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BĮNĄ ANTRADIENIAIS' 
V PENKTADIENIAIS

Ir paklausiau ąntrą kartą mėlynųjų vąndenų.Tai atsakė: “IŠ po vartą vargų kirsti gyvenu!”

ŽUVUSIA MERGINA RADO 
LIGONINĖJE

prisirakino retežiais, kad jų negalėtų išmesti. Tokio skandalo Darbo partijos konferencijose dar nesą buvę kai dabar valdant kraštą Darbo Partijai.

'medžių aiit jos žemės. Teisėjas priteisė, kad Vitkus užmokėtų $66 ir išlaidas p. M. Ališauskienei.

BRIQHTON, Anglija, spa lių 3 d.kėlė bedarbių komiteto išleista brošiūrėlė ir Inde- pendent partijos rezoliucija, kurioje smerkiama darbo partija už pakėlimą uuošim- 5iū TSuiJftiSšfc, bedarbes ir už aikvojiųją yalstybės pinigų, Darbo partijos konferencijoje. Kadangi Darbo partiją turi didžiumą narių vyriausybėje, tai konferencijos dalyviai ir reikalauja, kad įlarbiųinkų vadai nors kiek pagerintų darbininkų būklę.Prezidiumas negalėdamas vieno atstovo numalšinti turėjo išmesti iš konferencijos. Moterys, kaipo protestui,

NEW YORK. — Spalių 4 d. laivu Berengaria atvyko Anglijos premjeras Ramsay MacDonald ir jo duktė Ish- bel. Čia jį patiki) miesto vyriausybė ir gausi minia triukšmingai sveikino.Po pietų, aukštų valdininkų lydimi, specialiu traukiniu išvyko į Washington, D.
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iŠ nartui Tastk dieninėje; Mūiyiiiyo ki

PENKI ASMENYS ŽUVO TRAU
KINIUI SU AUTOMOBILIU 

' SUSIMUŠUS
Warren, N. H., spalių 3.— Penki asmenys, New En- gland Construction kompanijos darbininkai žuvo kuomet Boston and Maine ekspresinis traukinys trenkė i automobili ir jį į šmotelius sudaužė.

C ANON CITY, Col., spalių 3 d. -— Valstijos pataisos, namuose sukilo kaliniai ir paėmė į nelaisvę dešimtį sargų ir reikalavo, kad kalėjimo, viršininkas paleistų juos į laisvę. Kalėjimo: viršininkas neatsižiūrėdamas į grą- sinimus visus sargus išžudy ti, sukilusių kalinių reikalą vimų neišpildė. . Tąda kali niai ,-vieną; po,skitam; sargą ndžudė ir jų kūnus 'nuvilko' prie viršininko kambario durų, kur jis buvo užsidaręs ir gerai apsiginklavęs. Sukilėliai negalėdami išsilaužti lauk iš kalėjimo padegė dalį kalėjimo. Pribuvo gaisrininkai ir milicija gesinti gaisrą ir malšinti sukilėlius. Milicija ir policija šaudė į

Tarus vargą mylimosios, susiūbavo vandenai: “Neužmirški k<į parjosi kad tu laisvei gyvenai!J J laisvės giesme-ltĮpšine. “Tave motina Moliavo Tai ir visos mintys tavo: eit į Vilnių —-šildama!

\Ryga, Latvija, įpalitį k— Žinios iš Aatrakhan ]
T ■'da, kad Sovietų Rusijos slaptoji policija areštavo arj kivvskupą Philįp, kunigus Stefanovsky, Pokrovsky, Ar zimov ir Mapledysha. Jie visi kaltinami už “priešbol-Į ševistiniųs” pamokslus Ortodoksų bažnyČįpse. Tai, kur “rojus.”

'■ BERLYNAS, spalių 4 d. — Vokietijos Prezidentas |on Hindenburg paskyrė dr. Julius Curtius, Ekonomijos llmisteri, užimti ir Užsienių ^lįnisterio vietą mirus dr. Giistąv Stresemann. Dr. įCųrtjus vra,tos pačios partijos narys ką ir buvo dr. G. Stresemann.

— iLfeciaht kurias nors] priežastis, tektų paliesti visas, o aš dabar to padaryti negaliu, nes PėAAš'Preziden- tas inibidtyriį it atsakomybę pasiėmė į šaVo riiūnfcąs. ’— TdfW!ffcs & dentą buvb paliestos būsim©

’ &^DON, spalių 3 d.— Britanija su Sovietų Rusija pasirašė sutartį atnaujindamos diplomatinius ir komer- cijinius ryšius. Tą sutartį dar turės ratifikuoti abiejų valstybių vyriausybės, bot spėjama, kad tas bus be kliūčių padaryta.

SKOLOSE
Jos deficitas siekia 

$297,100,000

Wąshington, D. C., spalių d d- — Iš 26 Europos valstybių 22 feavo biu^etus subalansuoja ir dar perviršiu didžiuojasi. Pavojingiausias ir didžiausias deficitas tai Sovietų Rusijos, kuris siekia net $297,100,000. Tas aiškiai parodo, kad bolševikai kraštą privedė prie visiško bankru- to. Nebe reikalo Sovietų komisarai taip laižosi prie kapitalistinių šalių Anglijos ir Amerikos.Lietuva yra tarp valstybių, kurių pajamos duoda perviršį. Tas turėtų mus džiuginti, kad mūsų tėvynė viršija ir didžiulę Rusiją.

Jau rašėme, kad araerikie- 
J ♦ " *eiams gerai žinomas dr. J. Šliupas ėmė šliūbą Šilavos bažnyčioje.Lietuvos “Šaltinis” net sako, kad Šliupas ir išpažintį atlikęs.Neįtikėtina, kad Šliupais būtų atsivertęs. Ką gi darys jo “vaikai,” kurie prisiklausę iš. dr. Šliupo burnoj imli prieš Katalikų Bažnyčią, dar ir ligšiol tebebumoja?

Klausiau aš Neries verpei kokia skirta man dalis? Juodos gelmės tai suprato smarkiai sudrumstė vilnis.

RUSAI SU KINIEČIAIS 
SUSIKIRTO

TOKIOpraneša, kad parubežy įvyko tąrp Rusijos ir Kinijos ka; reivių susirėmimas. Žuvo trys kiniečių karininkai, 20 kareivių ir 40 civilių žmo- niu. ..... > ' »• * y’i * V

.MEKSIKOS KOMUNISTE I r 
.‘ NETEKO, TRUMtSS 

Afe.rico Ci(y\ spalių 3 d Praneša,' kad MeksiĮod d nninistai išbraukė parti savo tris įžymius1 Vadus tai. kad jie būk turėję i kius ten ryšius su vvHatt
* • • • y.be, ir kad jie nepritftė&ti prie& vyriausybę tiŽ' 

nmą komuništų iŠMeksii Valdžia irgi nesnaudžia 
komunistų nepasigaili.

POLICIJA IŠMETĖ KOMUNIS
TUS IŠ STREIKIERIŲ

MITINGO
Ludlow, spalių 3 d. — Komunistai norėjo darbininkus sukurstyti prieš unijos vadus ir juos ištraukti į gene- ralį streiką, bet nepavyko. Gerai susiorganizavę unijos vadai įsiveržė į streikierių mitingą ir gavo darbininkų užuojautą. Unijos vadai■» ■ • tuojau pasiūlė sutarties? prorJektą ir darbininkai j£ viėn-ĮAdomą Vitkų už nukirtimą balsiai priėmė. Komunistai pradėjo triukšmauti. Policija pamatė, kad su jais geruoju negalės apsidirbti, pagavo už pakarpos ir išnešė lauk iš svetainės. Taip tai komunistai ir .užbaigė “ge- nėralį streiką.”

PARYŽIUS, spalių 3 d. —Komunistai Prancijoj priėjo liepto galą. Daug jiems pakenkė riaušės, kurios įvyko prieš nužudymą Sacco ir Vanzetti. Finansiniai komunistei jau visai susmuko. Savo narius apdėjo mokesčiais po 4 centų, palaikymui laikraščio. Komunistų gyvybę dar labiau pakirto jų vado Paųl Mariau pasitraukimas iš partijos. Jis pasitraukdamas pareiškė, kad Sovietų Rusijos bolševikų biurokratai kraštą privedė prie ekonominio iv moralio skurdo ir kad tas skurdas kasdien vis auga didyn. Tą patį galima pasakyti ir apie kitų šalių bolševikus ir jų būklę.

