.

MŪSŲ DVASIOS VADUI 
DARYS OPERACIJA

Jau nuo kokio laiko buvo 
sunegalėjęs mūsų organizaci
jos LDS. Dvasios Vadas 
kun. K. Urbonavičius. Šiek 
tiek pasitaisęs pasidavė dr.» 
Stantono, specialisto egzami
navimui. Specialistas pripa
žino, kad reikia daryti opera
ciją dėl appendicitis.

Pirmadieny, rūgs. 30 d. 
nuvežtas į Šv. Elzbietos ligo
ninę, Brighton, Mass.

Gydytojas sako, kad antra
dieny bus padaryta operaci
ja..

Prašykime Aukščiausiojo, 
kad mūsų vadas operaciją iš
laikytų ir pasveiktų.
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M AINIERIAMS ALGOS 
NUKAPOTOS

WASHINGTON, D. C.— 
United Staes Darbo statisti
kos biuras paduoda, kad al
gos kietųjų anglių kasyklose 
nukapotos nuo to laiko ku
met kasyklų savininkai pra
dėjo operuoti kasyklas ne
pripažindami unijos.

Tas aiškiai parodo, kad 
darbininkų’“' "nūsisktiiidimai 
buvo teisėti.

Biuro skaitlinės parodo 
kad 1926 m. ranka lioduo 
tojai vidutiniškai uždirbda
vo į valandą $0.779 prieš 
$0.648—1929 m. ranka ar pi
ke mainieriai $0.783 — 1926 
m. palyginus su $0.673 — 
1929. Taip pat įr prię kitų 
darbų.

Taigi vidutiniška pusmė- 
nesinė ranka lioduotojo alga 
buvo $57.48—1926 m. paly-

Rup.: ginus su $45.78—1929 m.

KOMUNISTŲ “LAIMĖJIMAS" HAVERHILL’E
Haverhill, Mass. — Šiame 

miestely yra keletą čeverykų 
dirbtuvių, kurių darbininkai 
buvo išvesti į streiką. Dar
bininkų vadais įsipiršę buvo 
komunistai. Reikalavo pen
kių dienų darbo savaitėje'ir 
10% pakelti algas.

Pradžioje, kaip paprastai, 
darbininkai buvo sukurstyti 
ir pasirodė dideliais revoliu- 
cijonieriais. Bet komunistų 
revoliuciningumas pasibaigė 
komiška opera.

Po astuonių savaičių strei
ko komunistų vadai priėmė 
senąsias darbo i/.sąlygas ir 
pasirašė sutartį trims me
tams.

Be to, sutiko, kad darbda
viai paskirtų biznio agentu 
visai pašalietį ne iš unijistų. 
Tokiu agentu paskirtas esąs 
kolegijos profesorius. .

Ligšiol komunistai šauk
davo, kad darbininkai turi 
turėti teisę tvarkymui uni- 

Jjos reikalų, bet dabar, ma-kuriame jis oficialiai paduo-

tyt, atsisako nuo to. kad pa
veda savo unijos reikalus 
tvarkyti fabrikantų pastaty
tam agentui.

Komunistams ne darbi- 
ninkų reikalai i^ūpi, bet jų 
pačių kromelis ir darbdaviai 
“prosperity.”

r ■
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KUN. V. K. •TAŠKŪNAS,
L. D. S. XIV Seime, Worcester, Mass. vienbalsiai išrinktas mūsą or
ganizacijos j _
tro valdyboje bif 
pastaruosius du iietu buvo mūsų organo
Gegužės 18 d. š. jh. išvyko į Lietuvą. Šis seimas gerb. buvusio redak
toriaus darbą įvertino ir atsistojimu išreiškė nuoširdžią padėką. Svei
kiname! ? < *

. NAUJO toDVUS PREMlERO PAREIŠKlM Al
1

KAUNAS. —Jonas Tube- Visgi manome, kad ir tau-
lis, naujas Lietuvos premie- lininkams įkirėjo bombos, 
ras, aktyviai pradėjo darbą, karo lauko teismai ir kiti ne- 
Jis tuojau išleido pareiški
mą, kad darbų programoje e- 
są pirmiausia paskelbti savi
valdybių rinkimus, po to sei
mo ir taipgi laipsniškai mo
difikuotas militarės cenzūros 
įstatymas. Jeigu premięro 
pareiškimai virstų realybe, 
tai kraštas vėl susilauktų 
parlamentarizmo.

Užsienio politikoje, ypač 
Vilniaus klausime,.vyriauSy-.1 
bes nusistatymas nepasikei- 
siąs, bet būsią einama prie 
susitarimo su Baltijos valsty
bėmis.

Iš Berlyno buvo pranešta, 
kad naujai persigrupavusios 
tautininkų vyriausybės nusi-

•»

statymas nepasikeisiąs ir vi
daus palitikoje. Jeigu taip, 
tai jos gyvenimas trumpas.

garbfe nariu. Kun. Taškūnas, L. D. S. organizacijos cen- 
je bUvp nuo pirmųjų organizacijos gyvavimo metų. Per 

“Darbininko” redaktorium.

' ’ C, ' ’

normalumai ir kad jie išsi
žadės statę savo partiją ir 
“aš” aukščiau visos tautos ir 
valstybės.

FORB'O ĮSTAIGOSE NĖRA 
DARBO

v •

SEARS-ROEBUCK PERKA KALĖJIMO IŠDIRBINIUS
DETROIT, Mich.—R. E. 

Wood, Sears-Roebuck prezi
dentas, bandė užginčyti Ka
lifornijos darbininkų spau
dos priekaištą, kad toji įstai
ga perka iš Marųuette 
(Mich.) Penitentiary kali
nių pasiūtas “overalls” ir 
parduoda savo krautuvėse 
Boston, Chicago, Philadel- 
pFia ir kitur.

Darbininkų spauda Woodo 
užgineijimą atrėmė kalėjimo 
viršininko Corgano laišku,

da, kad 73% to kalėjimo iš
dirbinių išleidžia Sears-Roe*- 
buck. ' ,?J

Tas aiškiausiai parodo, 
kaip yra svarbu remti ir pla
tinti darbininkiškų spaudą, 
nes tik ji aduoda teisingai 
darbininkiškas žinias.

Lietuviai turėtų remti ir 
platinti darbininkų leidžia
mą laikraštį “Darbininką.”

- r.„— .. .  . .

• Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose—daro jį kilrįiu.— 
Bovel.

l

Tūkstančiai Darbininką 
Bedarbiauja.
/ -------------------

DETROIT, Mich. — Vie
šoji spauda pereitą metą 
Fordui davė plačią publika
ciją, kad jis savo įstaigose 
samdys 30,000 naujų darbi
ninkų, bet jokios publikaci
jos nedavė^kada jo įstaigose 
darbas sumažėjo ir tūkstan
čius darbininkų atleido.

Keletą tūkstančių atleido 
Somerville, Mass. ir kitose. 
Detroite atleido tarp 15,000 
ir 25,000.

Vieną dirbtuvę visai užda
rė ir darbininkus išmetė ant 
gatvės.

Spėjama, kad Henry vie
toj paleistų senų darbininkų 
samdys naujus ir už daug 
mažesnes algas.

Fordo dirbtuvėse buvo mo
kama daugiau negu kitur, 
bet už tai darbininkas dirb
davo it vergas.

Darbininkai buvo, neorga
nizuoti. Gal šis, darbįųinkų 
.išmetimas ant gatvės prigers 
susiorganizuoti į uniją.

Bedarbė palietė ir kitbše 
automobilių įstaigose.

KAINA 5

JACK SHARKEY-PASAI 
LIO CAMPIJONAS

_____________

NUMUŠĖ LUOGHRANĄ 3-ČIAMl 
ROUNDE

-------——. -----A 

i Sharkev nepuolė savo pru 
visu smarkumu, kaip < 
lis "manė, bet tik boksavofil 
lengvai. Daugiau davė p£U“ 
gos savo oponentui, <nor6* 
damas jį išbandyti. T0J 
vieną gerą smūgį paleido*^ 
ponentui į paširdį. Antf&f 
me rounde jau permaiBe 
taktiką. Jau smarkiau 
dėjo pulti ir kirsti taikydAt 
mas daugiau į vidurius nehį 
galvą.

Kaip perkūnija iš giedro--' ^ 
dangaus. ^-^56 

Prasidėjus trečiam roųn^ 
dui šoko ant savo op^nentų^ 
kaip tigras ant savo aukos 
ir prisivaręs prie virvių- 
smogė lietuviškai dešine raift 
ka savo oponentui į galvą ir 
tas it kirvio kirstas sudribo' 
ant vietos. Vaizdas * 
paprastas. -Po penkių 
kundų numuštasis atsiž®! 
savo stiklines akis;>&riiė 
į tolimas galerijas/ rar 
nuleidęs, nugarą į Sharkėy 
atsukęs pradėjo eiti kbl atsį 
sidūrė į virves. Matyt jo są-į 
monė buvo suparaližuotRžj 
Tuomet Sharkey puolė 
pribaigti, bet refėree įšoko- 
tarpan ir sulaikė. 'Paskėltieį 
Sharkey laimėtojum per; 
:“knock outą.” Tada v 

Jis per 10 metų minia, kuri kelios minui 
atgal baubė, dabar jam keJe 
didžiausias ovacijas. Nuį- 
muštasis Loughran į sąmong 
Nugrįžo tik tada, Jtaip biri 
huvestas į apsirengimo kai^*į 
barį. Atsipeikėjęs klaūsSį 
kas su juo atsitiko.. ŽifiCra 
ina, tas jam buvo paaiškįS^ 
ta. Sharkev gi iš tokio sa- 
vo laimėjimo buvo -nepjr£ 
prasto džiaugsmų apimtąjį 
Sugrįžęs į savo kampą ir 
sirengimo kambarį pradėjo 
kumščiuoti visus ten 
čius neišskiriant nei savo 
manadžerio Buckley. 
su juo rodą gavus Vinča 
rėjo jį sugriebęs palaikyti 
Tuomet pradėjo juoktis 
dalintis įspūdžiais, 
teriai gaudė kiekvieną jo Ž 
dį. Tik bėdds turėj^ W 
jis su Vinča kalbėjos^ n 
jie negalėjo suprasti nem 
kėdami lietuviškai. Seka 
čią dieną Sharkey su stf 
moterimi grįžo į Bosfo! 
prie savo vaikučių, kur 
per tris savaites nemato. 1 
patingai pasiilgęs buvo stf 
“įpėdinio” kurs jau prad 
dąs

NEW YORK, rugsėjo 26 
d. — Yankee Stadiume, aky- 
vaizdo,į e 45,000 žmonių mū
sų tautietis Juozas Žukaus
kas — Jack Sharkev numuš 
šė trečio raundo 27-toje se
kundoje pagarsėjusį kumšti
ninką Tom.v Loughraną iš 
Philadelphijos ir tuomi tapo 
faktinu pasaulio sunkaus 
svorio kumštininkų čampijo- 
nu. Nors oficialiai jam tik 
tepripažįstama Amerikos 
čampijouo titulas, bet fakti- 
nai jis dabar tapo pasaulio 
čampijonu ir beveik visa a- 
merikonų spauda j j tokiu ir 
vadina. Daugelis didžiųjų 
dienraščių reikalauja, kad 
Jack Sharkey būtų oficia
liai paskelbtas pasaulio čam
pijonu.

Sharkey nustebina sporto 
pasaulį.

Sharkey savo tokiu greitu> 
ir dramatingu laimėjimu nu
stebino visa sporto pasaulį. 
Nieks netikėjo, kad jis taip 
greit į 6 minutes ir 27 se-į 
kundas galėtą numušti Tom 
Loughran, kuris- yra visų 
ekspertų pripažintas kaipo 
gabiausias pasaulio boksi
ninkas.
kumščiavosi ir nei svkio ne- v
buvo mmakintas (t. y. ne
pralaimėjo per knock outą). 
Per pastaruosius 4 metus 
buvo lengvai sunkaus svorio 
(175 svarų) pasaulinis čam- 
pijonas, ir nei sykio nepra
laimėjo, nors labai tankiai 
kumščiavosi. Todėl dauge
lis manė, kad jis yra nenu
galimas. Kadangi jis yra 
airvs, tai visi airiai, karštai 
už jį stojo. Prieš kumšty
nes didžiuma sporto eksper
tų ir rašytojų, ypatingai 
New Yorko, stojo už Lough
raną ir jį išrinko laimėto- 
jum. Laižvbose ir-gi Lough- 
ranas stovėjo (12 to 10). 
Kadangi minia Sharkey ne
mėgsta, ypatingai nuo to lai
ko, kuomet jis airių mylimą 
jį vJim Maloney numušė į 4 
roundus, tai kaip Sharkey į- 
žengė į ringę tai tik maža 
dalis jam Lepiojo, o didžiu
ma jam baubė. Loughraną 
gi sutiko didžiausiomis ova
cijomis. Sharkey tą maty
damas kietai sukando dantis 
ir sugniaužė kumštis. Skam
bučiui pasigirdus abu išeina 

roundei ringę. Pirmame
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Drama 4-rių ak

drama 4

366 Broadway,

UŽ PLEČKAIČIO PARODYMĄ 
IMA PINIGUS

VIRBALIS, Vilkaviškio 
apskr. Kai pasklido gandas, 
kad Stalupėnuose suimtas

dar, be to, vieną sunkiai sužeidė.Taip pat varinčiai matė du šernu, bet juos buvo užginta šaudyti.

Lietuvos išdavikas Piečiai

A” ■ * *
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ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun.;i Jėzuitas F. Cozel—30c.

TVARKYS KAUNO PILĮ
Ryšy su Vytauto Didžiojo 

sukaktuvėmis, miesto Valdy
ba keta sutvarkyti Kauno pi
lį : nugriauti medinius namu
kus, Įrengti aikštę ir atidaly
ti istorinį muziejų. Sumany
mą tenka tik sveikinti, nes 
taip laikyti šenovės pamink- 

Ttedovanofrua!

PARDAVĖ VAIKĄ UŽ 24 LITUS
50 CENTŲ

Atsitiko Kulautuvoj. Vie
na pilietė ėmė čigonei siūly
ti savo vaikelį, prašė 50 litų, 
pagaliau pardavė už 24 litus 
50 centų. Abi niekšes polici
ja suėmė. Pasirodė, vaiko 
motina buvusi mergina.

PERKŪNAS SUDEGINO RADIO 
k ANTENĄ

Krečiūnai. Rugsėjo mėn. 
0 dieną 4-tą valandą ryto 
perkūnija sudegino vargo- 
ninko Launikonio radio an
teną, pasienio policijos tele
fono vielą ir įtrenkė į Ūeciu- 
konio namo kampą; tačiau 
uždegimo išvengta ir nuosto
lių nepadaryta.

MIESTELIS AUGAKARMĖLAVA Miestelis 
auga. Yra pradžias mokyk
la, Valsčiaus Valdyba, paš
tas, L. Kąt. Moterų Dr-jos 
Mergaičių Ūkio Mokykla, 
lentpiūvė, monopolis, keletas 
krautuvių ir — nei vieno se
mito!.. Puiki vieta, kurortui 
tinkama. 'I

PILVIŠKIUOSE įvykusi 
Vilkaviškio apskr. žemės ū- 
kio paroda praėjo gerai. Pa
rodoj buvo labai daug raguo
čių. Gražų įspūdį darė olan
dų veislės juodmargiai. Pre
mijų išdalinta apie 3,000 litų.

vė net į Stalupėnus to plėšriojo paukščio įjarižiūrėti. Vokiečiai už Plečkaičio parodymą ima po pusę markės. Didžiausias žmonių noras, kad vokiečių valdžia atiduotų Plečkaitį į Lietuvos teismo rankas, o’šuMiž visus jo daraus tinkamai jam užmo-

AUKŠTADVARIS. Trakų 
apskrities apsišvietimo cen
tras. Čia yra vidurinė ben
dra mokykla; mergaičių ū 
kio mokykla, kurioje yra 
.veislinių, kiaulių,, vištų, kar
vių. - Graži;r vieta,- apfek-e- 
žerai, kalneliai, pušynėliai. 
Dvi bažnyčios. Gyventojai 
labai ištautėję ir sulenkėję.

BIRŽAI. Vienas didžiau- 
sių Lietuvos miestų-yra Bir
žai. Jie auga, kaip pyragas 
ant gerų mielių. Čia yra 
gimnazija, daug pradžios 
mokyklų, keli knygynai; di
džiausias L. Janusevičiutės; 
jame galima gauti visa, kas 
reikalinga mokykloms, biu
rams ir tt. Be to, yra linų 
fabrikas, du gariniai malū
nai. vilnų karsimo ir verpi
mo fabrikai; keletą tartokų; 
gražios gatvės, elektros ap
švietimas; keletas kino; pui
kus piliakalnis, dvi upi, e- 
žerai; puikių magazinų ir 
daug daug kitokių kultūri
nių įstaigų. 26 d. rugpiūčio 
buvo atvykęs Panevėžio 
Vyskupas.

KAČERGINĖ: (Zapiškio 
vai.). Kačerginė viena iš 
kurortinių vietų. Daugiau
sia apgyventa žydų; vasaro
tojų. Du trečdaliai visų va
sarnamių priklauso inž. 
Paulauskui, vietinio dvari
ninko Dambravičiaus žentui. 
Jis, regis, geras lenkomas. 
Kasmet, paėmęs pinigus už 
vasarnamius, išleidžia pačią

f .. . ■
GRĮŽO ARAŽTAUŽKOJO 
U būsto nuncijusApaštališkojo sosto nunci- r^detuvai ark. Barteloni hįžo į Kauną. Stoty nun- ų'sutiko Lietuvos ministe- ■, 'prie Vatikano dr. *Šau- Vif užsienių reikalų mi- terijčfe' ypatingiems rei- 
EntnR ' Valdininkas p. ŠU- ES&L u;.‘-

“DARBININKAS”
»

So. Boston, Mass.

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_____ „____ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais__________ $1.25
MALDŲ RiN&lhĖLIS, juodais viršeliais_________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais^:_________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais —- ------ i.|j_ Ų __ .. . .50'
Visus užsakymus ritėkite seka niju adresu: K

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

ddlig vilkų. Jie gyvento- jans dato daug žalos.*Rugp. (25 d. Šiaulių aps- kAties medžiotojų draugijai ■padarė su yarinčiais didelę -medžioklę. Laimė jiems bu^ . nes pasisekė susitikti su vilkais. Trys medžiotojai: JG Banevičius, Bortkevičius jfeg Tautkevičius nušovė po Vigna vilką; Tautkevičius

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ____________  5c.

Trumpa Apolęgetika, arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__50«

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

Moteryste ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _______ _______ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis______________50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žeme, van
duo, oras. Parašė J. Baronas....50c.

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas__________ 60c.»

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..-__ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis_______ 25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais __________________ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
Šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __________________ 25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune_________ '-------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius .______________ 40c.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas-----:—~_______j, ------------- 40c.

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

Andėršeno Pasakos—su pa
veikslėliais < i -i—__ ■ ■_......,i ______20c.

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

Europos Istorija. Vertė J.
Indziulaitis------------------------50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy- ** 
1 das_________________________25c.

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

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas__35c<

Sniegas 
tų. Vertė Akelaitis ------------ 40c

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

Žydų Karalius 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ------------- ___________ 30c

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

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

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 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—15c.