Rugsėjo mėn. 20 d. “L.'.Ži- įkabinėto sudarymo-pen nios” išleido extra telegra-jtyvos 2 imą, kurioje padėtas laikra- p;-L Nenoriu .J’rezid ščio atst, J. Kardelio pąsikal- ^apsunkinti darbo, todė bejimas.su. prof.^Voldėmąrii. pareiškimo susilaikysiu Mesčią jį ištisai.paduodame.— Dovanoki, p. Pirmininke, kad tokiu momentu Tamstą trukdau, tačiau visuomenės susidomėjimas dienos reikalais mane, kaip laikraštininką, verte pasinaudoti Tamstos maloniu sutikimu valandėlę pasikalbėti, — pra- » dėjau pasveikinęs. — Visuomenę domina taip staigus ir netikėtos Kabinėtos atsistatydinimo priežastys?— Tamsta supranti, — atsako p. Voldemaras, — kad man, kaip buv. Min. pirmininkui nepatogu yra apie krizio priežastis kalbėti. Mano padėtis mane verčia’ laikytis juo didžiausių rezervų.— Gal, p. Pirmininke, galite pasakyti, ar Kabineto krizis kartais neturi ryšio su žiąiomifir.apie konfliktą subei apie rAbnamąDaduo-tkai kurių ministerių pakeiti-

tuojau išsiuntinėsiąs paku timus Pranei j ai, Japonijai Italijai.Dėl prem. MacDonaĮdi vykimo į Jungt. Vaistyti daugiausia susirūpino Pt? ei j a. Ji prisibijo, kad'A gi i ja nepakryptų arčiau pi Amerikos. ;Jung. Valst. politikieri mato, kad šis MacDonafc “tripas” duos gerus rezult tušo. Gal i r duos, tik ne da bininkams. Milijonai dari ninku bedarbiauja Anglij ir Amerikoj, bet jų reikąla valdžios nesirūpina.Kalbos apie nusiginki^ mus yra kaip ir ruošimas prie kito karo.Nuoširdžių kalbų dėlįg kos Įgyvendinimo nesimato’
’ PASITARĖ IR PASITRAUK

Kaunas. — Tautininkiį ficiozas “L. A.” padfto “Eltos” žinutę, kad auti dienv. rugsėjo 17 d? pas įRespųblikos prezidentą į? .{ko-mmisterių. kabineto pą 
« * • 1 * * ■rf.arimas: ministerių kaOlMf forekoh st rūkei josreikalaž^,-^kaĮąvimo nenori priimti. - 'Uralo srity dega miškai Gąisrą gesina 3,000- darbi- ninku . Sudegė 20.000 kūbi- pių metrų. miško.

Washingtone taip pat buvo pasitikti su didžiausimis ovacijomis ir iš stoties atlydėti į Britų ambasadą.Vakare premieras MacDonald nuėjo į Baltuosius Rūmus pas prezidentą Hoover, kur buvo susirinkę ir kiti aukšti valdininkai.Premieras MacDonald pareiškė, kad jo kelionės tikslas esąs sustiprinti draugingumo ryšius ir pasikalbėti apie pasaulinę taiką.
Hoover’is ir Premieras 

Susitarė.Bepypkaudami prez. Hoo? gb jveuio i < 'kempėj Virginijoj
prez. Hoover ir Premieras MacDonald susitarė dėt nusiginklavimo; ant jūrių konferenciją šaukti sausio <20 • M- Londone. Prem. MacDonald 
KOLORADO KALINIAI ŠUld "TO

. n .. : »j i f ffni J

-- . >>r;ų' ---- !Hlūi .J':,;'.’IcTl
RUSAI PUOLĖ KINIEČIUS^, 

: ABTI MANCHŪ^L
Mukden, Mandžūrija, spaliu M . Sovietų puolė

. — Ar naujame Kabinete -Tamsta paimsite kurį portfelį?i Čia tai aš . tvirtai pareiškiu, kad jokių valstybinės tarnybos pareigų nei čia 'vietoje nei užsieny aš nepa-1 imsiu. •" Imdamas pirmininkauti aš pasakiau, kad jeigu teks pa- ' sitraukti, tai daugiau nė ka-1 ’ da jokio ministerio-pareigų neužimsiu. •.Šis mano nusistatymas yra L griežtas, — pabrėžė p. Volde- - maras.Aš teiravausi dari gal p. Voldemaras užsiims mokslo darbais, profesūra, į. ką gavau atsakymą, kad pvVolde- mąrui tenka ; pirmiausiai rūpintis butu., Į paskutinį klausimą apie reformas (Universiteto ir k.) gavau 'atsakymą, kad žinoma reformų klausimas nežinia kaip bus išspręsta. .

(kalėjmą ir kalinius per-vis) maktį pakol numalšino lėlius. Keletą žuvo nuo’ pc iieijos šovinių, o kiti vad| matydami, kad negalės poli rijos pergalėti patys nusįŽ5 ve. Sako, kad kai kas gili dus įšmngeliavp į kalėjimu |Paėmė nelaisvėn kalėjiift t gus, jiems pavyko priefl unicijos sandėlį ir ją knąudeti prieš.policiją.0 ' Šis' bus ’ ketvirtas kalini’ sukilimas Dėdės Šamo kak Rimuose į.kelis mėnesius4® ^ko. Kai kas sako, kad už sc ^kilimus kalti kalėjimo vijŠ r. inkai, nes kalėjimuose es nepakeičiama bufete.
> • ;. ‘ u’ ■ t f'\į T*-A£m99
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;. <t ( DARBININKAI NEPASIDUODA 
; |; i r: U KOMUNISTAMS

... / h •f spalių 3 d. — Ko-. I: ‘ munistai bandė darbininkus', išvesti į streiką, bet nepavyko. Darbininkai klausė sa- vo unijos vadus, kurie teisingai . rūpinami darbininkii būkle; Susipratusių darbininkų uniją, priklauso prie Amerikos Dafbo Federacijos. Komunistai tą uniją nori suardyti iri darbininkus patraukti prie National Tex- tile Worker’s unijos.Policija penkis tos unijos karštagalvius komunistus a- restavo, bet vėliau paleido.
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Bubikofus

So. Boston, Mass.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Parašė Tėvas
______ 50c
Išleido

Rin-
____50c.

laiškai vieno

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

yra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

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

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

Pusei mėtį ............................. _________ 40c.
Deklama-

ir Dialogai. 
____30c.
Ver- 

,10c.

Melioracijos darbai visoje 
Lietuvoje šiemet eina pilnu 
tempu.' Eina darbai 28-se ra
jonuose, iš kurių 22-se šiomis 
dienomis bus baigti darbai; 
Liks tik 6 rajonuose ir ten 
šiais mętąis nebus galima 
baigti darbus nes yra dideli 
rajonai. Prie melioracijos 
darbų nuolat dirbo, 7,500 
žmonjų, nuo 15 d. šio mėnesio 
sumažinama iki 3000 žmonių, 
nes artinantis rudeniui me-

STATYBOS KAIP EINA MĖLI0RACU08 

SEZONAS

Šiemet staty Buvęs Klaipėdoje lenkų konsulas 
jį apskundė

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBŪS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS. '

SUDEGĖ 13 JAVŲ KŪGIŲ

Pranešama, kad Vendžio- 
^hlOs valsčiuj Stankūnu dva- 

rugsėjo 6 d. naktį sudegė 
< įS^irtų (kūgių) nekultų ja- 

g.Vlpir kuliamoji mašina, ja- 
ŪVai ir mašina priklausė B. 
Fidžiui. Nuostolių padary
sią’apie 25,000 litų. Savinih- 
f kas mano, kad javai buvo

gp DEGUTININKAI VEIKIA

R- Biržuose nakties metu 
^“iiezinonii” piktadariai nu- 
| degutavo K. V. U. kioską, 

kuris tik ką buvo naujai nu- 
*f-dažytas. Kiosko turtas — 
|Maikraščiai ir knygos išliko 
^Nesugadintos, nes langai ap- 

kaustyti geležinėmis štango- EŽ£_ •iį mis.

įtaigus persiančiam greitai ir 
• lemomis rotomis.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

DĖL NEVEIKLIŲ KEPENŲ IR 
PRASTO PILVO

Nieko nėra kito kaip kenksmiugo a- 
i<elnai sveikatai, kaip neveiklios kepe
nys ir prastas pilvas, nes tokia jmdėtis 
priveda prie virškinamųjų organų pa- 
įrimo. galvos skaudėjimo, kvaitulių, 
inkstų ar kepenų pakrikimo, nervų silp
numo, neveiklių orgnnų. neramaus mie
go, konstijmcijos. netekimo svarumo ar 
stokos ir nuolatinio jautimosi pavargu
siu. nukainuotu. Nuga-Tone labai tin
ka tokiame atsitikime, nes jie stimu
liuoja nervus ir muskulus, nugali kon- 
stipacijų. suteikia pollsingij, atgnlvitmn- 
tj miegų ir padidina svnniinų liesiems, 
numeti ktisleins Žmonėms.

I’onas Lnvrence Neice. Mt. Vnion, 
La., turėjo prastas kepenis ir pilvų, o 
ir Jo nervai buvo silpni. Nngn-Tone bu
vo tikra jam palaima, nes suteikė jatn 
geresnę sveikatų Ir leido Jam sugrjžti j 
darbų. Tokios pasekmės yra paprastos 
tiems, kurie Ima Nuga-Tone. Ištlkrųjų. 
I>er jmstartioaius lo metų mllional žmo
nių. kurie vartooj Nngn-Tone atgavo 
sveikatų ir s|»ėkų. Jus galite pirkti 
Ntigti-Totie. kur tik vaistai yni pnrdn- 
vlnėjnml. .Jeigu vertelga neturi šlake, 
paprašykit j| užsakyti dėl jus Iš urmo 
vaistynės.

“DARBININKAS”
366 West Broadttay South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

P. Zasimavičiui, A. Petrikui ir 
E. Januškevičiūtei, South Boston, 
Mass. — Pasigendame Tamistų ži
nučių “Darbininkui.” Kas atsiti
ko?

Jonui Zanavykui, Zapiškis, Kau
no apskr. — Tamistos rašteliai til
po. Rašynėkite dažniau.

J. Butkevičiui, Glasgovv. Scot- 
land.—Tamstos straipsnelis “Kaip 
įvertins ateinančios kartos šių die
nų žmonijos darbus?” netilps. Per- 
ilgas.’ Rašynėkite žinučių iš lietu
vių darbininkų gyvenimo.

75c.
Vertė

Saurusaitis________ 25c.
Knygelė — su pa- 
_________________ 30e.

Patyrimai Didžiojoj
Para

Jau Senųjų_Prūsų Moters Dėvėjo Kapai nėra gilūs, tik apie 
‘10 centim. Per du špatu jau 
prieinama prie kapo. Ka
pas yra 50 mtr. nuo šasijos 
atstu ant vieno kalnelio. 
Daugel vietoje atrasta kars
to liekanos. Karstai yra iš 
vieno medžio iškalti. Įdo- 
mus yra vienas kapas, kuria
me rasta prūsų moteris su 
plaukais. Dar galima gerai 
atskirti, kad moteris nešiojo 
nukirptus plaukus (bubiko- 

Per kaktą plaukai yra 
stačiai užkirpti, o kiti plait- 
kai sulaikomi saga. Be to

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
liones per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 

i J. Balčikonio------ ---------------- $1.00
Pramoninės Demokratjios Pa

grindai. Parašė Uosis -------- 75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

Žadeikia. Kaina------------------50c.
Aritmetikos Uždavinynas_ 25c.
Vaikų Darbymečiui - 

kinelis kalbos mokslui
Petriukas

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

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

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

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

Bitininkas
Jeronimas Pečkaitis

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

Ėmęs ir Kalbėk 
cijos, Monolgai 
Parašė Juozas V. Kovas .

Graudūs Verksmai. — 
te Vysk. A. Baranauskas 

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va
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 Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys __________ 30e.

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ________________ _10c.

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

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _ ___________ 25c.

n

y iš ir i

t LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

■_ Ant mūsų populiarių laivų 
Nepalypi namas švarumas ir 

ipatarnavimas visose klesoso 
j Savaitiniai išplaukimai 

M203— 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įėigų taksų) 3-čia klesa.

P" ; -
vuoto (įrodančio)) sprendi
nio. iš kurių aiškėja, kad J.

■ Aukštuolaitis turėjo Ogdl ir 
tūri-—pastebi uRfzeglad Wi- 
ifenski”)1 ateitį’ %u\&idinti 
Lietuvos diktatoriUUs vaid
menį. Sprendime tarp kitko 
pareiškiama, kad J. Aukštuo
laičio atžvilgiu iš liudininkų 
phrodyrhų * buvo Nustatyta, 
kad jis, numatytas į busi
muosius Lietuvos diktato
rius, buvo plačiu mastu pra
dėta ta kryptimi dait>o vadas 
ir sąryšy su tuo buvo verčia
mas veikti slaptai ir labai at
sargiai. Dėlto, siekdamas to 
aukšto tikslo, kuriam buvo 
pasišventęs, ir nugalėdamas 
kliūtis, galėjęs padaryti tą į- 
žeidimą.

Ta proga “Mvsl Niedpod- 
legla” nuo savęs pastebi su 
pajuoka, kad jei Aukštuolai
tis nebūtų buvęs valstybės 
vyras ir kandidatas į dikta
torius, o būtų veikęs tik kai
po paprastas slaptas lenkų a- 
gentas, tai teismo sprendi
mas būtų visai kitoks.

" “Przeglad'Wilenski” iške
lia įdomių dalykų apie garsų
jį Jurgį Aukštuolaitį, kuris 
aktingai dalyvavo politiniam 
gyvenime vokiečių valdymo 
laikais vadinamoje rytų že
mėje. Aukštuolaitis, kaip 
{iastebis laikraštis, veikė tuo
met labai neaiškiu būdu, vie
šai gindamas Lietuvos vals
tybę su Vilnium, kaipo sosti
nė, ir leisdamas tokia dvasia 
laikrašti, bet kartu buvo re- 
miamas lenkų sluoksnių. 
1920 mt. atsitraukus lenkams 
iš Vilniaus, drauge iš Vil
niaus krašto išvyko ir Aukš
tuolaitis. Buvę manyta, kad 
jo karjera (aukšto gyvenimo 
siekimai) tuo ii- bus baigta. 
Tačiau iš tikrųjų išėjo kitaip. 

Vienam paskutinių “Mvsl 
Niedpodlegla” praneša apie 
teismą, iškeltą buvusio lenkų 
konsulo Klaipėdoje Mahlerio 
keliems aukštesniems lenkų 
užrubežių reikalų ministeri
jos valdininkams, jų tarpe ir 
Jurgiui Aukštuolaičiui, už į- 
žėidimą. Teismas visus ap- 

[kaltintus išteisino, pripažin- 
kape rasta žiedų iš' bronzo, damas, kad išleistos apie 
sagu bei kitų bronzo papuo- Mahlerį žinios, nors ir nebu- 
šalų liekanos. Dideliausi da- vo tikros, bet nebuvo išlei- 
lis papuošalų yra gerai išsi- džiamos bloga valia. “Mysl 
laikiusi. Niedpodlegla” ta proga de-

“L. da plačias ištraukas iš ipoty-:nove j e įteikta Vyties orde
I&S* . ■' ’ ‘ i ,tn<

oš sezonus; buvo gana inten- V — į
rvus. J Ligi rugsėjo 1 d. 
[ąūjte įš viso pastatyta 389 
Urenamieji namai, 154 — 
įgyve^ąiŲi, 36 — pramonės 
rįjįįbo^j/r panašios įstai- 
5%*$ viešieji namai ir 3 
laldps namai. Įgyvenamų 
amų skaičių įeina 99 mūri
jai ir 240 medinių. Kapi- 
į^nis remontas buvo pada
las 42 mūriniuose ir 29 
kiniuose namuose. Nors 
apių skaičius kaskart auga, 
is; dėlto butai nepinga ir 
aomininkų padėjimas nege-

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

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

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__50c

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

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ----- ‘_________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.

Limpamosios Lig03 ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

r
Mūsų Laikų šventoji, šv. 

Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius _________________ 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kum Ą., 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.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m, 
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________________________40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais 1----------------------20c.

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

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das _______________ _________25c.

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

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

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

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c

žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ __________ 30c

Visi Geri—3-fų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.________10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą 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 aktą; 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.dr N__15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių-“D-ko” 

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

rius—duodos (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

iioracijos darbų sezonas bai- 
giasi. ’ Skirtų melioracijos 
Žaibams kreditų —4,700,000 
litų nepakako, ries ši vasara 
labai patogi ' Aelibi^cijos 

darbams,, užtat vieton numa
tytų projekte nusausinti 30,- 
000 ha, pasimta ir nusausin
ta arti 40,000'ha. Sūpfanta- 
mą;-: khd ir lėšų nepakako. 
Prašyti papildomi kreditai. 
Kttip teko patirti, yra papil
dyti milioho litų. Kul- 
turtechnikai negrįžta Kau
nan, bet baigę nusausinimo 
darbus, atlieka prirengia
muosius darbus ateinantiems 
metams.

Kaip pranešėme, Linkūnų 
kaime tapo atkastas didelis 

• bei senas kapas. “Tilsiter 
“ Zeitung” praneša, kad pe
reitais metais žvyrą kasant 
atrado keletą papuošalų bei 
kaulų. Toliau kasinėjant 

■ rasta daugiau. Paskui nie
kas tuo reikalu nebesirūpi- 

1 no. Šiemet laiškanešis Že
maitaitis iŠ Linkūnų prane
šė’ Prūsijos muizejui Kara- fg) 
liaučiuje, nurodydamas radi
mo vietą. Muziejus atsiun
tė D r. Engei tą dalyką išty
rinėti. Dr. Engei pradėjo 
žemės plotą 50 kv. mtr. kasi- 

. lieti ir atkasė tirs 50 laido
jimo vietų.

' Kaip girdėti, tie kapai yra 
’iš vikingų laikų 9—11 amž. 
Tai yra kapas, kur anais lai- 
kais daug pavienių lavonų ir 
sudegintų lavonų palaidota 
tapo. Kapai daugiausiai y- 
ra kartomis.

Ant vieno žmogaus pa
prasto kapo rastos sudegintų 
lavonų liekanos bei visokių 
ginklų, būtent kardų, iečių, 
durtuvų, kardo makščių bei 
papuošalų. Visuose grabuo
se rasta kaulų. Gerai išsi
laikę yra galvos ir strėnų 
kaulai. Galima atskirti vy
rų, mot erti bei vaikų kapus. 
Trijuose kapuose rasta vyrą 
su žmona ir vaiką. Ant vy
ro krūtinės rastas kardas, o 
per petį ietis. Ginklų galai 
yra sulenkti arba nulaužti, 
tur būt dėl to. kad niekas ne
vogtų.

Prie motei’s liekanų rasta 
visokiu papuošalų, žiedų, 
lenciūgėlių iš bronzo ir plau
kų papuošalų. Vaikų kapas 
spėjamas iš mažų kaulų kau
leliu.

DARBININKAS”
366 Broadway,

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė1 Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

* 1

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka-------------------- 75e.

1 Patarmės Moterims—pamo- 
’ k-inimas moterims jų asmeui- 

niamė. 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 ________45e.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su . 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________ 65e.