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“»-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

KAROSOSO VIETON PASKIR 
TAS KAMANTAUSKAS

Kaunas.—1 ‘ Elton ’ * vieton nuteisto kalėti iki gyvos galvos J. Karoso paskirtas žinomas kalbininkas mokytojas Vikt. Kamantauskas.
Y ‘ -i =-

RADOz Iš geofizikos prof. K. Šleže vičipjus'. sužinojome^ rašo “L. i Ž.<! kad ekspedicija, kuri buvo nuvykusi ieškoti meteorito, jau sugrįžo ir atsivežė meteorito skeveldras.
r-Pasirodo, kad mūsų Universiteto teisingai buvo apskaičiuota nukritimo vieta: meteorito gabalai rasta Pa- dvamykų kaimo laukuose (Andrioniškio vai., Panevėžio apskr.).

Rasta 7 gabalai, kurių 5 
dabar yra Universitete.

Rastieji meteorito gabalai 
nesukelia jokių abejonių 
kad tai ne meteorito dalys. 
Tai esą taip vad. akmeninių 
meteoritų rūšies gabalai.

Meteorito likučiai ieškomi.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas—25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. ,Vertė S. Rakauskas 15c.

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

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

Laimė — (poėma). Parašė
Vaitkus___________________ 50c.

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

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

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

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

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

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

sys -------------- ----------------------25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _____________ _______ $1.00

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

.Žmogus ir GvvuolyB. Para
še kun. P. Bucys  ________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio_________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Paraše S. 
Kaimietis ________ _________ 10c.

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

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

į . GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI ...
r --------- ------------------• Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, »l /nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote- 
,E* tys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
j VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir įf visą papasakos.; “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
J kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- į mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- | tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pą- | šaulio ihoTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- | riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, -j

t WU ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
į: rius ir kiti. * ■' 'riVJ' A~ - “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais T t viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
į yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili E knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
į ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon, t Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
! ’ "MOTERŲ DIRVA"
v$322 W. 24 Street, Chicago, IU.

ii? DIDELIS GAISRAS

> Daliuniškis. Paliuniškio 
vandens malūnas karo metu Buvo sudegęs. 1927 metais nub-dvarininko atpirko malūno sodybą p. A. Bręivė ir atstatė naujai vandens malū- 
Ųą — 3-jų aukštų-namą su 'pilnu įrengimu ir naują tar- jtoką ; buvę „turbinas. ir loko- 
mobilife. * \ Rugpiūčib. nlęil. 29 
ęL^i^iko didelis gaisras ir i klraęgė viskas. ’ - ; :

A. fereivei gaisras pa-|l 
j^Fė .^nųpstąlių apie 100,000 r 
litlLli it .

prieš A. Barkausko pašali
nimu, visi lietuviai išeina iš 
■salės. Bet, bijodami, kad 
lenkai be jų neišrinktų vie
nų “šlėktų” netrukus vėl su
grįžta į salę.

Rinkimai pravedami taip, 
kaip komisija nori. Jie lie
tuvių nepatenkina ir jie ne
trukus pareiškia storastijai 
protestą. Storastija rinki
mus randa neteisėtai praves
tus ir juos panaikina.

Antri rinkimai skiriami 
rugpiūčio 18 d. Bet ir vė 
kartojasi ta pati istorija. 
Lietuvių renkamo A. Bar
kausko komisija vėl nepri
pažįsta teisėtu kandidatu. A. 
Barkauskas pasilieka neiš
rinktu. Nors per šiuos rin
kimus “šlėktai” visai pra- 
kiša, tačiau lietuviai vėl ke
tina storastijai protestuoti 
dėl neteisėto komisijos elge
sio su A. Barkausku.

Atvažiuoja apskrities sa
vivaldybių inspektorius. Jis 
patikrina ir vėl randa rinki
mus pravestus netvarkoj. 
Vėl reikia panaikinti, ve 
skelbti naujus.

Inspektoriaus tačiau esa
ma teisingo žmogaus. Jis 
atvirai pasako, kad komisija 
negalėjo neprileisti A. B. 
prie rinkimų ir tik dėl to da
bar, jei lietuviai sutinka, rin
kimai vėl būsią panaikinti.

Letuviai nusileidžia, bet 
su sąlyga, kad jų visų re
miamas A. Barkauskas būtu 
pripažintas išsinktu. In
spektorius sutinka.

Pagalios rugpiūčio 24 d. 
visų “obvodų” išrinkti žmo
nės renka Kaltinėnuose val
sčiaus tarybą. 120 išrinktų 
“obvoduose” rinkikų turi iš
rinkti 12 tarybininkų.

“Šlėktai” ir čia deda pa
stangas lietuvius nustelbti. 
Bet nepavyksta. Geriau su
siorganizavę kaltinėniškiai 
su reškutėniškiais, ima ir 
atsveria. Dauguma išren
kama ne “šlėktų”: lietuvių 
7, jų 4 ir vienas žydas, ku
ris, aišku, bus lietuvių pusėj.

T valsčiaus taiybą išrinkti 
Šie lietuviai: kun. N. Vafšh- 
<i£, varg. A. Barkauskas ir 
jikihhikai: Subačius, ^Srše- 
lis. Ankėnas, Garla ir Velys* 
Lietuviai tikisi išrinkti ir 
viršaičiu savo žmogų.

PYPLIAI (Zapyškio vai); Lietuvoje dat vis tenka girdėti, kad yra senų žmpnių, didelių, yra turtingų šeinių vaikų skaičiumi. Ir Pypliuose yra moteris Kavaliauskienė, einanti keturiasdešimtus metus ir jau susilaukusi šešiolika vaikų. Šešioliktąjį, ką tik gimilsį, rugpiūčio 23 d. palaidojo. Mo
teris iš veido jaunutė, pilna,, 
gerai užsilaikanti, net negali 
tikėti, kad jai tiek metų it 
tiek turėjusi vaikų.

KALTINĖNAI. Beveik 
per visą pereitą mėnesį šio 
valsčiaus žmonės turėjo dar
bo su vietos savyvaldybių 
rinkimais. Rugpiūčio 4 d. 
rinkimai ėjo valsčiaus “ob- 
vaduose”: Kaltinėnų, Palū
šės, Linkmenų, Kuklių, Ba- 
ranavo, Pašaminės, Reškutė
nų, Stegalėnų ir Zablaciškių. 
Prie rinkimų mūsų lietuviai 
be visur buvo tinkamai pri- 
siruošę ir todėl, pav. kaip 
Palūšėj ir Linkpienyse, neti
kėtai mažai išrinko lietuvių. 
“Šlėktos,” matydami mūsiš
kių nestropurną, visur sten
gėsi apsukti lietuviams gal-
>

yas ir pravesti linkimus tik 
savo naudai. Tik ne visur 
sekėsi. Geriausią jiems pa
moką davė Kaltinėnai. Dėka 
vietos vargoninko p. Bar
kausko sumanumui, kaltinė
niškiai lietuviai savo “obvo- 
de” išrinko, tik savus žmo
nes. Bet pradžia ir čia buvo 
paini.

Rugpiūčio 4 d. vietos ob- 
vodinė rinkimų komisija, 
kurios sąstate buvo beveik 
visi “šlėktai,” taip darė: 
pasiūlė žmonėms rinkti tik 
jų kandidatus. Prieš tokią 
neteisėtii rinkimų tvarką lie
tuviai užprotestavo. Jų var
du vietos vargoninkas p. A. 
Barkauskas pareiškė, kad 
lietuviai statysią savus kan
didatus ir tik juos rinksią į 
rinkikus, nes taip leidžia ir 
rinkimų įstatymai. .

Visi lietuviai sušunka: 
bravo!

Komisijai nepatiko. Jos 
pirmininkas J. Rakickas aft 
ima A. Barkauskui balsą ir 
sako policijai jį iš salės pa
šalinti. Policininkas įsaky
mą įvykdo. Protestuodami

i n-

ŠEŠIASDESIMTS DIPLOMUOTŲŠiomis dienomis Panevėžy baigė namų ruošos kursus ir gavo pažymėjimus 60 moterų.
domi' ąpys&ka ------------ 75c.

PaiirmSs' ’Moterii ns—pamo
kinimas inotdrilis*' ją 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.___ 50e.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su žinių bagažu į Lenkiją. Taipįpat žymus “švenčių ir 
palšio įstatymų ’ ’ lauįrtoįffi" 

Sekmadieniais ir šventadie^ niais K^rgįnė nuo inl Paulausko šventės nemato— baudžiava vėl kukžda. Rugpjūčio 18 d. pamaldų metu buvo plaunamos jo avižos, o pavakare statomos į. rikes. Vasarotojai tuo labai piktinosi. i’
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Brangus Jaunime:
Viena savaitė praslinko. Dėdė Anufras išsiilgo jūsų.

-X —————— .

šią savaitę teko kalbėtis su vienu berniuku. Ar žinai ką jis man 
pasakė?.. Klausyk. “Visados galima su pilniausiu tikrumu sprąsti 
kad tas vaikas, kuris tau kalba apie kitus, atrasdamas kokias nors 
kliūtis jų darbuose ar gyvenimo žingsniuose, kad jis.ąuėjęs su. tais 
ant kurk] jis tau kalbėjo, be baimės suvers ant tavęs didesnius apkal
bos ir pavydo kalnus. Laukinis leopardas negali permainyti savo kai
lio taškus. Taip ir apkalbėtojas negali permainyti savo pasiryžimų. 
Tankiausiai mes galime nuspręsti ką apkalbėtojas darys vien pasiklau
sęs ką jis kalba apie kitus, kurie negalėdami būti tarpe' klausytojų.”

Ar tas berniukas gerą išvadą padarė iš panašaus atsitikimo ? Vi
siems duosiu progą savo mintis pareikšti šiame skyriuj.

•

KODĖL SUSTOJAI?
Tankiai jaunimas pradėdamas kokį-nors naują darbą, pradžioje 

veikia su didžiausiu pasiryžimu, vėliau visas‘tas smarkumas pranyks
ta. KOD$L? Trūksta keturių dalykų, kurie yra reikalingiausi pra
dedant kokį nors darhą:

■■ -t
1. ‘ Tikslas.
Jeigu darbas neturės ypatingo tikslo, tai jis bus bereikšmingas. 

Savęs turi klausti. Kam aš tą darbą dirbsiu? Ar jis bus naudingas 
.man, kitiems?

2. Išgalvojimas.
Atrasdamas tikslą savo darbo, turi atsidėti ir nusistatyti kaip 

ir kada ir su kokiomis priemonėmis tą darbą atliksi.

3. Ištvermingumas.
Pradėdamas kokį nors daYbą, žiūrėk, kad jį atliktumei. Žmogus 

kuris pradeda koki nors darbą ir jį pameta, tai panašus į kareivį, ku
ris mūšio lauke išgirdęs kanuolių šūvius bėga atgal. Nei vienas dar
bas nėra lengvas. Visi išradimai, visi patobulinimai žmonijos gerovei 
atsiėjo daugeliui žmonių naktis nemiegoti ir nevalgyti kolei jų šradi- 
mas nebuvo taip, kaip jie pradžioje turėjo planus savi mintyse. Dirbti 
kok nors darbą, tai ne svaidymas akmenėlių Į upę, ar panašiai. Rei
kia dirbti. Sykį tūlas žmogus sutikęs garsų elektros išradėją Tarną 
Edisoną klausia jo kaip jis gavo visą savo garbingą pasisekimą. Edi
sonas atsakė: “Gavau savo pasisekimą ne per svajones, bet per pra
kaitą.”

4. Atli k imas D a rbo.
Čionai pildosi kūniškas darbas. Tiksle, Išgalvojime, Ištvermin

gume veikia žmogaus protas. Darbą atlieka kūnas. Protas su savo 
nustatytais gabumais kaipo vadas rodo kūnui įvairius linksnius, take
lius, kuriais turi eiti idant išgalvotasis tikslas rastų savo tikrenybę.

Gal tau jaunime i.šrodys šis nurodymas gan keistas. Tame daly
ke neužvesiu ginčų. Bet vėliau, norėdami rimtesnio gyvenimo taką 
paimti, grvžkite atgal prie nurodyto plano, nes jis bus vienas iš geriau
sią atsiekti ką nors naudingo sau ir artimui.

Juozapas Kinderevičius Ph. D.

• t .
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Lauksiu daugiau laiškų. Meldžiu rašyti rašalu, ne paišeliu.

....

Tris dalykus turime mylėti: 
išmintingus 

padorius 
NEKALTUS

Tris dalykus galima patarti:
TAUPUMĄ 

DARBŠTUMĄ 
SPARTUMĄ

ATSAKYMAI
Savaitę atgal atsiliepiau į jaunimą kad paaršytų ką jie daugiau

siai mėgsta skaityti “Jaunimo Darželyje.” Keletas iš jaunimo atsilie
pė.

su.
j Tel. Markęt 0609

“DARBININKAS”

N

Petras Laukošiūnas (C. U.)
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TRYS DRAUGAI
Netikėk draugui neištyręs jo! Prie pokilio stalo ją yra daugiau, 

nei prie kalėjimo durti.

Vienas žmogus turėjo tris draugus. Du jis labai mylėjo, trečio 
jis nedaug ką paisė, nors šis jam velijo kuogeriausiai. Kartą tasai 
žmogus tapo pašauktas į teismą; buvo apskųstas neteisingai. Savo 
varge pasišaukė tris draugus į liudininkus: “Kas jūs eisite su mani
mi?” sakė jis. “Aš esmi apskųstas ir neturiu nei vieno apgynėjo.”

Pirmasis draugas tuojaus pasiteisino, kad dėl kitų reikalų, jis ne
galįs su juomi eiti. Antrasis jį lydėjo tiktai iki teismo durų; paskui 
pasibijojus, sugrįžo namo. Trečiasis, kuriuomi jis mažiausiai pasitikė
jo. nuėjo su juomi ir taip gerai liudijo, jog teisėjas išteisino apskųs
ti-

Tris draugus turi kiekvienas žmogus šiame pasaulyje. Kaip jie 
pasielgia mirties valandoje, kada Dievas šaukia žmogų į savo teismą ir 
reikalauja nuo jo atsakymo?

PINIGAI: jo geriausias draugas, apleidžia žmogų pirmiausia.
JO GIMINĖS IR DRAUGAI: lydi lavoną iki kapui, verkia ir liū

di kokį laiką ir vėl grįžta atgal į savo-namus.
GERI DARBAI: tai trečiasis draugas, kuris susidėjęs su teisingu

mu ir gera sąžine. Kaip tas žmogus apleidžia ir pamiršta savo gyveni
me šiuos draugus, jie tik vieni lydi žmogų iki Dievo sostui ir už jį liū- 
dyja taip, kad jis atranda malonę ir pasigailėjimą.

(Šv. Kazimiero Seserų Vadovėlis)

AČ7/GS7N7N ĮSTATAS SKAIČIUJE TRIJŲ
Tris dalykus kuriais turime būti:

NEKALTI
TEISINGI

NUOŠIRDŪS.

Tris dalykus kuriuos turime suvaldyti;
z BŪDĄ 

LIEŽUVĮ
'PASIELGIMUS

Tris dalykus turime turėti:
DRĄSĄ

PASIRYŽIMĄ
ŠVELNUMĄ 

Tris dalykus turime duoti: ' . '•
PARAMA REIKALINGIEMS

SURAMINIMĄ NULIŪDUSIEMS
ATSILYGINIMĄ GERADARIAMS

»S > f f

-■<> • / it
p V

b
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Tris dalykus turime txy • -•.• •zi

BEŠIRDIŠKUMU
—“ IŠDIDUMU

j / . ‘‘ NEDĖKINGUMU
'Tris dalykus turimfe atsiekti’:
( i i > ; •

r
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MEILUMĄ ŠIRDIES - U;
PILNUMĄ PASIRYŽIME 

LINKSMUMĄ
_ Z"

Petras Lukošiūnas (Cath. Univ.)
* x . •

I

r
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‘ - MYLĖK ŽMONES •
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Buvo pavakarys. Mokytis jau buvo pertamsu. Padėjau knygas 
ir nuėjau pas motutę. Ji tada sirgo.

Atsisėdau ant lovos krašto, o ji išdžiūvusiomis savo, rankomis 
karštai prispaudė mane prie krūtinės. Jutau, kaip plakė jos širdis...

O Viešpatie, kokia laiminga jaučiausi, ilsėdamos prie mylinčios 
krutinės!.. Koks malonus jos žvilgsnis... glamonėjimas... Išplėstose 
akyse tiek daug meilės buvo... '

• • '' > * **
“Dukrele, mylėk žmones. Mylėk ne vien tuos, kurie tau patinka, 

bet visus be skirtumo. Gal iš tą niekingą žmonių, nuo kurią tu krei
piesi, dauguma neturėjo mylinčios motinos. Gal jie, savo gyvenime 
niekados meilės nepatyrė. Mylėk, dukrele, juos. Pasidalyk su jais 
meile, aš tau jos tiek daug duodu.”

Jos balsas drebėjo, o akyse žibėjo ašaros...

Kada gyvenime sutinku žmogų, nuo kurio širdis kartais kratos, 
kuris išrodo nevertas meilės, atmenu tą laimingą valandėlę. Aiškiai 
prisimena mano motutės žodžiai:

“Jie neturėjo mylinčios motįpos. Mylėk juos, nes aš tau tiek 
daug meilės duodu.”

ViridiaiTa (iš “Naujoji Vaidelutė”)

KAS TU ESI BAŽNYČIOJE?
Perskaitęs sakysi: “Kokis čia keistas klausimas?’* Žmogus tai 

protingiausias Dievo sutvėrimas, susidedąs iš proto ir liuosos valios, 
sutvertas panašumu į savo Sutvėrėją. Išvadą padarome, kad žmogus 
turi Dievui atiduoti pilniausią savo meilę ir pagarbą. Bažnyčia tai 
Dievo namai, vieta kurioje žmogus atėjęs gali kuogražiausiai parodyti 
Dievui savo meilę ir prisirišmą. Pažiūrėkime į susirinkusią minią žmo
nių bažnyčioje. Kiek tenai ateina įvairių žmonių, kiekvienas skiriasi 
kaip jūrių smiltys.

a) vieni sąžiningai lankosi, kiti nepaisingai apleidžia.
b) vieni tai parapijos ramstis, kiti miegaliai.
e) vieni tai parapijos sparnas, kiti tai sunkumas.
d) vieni tai parapijos jėga, kiti tai apsunkinimas.
e) vieni tai parapijos pagelbininkai, kiti tai kurstytojai prie blogo.
f) vieni tai parapijos lankytojai, kiti tai bastytojai.
g) vieni tai parapijos kėlikai, kiti ardytojai.
h) vieni tai parapijos padėjėjai, kiti tai trukdytojai
i) vieni tai parapijos darbininkai, kiti tai svetimnaudžiai. 
Prie kurių tu, manai, priguli?

Vienas berniukas štai kaip rašo:

Dėdė Anufras,
Labiausiai jnano mylimiausias Dėdelė:

Mano mamytė sakė, kad seniai reikėjo tokių gražių pamokinančių 
rašteli^, vaikams. Aš ir ne ką kitką galiu sakyti, kaip tik atkartoti 
mamytės žodžius.”

Mergaitė iš So. Bostono rašo:

Mielas Dėdė Anufrai:
Norėčiau žinoti pirmiausiai kas tu esi per vienas. Mano mama 

sako, kad ji tave labai gerai pažįsta, nors niekados tavęs nėra mačiusi- 
Mano tėvukas sako, kad jis girdėjo, kad tu esi jau pasenęs žmogus 
ir turi labai didelį pritraukimą prie vaiką. Man labai patinka tavo 
sudėti rašteliai, ypatingai apie mergaites. Manau, kad mums mergai
tėms turėtumei duoti daugiau “pipirų,” kad būtume geresnės savo 
tėveliams.”