I

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 _______________________ 25c.
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■ . <ILAUNIMO DARŽELIS^ 
!jį Žį skyrių veda DfiDĖ ANUFRAS ' g
Sveikas, brangus jaunime.

Mūšų ' skyriaus didis rėmėjas, ir jaunimo mylėtojas 
Gerb.J Kun. Kaz. J. Urbonavičius šiomis dienomis sunkiai 
susirgo. Antradienį, turėjo pasiduoti sunkiai operacijai. 
Dėdė Anufras reiškia savo brangiam ir mylimam bendra
darbiui savo giliausią užuojautą ir širdingįausį troškimą 
kad iš sunkios operacijos greitai pasveiktu ir tęstų toliaus 
savo gyvenimo darbuotę Kristaus vvnyne ir tautos bei li
teratūros srytvje. <

z Į -

.' - ■ Spalio 3, 1929
Mass. 

Pas mus šiądiena lietus lyja. Begalo šaltas šiaurės vėjas susi
draugavęs su lietumi sudaro elektros drebulingĄ atmosferą. Mede
liai irgi jaučia tą patį. Turbūt permato, kad jų dienelės karaliavimo 
ant žemės baigiasi. Lapeliai pirm negu turės atsiskirti nuo motinė- 

_ lės šakelės, save purto ii- priešinasi vėjui. Nelaimė, kad jų pasiprie- 
' ginimas nieko nereiškia, greitai pasijunta, kad praeinančio keliau
ninko koja spaudžia Į tą vietelę iš kurios pavasario "metu ėmė savo 
gyvybę. Tūlas poetas gražiai rudeny metą nupiešia šiais žodžiais: 

Geltoni, raudoni vis krinta lapeliai 
Ir šlama po kojų ant žemės.
Palengva ateina jau šiaurūs vėjeliai 
Ir dangus paniuręs, aptemęs.
Medeliai jau nuogi. Nečiulba paukšteliai. 
Nebzirzia vabzdeliai pievelėj žalioj, 
Ir greitai nebeteka sriaunūs upeliai 
Iš lengvo vingiuojas ir dinkst tolumoj. 
Tik krinta, tik byra geltoni lapeliai 
Ir nuogi medeliai tik žiūri liūdnai. 
Jau išlėkė gervių lengvųjų pulkeliai, 
Paliko tik žvirbliai ir juodi varnai. 
Geltoni, raudoni vis krinta lapeliai 
Po vieną, po du vis smarkiau... 
Artėja, artėja žiemos jau vargeliai 
Širdyje liūdniau ir liūdniau.

t-
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KĄ TURIME UŽMIRŠTI
Užmiršk apkalbą ką girdėjai.
Užmiršk greitą, nemeilingą žodį.
Užmiršk nesutikimą ir jo priežastį.
Užmiršk vakar dienos audrą.
Užmiršk išbandymus dienos.
Užmiršk orą, jeigu blogas.
Užmiršk savo ūpą, tai išimtis.
Užmiršk jį per dienas ir naktis.

Marietta Daugiliutė (Daytonl

PA S K UTINIS PA SI B U ČIA VIM A S
Didelis platus sodas, visas baltai apsidengęs tyliai, tyliai šlama. 

>. Kur nekur nukrinta balfk gegužio snaigė ar rasos lašas, kuris pulda
mas ištryška Į daugybę smulkučiu lašyčių ir dingsta tarp žolės. Saule 
rieda ir rieda nepastebimai aukštyn jai priprastuoju taku. Pavėsyje, 
didelės šakotos obels, tarp aviečių krūmų, stovi mažytė lovelė; joje 
guli ligonė. Jos akys užmerktos; tik retkarčiais saulutės spindulėlis 
prasiveržęs pro obels žiedus jas suerzina-, tuo kart jos nedrąsiai pra
siveria, pažvelgia i savo šaly sėdinčią slaugytoją lyg maldaudamos, 
kad ji Įsakytų saulutės spinduliams jos neliesti ir palikti ją ramybė
je. Geltonais ligonės plaukais žaidė vėjelis; tai užmeta juos ant kak
tos, tai vėl praskleidžia, lyg norėdamas paglamonėti jos išgeltusi veidą 
ir pabučiuoti išdžiūvusias jos lūpas.

Aš stoviu prie lovos ir matau, kaip lengvai ir beveik vienodai kil
nojasi jos krūtinė, kaip knita bąlančios lūpos — matau, kaip jos veide 
spindi skaudi, bet drauge ir meili šypsena.

Saulė jau užslinko už aukštu tankialapių beržų ir jos spinduliai 
ligonės jau nebeerzino. Ji buvo dabar beveik rami, tik retkarčiais lė
tai ištiesdavo savo liekną išdžiūvusią ranką, pakeldavo aukštyn, o tuo 
kart jos lūpos nenoromis prasišiepdavo, bet vėl greitai užsidarydavo, 
reikšdamos skaudžią vidaus kančią. Staiga jos veidas ėmė keistis: tai 
pasirodydavo melsvas raudonumas, tai vėl išbaldavo lyg tie obels žie
dai.

Pravėrė ligonė akis ir Įsmeigė Į mane savo žvilgsnį, lyg klausda
ma, ar ilgai dar jai reiks kentėti, ar ilgai negalės jos siela skristi ten. 
kur veržiasi visą jos tmmpo gyvenimo laiką. Aš nė nejutau, kaip ėmė 
lašėti mano ašaros ant jos balto, lyg sniegas, priegalvio. Ji ėmė tiesti 
Į mane savo rankas, bet jau neįstengė: nukrito jos ant užklodo ir pali
ko nejudėdamos. Aš prisiartinau. Jos ramios gilios akys sekė mane... 
Dar kartą ji ištiesė abi ranki, ir kadangi aš buvau arti jos — užmetė 
jas man ant kaklo ir kartus atdusys išsiveržė pro balstančias jos lū
pas . ..

“Ramybė tau...’’ sušnabždėjo bekrintą ant jos mano ašaros ir savo 
Įkaitusiomis lūpomis paliečiau jos veidą...

Pasiliuosavau nuo jos rankų. Ligonės veide dar rešikėsi dan
giška, nekalta šypsena. Jos akys buvo užmerktos, bet iš veido bruožų 
išskaičiau jos pasitenkinimą ir vidujį ramumą. Krūtinė vis lėčiau ir 
lėčiau kilnojosi. Nemačiau daugiau jos gilaus žvilgsnio, tik jaučiau 
ilgai, jos šaltą veidą prie savo lūpų ir liesas rankas ant savo kaklo.

Jos siela nuėjo ten. kur skausmo nieks nepažįsta, o čia liko tik 
išbalęs jos veidas su besišypsančiomis lūpomis.

Pakalnutė
(Tš “Naujoji Vaidilutė”)

« B

Tobu
,sT. TERESĖS PATARIMAI

Vyriausioji kiekvieno krikščionies pareiga yra tobulintis, 
linimasis, dvasinėje evoliucijoje, yra šio gyvenimo prasmė ir tikslas. 
Žmogus yra sutvertas “Dievo linkui” ir čia begyvendamas, turi eiti 
vis priešakin tuo keliu. Todėl kas nesirūpina lavinti savo būdą, kas 
nesistengia visomis pajėgomis būti šiandien geresnis, negu vakar, tas 
nėra tikras krikščionis, nors ir kasdien vaikščiotų į bažnyčią ir laikytų 
kitas išlaukines'katalikų tikėjimo formas.

Tat ir jums, reikia pirmų pirmiausia tuo rūpintis, ypač dabar, kol 
jaunos tebesate ir įas darbas jums lengvesnis, negu pasenus. Reikia 
nuolat, nenuilstant šlifuoti savo sielą, kad ji imtų laužytų ir atsimuš
tų stebūklinga vaivorykšte saulės spindulius. Tuo tarpu įdedu čia ke-
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lėtą patarimų, parašytų ftv. Teresės, kurių kiekvienas yra amžinoji 
mintis. Perskaičius juos, tyrinėkite save, ar elgiatės ttrip lyg Sol, kuo j 

jūsų elgesys skirias nuo tų patarimų — ir tuojau ^stąngkit ės taikinti 
juos savo gyvenime. Kas elgsis sulig tais patarimais, tas tikrų tik
riausiai niekados/fonepasigailės. 1M.. . įaiviy

1. Kada būsi draugijoj, kalbėk mažai. pu JtJ
2. ̂ Nesiginčy k.'niekados, o ypač dėl nesvarbių dalyku »i y
3. Kalbėk -su yiąaią ątvirai ir rainiai. ’ U J *
4. Saugokis ką nors piktai pajuokti.
5. Kitą tegraudink su atsargumu, su meile ir giliai gailėdamos pa

ti turinti daug nusikaltimų.
6. Stengkis įtikti kiekvienam visu kuo, kas nesipriešina Dievo ir 

Bažnyčios įsakymams, ir būti, visiems maloni.
7. Jei nebus būtino reikalo, niekados pati save neteisink.

r ; 8. Nesakyk apie save nieko, dėl ko tave reiktų-girti ir augštinti, 
^nebent jei to reikalautų kieno nors nauda. Bet ir tuomet kalbėk nusi
žeminus ir dėkodama Dievui. *

9. Kalbėdama, stengkis neperdėti.
10. Netvirtink nieko, ko nežinai visiškai tikrai.
11. Niekuomet nenorėk klausyti kitų blogai kalbant apie ką nors. 