Kitas prisiuntė laišką, nežinau ar berniukas ar mergaitė, nepa
sirašė :

“Lietuvių tautos Dėdė Anufrai!
Didžiausiai pagerbtas Dėdė!

Sakai, kad nori žinoti ką mes mylime skaityti tavo laikraštyje. Aš 
turiu mažą katinėlį. Aš myliu katinėlius, tad norėčiau ką nors paskai
tyti apie katinėlius ją prisirišimą prie žmogaus. ’ ’

Tūlas žmogus iš Conn. valstijos rašo:

“Gerb. Dėdė Anufrai;
Labai džiaugiuosi, kad galiu tamstai suteikti savo meilės žodį už 

gražius raštelius liečiančius vaikeliu meilę in prisidėjimą pre tėvų. 
Manau būtą gera, kad pakviestumei vieną kitą Dvasios Vadą kunigą, 
kurie savo plunksnomis galėtą vaikeliams daugiau suteikti dvasiško 
peno. • Jeigu šiandiena mes matome kaip mūsą vaikeliąi auga, paskui 
išėję į pasaulį suklysta, tai tame ir nelaimė, kad jie gauna permaža 
pamoką ir paskatinimą prie doresnio gyvenimo. Mes senesnieji žmo
nės, tėvai šeimą žinome kaip tai mums rūpi, kad vaikai išaugtą dorais 
žmonėmis. Tikėjimas tai vienintėlis kelias prie doros. Manau, kad 
pilnai suprasite mano troškimus.”

K

ŠVARI BURNA '

Keletąs metų atgaĮ Dr. 
Mayo, vienas iš Amerikos 
geriausių chirurgų, pasakė, 
kad dantistai turės' imti 
žingsnius medicinoj. Sykiu 
su šiuo pranašavimu, nau
jas burnos hygienos vajus 
stengiasi išmokinti tris da
lykus.

1. Kiek blėdies yra pada
roma kūno sveikatai, kuomet 
burna yra nešvari, dantys 
neprižiūrimi, kiauri ir sme- 
genįs nesveikos..

2. Tinkamus būdus atitai
symui visų burnos ligų.

3. Kaip išvengti dantinių 
ligi}.

Labai mažai žmonių teži
no, kad burnos stovis liečia 
tris svarbiausius gyvenimui 
dalykus, valgį vandenį ir o- 
rą. Niekas negali gyventi 
be šių trijų dalykų. Val- 

i džia leidžia dideles pinigų 
sumas, kad vanduo ir valgis 
būtų švarūs. Šeimininkės 
stengiasi, kad puodai ir in
dai kuriuose valgis, dedamas, 
būtų švarūs. Visos smulk
menos gavimui švaraus val
gio yra aprūpinamos, bet 
kuomet jis pereina per lū
pas, dažniausiai užsikrečia, 
nes dauguma burnų yra ne
švaros.

Kaip užlaikyti bumą šva
riai, kad neleidus dantims

pūti? Štai keturi praktiški 
patarimai. z

1. Burna turi būti gero'
dantisto prižiūrima. Eik pas 
^rįąusį, r kokį gali rasti. 
Reikia p&s Jį dažnai eiti 
nors tris sykius i,
metus.

2. Dantys turį būti egza
minuojami su X-rai, kad su
radus kokiam stovy yra šak
nys, ir kaulas apie tas šak
nis, nes tose vietose yra pra
džia visų dantį} ligi}. Visi 
dantys, kurių nervai išimti 
yra abejotini. Nors pas juos 
ir nesiranda skausmo vienok 
prie šaknies gali rastis vo
tis, ir X-ray tegali tai su
rasti.

3. Reikalauk, kad dentis- 
tas duotų visus smulkmeniš
kus patarimus, kaip dantis 
prižiūrėti. Reikia pašvęsti 
nors tris minutes kas rytme
tį ir kas

. smegenis 
tinkamai 
Atmink, 
nepūs, ir švari burna neuž
krės valgio.

Nevartok tiek daug cuk
raus, nes cukrus greičiausiai 
priveda prie dantų puvimo 
negu kitas koks valgis. Gam
ta niekuomet neskyrė mums 
cukraus koncentruotoje for
moje, bet norėjo, kad mes jį 
imtume naturalėje formoj 
kaip, vaisius ir daržoves. *

ręs, buvo skaitomas 
ščiausioje medicinos profes 
jos vietoje sakė — “Turiną 
doktriną mokinti, ir turit 
ją mokinti visuomet. ' T 
doktrina yra, burnos švari ’ ' • >‘i
mas, dantų švarumas J 
gerklės švarumas.. Šie f 
priažintas išrinktu, 
dalykai turi būti sekami, 
gyvenimą. Nėra nei vieno dį 
lykai 'taip svarbaus 
nėms, kaip burnos hygiena.

F. L. K Ž
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LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 1 
AGENTŲ DRAUGUOS ** 

REIKALUOSE
Šiuomi pranešu, kad sekant; 

Lietuvių Laivakorčių Agentų J 
siacijos Amerikoje suvažiavimas 
vyks spalių 3 d., 1929, 1-mą va||-a| 
po pietį} “Vienybės” Salėje, 
Grand St., Brooklyn, N. Y, 
kalinga, kad visi nariai arčiau g3£- *%; 
venantieji suvažiuotų, o iš toliau.“ 
raštu patiektų reikalingų žinių iį“^ 
nurodymų Draugijos reikaluose, 
pač 1930 m. ekskursijų kl aušimu.

J. Sekys, Sekretoriuj# 
,177 Park Street, 
Hartford, Conn.

* u

vakarą plaunant 
ir dantis, kitaip ją 
negalima išvalyti, 

kad švarūs dantvs v

JUOZAS SEREIKA
202 Jefferson St., Newark, N. £ t 
yra įgaliotas generalinis agentą^., 
užrašinėti laikraštį “D-ką.” 
rie norite užsirašyti laikraštį ai 
ba atnaujinti prenumeratą, m 
džiame kreiptis viršminėtu

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:
*• •

Amerikoje metams.....................................
Pusei metų ..............................

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

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

r

$4-50
$2.25
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangią dovaną. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

f --------- ----- ■ ■ ■ I. I * *

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas
• * ■

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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|- VOLDEMARUI PASI
|B TRAUKUS

. J . L.MII I' UI ■ mokslui. Jis pabriežė, kad tik lietuvių kalboje užsiliko tie muzikališki ir primityviški garsai, kuriuos senovės graikai paminėjo savo knygose.
Prof. Magoun’o aiškini

mai apie lietuvių kalbą suin
teresavo didelį skaičių jo 
studentų ir daug iš studen
tų apipuolė lietuvį studentą 
dėl platesnių informacijų.

Kiekvienas lietuvis priva
lo išgarsinti Lietuvą ypač 
tarpe mokslininkų ir turtuo
lių. Tuomet daugiau sve
timtaučių aplankys Lietuvą 
ir tuo kiek nors pagerins jos 
ekonominį gyvenimą. Ko 
daugiau Lietuva bus žinoma, 
to stipresnė jos bus nepri
klausomybė.

KSfr* ’ - ---------------------------

Diktatoriaus Voldemaro j diktatorizmo 
įuąsitraukimas sukėlė visokių kalbų Lietuvoje ir užsieny.
įy* Naują Lietuvos Ministerių Kabinetą dabar sudaro šie: 
^misteris pirm., Užsienių ir Finansų ministeris — J. Tūbelis, Krašto apsaugos — pulk. Variakojis, Susisieki-' jno — inž. Vileišis, Švietimo griežtu nusistatymui tik ir 
'— Šakenis, Vidaus — pulk, privertė Voldemarą pasi- 
Musteikis, Teisingumo— Ži- traukti, privers ir p. Tubelį 

skelbti rinkimus į seimą arba 
pasitraukti.

Galime pasididžiuoti, kad 
ir mūsų organizacija ir jos 
organas “Darbininkas,” ne
žiūrint visokių kalbų ir smer
kimų, išlaikė demokratinę li
niją.

Mes linkime, kad tautinin
kai persigrupavę prie Lietu
vos vairo, išsižadėtų savo 
partinių interesų ir dirbtų

linskas, Žemės Ūkio — agr.Aleksa.
’ Šis bus iš eilės penkioliktas Įkabinėtas.

Žinios apie naujos vyriau
sybės vidujinę politiką prieštarauja. Vieni tikrina, kad 
/Lietuvoje diktatūra bus pa- ‘ laidota ir bus atstatyta demokratinė tvarka, o kiti skelbia kad diktatūra bus sustiprin
ta.

įA Lietuviai nė carizmo nė;tautai ir valstybei.

F. E. G.

nepakenčia 
Naujasis Minist. Kabinetas, 
kad ir kaž kaip norėtų tęsti 
Voldemaro politiką ilgai ne
galės to daryti. Gal kokį lai
ką ir pasilaikys pažadais 
skelbti rinkimus į seimą, bet 
neilgam.

Plačioji visuomenė, kuri

DALYVAUKIME JUBIE- 
g LIEJUJE

gas mišias laikydamas gali 
priminti kokią nors vieną vė
lę ir dėl jos gauti visiškus at
laidus. Kunigai be specialių 
leidimų gali išrišti per išpa- 
žint rezervuotas nuodėmes.

Žodžiu, dalyvaukime kata-

PLIENO KARALIUS SEKA 
SOVIETU RUSIJĄ

Charles Sclitvab, Bethle- 
bvm Steei korporacijos dL 
rektorių pirmininkas, Darbo 
Dienoje pareiškė keletą gra
žių minčių, bet jo ne-uniji- 
nėse Bethlchem korporacijos 
kasyklose darbininkai buvo 
priversti dirbti.

Gal dėlto, kad darbininkai 
neorganizuoti. P. Schtvab, 
matyt norėjo, kad jo dar
bininkai nenueitų į unijų 
masinius susirinkimus ir ne
išgirstų apie reikalingumą 
ir naudingumą unijų.

Van Bittner, United Mine 
Workers unijos atstovas p. 
Schivab priminė tą faktą, 
kad jo kasyklose mainieriai 
buvo prigrąsinti, kad jei jie 
tą dieną nedirbs ir dalyvaus 
bile unijos susirinkime bus 
paleisti iš darbo.

Šis faktas parodo, kad A- 
merikos kapitalistai seka 
Sovietų Rusijos pavyzdį pa
naikindami šventes.

Komunistai ir kapitalistai 
eina ranka rankon. Ir vie
ni ir kiti nori palaikyti dar
bininkus be apšvietos ir be 
organizacijų.

c c

KUN. F. VIRMAUSKIS
šv. Petro lietuviu parapijos klebonas, So. Boston, Mass., L. D. S. 
XIV seime išrinktas mūsą organizacijos Literatinės Komisijos nariu. 
Sveikiname!

. VARŠUVA. — “Kurjer Poranny” praneša^ kad šiomis dienomis Vilniuj pasibaigė Lietuvos emigrantų 
konferencija. Konferenci
joj dalyvavę taip pat emigrantai U Latvijos ir Vokietijos. O f iciozo * ‘ Epoka ” žiniomis, konferencija turėjusi nustatyti veikimo gaires ateičiai ir kovos būdus prieš Lietuvą. Konferencijoj iš viso dalyvavo 20 žmonių, jų

tarpe Paplauskas ir Ancevi- čius.Tas pat oficiozas nekalta minia praneša, esą kadangi Plečkaitis buvęs suimtas su
Iginklu rankose, lenkti valdžia tuo atveju, jei Plečkaitis kreiptųsi į lenkų valdžią prašydamas suteikti leidimą vėl įvažiuoti į Lenkiją, tai viza jam bus atsakyta. Lenkų valdžia/ girdi, pastačiusi Lietuvos emigrantams griežtą sąlygą, kad savo politiniam veikime nesinaudotų ginkluotais teroristiškais kovos metodais (sic!).“Ozas” komentuodamas Plečkaičio suėmimą, randa jį nauju rodymu “nepaprastos globos, kuria gaubia vokiečiai Voldemarą.” Tačiau čia pat “Czas” sau prieštarauja, pareikšdamas, esą

J. Mažeika

ATEITIES SLĖPINIAI
(Radio paskaitų paklausius)

II.

Ateities karas.—Ką galės radio bangos.—Nebus patrankų, kulko
svydžių nė šautuvų.—Metalai visi bus sutirpdinti.—Oro kovos ir plau
kiojimas vandeniu sustos.—Ateities slėpiniai.

Štai ką vokiečiai surado 
radio bangų srity. Dabar iš
bandyta pačios tiumposios 
eterio bangoj kurios sudaro 
upltravioletinius spindulius, 

pačios trumpiausios iki 
atidengtos šviesos ban- 

Radio pagalba, esą

Tai 
šiol 
gos.
ultravioletinės bangos gali
ma būsią paversti elektros 
srovės laidninku. Minėtoji 
elektros jėga galima būsią 
padaryti tiek galinga, kad ji 
galėsianti bematant sutirp- 
dinti metalinius daiktus.

Ištikus ateity karui — jis 
nebeturėsiąs panašių prie
monių vesti pozicijų karui. 
Tai bus jau ne pozicijų ka
ras, bet valstybių ir tautų 
bei miestų karas. Kanuolės, 
kulkosvydžiai, šautuvai ir 
kitokie metaliniai daiktai — 
radio ultravioletinių bangų 
pagalba — bus sutirpdintf. 
Aišku, panašus likimas iš
liks šovinius, bombas, gra
nata^, geležim apkaustytus 
vežimus, dviračius ir t. t.

Oro raižymai lėktuvais pa- 
’sibaigs, nes jų motorai kiek

vienu metu galės būti sunai
kinti.

N e geresnis likimas laukia 
laivyno. Ant vandenio 

joki laivai neišsisaugOs nuo 
trumpų, elektros srove pa
verstų bangų. Vienintelę iš
imtį sudarys povandeniniai 
laivai. Kelių metrų van
dens sluoksnis jau nebepri- sunku tikėti, kad socialistų 
leidžia, aukščiau paminėtų e- 
lektros jėgų.

Į ką būtų panašus ateities' 
karas? Sunku šiandien bū-’ 
tų beįspėti. Nauji ir vis 
nauji, kaskart baisesni išra
dimai stebina žmogaus sąmo
nę ir šiurpuliu nejučiomis( 
nukrato. Ateities karas tu-; 
rėš būt labai baisus ir ne
žmoniškas. Matyt civilizaci
ja pati, sau duobę greit iš
kas. Civilizacijos egoisti
niai planai — ją pačią palai
dos.

Žmonija blaškosi. Ji pa
miršusi aukštesnius savo sie- 
ikus, žmogaus tikruosius už
davinius — ieško baisių ir 
žiaurių priemonių savižudy
bei įvykdyti.

Ateitis dengia daugybę iki 
šiol nematytų slėpinių. Pa
tirs daugelis tą, ką nėra ir 
sapne sapnavęs. Gyvename 
išradimų amžių. Tačiau šis 
amžius galės būti sykiu bai
siu, siaubingu žmonijos gy
venime laikotarpiu.

vvriausybe Plečkaitį Lietuvai išduotų.
1

MEILĖ IR MOTERIS

/^t-Šv. Tėvas Pijus XI, sausio
6, 1929, paskelbė nepaprastą 
visuotinį jubiliejų. Tas ju
biliejus visame pasauly eina 
nuo paskelbimo dienos iki šių 
metų galo.

y/ Įsakymas to nepaprasto
Jubiliejaus meto, buvo tai ju- likų Šv. Meto džiaugsme, pa- 
biliejus paties popiežaus 50i

.metų kunigavimo sukaktu-Vių.
Siekis. Tėvas Šventasis į 

steigė šį Šv. Metą katali
kams, nes jis norėjo jiems at
simokėti už jų uolų atsineši- 
n/ią prie jo auksinio knigys- z r • ; tės jubiliejaus ir taikė kad jų 

'tikėjimas dar labiau stiprėtų, 
dorovė gerėtu ir tvarka visu į, r1 •. fįmonių tarpe didėtų.

gų Per šį bažnytinį jubiliejų 
popiežius atidaro katalikams 

^Bažnyčios dvasinį iždą. Už 
f/ftiankymą paskirtų bažny- 

čių, pasimeldimą, dviejų die- 
yjm pasninkavimą, atlikimą 
/^pažinties, priėmimą Šv. 
/^Komunijos ir katalikybes 
; Baudai piniginės aukos pada- 

ą, katalikas apturi visiš- 
atlaidus, sykį dėl savęs,|ritus sykius dėl mirusių j&aistykloje; už kiekvieną 

Ivč. Sakramento atlankymą katalikas apturi sęptynių 
>jhetų atlaidus, už per savaitę, 
‘‘kasdien, atlankymą Švč. Sa- i .*|tramento katalikas apturi ę Visuotinus atlaidus. Kuni- gražumą, ir svarbumą kalbų

sinaudodami jo didelėmis 
malonėmis. Ragina mus po
piežius, vyskupas, klebonas, 
visų katalikų pavyzdžiai ir 
spauda.

K. Tetmajer

Iš DAILININKO ATSIMINIMO

■ j H > -1
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APIE UETUVIįJ KALBĄ 
HARVARD’O UNI

VERSITETE
Pereitą penktadieni 

mus Harvard’o universiteto 
profesorius Magoun, kuris 
dėsto anglo-saksų kalbos ir 
literatūros mokslą, aiškino 
savo studentams apie Euro
pos kalbų kilmf- ir santy
kius. Užklausus vienam jo 
lietuviui studentui apie gotų 
kalbos lietuviškumą, prof. 
Magoun negatyviškai į klau
simą atsakė ir tuojaus pa
klausė ar studentas yra lie
tuvis. Gaudamas pozityviš- 
ką atsakymą prof. Mogoun 
kalbėjo ilgai ir žingeidžiai 
apie lietuvių kalbos senumą,

ižv-

\ ienas liūdniausiu mano atsiminimų — tai 
Gorveno mirtis. Jis mirė lygiai taip, kaip gy
veno: vienas, užmirštas ir labai nelaimingas. 
Mes abu taniavom vienam Dievui — menui; 
prisiekiu, kad daug verčiau tarnauti kam kitam 
— čia gi pelnas menkas. Garbė? Bet jeigu su 
jaja nesujungtas uždarbis, nėra nieko juokinges
nio ir kvailesnio už tuščią garbę.

Gorvenas piešė gražiausius peizažus ir koliai 
jis užsiimdavo tapyba, gaudavo vieną kitą cen
tą iš “meno pirkliu,” bet kuomet džiova pagul
dė jį lovon, “gražiosios Opanžucco dienos pra
ėjo”; ji baisai slėgė trūkumai. Tiesa, mes visą 
tai matėme, bet ir mes patys su vargu šiaip taip 
gyvenom. Mes visi buvom jauni, mokinomės 
akademijoj, toli nuo namų ir savųjų, tačiau rei
kia pasakyti, kad mūsų senukai buvo kiek rim
tesniais reikalais susirūpinę, negu mumis, pra
dedančiais menininkais...

Visas Gorveno garderobas, jo puikus senas 
apsiaustas, kuriuo jis taip gėrėjos, jo špilkutė 
su perliuku, pusseserės dovanos — viskas nu
ėjo. Aš apie tai labai gerai žinau, kadangi aš 
pats pardaviau tuos daiktus arba nunešiau už
statam

Sykį po pusiaudienio, vieną gražią kovo mė
nesio dieną aš atėjau pas Gorveną. Vos spėjau 
praverti duris, kaip jis staiga pakilo lovoje ir 
tarė:

— Žinai kas šičia buvo ?
— Kas? paklausiau aš, iš sykio pastebėjęs, 

kad pas jį nepaprastas karštis.