Juoba pati nekalbėk blogai nė apie ką, vien tuo tikslu, kad jis būtų pei
kiamas — nebent save.

12. Kiekviename darbe, kiekviena valandą tyrinėk savo sąžinę, 
kad ir mažiausia tavo kaltė neliktų tavo nepastebėta ir kad. tuojau ga
lėtumei pasitaisyti ir, Dievo padedama, vengti jos ateityje.

13. Neieškok jokiame žmoguje ydų nei silpnybių, bet dėmėkis j<x 
dorybes ir gerus darbus. Atvirkščiai, tyrinėdama pati save, negaišk, 
stebėdamos tuo, ką pamatysi savyje girtina.

14. KentėlTkantriai dėl Jėzaus Kristaus meilės visus gyvenimo ne
malonumus ir skausmus. ’ v

15. Laikyk širdyje ir ugdyk kiekvieną gerą jausmą, siunčiamą tau
Dievo, rūpinkis įvykdyti kiekvieną gerą įkvapą, kurs tau ateina nuo 
Jo. -;-;-

16. Nebark ir nebausk nieko supykusi, palauk, kol tavo pyktis 
atlvš.

17. Nuolat atsimink, kokie nepatvarūs ir nepastovūs yra visi žmo
nių jausmai ir ryšiai ir kaip negalima jais pasitikėti. Tepasitikėk vie
nu Dievu, kurs nekinta ir neapvilia.

18. Atsimink, kad šis gyvenimas yra akimirksnis, kad busimasis 
gyvenimas yra amžinybėj

=es

Marijona Pečk'auskaitė

UŽDARAS
Vienas kunigaikštis išėjo pasivaikščioti. Staiga užklupo jį lietus 

ir jis turėjo įžengti į kaimiečio grintelę, kad nesušlaptų.
Kaimiečio šeimyna sėdėjo prie stalo, ant kurio buvo padėtas vie

nas tik didelis bliūdas pilnas avižinės. Visi labai skaniai valgė ir iš
rodė sveiki ir raudoni, kaip bijūnai.

“Motina,” tarė kunigaikštis šeimininkei, “kaip tas gali būti, kad 
vaikai toki šiurkštų valgį taip noriai valgytų ir taip sveikai ir gražai 
atrodytų?” - •

Motina atsakė: “Taip yra dėlto, kad aš vartoju trejopą uždarą. 
Aš liepiu vaikams dirbti ir savo pusryčius darbu pelnyti; nevalgio lai
ku aš nieko neduodu, kad prie stalo ateitų išalkę; pratinu juos da pa
kakinti prastais valgiais, ir apsieiti be saldumynų ir skanumų.

• Skaniausią turės tau uždarą tas valgis, ; - •
- •RurĮ-duos pasitenkinimas, darbas ir alkis?-: * -**•

uždaras — scasoning 
užkluptas 
kaimiečio grintelė 
avižinės — oatmeal, porridge 
šiurkštų valgi — coarse food 
skaniai — tastefully

was overtaken
farmhouse

bijūnai — peonieš ' 
pratintų juos — accustom them 
saldumynų — siveetmeats 
skanumų — delieacies_ 
pasitenkinnimas — eontentment 
alkis — hunger.

(Šv. Kazimiero Seserų Vadovėlis)

PRI SIŲSTI RAIŠKAI ...
Mielas Dūdele.

Linksma kuomet sulaukiu pastos. Pirmiausiai antradienio ryti 
žiūriu ar nėra “Darbininko.” Žinoma, pirmiausia atsiverčiu “Jauni
mo Darželį.” Manau, kad būtų geras dalykas įdėti po kiekvienos apy
sakos ar aprašymo trumpą anglų kalbos žodynėlį. Nežiūrint, kad ir 
mes Amerikoje gimęs lietuvių jaunimas norime lietuviškai išmokti, vie
nok tankiausia kas mus sulaiko nuo tolesnio lavinimosi, tai stoka žino
jimo lietuviškų žodžių. Kuomet randame žodžius angliškai išaiškintus, 
tuomet mums pasidaro daug lengviau skaityti. Ateityje, brangus Dė
de, dėk žodžių išaiškinimą.-

S

la
Kitą savaitę daugiau pasikalbėsime apie

Malonus Dėde,
Kodėl nesimato “Jaunimo Darželyje’’ juokų, juokelių. Žinai, dė

de. labai gerai, kad jaunimas pilnas gyvybės karts nuo karto reikalau 
ja juokų. Žinome, kad esi senas žmogus, bet aš manau, kad ir tu kada 
nors buvai jaunas. Nepamiršk, kad mes esame jauni.

šią savaitę gavau laiškų kuriuose buvo nemaža Dėdei pipirų. Kiti 
labai kartūs, kitais žodžiais “karšti.” Ką padarysi. Dėdė Anufras 
negali tikėtis, kad jo raštai visiems patiktų.

Turėdami kokį nors nesutikimą su kuo nors, neužverskite ant Dė
dės visą savo kartumų maišą.

iKun. J. M....

*

m " .K

“Jaunimo Darželis’’
Gerb. Skyriaus vedėjau,

Leiskite man nors trumpai pareikšti savo pilniausi džiaugsmą iš 
jūsų vedamojo skyriaus. Vaikeliai mūsų parapijos mokyklos po globa 
Šv. Kažimiero Sesučių ypatingai pamylėjo “Jaunimo Darželį.” Išro
do, kad elektros magnetas visus pritraukė prie jūsų raštelių. Nemaža 
matosi pačių mokyklos vaikelių straipsnelių, kuris sukelia jųjų tarpe 
didesnį pasistengimą rašyti toliaus, vieni kitus pralenkti įdomumu. 
Jeigu visose lietuvių katalikų kolonijose eitų tarpe augančio jaunimo 
tokis entuziazmas prie lietuvystės ir jos kalbos, tai ištiktųjų mūsų išei
vijos ateitis bus labai graži.

Su gilia pagarba,

=
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yra lygu šlapumo skiedimo 
medžiagos ketvirtdaliui. Tuo 
būdu oda valo kūną tiek, 
kiek pusė inksto. Jos gara
vimas reguliuoja kūno tenl- 
peratūrą. Kraujo kapilia
rai veikia odos alsavimą, o- 
dos nervą galeliai palaiko 
visos nervų ir raumeną siste
mos tvirtumą, tonusą. Užtat 
odos sutrūkimai, apdegimas 
labai atsiliepia į kūno funk
cijas, ir, atbulai, esant ne
sveikiems inkstams, odos 
prakaitavimas yra ją talki
ninkas.

> Dabar reikia pažvelgti, 
kas darosi su oda,,jei ji ne- 
mazgojama. Jos riebaliniam 
sluoksnyje, sumaišytame su 
prakaitu, prisimaišo organi
nė medžiaga ir kiti nešvaru
mai, susi dedantieji daugiau
sia iš mikrobų, kurių vieni 
yra saprofilai, arba puvimo 
bakterijos — pomirtinis kū
no puvimas eina šių bakte
rijų dėka ir iŠ vabzdžių pa
dėtų kiaušiniukų išsilupu
sioms lėlytėms — antri pa
togeninės bakterijos, ypač 
pūliavimo, iš ko kyla žaiz
dų užsivietrijimas, piktovės, 
karbunkulas ir p. Vabzdžiai 
— utėlės, blusos, blakės, 'dru
giniai uodai mėgsta labiau
sia nešvarią odą.

Iš viso darosi aišku, kodėl 
rimtesnės ir kultūringesnės 
tautos stropiai daboja'švarą. 
Kiek ligų, ypač limpamų, 
būtų išvengta, jei bent prie 
valgio būtu visuomet su mui
lu plaunamos rankos! Na
gai reika trumpai nukirptu 

po jais visuomet yra 
Veidas, burna,

anglosak- 
vokiečiai, 
labiausia 

orą, spor-

usTurtasn
moterys, jei tiek pridėtų j 
triūso, kiek paryžiėtėį prR* ’ 
lenktų pastarąsias savo žą* ž 
.vingumu — tai ne vieno bų* = 
vusio Prancūzijoj įspūdis.^

Odos nešvarumas persimai 
ta į baltinius, drabužius. To-? 
dėl ir pastaruosius reikia 1 
plauti, valyti. Be to, kiemą,' 
gatvės purvas Įnešamas - 
su ayalyne butan. Išdžiūvęs)! 
purvas virsta dulkėmis, kų-'1 
rios mieste viską apdengiau- 
jei nuo jų tankiai nesivalyti^'^ 
tai dulkėse veisias visokias* 
bakterijos, net džiovos. Už-*’ 
tat kiemus ir gatves reikia“ 
valyti, lyginti, grioveli 
baltinti, sienas baltinti ąr 
dažyti: kalkių skiedimas su**3 
laiko mikrobų plėtimąsi.

-Kad valgį arba gėralą prį- J 
valu švariai gaminti, tas tu- į 

a.*“ •. 'rifl 
ri būti aišku kiekvienam, nes | 
prasižengimas šiuo atžvilgis 
tuojau keršija susirgimu. 
n omą, išmatų pašalinin^S 
reikia stropiai atlikti, ka^ 
dangi tai yra be dvokimo ge- Ą » ** -t'riausia dirva mikrobams^ 
augti ir plėstis. Atsimenantį .d 
kad mikrobai naudoja de*^ 
guonį ir kad pūvant atsiran-^ 
da kenksmingos dujos, ai§-,| 
ėja, jog nešvarumas kenkia-1 
ir alsavimui.

J ei pas mus kas švarą kas-: „į 
dien palaikyti tinkamai ne-;;* 
galėtų, tai bent periodiškai;^ 
turi pagrindinai apsivalyta,:^ 
apsiremontuoti kartą pę®.<^ 
metus.. Tuomet būsime svėL<«a 
kėsni, o su sveikata ir gerg- -č 
vė padidės. > J

(<Liet. AidaąŲ |

. JUOZAS SEREIKA
* " ............................................ .........

-
202 Jeffenon St, Nevark, N._X 
yrą įgaliotas generalinis ągentĮą " 
užrašinėti laikraštį “D-ką.” 
rie norite užsirašyti laikraštį 
ba atnaujinti prenumeratą, 
tižiame kreiptis viršminėtu 
su.

X.»i

Prof. Courmont sąko, kad 
švara esanti visokios h.igie-i 
nos, visokios profilaktikos 
pagrindas, nes ją pravedant 
naikinamas yra ligų antkry
tis ir, antra vertus, sutvirti
namas yra organizmas. Jei 
palyginti tautas tarp savęs, 
tai pasirodo, jog 
sai, skandinavai, 
japonai, kurie 
mėgsta švarą, tyrą 
tą, tur mažiausią liguistumą 
ir mirtingumą. Kad įr to
bula būtų viešosios sveikatos 
organizacija ir kurias dezin
fekcijos priemones betaiky
tų, menkai tas tepadėtų ten, 
kur paprastos švaros in
stinktas neveikia.

Reikalinga yla daboti kū
no švara ir viso to, kas yra 
aplink jį— baltiniai, drabu
žiai, maistas, butas, kiemas, 
gatvės, viešos įstaigos. Juo 
labiau organizmas atsikrato 
nuo visokio purvo, tuo tvir
tesnis, energingesnis, jaučia: 
si santykiuose su aplinkinė
mis apystovomis, nes pati jo 
būklė yra kovos su išore vai
sius.

Metant žvilgsni į istorųą, 
matyti, jog svarbiausios tau
tos buvo tos, kurios pasižy
mėjo savo švara. Egiptėnai 
dėdavo didelę reikšmę kūno 
švarai. Nekalbant apie žv- 
dus, kurių kaikurios tikybi
nės apeigos turi aiškų ryši 
su higiena ir švara, kaip nes 
rankų apliejimas vandeniu bakterijų, 
prieš valgį, sportingųjų grai-■ dantys, nosis, ausys, lyties 
kų ne tik atletai, bet ir fi- drganai privaloma pamazgo- 
losofai susitikdavo pirtyse,.ti kasdien. Plaukus su mui- 
kur užsiimdavo ir dvasios lu plauti mažiausia sykį per 
reikalais. Romėnai vra žino-!savaitę. Čia nekalbama a-I ini tvnių, dušų, garo pirčių pte parfumerijos priemones, 
mėgėjai, ką jie Įsirengdavo^ 
savo butuose. Karakallos 
pirties griuvėsiai kalba ir 
dabar apie tai. Romėnų ter
mas galima rasti visose jų 
valdytose šalyse? Viduram-' 
žyj buvo rūpintasi ne tiek 
kūnu, kiek dvasia. Tačiau’ 
kryžiuočiai pernešė iš rytų j 
garo pirčių paprotį, kurias 
likimo ironija pavertė į pa
leistuvavimo rendez-vous, 
dėl ko 16 ir 17 amžiuose I 
maudėsi maža kas. 18 am-! 
žiaus anglai Įvedė savo bu-’ 
tuose tynęs. Ir tiktai XIX j 
amžiuje visokios viešųjų 
maudyklių rūšys Įgijo tin
kamą reikšmę. Kad gerai Į-j 
sivaizduotųme, kokią svarbą 
turi prausimasis kūnui, rei
kia atkreipti dėmesį į odos 
funkcijas. Odoje yra krau
jo kapiliarų ir jutimo nervų 
tinklai. Kad ji būtų minkš
ta, joje yra daugybė rieba
linių liaukų. Vadinasi, oda, 
lyg avalinė, visuomet yra iš
tepta taukais — kitaip ji de- 
derviniuotųsi. trūktų. Be to,l 
odoje yra per 3,000,000 pra-j 
kaitinių liaukų, kurios per 
parą išvaro litrą su viršum 
prakaito, sudėto iš vandens, 
druskos, u re jos.

kurios dar geriau užlaiko o- 
dą ir kurios moterų tarpe 
yra mėgiamos Paryžiuje. AšįTe^ Market 0609 
tik turiu pažymėti, jog mūsą

BALSAS Iš Linu VOSAš 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 persi jojamos 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 Tamsta7 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 litą 3 mėn., už 25 lik—pusę metą, už 50 litą—visus metus. Užsienio, lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonelaičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.Aš tik teisybę rašau.Aš esu vienintelis Lietuvos kataliką dienraštis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leonas Bistras
t
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Netrukus

Groki, drauguž skuduti! Dalužė kur man ves, ar. čia ar ten reiks būti — sapnuosiu aš lankas...
■ :

Gerbiamajam Kan. Tumui- 
Vaižgantui linkime dar ilgai 
dirbti Bažnyčios ir Tėvynės 
labui.

. ii/
■ ~ ■

Laukai Mano GimtineLaukai mana gimtinė, aš gi—laukų sūnus. — Ei, groki ąžuolini skuduti tū skardus!

Sapnuosiu čia žilvytį. Prie vartų ūš jisai... Ir gera bus skraidyti, girsiu lankas karštai!..

Šiemet, rugsėjo 20 d., kanauninkas J. Tumas-Vaižgantas minėjo 60 metų kunigavimo sukaktuves.. Kan. Tumas-Vaižgantas v- 
t * ra vienas iš įžymiausių mūsų l> tautos vadu-literatų. Jis per |į. 40 metų yra dirbęs viešąjį p? tautos darbą.Spaudos uždraudimo metu rašinėjo straipsnelius į užsie 

ny leidžiamus lietuviškus lai- kraščius ir juos platino Lie- į tuvoje.1896 m. kan. Tumas įkuria laikraštį “Tėvynės Sargą,” pats jį redaguoja, spausdina Užsieny ir platina Lietuvoje.'Dėl savo raštų ir veikimo Lietuvoje kan. Tumas buvo s? persekiojamas ne vien rusų, & bet ir lenkų ir sulenkėjusių 
f lietuvių. Jis buvo kilnojamas 
E Iš parapijos į parapiją už tai, 
į kad kovojo]iž lietuvybę. La- daug yra parašęs knygų. Svarbiausias jo kūrinys tai fe •‘Pragiedruliai.”1905 m. susirinko Vibiiaus ® šeimas. Kan. Tumas visur K ,buvo pirmuoju.

KO"'r- '
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JO8KPHS LITHUANIAN B. 0. ASSOCIATION OP LABOS
Botared u second-riass matter Sept 12,1915 at tte post offlce at Boston, Maaa> 

' 4 ' ander the Act of March 8, lŠTO-
■

St teeeptance for maitiną at spėriai rate of postage provlded lot ln Secttan 1108 
EgT Act of October 8,1917, authorlaed on Jnly 12,1918"
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“D AEBI^INK AS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

Tclephone South Boston 0620KSė-s ■
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SPALIŲ DEVINTA

Drugįai skraidyti mokė,, o gulbinai — dainų. —- Į kelią nūn toloką nebodams tat einu!I

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ....................... $4.50
Užsieny metams................... . ...$5J5O
Vieną kart savaitėje metama... .$2J5O 
Užsieny vieną kart savaitėje met $8.00

Ir vėl arti liūdnos Vilniaus užgrobimo sukaktuvės.

Vilniaus vergijai sukanka devyni metai, per kuriuos šio pasaulio 
£ galybe nemokėjo ar negalėjo atitaisyti baisios skriaudos, kurią, padarė 
ps ' lenkai mūsą brangiai tėvynei.

g&ž. Kada ateis Vilniaus atvadavimo valanda, nieks nežino. Bet mes 
esame įsitikinę, kad Vilnią turime atvaduoti mes patys, — mūsų tvir- 

p? - tas pasiryžimas, tautos valia, prieš kurią, turės nusilenkti visokia že- 
• mišką jėga.

*

gBį, . Tam pasiryžimui stiprinti mes kasmet minėsime liūdna.*; Vilniaus 
užgrobimo sukaktuves, kol Vilnius nebus atvaduotas iš priešų rankų.

Amerikos lietuviai katalikai visuomet stovėjo savo tėvynės reika- 
lų sargyboje. Jie giliai atjaučia josios gyvenimo žaizdas. Nors girdi 

g* . daug teisingų nusiskundimų iš ištikimiausių tėvynės sūnų, kurie ko- 
^. . .voįo už Lietuvos nepriklausomybę, dėl nelemtų p. Voldemaro valdžios 

• žygių, bet tie visi persekiojimai ir neteisėtumai negali sumažinti mūsų 
fe.? tėvynės meilės, nepaisant kokios valdžios valdys mūsų tėvynę. Mes 
■ - tik galime apgailestauti, kad tuomi ardoma yra tautos vienybė ir ma- 

žinamas josios atsparumas kovoje su priešais ir persekiojamiems gali- 
me reikšti užuojautos.