— Buvo mirtis. Tatai buvo apie vienuoliktą 
valandą ryto. Aš gulėjau pusiau primerktomis 
akimis, staiga mane šiurpas perėmė. Aš pravė
riau akis. Plaukai ant mano galvos pasišiaušė. 
Įsivaizduok, ji čia sėdėjo ant lovos. Jinai visiš
kai toki, kaip kad ją vaizduoja: griaučiai ilgoje 
drobulėje. Aš net sustingau nustebintas ir per
sigandęs. Jinai ištiesė ranką ir padėjo štai čia, 
ant krūtinės. Šaltis, ledingas šaltis perėmė ma
ne iki kaulų... Paskui viskas pranykd.

— Galiucinacija. — pastebėjau aš, — mė
gindamas jį nuraminti.

— Ne, tai mirtis... Atėjo galas...Jo galva nusviro ant pogalvės. Jis buvo išbalęs kaip drobė. Be abejo, tatai ištikro buvo mirtis. — Gervinąs merdėjo... Kurį laiką mes tylėjome, paskui jis prabilo išnaujo:— Žinai, tenai pas mus šiaurėje yra toks didelis ežeras; aplinkui apaugęs eglėmis, lazdynais, vairais krūmais. Nepertoliese nuo minėto ežero randasi mūsų namai. Klausyk, kaip aš norėčiau, kad jūs nuneštumėt mane tenai, pri- rištumėt prie lentos ir įleistumėt vandenin. Pas mus, ten šiaurėje,/,vįrš ’vandeps lakiojai žuvėdros. .. Kaip aš norėčiau, kad josios skrajotų aukštai ties manim... Nejaugi tai būtų taip sunku nuvežti mane ten į šiaurę, aut musų didžiojo ežero?.. j

> ■ ♦ i

I

( Mintys ir aforizmai)• • •Mylimoji yra gražus dalykas iki ji pasidaro meilužė.
• • ♦Moterims labai patinka, kad jų tuštumą iškeli ir susižavi. • • •Moterys nenori meilės, kuri—tylinti gelmė. Ji nors amžina ir neišsenkanti, tačiau nuobodi; ir nesuprantama. Joms patinka tokia meilė, kuri kaip sruvenantis upelis —nors negilus ir greitai išsenka, bet linksmas ir suprantamas.• • •Graži moteris patinka a- kiai, o gera širdžiai. Viena esti gražus daiktas, kita — brangenybė.• • •Meilė moteriškę dievina, o pavydumas—žvėrina.Jis kalbėjo; jo žodžiuose ir balse skambėjo koks tai jaudinantis maldavimas; daug metų nuo to laiko praėjo, o aš prisimenu kiekviena žodį.Ir vėl mes nutilom trumpai valandėlei. Gor- vinas kilstelėjo truputį savo galvą, žvilgterėjo į mane ir į patalą ir tarė beveik pašnabždomis giliai nuliūdęs:— Koks aš purvinas...Ištikro, jo marškiniai, pogalvės užvalkalas, ir paklodė buvo nemainomi, matyt, jau labai senai.— Tai kodėl-gi tu nepaliepi patarnautojams keisti baltinius? — paklausiau aš.Jis man nusišypsojo nustebęs.— Ir tu dar klausi??.. Juk tu pats padėjai man išsiparduoti ir užstatyti viską, kas tik dar pas mane buvo. Daugiau aš nieko neturiu, išskyrus tą, ką tu matai..Mėšlungis sutraukė man gerklę; o jis nuleido galvą ant krūtinės ir tylėjo. Tylėjo gana ilgai, pagaliau jis tarė:— Ne, ne viską. Ten skrynioje dar turiu vieną švarią paklodę, užvalkalą ir marškinius. Aš tyčia pasilikau juos mirčiai. Negaliu aš kaip paskučiausias elgeta gulėti. Juk aš ųe toks jau ištikro pavargėlis, kaip galima būtų pamanyti. Turiu švarų patalą ir švarius baltinius. O juk ir tokių yra, kurie ir to neturi, ar ne taip?..

į
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z Tad susidūręs su mokytoju 
Baranausku, jo mokslą ėmė

1 J 1 *• ‘ m ' , - •

vyru, kunigas ištraukęs mai
šatis palovio, dalina visiems

uamų
Lie-

kur 
lie-

“Docentas Juozas Tumas ’šelevskis 
suteikia žinių pluoštą apie 
Miklių savo paskaitose. Esą 
aiškus ir žymus-tebuvo as
muo šmugelninko (knygne
šio) iš Viduklės parapijos, 
Doininiko Mikliaus...”

“Kunigo Vytarto 
kalba, buvo laikiška.
tuviškai pramoko jis tik 
Kauno seminarijoje, 
toumet dėstė klierikams 
tuvių kalbą garsusis Anta
nas 4 Baranauskas, vėliaus 
vyskupas. Pasak kunigą Tu
mą, pilnai išmokęs lietuvis- : 
kai jis tik kunigaudamas. ; 
Griebęsis rašyti lietuviškas 
knygeles, kad ir gerai lietu
viškai nemokėdamas. Savo , 
parašytus rankraščius duo
davęs kitiems pertaisyti. I 
Lietuvių kalbos žinovų anuo- •; 
met nedaugiausia buvę, tad 
tekę ‘nabagui kunigui Auta- ; 
nui verstis, kaip išmanė.’ ”

. . .“Kuris čia dabar mū
sų galės pasigirti tokiuo li
teratūros veikalų bagažu ? 
Vieniems gali kunigas; Anta
nas Vyturtas nepatikti, ki
tiems perdaug patikti, bet 
visi turi sutikti, jog jis buvo 
didelio darbštumo irtuolumo 
rašytojas. Šiandien kaip 
jau ligonis, jis visų užmirš
tas ir apleistas. Niekas jam 
nėra taręs nė gero žodžio už 
60 metų vargą ir- triūsą: 
taip baigė savo paskaitą a- 
pie ‘Šviesos’ grupę docentas 
Tumas.” ..

“Tose pat paskaitose^A- 
pie Šviesos grupę’ docentas 
Tumas išreiškia nuomonę, 
jog, viršminėta Kušelevskio 
autobiografija esąs tenden- 
cinis beletristikos veikalėlis, 
kuriuomi norėta įrodyti, 
kaip pats didžiausia mizeri
ja gali ko ne ko išmokti, 
kaip pasitaiko jam geni 
žmonių globėjų ir gera pro
ga. Sulyg kan Tumo, Ku-

(kurį jis vadina 
Kušeliausku) gimęs Žaliu
kuose, už jlvejeto kilometrų 
nuo Šiaulių, 11 dieną rug
piūčio, 1820 metuose.”

“Sustojęs su kunigu Šędę- 
ravyčium ir Baisogalos, vi
karu kunigu Vytartū, -— tę
sia Tumas — Tumas Kuše-

S •
levskis parduoda savo dva
relį ir lieka vien draudžiamų 
knygų platintoju.”

“ Jauniaus-Kriaučiūno-Gi- 
žausko trijulė kunigų Aka
demijoje, buvo tos trys de
gančios pliauškęs, kurios su
glaustos ima liepsnoti: o 
kaip^erai įsiliepsnoja, tai 
ir skyrium nebegęsta. Tri
julės supratimai apie gimto
sios kalbos reikšmę ir verty
bę, apie spaudžiamos ir iš vi
su šonu naikinamos tėvvnės*• *■ • 
reikalus per šiuos metus tiek 
sutvirtėjo, jog paskui gyve
nime, sugrįžę į Lietuvą, 
kiekvienas savaip dirbo ir 
dirbęs nesiliovė, nors jų gy
venimo takai pasirodė šiekš
tomis užvirtę, ar tyčia už
verčiami.’ Sako docentas 
Tumas.”

“Čia vietoje Ims paminėti, 
ką rašo apie Jaunį mokinys, 
milžinas lietuvių tautos iš- 
budinimo, dabartinis Lietu
vos Universiteto docentas 
(profesorius) Tumas: ‘Ka
zimieras Jaunius buvo Kau
no seminarijos auklėtinis, 
tos mokyklos, kur jam buvo 
prof. A. Dambrausko dėsto
ma lietuvių kalba.’.. Kas bu
vo labiau išsilavinęs ir linkęs 
į kalbų tyrimą, tas iš Bara
nausko galėjo daug pasimo
kinti. Ir Jaunių, baigiant 
Kauno gimnaziją, Į Kunigų 
Seminariją atviliojo ne kas 
kitas. Jaunius, dar mokiniu 
tebebūdamas, jau reiškė fi
lologinius savo gabumus, ir 
lietuvių kalbos gramatikoje 
jau buvo gerokai pašokėjęs.

Saiimgai, kritingaį, juoba užantin laikraštį. su salyglį, 
gavęs Kuršaičio’įtakai, ;

tuo-tąępų kad Baranauskas 
buvp? pakartotojas tuo laiku 
pasaulio garsenybės Schlei- 
clierio. Baranauskas nusi
manė ėstis autoritetas, kurs 
nei gali, nei nori klysti, o
Jaunius jam tokio autoriteto!šakojo visą, kaip ir iš kur 
hepripažino ir jam į akis 
skelbė racionalumą kitos ra
šybos, kurios jis mokysiąs, 
kai atsitiksią mokyti. To
kiuo užsimojimu Jaunius 
buvo nuvažiavęs į Petrapilį 
studentauti. To negalėjo 
nepatėmvti draugai. Tad 
Jaunių iš pat pradžių laikė 
rimtu litvanologu, nors jis 
dar buvo moksleivis.’ ”

...“Gimžauskui (kunigui) 
sunkiai prisėjo teisintis prieš 
valdžią. Dabaigė jį skųsti, 
pasak to paties docento' Tu* 
mo. ‘Valkininkų popų demo
ralizuotasis sulenkėjęs lietu
vių kaimas, kitkart buvęs 
prie domininkonų vienuoly
no, dabai- popams naudoti a- 
tiduotas.’ ”,.......

“Apie kun. Martyną Se- 
derevičių universiteto docen
tas J. Tumas paskaitą laikė 
ir brošiūrą atspausdino”...

...“Lialiui (kunigui) pa
prašius savo draugų kunigų 
(Dambrausko, Tumo ir ki
tų) straipsnių ir aukų po 10 
rublių lėšų leidimui. Netru
kus gauta iš kunigo Tumo į- 
žanginis straipsnis, ir kiti, 
sulig kurių turvnio ir duo
tas naujam laikraščiui var
das: ‘Tėvynės Sargas’ ”...

“Iš vakarij vienų atlaidų 
kunigas Lialis klausė išpa
žinties bažnyčioje iki 9-tai 
valandai vakaro. Einant 
jam savo kambarin, sekė 
paskui būrelis vyrų, — ku
nigas duris užsirakina; — 
vyrai duris išstumia, kunigą 
sodina kėdėn ir sako:—‘Kol 
mūsų neišklausysi — nepa- 
leisim.’ Kunigas sutinka. 
Išklausęs išpažinties apie 30

kad niekam nesakydami, lai
kraštį- ]>erskaitytu ir toliau 
pasiųstų. Už keletą savai
čių, rašo kunigas Tumas iš 
Mosėdžio: ‘Ar tu sublūdai 
—davei lakraštį tokiam žmo
gui, kursai karčemoje nupa-

gavęs.’ Nuo to atsitikimo 
kunigas Lialis buvo atsar
gesnis”. . .

/’

Geresniam nušvietimui Že
maičių seminarijos auklėti
nių darbuotės po Jauniaus 
įtaka, pakartojame čia* Liu
do Giros keletą žodžių iš jo 
prakalbos prie> Vaižganto 
raštų:

“Kun. Tumąs-Vaižgantas 
įstojo seminarijon, jau bū
damas susipratęs lietuvis. 
Seminarijos auklėtiniai, ma-. 
ža išimtimi, visi tais laikaisi 
buvo jau susipratę lietu- 
\iai.. . Seminarijos vyresny
bė buvo dar senose, lenkiško
se tradicijose išauklėta, ta
čiau ir lietuvybės nelaikė 
draustinu, persekiotinu da
lyku; be to, mokytojų tarpe 
buvo didelis lietuvių kalbos 
mylėtojas garsusis kun. Jau
nius. Klierikai skyrėsi bet
gi į dvi priešingi grupi — 
skyrėsi jodvi viena nuo ant
ros ne principais, bet savo 
taktika: vieni, būtent, buvo 
griežtesni, kiti,, atsargesni, 
kurių manymu tiek ir taip 
tegalima jiems buvo darbuo
tis lietuvybei, kad neįkliūtų 
rusų policijai ir tuo labiau 
neapsunkintų savo d^rbo. 
Tumas priklausė šiems pas
tariesiems, atsargos’’iems. Ir 
Šie ir tie dirbo jau. kiek iš
galėdami.. . Klierikų sume
tamais pinigais buvo sjiaus- 
dinamos knygelės Tilžėje. 
Kada Angrabaitis su Mau- 
derode sumanė Tilžėje pra
dėti leisti naują lietuvių lai
kraštėlį katalikų dvasioje, 
tuojau ir nužiūrėjo tą kuo- 

1 pelę ir jo redaktorius. 1889

m. rudenį Angrabaitis at
vyksta Kaunan, ,seminari- 
jon, ir tuojau suranda čia, 
kas reikėjo laikraščiui pra
dėti leisti — redakciją ir 
bendradarbius. Pasikalbę j i- 
mų su Aiigrabaičiu rezulta
te susidaro iš seminarijos 
auklėtinių tarpo redakcijos 
ir leidėjų būrelis kuriu įeina 
ir Tumas. Tasai laikraštė
lis “Apžvalga.” pradėjo ei
ti 1890 m., tuojau po Nau
jų Metų ir jį daugiausia 
duoda raštų : Kaz. Pakalniš
kis (Dėdė Atanazas), tik į- 
švęstas kunigu ir Tumas. 
“Apžvalgos” įsteigėjų būry 
pasirinkęs sau “Juozapo iš 
Popšutes” slapyvardę... ”

Kad ne taip labai būtų 
baisu papulti į žandaru ran
kas už laikraščių ir knyge
lių tarp žmonių platinimą 

j buvo sumanytas tam tikras 
fondas, iš kurio būtų sutei
kiama pašalpa nukentėjil
siems kunigams: 400 rublių 
į metus, jeigu rusų valdžia 
kunigą čia pat Lietuvoje pa
sodins į vienuolyną ir 800 
rublių, jeigu kunigas bus iš
tremtas Rusijon.

“1893 m. lapkričio mėn. 
28 d. Tumas Įšvenčiamas ku
nigu ir siunčiamas Mintau
jon, Kuršam kur paprastai 
buvo sitwčiami karštesnieji 
lietuviai Vūnigai. Čia jis 
tuojau pripampa prie tenyk
štės lietuvių veikėjui kuope
lės: J. Jablonskio. A. Kri- 
ščiukaičio-Aišljūs. D. Davai- 
nos-Silvestravičiaus ir Lozo
raičio, kurie visi ten jau 
darbavos lietuvių raštijai ir 
turėjo įpročio savybės susi
rinkimėliuose skaityti savo 
raštus. Jų tarpan patekęs. 
Tumas vėl tad pradeda dirb
ti publicistikos dirvoje, ra
šydamas “Apžvalgai”... Mo
sėdy, Telšių a p. bebūdamas 
jis susižino su sėdinčiais 
Kretingos vienuolnie pasau
linės valdžios nubaustais ku- 

įnigais: Lialiu. Kazlaucku ir 
|k. ir 1896 m. ]>radeda leisti

BĖK H KOKIA PARDUODAMA ŽEMĖ LIETUVOJE
perleidimo aktais iš priėi 
miestelio išparceliuotos že- * 
mės. yčJ

Dar daugiau žemės parda-J 
vinių perleidimo aktais bū- . 
na žemės reformą vykdant 
parceliacijos būdu įgytų, 
smulkiems ūkiams sklypų^ 
Daugiausia tokios žemes' 
parduodama nuo 4 ha iki 15 ; 
ha sklypai. Bendrai žemės,; 
pardavimai perleidimo do- ’ 
kumentais sudaro visų par-,J*- ■ 
davimų didelę daugumą.- 
Matyt, mūsų naujakurių da- 
lis neįstengia patys įsikur
ti gautuose žemės sklypuose:' 

Didesniu ūkiu iki 50 irs 
daugiau arba tokio didumo ^ 
žemės plotu iš žemės refor
mos paliktų neparceliuotinų 
normų pardavimų tepasitai- 
ko rečiau. -s

“Liet. Aidas” į 
_____________ _______ Į________  ’

Tuo klausiniu patyrėme 
pas vyresnįjį notarą p. Dar
gi Kaime, kad jo raštinėje 
padaroma vidutiniškai apie 
500 žemės pardavimo aktų 
kiekvieną mėnesį. Antai, 
šiemet padaryta tokiu aktu 
sausio mėn. — 430, vasario 
mėli. — 447, kovo mėn. — 
512, balandžio mėn. — 544, 
gegužės mėn. — 538, birželio 
mėli. — 529, liepos mėn. -— 
510,‘rugpiūčio mėn. — 500.

Daugiausia parduodami 
žemės sklypai miesteliuose 
po kelias dešimtis ir po ke
letą šimtu metru. Mat, ne 
tiktai Kaunas, 1x4 ir provin
cijos miesteliai labai spar
čiai plečiasi. Žmonės per
kasi didesnį ar mažesnį skly
pą ir tuojau statosi namus. 
Daug tokiu žemės sklypų 
pardavimų metrais daroma

Tai štai, mano mielas, — klausyk: kai aš nu
mirsiu, paklok švariai patalą, apvilk mane šva
riais marškiniais, o paskui, jei tiktai bus galima, 
parvežk mane namo, į šiaurę, ant to mūsų di
džiojo ežero; pririšk mane prie lentos, švariuo
se marškiniuose — ir paleisk vandenin. Te
nai pas mus šiaurėje žuvėdros skrajoja, paleis
kite tenai mane vandenin...

Išvertė G u rktian iškis

» 
kokį jis žinojo, dėlto, kad tai buvo jo sužadėti
nės vardas. Ir numeris — 15-11. Tatai buvo 
panašu į šventosios psalmės numerį. Žemiau 
buvo: Bankas. Tai buvo jo darbas, palaimin
tas darbas, suteikęs duonos, namus ir žmoną, gy
venimo pagrindą. Bet tatai buvo užbraukta.. . 
Dėlto, kad bankas „subankrutavo, bet jis išsi
gelbėjo kitame banke, pergyvenęs trumpu laiku 
nemaža rūpesnio.

Čia pirmąsyk iškyla giminaičio vardas. Para
šyta: “Mama.” Tai uošvė, kuri tyliai laikės 
nuošaliai, kad nekliudžius jaunavedžiams, bet 
dabar buvo iššaukta sunkia valanda ir atėjo su 
džiaugsmu, kada ir josios prireikė. <

dideli karakuliai mėlynu ir
Komisijos biuras: kambarį- 

Hni! 
Pieninė. Čia perkame pieną, pasteri-

A. Strindberg

POPIERIO PUSLAKŠTIS
Paskutinis vežimas išvažiavo: gyventojas, 

jaunas vyras su gedulo šydu ant skrybėlės, dar 
sykį ap’jo butą, kad įsitikinus, ar kartais kas 
neužmiršta. — Ne. jis nieko nėra pamiršęs: ir 
štai jis išėjo prieangiu, tartum nusprendęs ne- 
manvt daugiau apie tai. ką jis buvo pergyvenęs 
bebūdamas šiame bute. Tik štai kas: prieangy 
ties telefonu kabėjo prikaltas popiečio puslakš- 
tis: jis visas buvo prirašytas ne vienos rankos 
rašysena, vietomis aiškiai rašalu, ten vėl — ka
rakuliais, tai juodu, tai raudonu paišeliu. Te
nai buvo puiki istorija, surašyta trumpam dvie
jų metų laikotarpy: ten buvo viskas ką jis no
rėjo užmiršti: žmogaus likimas ant ]x>pierio pus- 
lakščio...

Jis nuėmė puslakštį; tai buvo prasto, gelto
no, peršviečiančio popiečio gabalėlis. Jis pa
dėjo jį salėje ant kamino ir pasilenkęs ant jojo 
pradėjo skaityti: Alisa, pats gražiausias vardas,

Ir štai įvyko: — (relių krautuvė, vežikas. 
Tai sužadėtuvės, kuomet jo kišenė buvo prikimš
ta pinigai. ‘

Paskui baldų krautuvė, drapiruotojai: jis 
puošia butą. Pasiuntiniai: jie persikrausto.

Bilietų kasa operoje: 50-50. .Jie tik ką buvo 
po jungtuvių ir sekmadieniais vaikščiojo ope
rom Geriausios jųjų valandos, kada jie tylomis 
sėdi, susitinka grožėje ir harmonijoje, pasakų 
šaly anapus uždangos.

Toliau seka vyriškas vardas, užbraukta.. . 
Tai buvo draugas, kurs pasiekė žinomą laipsnį, 
1x4 nepernešė pasisekimo, nepataisomai suklupo 
ir turėjo išvažiuoti toli. Kaip nepastovu!

Dabar, matyti, lyg. tartum, kas nauja įvyko 
šeimyniškam gyvenime. Moteriška'ranka pai
šeliu parašyta: “Fru.” Koki fru t — O tai ji
nai ilgu* apsiaustu, malonui, pilnu užuojautos, 
veidu, kai tyliai, tyliai ateidavo, ir niekad neida
vo ]x*r svečių kambarį. 1x4 koridorium tesiai į 
megamąjį.

Žemiau josios vardo parašyta: Daktaras L.

Čia prasidėjo 
raudonu paišeliu 
nė išėjo, reikia susirasti kitą. Vaistinė. 
Temsta.
z uotą.

Daržovių pardavėjas, mėsininkas ir t. t. Na
mų ūkis pradedamas vesti telefonu, dėlto, kad 
Šeimininkė ne savo vietoje. Ne. Ji guli lovoje.

Toliau jis nebegalėjo skaityti, nes akyse pra
dėjo temti, lygiai, kaip ir skenduoliui, kuriam 
tenka žiūrėti pro žalsvą vandenį. Bet ten buvo 
parašyta: Laidotuvių biuras. Šiuo visa paša k v- 
ta. — Vienas didesnis ir vienas mažesnis — su
prantama — karstas. Ir skliausteliuose parašv- 
1a: apmuštas audeklu.

'Poliau nebuvo nieko. Viskas pasibaigė su 
audeklu; ir daugiau nieko.

Jis paėmė popietį, pabučiavo, ir įsidėjo ki
šenėn.

Laike il\ iejų minutų jis pergyveno dviejus 
metus savo gyvenimo.

Jis išeidamas nenuleido galvą; prii’šingai. jis 
ją aukštai iškėlė, laimingas ir išdidus, taip, kad 
jis vis dėlto jaute, kad jis turįs patį gražinusį. 
Kiek vargšu nė tiek nėra turėję.

Išvertė Garklianiškia

naują laikraštį “Tėvynės 
Sargą,” greitai tapusį vie
nu. popuiiaringiausių Lietu
voje mūsų laikraščiu... Vy
riausias Tumo uždavinys 
“Tėvynės Sarge” buvo su
dalyti medžiagos, reikiamos 
numeriui. Tvarkė ją ir siun
tė spaustuvėli gyvenę prie 
pat sienos, Kretingos vie
nuolyne kunigai: Lialys, 
Kazlauskas, Pronckūnas ir 
Stakelė. Smarkiai padėda
vo dar Tumui tanu’ jo darbi* 
kaimynystėj gyvenęs Šačių 
kamendorius kun. Dominin
kas Tumėnas, sugrįžęs iš 
Oloneckos gub. tremtinys ir 
todėl tegavusis tik kamendo- 
riaus vietą, didejis lietuvių 
kalbos žinovas. Be redakci
jos darbo. Tumas vykusiai 
organizuoja taip pat ir 
“Tėv. Sargo” bei kitų liet, 
knygelių kolportažą. Nors 
ir verčiamas pačių aplinky
bių būti atsargiam, kun. Tu
mas vis dėlto 1896 m. pakliū
va su savo broliu .Jonu, ku 
ris gauna trejus metus sėdė
ti Petrapilio “Krėstų” ka 
įėjime ir dvejus metus ištrė
mimo Besarabijon, gi kun. 
Juozas, namu areštu, nuteis
tas ištremti į Rusus. Tačiau 
likimas jo pasigaili: tasai 
smarkus vietos adminis
tracijos (geiieral-giibcniato- 
riaus) nutarimas negauna 

i patvirtinimo, ir Tumas iške
liamas (1898 m.) į Kulius, 
kur. jau kaip. “įtariamas.” 
nesykį krėstas, vis dėlto to
liau varo pasiimtąjį “Tėv. 
Sargo” darbą Čia taip pat 
sumano ir redaguoja >’rmą- 
jį mūsų mokslo visuomenės 
žurnalu — “Žinyčių ” Taip 

i darbuojasi “T. Sargui” bent 
devvnerius metus, visa tą

laiką nešiodamasis, gali sa-*E 
kyt, visą redakciją (kas bu-- 
vo tais laikais nemažiau pa
vojinga, kaip nešiotis bom-- 
ba) savo kišenėse ir užanty-* 
.K-”--

A". Vidikauskas
Pastaba: Minint 60-metų, 

amžiaus sukaktuves Lietu
vos Didvyrio. Plunksnos 
Karžygio, Vaižganto — ka
nauninko, daktaro Juozo Tu-' 
mo. šias išrašas sėmiau iš 
raštų leidžiamų “Žvaigždės’ 
bendrovės, teisingiau tarus;, 
gerb. kun. Antano Miluko ir 
p-lės .Julės Pranaičiutės. Pa
stebiu, kad jei mūsų žymūs 
darbuotojai, kaip vyskupas

I

Valančius, daktaras Basana- 
vičia, daktaras Kudirka ir 
daugelis, daugelis kitų' yra 
garsūs. įgyjo vardus didvy
rių. tai tik pasidėkojant ku
nigui Milukui. — Jis juos 
išgarsino — išaugštino, nes 
ne tik kad spausdina knygas 
jų raštų ir apie juos, bet 
spausdina kariu jų atvaiz
das ir buveines, kur jie gy
veno, gyvena ir net jų ras-, 
tų faksimiles — panašumus., 
Šis triūsas nėra pigus — kli
šiu darymas kainuoja daug 
pinigu. Tad patarčiau lei
dėjams ateiti į talką užsira
šant jų beriaininį žurnalą:’, 
“Žvaigždę.” kainuoja me
tams du doleriu; ve antrašas 
jos: “Žvaigždė.” 3654 Richi- 
mond St., Philadelphia, Pa. 
Kas norėtu mūsų Plunksnos 
Karžygiui. Vaižgantui, ka
nauninkui 'rūmui pasiųsti 
linkėjimą dėlei jo 60-metų 
amžiaus sukaktuvių, tai tu
ri adresuoti taip: Kan. J, 
Tumas, Kaunas. Aleksoto 
g-vė N r. 6. Lithuania.

K. V.
„ Ali ■

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

ei

iTAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS j 
KONGRESAS x I

Paraše KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.
Lal?a. įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo j 
Prof. P. Bučio, M. T C. keliones į Australiją. Kaina minki- j 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- l 
kito sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boston, Mass. i
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Šimas apvaikščiojimo D, L. K 
a a J mįrties 500 raetų sukaktuvių, 

ataus-apkalbėjimo paaiškėjo,

KOLONIJOSE
•s___________ ■' ___________

i, CONN.
_ _

pį . •: Mano įspūdžiai
* Am-v V

Rugsėjo 19 d. turėjau laimę būti 
Salette ir dalyvauti Motinos 
nčiausios atlaiduose, kurie į- 
šta a kiekvieną metą, minėt oj 
aoj. -' Susirinko ir suvažiavo 
įgybė žmonių, visokių tautij ka
bai, pasimelsti prie La Salette 

lotinos Švenčiausios. .Jos stovyla 
andaši įėjus į bažnyčią dešinėje 
‘“’ije ąrti didžiojo altoriaus. Ne 

ikomai graži ir patraukianti 
yla, kuri vaizduoja Motiną 
tčiausią, pasirodžiusią Franci- 

s • žemėje, dideliuose kalnuose, 
ola taip ištaisyta kad išrodo jog 

aukštoj vietoj tarp žaliuojan- 
gyvų gėlių; viršų gi dengia 

' dangiška spalva. Aukščiau yra iš- 
^Oibytas Motinos Švenčiausios pa- 
į veikslas. Žemiaus gi stovi stovyla 
į^JACotinos Švenčiausios panaši į vir- 
§įutinę. Trečias vaizdas, tai Moti- 

Švenčiausia sėdi ir pridengus 
veidą savo rankelėm verkia, gailiai 

.žiūrėdama į nedorą pasaulį ir ta
lkia atsilankiusiems vaikeliams: 
^‘Vaikeliai, eikit ir apsakykit žmo- 
- nėjbs apie mano apsireiškimą i^r 
^nuliūdimą. Mano Sūnaus ranka 
^fra taip sunki, kad aš ją vos su- 
^la&au-nuo bausmės žmonijai už ne- 
lįidėkingumą Jam.” Bežiūrint į šį 

vaizdą nejučiomis pasrūva akys a- 
jžaromis ir prisimena visas padary- 
tas klaidas Motinėlei šventai ir Jos 

t‘Sūnui, ir veržiasi žodžiai pro lū- 
pas: Mano kaltybė, mano kaltybė, 

burano didžiausia kaltybė. Kaip 
kasmet, taip ir šiemet minėtoj die
noj nuo ankstyvo ryto iki vėlam 

¥vąkarhi lankėsi žmoneliai j La 
; Salette atlaidus. Pribuvus 8 vai. 
$ryte į bažnyčią buvo laikoma še- 
rM>os šv. mišios. Iškilminga suma 
SI r ’ • ____________________

Brangus tautiečiai
'Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 

Sai meilę ir prisirišimą prie gimto- 
stes šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 

i laikytų patriotizmą ir kurstytų kata- 
likiškojo idealizmo ugnį?..

Tai dar prieš Didiji Karą pla- 
„žinomas ir visų mylimas, didelis, 

MŽČiksluotas, gražus savaitraštis 
i n i s.” Jis nori tarnau

ti visai katalikiškajai visuomenei, 
-^šaltinis” eina Marijampolėje (Lie- 

tūyoj) kas savaitė 20 didelių pusla- 
ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 

SJitU3, o Amerikoje 2 doleriu.
I4fcltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
lcfcis jungtų visos Lietuvos sūnūs su tįčįo tautiečiais Amerikoje.
«įei dar neesi susipažinęs su “šaltl- 

OBū.Rx parašyk laišką šiuo adresu: 
Smltlnis” Marijampolė, Lithuania, — 
■Kusi vieną n-rj susipažinimui nemo- 
Smai, o susipažinęs daugiau su juo 
^kuomet nesiskirsi.
TJ5u pagarba,

■s-. uSaZtinion Administracija
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‘Ras frzekmadieąį, spalių 13 d.
dienos vaakre įvyks prakalbos

į para rijos svetainėj,
‘Sjisirinkim<į buvo iškdtas L, R. K. Vargoninkų Sąjungos Seimo įvykusio rugpiūčio 27,1929 m.
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neša daug žalos svarbių reikalų nu- svečių priėmimą ir vaišinimą; ir 
veikimui. Pirmas jų piudo choro parengimą tokios “karališkos” va? 

karienės.
Šis seimas liks ilgoje atmintyje 

dalyvavusiems svečiams.

veikimui Pirmas jų piudo choro 
narius, nešvariu būdu žemindamas 
kitų je|iorų vadus. Kada priseina 
sujungtiems chorams kur dalyvau
ti ‘suerzintas jaunimas nebegalima 
besujungti. _
T 1

Antras yra, kuris būdamas be 
vietos, bando jau net trečią drau
gą vargoninką išversti iš vietos, ra
šinėdamas klebonams bei parapijų 
komitetams visokius erzinimus bei 
Suvedžiojimus^ Šiuomi Varg. Sąj. 
seimas išreiškė pasipiktinimą. Nu- 

i a i • .tarė tokius ųanus, įrodant jų pra
sižengimą, pašalinti iš Varg. Są
jungos narių tarpo. Organas iš
rinktas tas pats — “Garsas,.”

Valdyba.

Valdybos rinkimas kitiems me
tams.

t .i iWilke8 Barre. Pa^ įSvi hripjybes parapijos salėj
. . r r - • ■ i s f : ! '.r

Seimas prasidėjo iškilmingomis

taute
Po p
kad tam darbui jau yra išrinkta
komisija pereituose metuose visuo- njišiomis ryte 10 vai. kurias atlai- 
tiname lietuvių susirinkime. Tad šv Trejybės bažnyčioje vietos 
buvo pageidauta, kad_kdmisija

.............darbą pradėtų, o jei ne tai Fede- 
M^Pa&oi'p^a- raci-ios skyrius pradės aktyvų dar- 

per skruostus "* iš '
Dalyvis

buvo 10 valandą. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Seserys ir mokyk
los vaikeliai, La Salleftes auklėti-1’ 
Diai suėjo už Dievo stalo ir vargo
nams pritariant pasigirdo skam
bantys balsai Dievo garbei iš jau- 
nuolių krūtinių, 
dėjo riedėti 
džiaugsmo. Prisiminiau Seinus.- 
Dar prieš karą ten būdavo tokios ” 
gražios ir įspūdingos iškilmės. į .

• *

Po sumai klebonas pareiškė, kad, 
kiekvienos tautos žmonėms bus sa- ; 
komi pamokslai ir nurodė vietas.' 
Lietuviams paskyrė seselių koply
čią, kur turėjo sakyti pamokslą 
kun. Valantiejus iš Waterburioi 
Koplyčia greit prisipildė ir dar lu 
ko daug lauke. Tada kun. Liutkus 
pranešė, kad pereitų į broliukų ko-; 
plyčią, o lenkus perkėlė į seselių 
koplyčią. Bet lenki; buvo vos tik ' 
šešios ypatos. Suėjus į gan rui
mingą broliukų koplyčią, kun. J. 
Valantiejus pasakė turiningą pa- • 
mokslą, pabrieždamasetos dienos 
nuopelnus ir pareiškė, kad jis tu
rėjo laimę pereitą metą, atlankyti 
ią stebuklingą La Salette Motiną 
Švenčiausią Francijoj, kur laikė 
mišias šv. Dievo Kūno dienoj. Sa
ko, kad apie tą laiką ten pusėtina  ̂
šalta ir nepatogumai kelių, bet 
maldininkų renkasi tūkstantinės 
minios. Po pamokslui k'un. J. 
Liutkus davė bučiuot relikvijas šv. 
kryžiaus. Taip ir užsibaigė ryto, 
maldos.

2 vai. po pietų buvo Keliai Kry
žiaus ir bučiavimas relikvijų Šv. 
Teresės, gėlelės Jėzaus. Vakarį 
7 :30 buvo iškilmingi mišparai, bet 
man neteko jau būti. Šiame vie
nuolyne randasi du lietuviai kuni
gai, būtent: kun. J. Cibulskis ir 
kun. J. Liutkus^ Taipgi keli bro
liukai lietuviai.

Kaip malonu atsilankius Į sve
timtaučių Įstaigas susitikti su sa-~ 
vo 'tautiečiais, kad rodąs jauties 
kaip pas savus. . ;• <■

Duok Dieve, kad iš mūsų tau
tos dar daug iškiltų darbininkų 
Jėzaus vyndaržy.

New Britainietįį 
____________________ .U* ‘ 

•X' .4 .<•’ 
VNEWARK, N. J.
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Rugsėjo 24 d. Šv. Trejybės para
pijos svetainėj įvyko A. L. R. 
Feedracijos 8-to skyriaus susirig? 
Rimas. Apkalbėjus įvairius reikfe 
lūs nutarta surengti apvaikščiojį* 
mą paminėjimą Vilniaus užgrolg* 
mą. jf’

Kadangi užgrobimo diena pįfc 
puola seredoje. spalių 9 d., tad’ 
geresnių pasekmių apvaikščiojimjįįr

- -------------------- -- -------------- ■**

PAIEŠKOMA
Vaitiekaitis, Kazys, kilęs nuo Ty- 

tavėnų, Raseinių apskr., Ameriko
je apie 37 metus, seniau gyvenęs 
2126 S. Front St., Philadelphia, 
Pa.

Litvinavičius, Antanas, arba jo 
sūnus Juozas, ir M&tas Litvinavi
čius, Amerikoje apie 30 m., gyvenę 
Shenandoah, Pa.

Klimavičiai, Antanas ir Marty
nas, Amerikon atvykę 1910 m., se
niau gyvenę 3828 Elsworth St., 
Philadelphia, Pa., kilę iš Gižų v., 
Vilkaviškio apskr.

Grudzinienė, Ieva, atvykusi A- 
merikon iš Vilniaus ir ilgai gyve* 
nusi pas Kazį Jecevičių, Buffalo, 
N. Y., po Ansonia, Conn. ir Penn- 
sylvanijoje.

Jankauskas, Petras, kilęs iš Ra
seinių apskr., Amerikon atvykęs 
prieš karą, gyvenęs Thomas, W. 
Va., ir Frankfort mieste.

Kulikauskas, Ginis, kilęs iš Ra
seinių apskr., seniau gyvenęs Lay- 
land, W. Va., paieško duktė.

Adomaitis, Vincas, kilęs iš šila- 
vos valse., Raseinių apskr., gyve
nęs Parsons, Pa. ir neva išėjęs iš 
proto. Amerikoje apie 22 m. Ieš
ko sūnus Kazys.

Jovaišas, Povilas, Antano sūnus, 
kilęs iš Panevėžio apskr., seniau 
gyvenęs su Vladu'Medučiu mieste 
Mellin, Wis. Nėra žinių nuo 1922 
m.

BALSAS Iš LIETUVOSAš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito tokio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos politikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta visi lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kviečia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atlantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenantiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- sistengk, kad aš juos lankyčiau.Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 litus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— -pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio lankymas (isskyiąis Latviją, Estiją ir Vokie-k__tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonelaičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.Aš tik teisybę rašau.Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-. nas Bistras./
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Bernotaitė, Brigyta, seniau gy
venusi 58 Congress St., Spring- 
•field, Mass., brolis Antanas netu
rįs žinių apie 3 metus.

Bliumbergas, Karolis, kilęs iš Pa
baisko valse., Ukmergės aps., 1928 
m. gyvenęs 595 Third (3) Avė., 
Brooklyn, N. Y.

i Korizma, Vladas, kilęs iš Šila- 
ros valsč., Raseinių apskr., Ameri
kon atvykęs 1913 m., gyvenęs New 
York’e ir pas farmerį Antaną Pa
rašą.

Bogušas, Antanas, Amerikon at
vykęs 1913 m. ir prieš 3 metus gy
venęs West Hanover, Mass., dirbęs 
Hanover Rubber Co.

Vaičrulionis, Jonas, arba John 
Veicman, kilęs iš Šumsku valsč., 
Tarnavęs Amerikos armijoje, neži
nia ar gyvas. (15—1106, John 
Weichman).