Mes tvirtai tikime, kad tos klaidos bus atitaisytos ir jau ne sykį 
buvo kreipiama dėmesio dabartinių Lietuvos valdovų.

Tačiau Vilniaus ir Aušros Vartų užgrobimą atsiminę, mes nori- 
gjį: me viską užmiršti ir kviesti visus i Vilniaus atvadavimo darbą.

St'/ Tegu kiekviena Amerikos lietuvių kolonija spalių 9 d. panaujina 
■alsavo pasiryžimą, ir pareiškia viešai pasauliui savo nusistatymą, dėl Vil- 

niftis susirinkimuose.

- Be to mūsų medžiagiška pagalba yra būtinai reikalinga. Jau ant- 
ri metai randasi mūsų tarpe p. Vileišienė, Vilniaus lietuvių atstovė. 
Paremkime jos kilnią misiją, suteikime duosnią, auka kultūrinėms Vil- 
niaus ir viso okupuotojo krašto įstaigoms.

Tik tokiu būdu mes atliksime savo garbingą pareigą link savo 
brangios tėvynės^—įstosime į Vilniaus atvaduotojų eiles.

A. L. R. K. FEDERACIJA: 
KUN. IG. ALBAVIČIUS, Pirmininkas 
KUN. J. VAIČIŪNAS, Iždininkas, 
K. KRUŠINSKAS, Sekretorius.

Seniausias J
siteto

z

J. i - ? -> —Kad mokintis — ir gerai
* V • * j 4 'mokintis —? niekados nėra pervėlu, tatai geriausiai įrodo pavyzdys tūlo Juozo Gurevičiaus, gyvenančio Kaune, Žemaičių gatvė 43.Šis studentas yra gimęs 1868 m., taigi eina 62-rus metus, leidžia ketvertą savo vaikų gimnazįjon ir pats mokinasi Lietuvos Universitete, ekonomijos skyriuje Teisių fakultete. Universiteto išduotas jam pažymėjimas y- ra labai geras.Šie dalykai paaiškėjo iš -- •prašymo, kurį nesenai Lietuvos Pasiuntinybė Wash- ington’e gavo iš paties p. Gurevičiaus.Jo prašyme išdėstyti dalykai — tai graži istorija, ir nekurias vietas galima jo paties žodžiais pakartoti:“Radio pranešimu” — rašo Gurevicitis — “Naujor- ke susidarė nauja organizacija, kurią remia valstybės sekretorius Wilburas ir 60 universitetų rektorių, pinigams be nuošimčių skolinti asmenims, norintiems išeiti aukštąjį mokslą. Tam reikalui žadama surengti rinkliavą, per kurią tikimasi surinkti $1,200,000.“Jaunas būdamas turėjau didelį norą išeiti aukštąjį mokslą. Bet deja negalėjau tą norą įvykdyti: 1) iš priežasties neturto a. a. mano tėvelių ir 2) kaipo rusų val-

ntuvos 
udentas '

. ; -- ... < rdžios įtartinas skaityme lietuviškų laikraščių. Tas noras ir po šiai dienai manyje neišdyla.“Praūžus didžiajam, karui, grįžęs iš Rusijos 1920 m. pradėjau laisvoj Lietuvoj mokytis. Tuomet tarnavau laisvai samdomuoju Lietuvos kariuomenėj. *“1923 metais baigiau buhalterijos kursus. 1924 metais įstojau Lietuvos Universitetan Teisių fakultetan, Teisių skyriun laisvuoju klausytoju. Išklausiau 8 semestrus ir išlaikau visus egzaminus, išskyrus filosofijos istorijos.“1928 metais perėjau E- konomijos skyriun ir dabartiniu metu jame esu 7 semestre. J eigų pažvelgti į šiuos davinius, tai bus aišku, kad noras išeiti aukštąjį mokslą✓ ganėtinai įrodytas.“Tačiau reik turėti’ .omeny, kad aš esu gimęs 1868 metais. . 15 metų amžiaus pradėjau sau duoną uždarbiauti, t. y. tarnauti ir dabartiniu metu tarnauju Lietuvos banke, bet algos tiek tik gaunu, kad ji nepasiekia egzistence minimo normos. Išlaidos gi yra būtinos mokėti už mano mokslą Universitete ir 4 vaikų mokslą gimnazijoj.“Dėliai to malonėkite neatsakyti pasirūpinti man paskolą, kad aš kaipo senelis studijozas 62 meti] amžiaus galėčiau turėti pakankamai laisvo laiko ir lėšų baigti studijas, nes mano amžiuje, prie geriausių norų,
, J. Šerkšnas

ŽŪSIU, BET NEVER
GAUSIU

1906 m. jis apsigyveno Vil
niuje ir ten stojo į kovą prieš 
endekus už lietuvybę. Dirbo 
“Vilniaus Žinių” ir “Vil
ties” redakcijose. Iš Vil
niaus endekų štazbas nutaria 
jį išvyti ir sugeba lenkų auk
štajai dvasiškijai įkalbėti, ir 
ji jį ištremia į Kauną.

Atšauktas iš Vilniaus bu
vo paskirtas į Laižuvą klebo
nu. Tais pačiais metais su 
prel. Olšausku atvyksta į A- 
meriką rinkti aukų “Saulės” 
namams Kaune.

Sugrįžęs į Lietuvą parašė 
knygelę: “Ten gera, kur mū
sų nėra.” Tai buvo įspūdžiai 
iš kelionės po Ameriką. ’

Nebuvo didesnio tautinio 
darbo nudirbta kur nebūtų 
buvęs kan. Tumas-Vaižgan 
tas. . -

Šiais metais už jo didelį li
teratūrinį ir mokslinį darbą 
Lietuvos Universitetas sutei
kė garbės daktaro laipsnį ir 
vyriausybė apdovanojo jį Ge
dimino II laipsnio ordenu.

Buvo šaltas lietingas 1920-tų metų ruduo. Žmonės lindėjo daugiausia grįčiose. Tik vienur kitur lauke matėsi gyvulių,. kuriuos ganė susitraukę piemenukai.Jonas Romeika, 35 metų vyras, įsikinkęs į žagre sartį, arė perlytą žemelę. Iš lėto vaikščiojo paskui arklį ir kažką galvojo.Pro šalį, keliu, ėjo jo pažįstamas ūkininkas Urbšys.— Padėk Dieve, Jonai! pasakė jis.— Ačiū, ačiū. O iš kur partrauki ?— Ot, čia buvau pas kaimyną... Ar dar nebaigi arti ?— Jau beveik. Ketvirta dalis telilso.— Aa... O kas girdėt, Jonai. Sako, nesenai parėjai iš kariuomenės.— Taigi, nesenai. Mat, su lenkais padarėme Suvalkuose taiką. Dabar jie kraustosi iš Vilniaus krašto. .— O kaip tau kare klojosi ? — klausė susidomėjęs Urbšys.Jonas atsirėmė į žagrę ir padėjo botagą.— Galima sakyti, gerai. Kartą susprogdinau lenkams didelį ginklų sandėlį, ir niekas nesužinojo : nei žmonės matė, nei snūduriuojanti sargyba pajuto.— Ginklų sandėlį!.. O, o.,. — stebėjos senis. — Nagi, kaip ten atsitiko?— Buvo pats vidunaktis. Nešinas .keliomis granatomis, prisiartinau prie to lenkų lizdo. Dar vienas lenkų kareivis norėjo šaukti, bet kaip pajuto granatų kvapą, pasileido bėgti. Tuo tarpu pasiunčiau keletą granatų į sandėlį ir jis po keliu sekundžių išlėkė i padanges. Baisus buvo trenksmas.