Grigaitis, Mateušas, miręs 1927 
m. Beaver, Pa., nėra žinių iš kur 
jis kilęs, kas jo giminės paveldėto
jai. Spėjama jį kilus iš Panemu
nės valsč., netoli Kauno. (15-461).

Ivanauskas, Antanas, kilęs iš 
Panevėžio, gyvenęs New York’o a- 
pylinkėse apie 30 metų (15—1152).

Jasutis, Kazys, kilęs iš Žagarės 
miest., bent jo žmona ten gyvena; 
Amerikoje gyvenęs Waterbury ir 
Ansonia, Conn. Nėra žinių ar te
begyvas. (16—138).

Leonas, Pranas, žuvęs kasyklo
se 1928, kurio tėvas gyveno Kur
šėnuose, — ar gali kas paliudyti, 
kad jis tarnavęs Amerikos armijo
je? (15—1067).

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kviečiami- 
atsiliepti šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania, 15 Park 
Row, New Y6rk City.
— ----- ■- - - - -r - d 

t
Modernieji šokiai yra ne kas ki

ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavhnas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

klebonas kun. P. B. Paukštis, asis
tuojant kun. J. V. Miliauskui ir 
kun. J. šupšinskui; kun. J. Raštu- 
tis buvo ceremonijų vedėju. Pa
mokslą pasakė kun. J. Kudreckas. 
laike mišių vargoninkai giedojo 
Mitterer dvibalses mišias.

Po mišių p. J. Stuljgaitis pajūrie
tė visus vargoninkus ir svečius į 
salę prie užkandžių. Po užkandžių 
pirm. muz. A. Aleksis pakvietė už
imti vietas atidarymui seimo. Už
ėmus vietas pirm, pasveikinęs sei
mą, pakvietė dvasios vadą kun. J. 
Kazlauską atkalbėti maldą. Dva
sios vadas, atkalbėjęs maldą, svei
kino seimą, linkėdamas kuo ge
riausių sėkmių svarstymuose baž- 
nytihės ir pasaulinės muzikos rei
kalų.

Užsiregistravo sekanti Varg. Są
jungos nariai:
, A. Aleksis, Waterbury, Conn.
. Kun. J. Kazlauskas, Waterbury, 
Conn.

A. Visminas, Brooklyn; N. Y.
J. Stulgaitis, Wilkes Barre, Pa. 
K Žalnieraitis, Scranton, Pa.

t Ks. Strumskis, Brooklyn, N. Y. 
J. Šaučiūnas, Kingston, Pa. 
A. Šlapelis, Mahanoy City, Pa.
S. Simonavičius, Forest City, Pa. 
J. Kudirka, Pittston, Pa.
Justas Kudirka, Chicago, III.
J. Varaitis, Lųzeme, Pa.
J. Karašauskas, Plymouth, Pa. 
M. Raulickas, Miners Mills, Pa. 
J. Vaičiūnas, Scranton, Pa. 
Svečiai dalyvavo sekanti:

’ Kun. Paukštiš«iš Wilkes Barre, 
Fa., kun. J. Kasakaitis iš Pittston, 
Pa., kun. Inčiura iš Kingston, Pa., 
kun. J. Miliauskas iš Wanamie, 
Pa./kun. J.'Miliauskas iš Duryea. 
Pa., kun. šupšinskas iš Sugar 
Notch, Pa., kuri.’Ežerskis iš Forest 
City, Pa.,-kun. Sinkevičius iš Ply- 
mouth, Pa„ kun. Kundreckas iš; 
Luzerne, Pa., kun. Raštutis, kun. J. 
Kuras iš Scranton, Pa., komp. J. 
(Žilevičius ir ponia V. Žilevičienė iš 
Elizabeth, N. J., ir ponios: Stul- 
gaitienė, Visminienė, Karašauskie- 
jiė, Kudirkienę iųSimonavičienė.

Sveikino seimą:’^kun. Paukštis, 
komp. J. Žilevičius, kun. Kasakai- 
•iis, J. Šaliūnas, ponia Žilevičienė, 
J. Šaučiunas, kun. Inčiura, kun. 
Rinkevičius, kun. Raštutis, kun. 
Šupšinskas, kun. Kundreckas, kun. 
Miliauskas, kun. Kazlauskas, kun. 
■Ežerskis, Ks. Strumskis, Jtf Stul
gaitis.

Sveikino laiškais bei telegramo
mis: Chicagos vargoninkų kuopos 
Valdyba: 1. Daukša, J. Brazaitis, ir 
A. Pocius, kun. J. Bakšys iš Hart
ford, Conn., K Vidikauskas iš Phi- 

■ ladelphi, Pa., J. Brundza iš Brook
lyn, N. Y., M. Zujus, “Garso” re
daktorius, V. Medonis iš Chieago, 
111. (prisiųsdamas savo veikaliukus 
kaip dovaną seimui), L. Vasaitis iš 
Hartford, Conn., aA. Radzevičius iš 
Millburn, N. J., A. Stanšauskas iš 
Neivark, N. J. Taipgi telefonu 
sveikino Chicagoje viešėdami gerb. 
kun. J. Simonaitis, Elizabeth, N. J. 
liet. par. klebonas ir p. Smrtrus.

Rašt. A Visminas, perskaitė pe
reitųjų metų seimo protokolą, kurs 
priimtas be pataisų.

Raportai:

Dvasios vadas kun. J. Kazlaus
kas paaiškino, būk dvasios reika
lai esą geram stovy vargoninkų 
tarpe, nes jokių skundų negavęs 
iš niekur. Raportas priimtas.

Pirm. A. Aleksis raportavo, kad 
dėl tūlų asmeninių svarbių priežas
čių organizacijos labui daug dar
buotis negalėjęs. Raportas priim
tas.

Rašt. A. Visminas taipgi paaiš
kino savo darbuotės stovį, būk mu
zikos leidinių reikale buvo tartasi 
su spauda New Yorke, bet dėl tam 
tūlų priežasčių, šiais metais uždavi
niu neįvykdinta. Raportas priim
tai. Z

Kasierius J. Stulgaitis aiškino, 
jog mažai turėjęs reikalų biznio 
žvilgsniu. Kasoje dabar randasi

fdfa: 
| i rm:l ■ 

$133.00. Iš seimo narių dasidėjo 
$14.00, viso dabar kasoje yra $157. 
Pas senąjį kasierių A. Radzevičių 
dar yra užsilikusių negrąžintų su
moje $233.00. Raportas priimtas.

Svarstymas senų einamųjų rei
kalų. Gvildenta senojo kasieriaus 
užsilikusio ji negrąžinta skola $233. 
Nutarta galutinai dar palaukti iki 
naujų metų. Pareikalavus, jei ne
grąžins iki paskirto laiko, tada val
dyba žiūrės kitų priemonių išrei- 
kalavimui skolos.

Nauji įnešimai ir jų svarstymai

Kun. Inčiura duoda įnešimą, kad 
Varg. Sąjunga varytų toliau pra
dėtąjį darbą išleidime “Giesmy
no” ir tuo reikalu atsišauktų Var- 
goninkų .Sąjungos būsiančioji val
dyba į klebonus reikale paramos, 
tikrindamas, kad klebonai pilnai 
tam prijaustų ir padarytų bažny
čiose kolektas, nes šis reikalas 
svarbuš visiems, kaip kunigams 
klebonams, taip ir vargoninkams. 
Tokiu būdu pagreitintų darbą į- 
vykdinti. Įnešimas priimtas. Tą 
pačią mintį paantrina ir pritaria 
kun. Šupšinskas.

Tam išrinkta dvi komisijos; 
“Giesmyno” leidimo reikalams 
tvarkyti išrinkti: kun. Kasakaitis 
iš Pittston, Pa., kun. J. Miliauskas 
iš Wanamie, Pa., J. Žalnieraitis iš 
Scranton, Pa., J. Kudirka iš Pitts
ton, Pa. ir busimasis centro pirmi
ninkas.

'Komisija leidimui ir tvarkymui 
periodinių giesmių išrinkti: komp. 
Žilevičius iš Elizabeth, N. J., 
Visminas iš Brooklyn, N. Y., 
Strumskis iš Brooklyn, N. Y.

Paskaita.

Komp. Žilevičius, skaitė trumpą 
bet svarbią paskaitą apie liaudies 
dainas, jų vertę ir svarbą mūsų 
tautai, taipgi didelę svarbą ir rei
kalą orgįtrfizuoti rinkimą'dainų iš 
liaudies."' Remiahtife' komp. Žilevi
čiaus pranėšimu kas link svarbu
mo turėti visą istoriją ir medžiagą 
iš laikų vystymosi lietuviškų cho
rų Anlerikoje, Varg. Sąjungos sei
mas nutarė: kreiptis Į visus muzi
kos mylėtojus, kad prisiųstų ar- 
chyvan kas turi rankraščiuose dai
ras parengtas chorams, kurios bu
vo vietinių muzikų bei vargonin- 
kų pagamintos ir liko nespausdin- ■ 
tos, pažymint laiką, metus ir viej 
tą. Tas visas žinias Varg. Sąjun
ga perduos komp. J. Žilevičiui, 
kaip žinių rinkėjui, ir po kopiją 
pasiliks Varg. Sąj. knygyne.

Varg. Sąjungos seimas užgyrė 
komp. J. Žilevičiaus pastangas dai
nų rinkime iš liaudies. Varg. Sąj. 
rems tą darbą ant kiek išgalės. Pa
daryta pertrauka pusei valandos. . 
Seimas nusifotografuoja.

Iš priežasties 1930 m. švenčiamų 
sukaktuvių 500 metų mirties Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto, Varg. Sąj. seimas nutarė 
vykdinti — rengti apskričiuose 
“Dainų Šventes” sudarant iš jų 
jungtinių chorų patriotinius kon
certus. f

Varg. Sąj. seimas ir šį metą taip
gi išreiškė pageidavimą, kad Varg. 
Sąj. nariai stengtųsi tobulinti baž
nytinę muziką, kur aplinkybės pa
vėlina ir klebonai užjaučia, kad į- 
vestų choralą vietoje visokių 
“džiaz.” Jau šiandien einama prie 
to; “džiazas” užsiliko vien pas 
menkos vertės vargoninkus.

Nutarta, kad Varg. Sąj. knygius 
pagamintų — atspaustų Varg. Sąj. 
leidinių katalogą ir knygas skelb
tų, platintų.

Nutarta, kad būsiančioji Varg. 
Sąj. valdyba pasistengtų sueiti į 
artimesnius ryšius su vakarų vai*-' 
goninkų kuopomis. Seimas svars
tęs nekuriu muzikos mėgėjų kopi
javimą dainų, darant skriaudą 
kompozitariams ir muzikos kurinių 
leidėjams, griežtai užprotestavo už 
kopijavimą muzikos kurinių, 
ri4 yris ’iš.spauadinti.

Ks. Strumskis įneša skundą 
prieš du Varg. Sąj. narius, įrody- Į 
damas netoleranciją palaikymui Į 
tokių narių Varg. Sąjungoje, kurie j

A.
Ks.

•»

Dvasios vadu — kun. J. Kaz
lauskas iš Waterbury, Conn.

Pirm. A. Aleksis iš Waterbury, 
Conn.

Vice-pirm. K. Žalnieraitis iš 
Scranton, Pa.

Rašt. J. Kudirka iš Pittston, Pa.
Kasierium J. Stulgaitis iš Wilkes 

Barre, Pa.
Knygium S. Simonavičius iš Fo

rest City, Pa.
Seimas kitą metą įvyks Mahanoy 

City, Pa.
Išreikšta, padėka ponioms už 

gražų gėlių bukietą ir mandagų 
patarnavimą laike užkandžių — 
poniai Stulgaitienei, Karašauskie- 
nei ir Kudirkienei.

Dvasios vadas atkalba maldą ir 
visi užgieda Lietuvos Himną. Sei
mas užsibaigė 7 vai. vakare.

Poseiminė Vakarienė.

Gerb. J. Stulgaitis, J. Kudirka ir 
J. Šaučiūnas kviečia visus į ban- 
kietą—vakarienę j Fox Hill Coun- 
try Club salę. Vakarienė prasidė
jo apie 9 vai. vakare. Ponas J. 
Šaučiūnas, atidaręs vakarienės 
programą, pakvietė vietos kleboną 
kun. Paukštį atkalbėti maldą. To- 
liaus pristatę advokatą J. Lopatto 
kaip toastmasterį. Laike vakarie
nės buvo daug kalbų ir linkėjimų 
suteikta Varg. Sąjungai, o ypač 
Wilkes Barre, Pa. apylinkės vargo- 
ninkų kuopelei už puikų ir malonų

Seimo vedėjas — A. Aleksis 
Seimo rašt. -

k /
- A. Visminas

DIDŽIAUSIA DOVANA
%

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

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

nas, Liaudies Namai, “žvaig
ždutės’’ Administracija.

PAŠALINA INKSTŲ IR PŪSLĖS 
SUERZINIMĄ

Tie, kuriuos vargina inkstai ar pūslė, 
turėtų pasimokinti iš p. Geo. Ix-avitt, 
Sublet, Kansas, patyrimų. Jis sako: 
"Mano inkstai vargino mane. Aš turė
jau skausmų nugaroje, buvau nervuo- 
tas, silpnas ir menkos sveikatos. Aš ė- 
miau Nuga-Tone ir <labar esu stiprus ir 
sveikas.” Nuga-Tone greitai pašalina 
panašių padėt, kadangi jie pašalina vi
sus nuodus, kurie erzina ir kankina 
žmones.

Nuga-Tone atliko pastebėtinų darbų 
per 40 metų. Jie yru puikus senesniems 
žmonėms, kurie yra Silpni, arba ir jau
nesniems žmonėms, kurių gyvingoji spė
ka ir energija išnyko. Nuga-Tone*pada
ro riebų, raudonų kraujų ir suteikia 
naujų spėkų ir jėgų nervams, musku
lams ir gyvingiesiems organams ir pa
gerina abelnų sveikatų. Jus galite pirk
ti Nuga-Tone kur tik vaistai yra parda
vinėjami, arba vertelga užsakys dėl jus 
iš urmo sandėlio. •

MUZIKŲ ŽINIAI
Jau išėjo iš spaudos gerb. V. X. 

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie
čiami susipažinti.

Galima gauti pas autorių: 12239 
So. Emerald Avė., Chicago, III.

Ex. V. D.
~ ..... - ------------------------- —r

VARGONININKAS
paieško vietos. Atsišaukite “Darbinin
ko” Admlnlstracijon. (S.-8)

--------------- —--------------------------------------
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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 sulaukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungų ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietifviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“'MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: - ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustfuotą didelę knygą “MŪSŲ VTLNTŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų • knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.
I



PADĖKA

net po kelis tūkstančius, 
po kumštynių gerai balia-

Rusijos skola yra $187,729,750, 
ir su ja jokio sutikimo nepadaryta.

F. L. I. S.

Akrone: - Jam ■ jau ‘pranešta, kad 
gali tapti Suv. Valstijų piliečiu, 
kad jis gali vartoti i liudininkus 
dviejose vietose, ir kad gali paduo
ti prašyta ą antrų popierų.

Hambnrg-American line
209 Tremont St., Boston, Mass.

VESTUVĖS
P-nas Kazimieras Supranavieius, 

2 Appion Place, E. Boston, Mass. 
su panele Agota Burdulyte, 8 Lin- 
coln Park, So. Boston. Šliūbą da
vė kun. Virmauskis rugsėjo 29 d., 
1 P. M. šv. Petro bažnyieoj.

Kitas’šliūbas sekė. Buvo tai šliu
pas panelės Bronislavos Šalandze- 
vičiutės, 605 5-th St. su p. Juozapu 
Miliausku, 1362 Columbus Avė., 
Roxbury. Laike šliūbo apeigų gie
dojo panelė Karbauskaitė.

Vakare 6 vai. priėmė moterystės 
Sakramentą Marijona Kymantaitė, 
468 8-th St., So. Boston, Mass. su 
Elliott R. Webber. Kun. Virmaus
kis sušliūbavo ir šią porelę.

AUTOMOBILIS SUŽEIDĖ 
JANKŲ

Pirmadienio rytą, važiuojant į 
darbą prie Broadway Tunnel au
tomobilis užgavo nutrenkdamas 
ant šalygatvio vietos darbuotoją 
LDS. 1-mos kuopos veiklų narį Do
mininką Jankų. Automobilistas 
jį nuvežė pas Dr. Jakimavičių.

Rep

Pinigus persinnčlam greitai ir 
lemomis retomis.

Dėl sugrįžimo leidimų Ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

klotas
Laidojo vietos/grabo^

kolegijos tari - trurųpatnius 
ii^ir kreditas duotas tiems,

X ---------r—i .
RADO IŠ NAKTIES NEGYVĄ 

LIETUVĮ
Juozas Mačiulaitia, gyvenęs po 

num. 376 W. Second St. iš šešta
dienio į sekmadienį naktį atsigulęs 
daugiau nekėlė. $mona ryto me
tę savo vyrą rado jau sustingusį. 
Pasa*kojama, kad iš vakari 
pusėtinai įkaušęs. Mirė si 
52 metų.

Liko žmona ir duktė. Pal! 
antradienį, 
rius P. Akunevičius.

FEDERALIAI IR VALSTIJŲ 
“SAUSIEJI” ĮSTATYMAI

Klausimas: Gyvenu valstijoj kur 
nėr vietinio prohibieijos įstatymo. 
Ar galite pranešti ar mus liečia fe- 
deralis Įstatymas ar ne?

N. B., Cumberland, Md.

Atsakymas; Yra penkios valsti
jos kurios neturi prohibieijos įsta
tymų, New Yorkas, Nevada, Mary- 
lapd, Wisconsin ir Montana* bet 
federalis . Įstatymas apima visas 
valstijas. Tas reiškia; kad kurie 
peržengia federalį įstatymą turi 
būti baudžiami federaliutae teis
muose, o ne valstijų teismuose.

bažnyčios, Kalvarijos kapuose.
Velionė kilusi iš Totoriškių kai

mo, Pabalskio par., Ukmergės ap
skrities.

Laidotuvėms patarnavo vietos 
graborius p. P. Akunevičius.

Tvarkdarė — Ona L _
1512 Columbia Rd., So. 

Draugija savo apsirinktai 
kas antrą utarninką t 
mėnesio, 7:30 vai.' vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krel 
Us pas protokolų raitin 
laišku ar telefonu.

ŠV. PETRO IR POVILO DR-JOS 
NARIŲ DOMEI

Šiuomi pranešu, kad Šv. Petro 
ir Povilo Draugijos bertaininis su
sirinkimas įvyks spalių 6 d. 2 vai. 
po pietų, pobažnytinėj salėj ant 
Penktos gatvės.

Prašau tą gerai atminti, kad su
sirinkimas įvyks ne ten kur vi
suomet, o po bažnyčia.

Šis susirinkimas svarbus kiek
vienam nariui, nes bus nominaci
ja valdybos sekantiems 1930 me
tams.

Tad visi nariai ateikite ir pa
duokite tinkamus kandidatus į 
valdybą, nes draugijos gyvavimas 
priklauso nuo valdybos.

Primenu, kad virš minėta drau
gija paskelbė naujų narių vajų, 
kuris tęsis iki metinio susirinkimo 
ir- nauji nariai yra priimami se
kančiomis sąlygomis: jauni vyrai 
nuo 18 iki 25 metų priimami be 
stojimo ir nuo 25 iki 45 metų už 
pusę įstojimo.

Tad kiekvienas ateidamas į su
sirinkimą atsiveskite nors po vie
ną naują narį, o tas tai labai leng- 
x ai galima padaryti, tik reikia pa
sišventimo ir noro.v

Prot. Rast. A. P. Neviera

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

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

Prot. Rast — Ona Šiaulienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Masė 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rašt — Bronislava CSftnieO^ 
29GonldSt, W. Roibury, Mma 

Iždininkė — Ona Staniulintė,
105 W. 6th St, S. Boston, Muą 

___ — Ona Mizgirdienė,

.. .............. ..  <’> ..... »«■"■■■■*■■.... .......... .
AP VAIKŠČIOS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS ŠV. METŲ 
JUBILIEJŲ >

Kunigai šv. Petro bažnyčioj sek
madieny pranešė, kad mūsų para
pijoj gavimui jubiliejinių atlaidą 
darys bažnyčių lankymus procesi
jomis. Vaikams ir mergaitėms ju
biliejinės procesijos jau' atsibuvo. 
Moterims procesija bus spąlių 6 
d., kitą savaitę vyrams, trečią — 
merginoms, paskutinę—vaikinams.

Prieš kiekvieną bažnyčių lanky
mą in corpore atsibus rekolekci
jos. Popiežius ragina katalikus 
prie apsimąstymo per šį šv. me
tą, ir ypatingai per jo iškilmin
gus apvaikščiojimus.

Kad lengviau būtų atlikti jubi
liejinę išpažintį ir atgailoti per re
kolekcijas kun. Valaitis sakys mal
dininkams pamokslus. Parapijas 
moterims rekolekcijos prasidės 
spalių 3 d. 7:30, šv. Teresės die
noje.

Parapijos moterų jubiliejinių re- 
kolekcijii tvarka: pradžia ketver- 
go vakare; rekolekcijtj pamaldos 
pėtnyčios- vakare, subatos ryte, 9 
vai. ir vakare 7 :30 ir nedėlios ry
to 9 ;30. Išpažintys subatoj 2:30 
P. M., 7 :30 P. M. ’ Bažnyčių lan-( 
kymas nedėlioi po mišparų.

ROŽANCAVA PRASIDEDA ‘ 
SPALIUI DIENĄ

■Katalikų bažnyčiose per tą Ma
rijos ir Juozapo garbei mėnesį yra 
kalbama Rožančius laike mišių ar
ba prieš palaiminimą su Švenčiau
siu. Geri katalikai negalėdami a- 
teiti į bažnyčią atkalba rožančių 
namuose prie šeimyninio altorėlio. 
Tiesa sakant, katalikui nereikėtų 
apleisti kalbėti rožančiaus nei vie
nos dienas per metus. Lengva, 
graži malda yra rožančius. Kal
bėkime jį kasdien, ypač spalių mė
nesy.

SUNB^Y&CfioCL pO?
SIDĖJO

Sekmadieny, 2 vai. po pietų mo
kytojų ir mokinių susirinko daug. 
Mat kunigai nuo seniai skelbia ka- 
tekizavimo svarbą ir prašinėją kad 
patys mokyčiausi ir geriausi kata
likai ateitų pamokyti vaikus kri
kščioniško mokslo ir tuomi pasitar
nautų savo brangiai religijai.

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO

7 NU OŠ. PREFERED ŠĖKUS 
dėl

Holliston Trap Rock Co., Ine. 
Dėl platesnių informacijų kreipki

tės pas
PANELĖ M. A. P0WER

Care of General Mtnagement Corp., 

185 Devonshire St., Boston’e 
-ifei/LifcftrS'TBa 

, Gyvenimu 17Č6-M.

PARSIDUODA
DUONKEPYKLA. Biznis gerai iš
dirbtas. Lietuvių apgyventa.Kreip- 
kitės: 242 Elm St., Cambridge, 
Mass. (R-27)

NATŪRALIZACIJOS LIUDI
NINKAI

Klausimas: Kiek laiko atgal pra
šiau antrų popierų Clėvelande. Tuo 
laiku man pasakė, kad aš negaliu 
tapti Suv. Valstijų piliečiu todėl, 
kad neturėjau dviejų liudininkų, 
kurie galėjo prisiegti, kad aš gyvi
nau Clevelande ir Akrone (prieš 
išvykstant į Clevėlandą). Turejdu 
du draugu, kurie galėjo prisiegti 
apie išbuvimą arba>; apsigyvenimą 
Akrone, bet man pareiškė, kad jie 
turėjo prisiegti prie išbuvimo dvie
jose vietose, Clevelande; ir Akrone. 
Nelabai seniai gavau laišką nuo

Pradės kumščiuotis.
Sužinojęs iš managerio Buckley, 

kad jis turėsiąs trejas kumštynes. 
Spalių 7 d. kumščiuosis netolima
me miestuke 6 roundus, spalių 18 
d. New Yorke ir spalių 25 d. Bos
tone. Savo oponentų dar nežinąs.

Rep.

Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

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

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchester
Tel. So. Boston 1348-W.

Stf fubnace ir pečius 
'e TAISOME.

k o Kalbame ir Liet»vWf<

SV. JONO EV. BL. PASALF 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th S t, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R. , y >

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

Prot Raštininkas — Jonas Gllnedęll*. . < 
5 Thomas Park, So. Boston, Masą

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, t A 
364 Broadvvay, So. BostoD, Magia ..„.A 

Iždininkas — Andriejus Nandžlunaą
885 E. Broadvvay, So. Boston, Masą ' • 

Maršalka — Jonas Zalkis,
7 AVlnfield St, So. Boston, Mąsš.

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

GERA PROGA ..
Pirkt įvairenybių krautuvu prMabi 
«telę dirbtuvę. Oras pntgyvenln 
Taipgi sujungta du kambariai. JtM 
ptjrt. Kreipkis: 2 HMI
Masą ’ (S.-

VIZOS AMERIKOS PILIEČIŲ 
VAIKAMS

Klausimas: Nesenai tapau Suv. 
Valstijų piliečiu ir noriu parsi
traukti savo šeimyną į šią šalį. Šei
myna susideda iš žmonos ir dvie
jų vaikų — 17 ir 23 metų senumo. 
Abudu gimę Vokietijoj. - Ką turiu 
daryti?

E. E. K., Yonkers, N. Y.
Atsakymas: Gali paduoti prašy

mą dėl žmonos ir jaunesnio sūnaus. 
Tavo vyriausias sūnus negali pra
šyti nekvotinės vizos ir neturi pir
menybės kvotoje, nes jau sulaukė 
21 metų. Jis turės laukti pakol 
galės išgauti regulerišką immigra^ 
cijos vizą Vokietijos kvotoje.

PARSIDUODA
Geras, mažai vartotas, dining rootn se
tas. Kreipkitės: 671 E. Second St., So. 
Boston.ATSIDARĖ VAKARINĖS 

MOKYKLOS
Pirmadieny, rūgs. 30 d. Bostone 

ii priemiesčiuose atsidarė vakari
nės mokyklos.

So. Bostone Bigclotv vakarinėje 
mokykloje, Lincoln mokykloje bus 
pamokos pirmadieniais, antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 7:30 
iki 9:30 vai. vakare. Bus moko
ma anglų kalbos ir rašto, piliety
bės ir įvairių darbelių.

Pamokos dovanai visiems Bos
tono gyventojams.

~ .flfttakymas: Kuomet Tamsta pin-. 
mu 4ykiu. prašiai! pilĮetysta^ duo
tus lųformąęijoe buvo* teisingos, 
bet šių. mėtų liepos 1 d. naujas; į- 
Statytaas pradėjo veikti, ir tas Įsta
tymas permaino regųlacijas apie 
Rūdininkus it gyvenimo vietą. Da
bar, kuris nori tapti-Suvų.-^Valstijų 
piliečiu gali vartoti dviejus' liūdi- 
nmkus kiekvienoje vietoje kur gy
veno per reikalautą penkių metų 
laiką- prieš -pąduodant pilietystės 
prašymą. Tos vietps gali būti į- 
v a iriose” valstijose arba tik įvai
riuose miestuose vienoje valstijoje. 
Liūdininkai turi prisiegti asmeniš
kai arba afideivitais. Tik dvieji 
liūdininkai, kurie prisiekia toje 
vietoje kur aplikantas prašo pile- 
tystės, turi vykti asmeniškai. Jie 
turi eiti su aplikantu asmeniškai, 
kuomet jis pašauktas ptrifiam ir 
antram išklausymui.

Dabar gali prašyti antrų popie
rų ir turėsi turėti du liūdininku 
Akrone ir du Clevelande. ,

Šv. Vincento Draugijos 
Brighton, Mass.
Vice-pirmininkei

P-lei Zofijai E. Strokiūtei.
Katalikų Veikimo Centro Vy

riausioji Valdyba maloniai dėkoja 
Šv. Vincento Vyrų ir Moterų Drau
gijai ir Tamstai už prisiųstus du 
šimtu dvidešimts penkis (225) li
tus nukentėjusiems nuo nederliaus 
Šiaurės Lietuvoje šelpti.

Pinigai įteikti Šv. Vincento a 
Paulo Draugijos Centro Valdybai 
atiduoti reikalaujantiems pašal
pos. I

Pirmininkas Ant. Tumėnas, 
Sekretorius K. P. Kuraitis.

VIEŠA PADĖKA
Visiems, kurie kuom nors patar

navo laidotuvėse mano vyro Ado
mo Šajefkos, tariu nuoširdžiai a- 
čiū. Pirmiausia tariu nuoširdų 
ačiū gerb. kleb. kun. F. Virmaus- 
kui ir kun. Norbutui ir Cam
bridge’io kleb. kun. F. Juškaičiui 
už patarnavimą namuose, bažny
čioje ir kapinėse. Taipgi ačiū 
seselei, švogeriui ir visai Matukų 
šeimynai už suteikimą kambarių 
dėl surengimo paskutinių pietų ir 
prisidėjimą su dideliu darbu. Ačiū 
už pagaminimą valgių ir patar
navimą prie stalų p. p. B. M. P. 
lebikąms, V. Kisieliem, O. Sipie- 
nei, Niutramienei ir J. Kasparavi
čienei. Ųž patarnavimą automo
biliais ačiū M. Kisieliui, J. ir A. 
Kazmauskams, A. F. Kneižiui ir J. 
Matukui.

Ačiū p. Pr. Trinkai, ir jo mo- 
terei už patarnavimą mūsų a, a. 
tėveliui iš dirbtuvės nuvežimą li
goninėn ir visą laiką jo gelbėjimui 
ir už surinkimą didelę auką dirb
tuvėje. Ačiuoja ir a. a. Adomo 
draugams dirbtuvėje.

Taipgi tariame nuoširdų ačiū 
visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kurie taip skaitlingai, draugo, kuris irgi pereitais pen- 
lankėsi per visą laiką, dienoms ir kiais metais gyveno'Clejvelande ir 
naktimis ir ant kapinių. Jeigu ku
rie kuomi nors patamavot, o ne
priminiau vardo, malonėkite at
leisti.

Dabar tariu nuoširdų ačiū gra- 
boriui D. A. Zaletskui ir jo žmo
nai už gerą patarnavimą ir už su
raminimą. Be to, kur tik reikėjo, 
ten mane nuvežė. Reikale, pata
riu visiems jo šauktis.

' Velionio moteris Karolina
Dukrelė Stanislava

L. S-, New York City.
Atsakymas: Asmuo užregistruo

tas-kvotos sąraše nęgąli. gauti sve- 
čio vizos. Kvotos vizos aplikacija 
pareiškia norą apsigyventi nuoja- 
tai Jungt. Valstijose, o svečio vi
zos aplikacija pareiškia’tik aplan
kyti laikinai. Daug konsulų ne
duoda svečio vizos asmeniui, kuris 
užregistruotas kvotos surašė, nes 
tiki, kad toki ateiviai negrįš į sa
vo šalį kuomet jų Laikas išsibaigs. 
Yra .afsi|.jkimų,ikuomet7svečio vi
zos . 4į§dftmĄsL.tok<gms atei- 
4itans, bet jų vardai nifimti nuo 
kvotos sąrašo. Jeigu tavo brolis 
riuvyks pas konsulą ir jam galės 
darodyti, kad motina) ištikro serga, 
konsulas gal jam išduos svečio vi
zą. Bet brolio vardas bus nuim
tas nuo kvotos sąrašo’ ir jeigu jis 
vėl prašys immigraeijos vizos tai 
turės vėl išnaujo laukti.

EUROPOS ŠALIŲ SKOLOS
Klausimas: Dabar, kuomet Fran- 

cija pasižadėjo užmokėti savo sko
las Sųv. Valstijoms, ar galite pra
nešti kitų Europos šalių skolas ?

J. K., New York City
Atsakymas: Jeigu Kongresas už- 

girs Francijos paskolos užmokėji
mą tai bus keturioliktąs sutikimas 
užmokėti skrflas Suv. Valstijoms. 
IŠ viso tos šalys pasižadėjo užmo
kėti $22,163,869,933.10, kuris in- 
ima nuošimtį iš $10,621,000,000. 
Mokėjimas tęsis per 62 metus. In- 
imant nuošimčius skolos yra:
Did. Britanijos.......$11,105,965,000
Francijos .....   6,847,674,000
Italijos ..........  2,407,677,500
Belgijos ...-............  ’ 727,830,500
Lenkijos..............  435,687.550
Čekoslovakijos.... . 312,811,433
Jugoslavijos ........ 95,177,635
Lietuvos....... .......  14,531,940
Latvijos................... 13,958,635
Finlandijos ........... 21,695,055
Vengrijos .. . .......... 4,693,240

A- kitos.

ŠVENTO PZTBOIB POVO® 4 
DEJOS VALDYBA

Plrmftilnkaa — Anunu Navikaa, -Jk-
702 E. Fitth St, So. Bortoų, Mase. 

Vicė-Pirmininkas—Jackevlčlua,
92 Savpyer Ava, Dorchester, Ma^l L" « 

Prot Raitininkas — Albinas Nevieta, ' ’ ? 
. 948 E. Broadway, So. Boston, Masą . ■ 
Fin. Raitininkas — Juozas GusevMląą •

27 Tampa St, Mattapan, Mass.-■! ?
Iidlninkas — Vincas KalHlus, 1 " -

67 G -Street South Boston, Maso. * , « j 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, ų j

492 a Seventb St, So. Boston* Jf 
Draugijos susirinkimai būna kas 

mą nedSldlenĮ kiekvieno mėnes 
vaL po pietų, parapijos salėj, 
E. Seventh St, So. Boston* Mi

IMMIGRANTAI IR SVEČIAI
Klausimas: Mano brolis užregis

truotas kvotos sąraše Lenkijoj. 
Man praneša, kad gal jam prisieis 
laukti kelis metus prieš išgavimą 
immigraeijos vizos. Kadangi, mū
sų motina šioje salyje, ir dabar la
bai serga jis nori atvykti į Suv. 
Valstijas kaip tik greit gali, jeigu 
negali atvažiuoti kaipo immigran- 
tas ar jis gali.ariykti kaipo sve
čias?

•c* > 4^
r

L. R. K. SALDŽIAUSIOS 8IBD/'l 

V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS ^'.4 
VALDYBA ’V ■;

Iždininkas Juonį CRtrnii.

---------------------------------------------------------------- ■

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS J 
VALDYBO SANTRASAI'

'i
Pirmininkas — Mot VersIackaA

694 E. Fitth St, So. Boston./Maar 
Vice-Pirmininkas — Povilas Rdka,

125 Bowėu S t, South Boston, Masa. f 'į 
Prot Raštininkas — Ant Macejunaą ; q

450 E. 7th St, So. Boston, Maaa 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikto - r>

109 Bowen St, South Boston, Maaa 1 ‘*5 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H 8treet South Boston, Man '?> ' 
Tvarkdaris — Kazys Mlkallonls,

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mana /J 
Draugija laiko savo susirinkimus kai ūž 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesi® 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. 
Ateidami susirinkiman prašome ai- A 

. sivesti naujų narių prirašyti prf® 
musų draugijos.

<ew Yflrk Statė Collere of Agri- 
ciiltt rjij Oornell Universitete, Itha- 
ca,' York, turi dviejų metų 
kursą. Galima gauti visas reikalin
gas informacijas rašant sekreto
riui, College of Agricūlture, -Corn- 
ell University, Ithaca, N. Y. \

I f. > -
' \anados gyventojai

: Ar, galite pranešti 
kiek gyventojų turi Kanada?

L. S., Detroit, Miteli.
Atsakymas: Birželio 1 d., 1929 

m. Kanada turėjo net 9,796,000 gy
ventojų sulig valdžios Statistikų 
Biuros. Paskutinis oficial iškas cen
zas imtas 1921 m., ir nuo to laiko 
prieauglis yra 1,000,000.

Mes žemiau pasirašę Perlojos 
bažnyčios statymo komitetas visų 
parapijonų vardu turime garbės 
pranešti, kad esame gavę aukas, 
surinktas JONO CIUNIO iš South 
Boston; širdingai dėkojame šių 
draugijų nariams, visems mūsų 
Bažnyčios rėmėjams ir geriems au
kotojams, būtent:
Saldžiausios Širdies Dr-jai... $17.40
Šv. Jono Evangelisto Dr-jai 13.90 
Šv. Petro ir Povilo Dr-jai...  11.10
Lietuvos Dukterų Draugijai 9.30 
D. L. K. Kęstučio Dr-jai...  24.12
Per namus surinktiems..... 29.75
Ciunis Jonas iš So. Boston --------

surinko viso _________ $105.57
Visų gerų aukotojų ir rėmėjų 

vardai yra bažnyčios archyve lai
komi. Kad per amžius jų vardai 
skambėtų ir visiems ge^ą ir duos- 
nią širdį garsintų, kad netik mes, 
bet ir mūsų vaikų vaikai per am
žius savo geradarius maldomis pri
mintų, už juos pasimelstų.

Ačiū Amerikos lietuviams, gerų 
širdžių katalikams šį pavasarį ža
dame baigti iš lauko bažnyčios mū
ro sienas statyti, bet vidurys tu
ščias, n|eko nėra, nes trūksta lėšų; 
gal dar rasis vienas, kitas gerada
ry®, geras, duosnus katalikas, tu
ris paaukos kelis centus, nes mes 
be Amerikiečių pagalbos ir tinka
mos paramos, patys savo silpnomis 
jėgomis negalim savo bažnytėlės 
baigti.

Širdingai dėkodami Jonui (Riti
niui kaipo aukų rinkėjai ir visoths 
draugijoms bei pavjenlms astae- 
niĮnįkąipo ąplcų davėjams. , 

■ i. su'pagarbi,
Komiteto pirmininkas — 
• ..., Kun. ?. Cibulskis,

. - Perlojos Klebonai

ANT RENDOS
SO. BOSTONE—2 gražūs švie

sūs fumished kambariai su šiluma. 
Yra privštiška maudynė, gazas ir 
elektra. Taipogi vieta dėl karo. 
Arti L St. maudynių. Kreipkitės: 
607 E. 7th St., So. Boston' (3.-1)

Pirmininkas — V; T. Savickas,
427 E. Seventh S t, So. Boston, MaAr ’Pį 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiunaą 4
885 Broadvvay, So. Bostoru-Maas. __ 

Prot Raštininkas — V. Tamoliunas /gsl

40 Marine Rd., So.\Boston, Mass .? ,VS 
Fin. Raštininkas — J.. Kazlauskai ' "'''t?

44 Glendale St, Dorchester, 
Kasierlus — P. Kleponis, ■>

266 Bolton St., So. Boston, Masu. ., 
Tvarkdaris — J. Leščinskas, -j

141 Bovven St., So. Boston, Masi. ' 
Draugiją laiko susirinkimus kas ant ’ 

ta panedėll kiekvieno mėnesio 7:8C- 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainė -.7^ 

Flfth St, So. Boston, Mass. . •' gįfl
----------------------------------------- ;---------------------- --

Iš IR J

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas Ir 
patarnavimas visose klesoso 

Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
E New Yorko Į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
Įeigų taksų) 3-čia klesa.

PADĖKA

DVIEJŲ METŲ AGRIKULTŪ- 
iOf KURSAI KOLBGŽJOŠB

. Klauiimas: Suprantu, icad imki 
keturis-m etos užbaigti kursų agri- 

j. kolegijoje Ėinąį* 
yri vasariniai kursai iš kelių mv»i- 
ęių kas met bet ar yra dar trum
pesni kurasi?

A C., White Plains, N. J.!

rsSjo 22 d vaUošę labai su- 
igaj tarnuose, 133 
ostaųe. NatfU bmaM^yeš-( 
Djmnėm Rugsėjo 26 d. datai 
dama pasimirė Būk iųr^u- 
ųjo uždegimą, papta lifttan- 
ryrą Ąųtanų Ir dvĮ dukteris: 

10 mefų ir PrancMą '7 me
tų. Elena bųvo’dota<ųioteriš ir 

Džiaugiasi, kad turėta gero kaarkteriaus. Mirė aprūpinta 
------ metų 

pasipraktikuoti su geriausiais šios'amžiaus.
šalies kumštininkais. 1 Jaučiasi ’ Laidojimas Įvyko rugsėjo 29, 2 
daug ko pramokęs. Matęs Sharkey vai. po pietų iš lietuvių šv. Petro 
kumštynes. Jo padarytas “knock 
outas” padaręs į visus nepapras
tą įspūdį.

Daugelis Ųetuvių “betinę” už 
Sharkey ir laimėję dideles sumas 
pinigų 
Užtai, 
voję.

92 Broadvay, South Boiton

a—

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

Vice-Pirmininkas — J. Markelionla _ 
140 Bowen St., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — P. Miltus, 
447 E. Seventh S t, So. Boston, Maa^

Fin. Raštininkas — M. šeikis, 
364 W. Broadway, So. Boston, Mass | '5

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

Maršalka — J. Zalkis, •*.»
7 Winfield St, So. Boston, Maas

Draugija laiko susirinkimus, kas 
ta nedėldienį kiekvteno mėnesio, pe; 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, Tth St, South Boston, Mas&

................................ ..4 . ——y—r—p

. SUGRĮŽO VINCĄ M .
Penktadienio taktĮ į Bostoną 

iš New Yorko sugrįžo Juozas Vin
cą. Labai puikiai atrodo.. Ap- 
rudęs nuo saulės ir gerai-nuiitre- 
įiiravęs. ] 
puikios progos Sharkey kempėje1

• 1 z." ’ •

M* n ii .rpy; * * £ •'TA .Vi—, i w ■* ■.



v

,'r.

^'SX-

2 ; J

x

K

na-

už

4 '

• V

1S

BAUDŽIAVOS LIEKANOS 
X LENKIJOJ TEBĖRA

> 5UtĄLĮfT3
6 jjg A Į O g 5 -

toį.

’’ -.<•

įjf- 
, *

r&. f-.’ ’ :

Y
to

E. V. WARABOW
- (WrobII*u«kM) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. * ■ 
TeLNorvrood 1508

MONTELLO OYFICT
104 Aaee Street • 

r, 'Ttitfibot* Brockton 1844a

DR. A.COHAN7
. Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

i.

LieinvišGriEibofius

P, J, AlfUNEVICIUS
258 Broadway, S6. Boston 

.. Telephone So. '■ "Bdsitaa 4488 ''
Mirus Šeimynos narini, likusiems 
nažlaičiąms arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
lajdotuvee aprupinn gerai ir ne- 
branįljiL^

ww> iš spaudos!
• ’ 'Artisto ’ 

STASIO PILKOS - 
liauja Knyga

JAUNA KŪRYBA”

Geru tfivynalnte privalo
turėti Lietuvos mleetn fen-

Juos galinasuslpaiiotL
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąslu-
rinyje, Hvlso yra 40 lenkiu.

XI METAI

U

KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- 
rinės pabiros.
m e

Leidžia Kare

lengvai pastebima ne- jinės traukiasi, bet ?e<nė pup žvaigždė,-kuri dėl sa- žvaigždės. ; ’fbuvimo vietos šiaurine ir tJi pati reikalin-
L ’Ononėms žvaigždė, įjtįę a^Mus buvo jiems w>8 ?f£matnillkįtu, kartais ir dabar Lukei nusižudydamąs ^ pasikliauti galima. Ši- žvaigždės • dėka nakties 

L lengta susiorientuoti i vietose, kur visa pla- ■įapylinkė vienoda, be žino- pažymijiių arba nežino- : vieta, sakysime, jūra, 'Jaukiai . ir tt. suradus žvaigždę, .- nesunku piėtusy rytus bei Kol nebuvo tobu-
Įegnių įrankių išrasta, šiau- ė žvaigždė keliautojams o tikras vadovas. Tačiaii da. Patyrę jūros ke- įutojai kartais kraipydavo as nesurasdami priežas- kaip jie galėjo taip toli p tikro kelio nukrypti- As- noinamš pradėjus y šitą p'reikalingą žvaigždę ste- i, patirta, kad ji nėra pa- Ties šiauriniu žemės |ium ji buvo tik didžiųjų jrafijos atradimu metu. Riešingai, anuomet, kai dar 

turėta tiksliū įrankių, nebuvę įmanomos tolimos bnės ir . vargu bau Kebas būtii Ameriką sura- 
j Vėliau- šiaurinė žvaigž- pradėjo iiūo poliauš is į vakartis ir kas me- c Vienodu “ tikslumu ėsi. ; "Dabar ji yra nuo 56’• ’ nusitraukusi vieną ; Kas kartas ji vis is ir po 2102 metų vi- £dings ir nesimatys 26,-

užsakė grabą ir kai grabas buvo gatavas jis atsigulė į jį ir paleido’sau kulką į krūtį nę. Bet Lukei nuo žaizdoj? nemirė. Kasmet pirmo save pasikėsinimo nusižudyti sukaktuvių dieną Lukči šaudėsi, bet vis likdavo gyvas. Bet galą gale nenorėdamas eiti prieš likimąmustojo šalį- dytiš. Šiomis dienomis jis mirė naturale mirtimi. Sūnus padėjo tėvo kūną į grabą, kuris jau 16 metą jo laukė. “R-tas?

tu.?-- ja

v.' -rn:4&*tininkų rūmai Kaune Laisvės alėja nr. 3, kaip žinoma, yra jau pabaigti statyti, ;^abar belieką.pabaig- ti rengimo darbai.< Požemis, I, II, • III aukštai pąbgįgtida*bar pradeda jau ėifizęengįmo 1 darbai *IV irs V aukštuose.Apie 'pastogę dar nė nesvą-
..... . --to. -.'v-.' .ūaT:jojama.Požemy' yra centralinio apšildymo katilai ir gausiai lankoma ateitininkų valgykla. Į aukštas iš gatvės pusės užimtas krautuvių (ko- peratyvas “Ateitis;” auto- mobilių, motociklų, dviračių

- • ___ !

v*

*-*■*= 11

stt pAveikslaiS' 
rimtų ir juokingų pasi 
mų, dainelių,^deklemaci-
■ \ < į \ ' • • . .

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
I persiuntimą prisiųskit 

zpašto ženklelį.
'DARBININKAS” 

B’way, So. Boston, Mass.

Nesenai Lenkijoj Rzeszo- vo apygardos teismas nagrinėjo turtingiausio Lenkijos žmogaus, Lancutos pilies sa- vininko grovo Alfredo Po- tockio byią.' Potoekis buvo kaltinamas sumušime valstiečio Kuzniaro, kurs buvo sugautas nušovęs grovo miške kiškį. Kuzniaras atvyko

žengėlius jiems pątiems pra- šanį. ir tikslu juos pamokyti. Tačiau teismas į magnato paaiškinimus neatsižvelgė ir nubaudė. Potoekį 7 paroms arešto arba 70,000 zlotą pabaudos. Potoekis plačiai žinomas lenkų dvarininkas ir neseniai jo pily lankėsi Lenkijos prezidentas Moseickis.
“Diena”

lietuvių 
jiems 

GRAŽIAUSI VAIKŲ.
LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
». -y .-aeriklių tosport”; fūbų siuvimo b-vė “Naujiena” ir Butauto Kirpykla), iš kiemo pusės susi-! spietusios ^ateitininkų įstaigos “ŽSffijtfp.” “Ateities” ir“X, Vjudiiutės” administracijos, Moksl. Ateit. Cem 

tas Valdybą,"’ Ateit. Pejlerac. Khygynas, Ateit.-Federa^- jos Generalinis Sekretorids ir Ateitininkų Darbo Biu- ras» toVisa ?ĮI ir dalį III
■ 'to -.*«.** - S“ X- -• *- y*aukšto užima salė, kurt yra didžiausia^aune. II aukšte yra dar , rūmų kontora. III aukšte yra kambariai numatyti įvairiems organizacijos reikalams, kaip Imy- gynui, skaityklai, redaktorių kabinetams, ateitininkų studentų korporacijų ir klubų biurams ir tp. Šiuose visuose kambariuose dabar gyvena studentai ateitininkai.IV ir V aukštai skirti studentų bendrabučiui, ir jau pradedama ruošti. Tačiau čia tenka susidurti su be galo sunkia finansine būkle ir darbas reikiamu spartumu negali eiti.. Bet ligi rudens namų administracija turi vftties susilaukti iš gerb. katalikų visuomenės gausesnės paramos' ir' darbas eis sparčiau, sieksime tikslo galo. Juk iš aiiįotojų ' galima spręsti, kad jiems ne mažiau rūpi ypač sunki šiandieninė liet. kat. ’študeritų būklė. Mūsų, t’, y. kata!, visuomenė, žino,1 kad lie "rūmai padės naujiems jaunuolių būriams pasiekti mdkslo šviesos aukštybių ir sėkmingai darbuotis Lietuvos labui; mūsipvisuo- menė žino^kad šie rūmai bus ateitininkijos židinys — čia bus jos" praeitis, čia bus kaišomos' ateities gairės, kad šie rūmai sutrupins sunkųjį vargelį daugeliui žūstančių nuo jo jaunuolių ir gausiai paskleis po Lietuvą sveikos gyvybės... Reikia, 

tik galutinai juos pabaigti!Brangūs Broliai Amerikiečiai! Jūs daug esate padėję ligi šiol, padėkite ir dabar! Dar vienas mostelėjimas — ir darbai baigti, apvainikuoti!Visus darbus tvarko Na
mų Statymo Komitetas Kau
nas, Laisves alėja 3 nr.

Ant. PadunietisKaunas, J 929 m. rugp. mėn. 19 d.

NĖRA KO STEBĖTIS■5 Prancūzų laikraštis “Matui patiekia įdomią statistiką, kiek kurioj valstybėj tenka muilo vienam piliečiui per metusvPirmoje vietoje muilo var-pas Potoekį prašyti netrauk toim0 atžvilgiu stovi Angli- ja, čia vienam žmogui tenka 10 kilogramų muilo per melus. Antro jis vietoje *— A- mferika, 9 klg./ trečioje — Prancūzija, 8 klg., ketvirtoje — Vokietija, 7 klg. Po g klg. — Austrija, Belgija ir Čekoslovakija. Po 3 klg., Švedija, Danija ir Italija. Po 2 klg.-Ispanija, Rumunija ir Suomija. Mažiau kaip 2 klg. suvartoja SSSR, Turkija ir... Lenkija. Taigi nėra ko stebėtis, jei iš Pilsudskio burnos išeina tokie “ švarūs ir dailūs kalbos perlai.” 
'' “D-ias”

ti -jo teisman. Potoekis kA lis' kart drožęs kaimiečiui.?į veidą ir paleido,, pasižadėję? bylos nekelti. Už keliij dienų Kuzniarą vėl pakvietė - j pilį, kur buvo dar du kaimiečiai taip pat sugauti neleistinoj medžioklėj. Potoct kis liepė jiems nusirengti vienam lutą išplakti. Kol vienas valstietis plakė antrą, trečias laikė jį už kojų. Pšįį kui gulė kitas, o j o/draugi jį plakė. - Visi trys gavo įį 25 rykštes. Visa tai įvyiro Potockio ąkyvaizdoj ir egzekucijai pasibaigus pats tockis dar po keletą kartjį sudavė kiekvienam į veidą^r liepė pabučiuoti sau ranką.Nuplaktieji valstiečiai ir nesiskundė, bet bylą teismas iškėlė kažkam apie įvykį pranešus. Potoekis ramiai prisipažinęs kaltas, bet paaiškino, kad nuplakęs prasi- ą
VISI, KAM TIK BŪTI MŪSŲ KARIUOMEKfi IR

KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

K A R Į”
v PIGI?, POPULIARŲ SAVAITINĮ KABIŲ LAIKRAŠTĮ.

‘*KARY” yra daug paveikslų, apyBakų/feljeti^
, nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. K i ek-v4 e n a -

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

Redaguoja kpt. Balėnas.
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunu, Nepr&lauso-
mybės aikštė “KĄRY8.

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid- 

, rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai,’ liūdesiai ir džiaugsmai, 

1 todėl kiekvienas išeivis turi skai- 
; tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
i laikraštį, kad joe neužmirštų. Iš 
daugelio ^laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa-i 
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.
' “ŪKININKO” kaina 1929 me

tama 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- 
ninisftscijai, Gedimino g-vė 30 Nr. 
j Neužmirškit, kad “ŪKININ

KAS ’ ’ yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, tūdlĮ^db] 
delį džiaugsmą padarysit 
darni jį savo giminėms ir 
miems Lietuvoje.

LIETUVOS
* • •

ktoa. Yra ladoara su jais

Kaina 40 centų
“DARBININKAS’*
866 W. Bro«dwny

eny, 
spalių 6 dieną, ŠV. ’ Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po somai Vi
si kuopos nariai yra kviečiami ąti 
sOankyti į šį sustęuįikim^ .užrimo* 
keti mokesčius naujų narų&at-, 
dvėsti prirašyti ' Val^iA

T- ' ’ ' ~

: 7n< ' 
-T NASHUKN/a 
LDS. 65kp. mėnesinis susirinki-, 

mas įvyks spalių 6 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą avarijių sumanymu. 
Taipgi atsiveskite irxsavb draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

...Valdyba

BKOST CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalių 6-tą dieną, 
tuoj' po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Vaidyba

. ** 1 ' t ■ >

' EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 6 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti : 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti

M. Songaila

^HARTFORD, CONN 
z LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 
vyks spalių 13 d.-, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite viri nariai ateiti, 
ųą^yra svarbių reikalų dėl kuo- 
poanaudos. .

užsimokėti 
kurių mėnesinės duok
lės. . jot V . JLDS. 6 kp. rašt.

JĮOMIJEr 
■ iMT"'.1'-'

BRIGHTON, MASS.
L.'D. jS. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
spalių 4, 7:30 vai. vakare, Lincoią 
svetainėj, 26 LineolnBt. Ateikite 
viri. Valdyba

i ■ - - < . - ,

CLEVELAND, OHIO
. Spalių, 9 d., 8-tą vai. vakere, 
Lietnvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. - Rašt.

BALTIMORL, MD.
į Spalių 13 dieną, Sekmadieny, 
tuoj po sumai, piarapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi- 
si. ^Kviečia Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
’• - • . » — J

LDS.. 8. kuopos. mėnesinis susi-, 
rinkimas „atsibus , sekmadieny, 
spalių 13, tuoj po'sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 1 dieną, šv. Roko svetainė
je. . Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą iružsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

, Valdyba

WORCĖSTER, MASS.
LDS? 108 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių-2 d,, Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojąusposu- 
nios. Wisi ųąfįiL jnėMžiami pri- 
^ūti,

. t . f

nes turime -svarbių reikalų.
■ ■: f-v Kviečia Valdyba

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

mas įvyks trečiadienį, spalių 3 
d., 7 vąL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami’ gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugūs (es) 
prirašyti Į Valdyba

PHILADELPHIA, PA
LDS. nariai turi rodyti"gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penkiadie
ny, spalių 4 ė, 7:30. vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iau Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

WORCESTEB, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

PROVZDENOE, R. L
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

'_______ ______2 • '____ /

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 86 kp. srnrinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 20 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vimuj 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

* DETEOIT, MK®.
■i’ F. I.f.

L. D. S. 72 kuoppg 
luririnkimas įvyks , 
palių 20, tuoj po pėm 
Furgio parapijos mokykloje.-Vhd 

kuopos nariai yra kvkfiami affi- 
lanJ^ti į šį gunrinkfaną dėl ap- 

I svarstymo išimtinai svarbaus rėk 
kalo. Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp.; susirinkimas įvyks 

spalių 20 M.,; po dvyliktai vaL 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti ‘ mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Vaidyba

Rezidencijos TeL: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: B. 077&-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, BaJsnomuo- 

■ tojaš, Real įstate ir Public
•' -įZ r-. ■ Notaras

W, Broadway 
-SjmthBoeton, Mass. 

RtaitUadja: 838 Dorchester Av. 
. ■ y /pDorctester, Mass.

------ —-----
LAIDOJIMUS’

L kuriuos paveda 
mano priHnrĄjl- 
muL visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupius ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 

' "• vienoda.
TONASPETRUBKE  VYČIUS

' LIETUVI8 GRABORIUS
188 Broadway, So. Boston, Mass. 

Resfdence: 318 W. Thlrd St
- I

Telefonas: South Boston 0304-W.

\ "b1'T  ” ■ . —

PATARNAVIMAS DIENĄ 
r, IR NAKTĮ 

DrA.ZALETSKAS
Graborius ir BalBamuotojaa 
"Šft fr 448 OtmteMf 

(kmbrid|KMi 
--i, *A--- ■ ---uumiy

A- - ”* *$

■

Daugybė paveikslui Pasakos, ap» 
sakymėliai, eilėraščiai, juokfd. ./ 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai U? 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2, doL, puąęi^me 
1 dol. Eina 2 kartus* per mėn 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS 
kiti dailininkai. Leidžia “PAS 
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siuh 
mas veltui 
; Adresas: “Saulutės” A 
(racija Jurbarke.

-- :- to <

t

Tel. 8o. Boston 0828 ' to ?’
NAUJOJE VIETOJE - . 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS) 

511 Brodaway, So. Boston 
Otsio valandM: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo £:80 IM S 
. ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 

uždarytas subatos vakarais ir no- 
dfildienlais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray >
z

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St., So.< Boston.
’ Tel. S? B. 4f68 f

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue HilI Avė., Mattąpan 

TeUMHt<»..2852. ------------

Lietuvis Dantistas

1 ' .........—......... .. -
c - V -T ; • ’

■

DR. S. A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS)’

414 Broadtvay,Sof Boston
Tel. So. Boston 2300 J 

Ofisas atdaras nno 10 Iki 12 vaL 
ryto, nub 1:3O iki 5:30 po pletlr 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
Hžką kolegiją; būvąs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patient Staff Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; MedikaliSkas egzaminuo
to jas dėl Metropolitaų Life Ina.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, Į 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 | 
iki 12 (pagal sutartį). >

Telefonai: So. Boston 1662—1373 

. A. J. KUPSTIS 
temnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių. Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
’ MĄT.1TAH 

Ofisas atdams nw» 0 ryto !K 
9 vakaro.

Norintieji telalngiansto patarnavi
mo Ir geriausiu piridntą, kretpKtfo 

pas mus.
882 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.