Mes dabar esam įsitikinę, kad XX-tas’ kmžiUs yra žmonijos materialinės kultūros viršūnė. Tačiau patyrinėjus senovės raštus, nuo tokios garbingos mūsų laikams pažiūros tikrai reikia atsisakyti. Pasirodo, kad mūsų didžiai gūrini laųnėjimai kai kuriais atžvilgiais toli gražu nėra pasiekę senovėj žinomų dalykų.Pavyzdžiui, imsim kad ir senovės Egipto piramidas. Aukščiausioji piramidė yra vadinama faraono Cheopso vardu ir turi daugiau kaip 250 metrų aukštumo, t. y. beveik dvigubai tiek, kiek Kauno radio stoties stulpai. Toji piramidė yra pastatyta iš akmens gabalų, kurių svoris siekia kelių dešimčių tonų sunkumo. Tad mūsų tobuliausios technikos laikais yra visiškai nesuprantama, kuriuo būdu senovės egiptė- nai galėjo užtraukti į tokį aukštį tiek' sunkius akmens gabalus. Net 100,000 žmonių (vergų) darbo čia negalėjo pakakti. Taigi senovės egiptėnai žinojo kažkokias gyvenimo sąlygos pakerta fizines jėgas. Pageidaujama gauti paskolos $6,000.“Jeigu kartais minėtos organizacijos veikimas tik vietinio pobūdžio, tai prašau padaryti šiam tikslui rinkliavą tarp asmenų mylinčių mokslą” — baigia p. Gurevičius.Reik pripažinti, kad toki dalykai nevisai yra paprasti net ir šiais mūsų laikais.— Žiūrėk, koks tu, — stebėjos Urbšys. — Ir generolas neišdrįstų atlikti tokio žygio. Juk galėjai pats drauge žūti arba pakliūti į priešo rankas. Ir drąsumas gi tavo!..— Nelaisvės aš labiausiai ir bijojau. Daugiau nieko. Dažnai sau mąstydavau: geriau būti lenkų nužudytam, negu jiems vergauti.Urbšys užsirūkė pypkę ir paleido kelis dūmus pavėjui.— Na, Jonai, — tarė jis nusispiovęs,Vilniaus krašte būtų nors dešimta dalis tokių žmonių, kaip tu, tai lenkai į Lietuvą nelįstų.'— Tikrai gerai būtų, kad visi priešintųsi jiems, — atsakė Jonas.—Tuomet sunku būtų lenkams kariauti. 1i Urbšys dar pastovėjo, pakalbėjo ir naujai užsidegęs pypkę nuėjo namo. Jonas arė, galvojo apie lenkus. Prisiminė, kaip jisai su lenkais dirbo Amerikoj, kaip jie lietuvius išnaudojo, kaip skriaudė silpnesniuosius... Kaip bendrose kapinėse neleido lietuvių laidoti, o palaidotus iškasdavo iš žemės ir išmesdavo. Kiek barnių, kiek peštynių kildavo...— Kur čia ir išskaitysi viską, galva.— Gerai tik, kad dabar lietuviai su jais nesusideda. 'Paragino greičiau savo sartį, nes, matyt, jau ir arkliui bus įkyrėjęs saitas rudens lietus.
F rŠaltas rudens rytas. Dargana su vėjais jau kelinta diena. Visur šlapia, šiurpu.Purvinu vieškeliu, kurs vedė į Vilnių, skubiai žingsniuoja keli lietuviai kareiviai. Jų menkos milinės šlapios, kojos ligi keliii purvinos, permirkusios. Pietuose girdėjosi patrankų duslūs dejavimai. Tai lenkai,, sulaužę Suvalkų sutarti, veržiasi LietuvOri. Vėl liejasi kraujas, vėl vaitojimai, dejavimai; vėl žiauri vergija Lietuvai graso. Labai bįitų gera šiems vyrams išsidžiovinti

paslaptingas technikos priemones, kurių dabar žmonija neturi. Net elektros jėgos būtų permaža tam darbui atlikti, kurį senovės egiptėnai yra padėję, statydąmi piramides.
iToliau, senovės Egipto kunigai buvo tiek išgudrėję mirusiųjų kūnų balzamavinie, kad jų konservuoti numirėliai — mumijos — puikiausiai išsilaikė lig mūsų dienų, vadinasi, nesupuvo po 4,000 metų! Ar mūsų laikais yra galimas toksai dalykas — tenka labai abejoti.Yra ir kitų senovės praktiško patyrimo pavyzdžių. Taip antai, XX-ojo amžiaus geležies ir plieno gadynė negalėjo padaryti geležies, kuri nerūdytų. O tuo tarpu, kaip matyti iš Indijoj išsilikusių paminklų, tokia nerūdijanti geležis buvo žinoma dar prieš kelis tūkstančius metų. Tik paskutiniais me-

tais yra manoma, kad nerūdijanti geležis yra absoliučiai gryna geležis, be jokių kitų priemaišų. Tačiau tokios grynos geležies ligšiol dar gauti nepavyko, nežiūrint milžiniškos modemiškos pažangos. <Taip pat yra keistas dalykas, kad yra dingusi paslaptis, kaip pagaminti stiklą, kuris būtų lankstus, kaip plienas ir nedužtų. O pasirodo, kad toks stiklas jau buvo žinomas romėnams dar prieš Kristaus gimimą. Antrą kartą stiklo paslaptis buvo atrasta Kardinolo Rišeljė laikais, bet trečią kartą tos paslapties susekti nepavyko. Mūsų laikų pramoninkai brangiai užmokėtų, jei kas tokią nesudaužomojo stiklo paslaptį vėl galėtų suieškoti.Taigi, Iš šių pavyzdžių matom, kad didžiuotis mokslo laimėjimais, palyginus su senove, mums tikrai nėra reikalo. “Trimitas”kiaurai permirkusius drabužius, bet nėra laiko. Juk tėvynei pavojus! Mesk viską' ir ėmęs į ranką ginklą skubėk mūšin!Dar valandėlė ir vargšai kareiviai dingo netolimo miško tamsumoje.Romeikai kaip sunkiausias akmuo užgulė krūtinę, išgirdus vėl nesenai nutilusius šūvius. Vaikščiojo paniuręs, susimąstęs. Kartais, pritrūkęs kantrybės ir matydamas, kad rimtai artinasi pavojus ir jo namams, imdavo lenkus ko- lioti:— O jūs šėtonai, šėtonai!.. Kaip jūs ligi šiol ir žemė neprarijo?!.. Kovėsi, liejo nekaltų žmonių kraują, gėrė silpnųjų ašaras... Pagaliau susitarė... Ir štai netrukus vėl kraują lieja, vėl plėšia suvargusius žmones, geria karčias, jų ašaras!.. Kai negalima eiti su velniu riešutauti, taip jokiu būdu negalima su lenku susitarti. Tik tuomet jisai laikysis sutarties, kuomet jam pakiši plieninę kumštį į panosę.Taip keikdavo Jonas lenkus, ir nuo to keiksmo jam lyg lengviau pasidarydavo.Bet šiandien ir keiksmai jo nenuramino. Vis aiškiau ir aiškiau girdėjosi patrankų dundėjimas, jau besimaišąs su kulkosvaidžių tratėjimu. Buvo aišku, kad lietuviai neįstengia atsilaikyti prieš lenkus, kurie iš pasalų pradėjo kovą. Jono krūtinėje virė žiauri pagieža lenkams.— Kas daryti, kur eiti ? — kyla Jonui klausimas.— Einu į Vibiių, ten gausiu ginklų, o iš ten leisiuosi tų žalčių smaugti. Bet kaip palikti be jokios globos senus tėvus, žmoną, mažus vaikučius ? Kas jais rūpinsis, man išėjus f — kyla Jo- nui viens po kito skaudūs klausimai. Juodos mintys prislegia karštą jo širdį.— Kas daryti, kas 'daryti ? Juk lenkai atėję vėl ims smaugti visus.Tuo tarpu patranki] bildesys taip prisiartino, kad net langai pradėjo virpėti.



Egiptas 
Lietuva 
Bolivija 
Salvador 
1 *anama

žygi
arba pakars, arba sušaudys...

Galvojo šiaip, galvojo taip, bet nieko gėrės 
nio neišgalvojo. Nusprendė likti.

Petras Vaičiūnas

O VILNIAU!

Spaudos statistika yra ve
dama visose šalyse, bet jos 
duomenys ne visada yra tik
ri. - Spaudos statistika se
miama iš trejopo šaltinio: 1. 
laikraščių bei periodinių lei- 1
(linių katalogai, 2. pašto val
dybos pranešimai, kur yra 
nurodoma periodinių leidi
nių siuntinėjimas, 3. amatų 
statistika, kurioj paprastai 
laikraščių išleidmas yra re
gistruojama kaipo atskiras 
amatas. Periodinių leidinių 
katalogai yra išleidžiami 
daugely šalių. Bet jie turi 
tą ydą, kad vienur paduo
da .visų periodinių leidinių 
saraša, kitur tik laikraščių

)

į Lietuvą].

0, Vilniau, o mūsų šventove, 
Dar metai — ilgi, gedulingi 
Ir tavo mes senąją šlovę, 
Iškelsim padangėn laimingi!

0, Vilniau, gražus Aušraniūri, 
Kiekvieno lietuvio didybe, 
Tu spieti visus mus į būrį.
Tu tekančia saule mums žvdi!

kalėjimai prikimšti vi- 
kuriems šiandien paguo- 
- kančia ir ašaros. Čia

Klaidos Atitaisy 
mas

Vilniuj atsiranda pirmieji 
triūsų teatrai, “Pirmoji Lie
tuvių Meno Paroda.” Teat
rai atliekami su muzika ir 
chorais. Jau nuo miesto įkū
rimo visos muzikos meno ša
kos susiburia Vilniuj. Pra
dedant kanklininkais, bai
giant Vakarų Europos ir ki
tų Šalių muzikos kūriniais, 
garsiausias Lietuvoje. Vii-’renkasi konferencija, o 1918 
nius. Vilnius išaugino mū-jnt. ten pat Taryba paskel- 
su žymiausius muzikus meno bia Lietuvos nepriklausomy-

Kai- mvninių tautų valdovai atvyksta Vilniun, klausdami Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių patarimų. Iš Vil-

žinovus if mėgėjus, kaire 
dabar yra - tautos meno 
žvaigždės.

* f- ', r » * 
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Ypač didelės reikšmės. Vil
nius turėjo Lietuvai, kai jė
zuitai' jame įsteigė“ Aukštųjų 
mokyklą — Universitetą. Šis 
Universitetas išleido visą ei
lę savo auklėtinių, garsių vy
rų, kurie daug dirbo Lietu
vos naudai, tai keldami jos 
kultūrą, tai romantiškai 
šviesdami garsiąją Lietuvos 
senovę ir tuo būdu žadinda
mi savo sulenkėjusius tautie-

*

čius atgimti tautiškai ir sto
ti tautos darban,'' kovojant 
prieš žiaurų rusų despotiz
mą spaudos draudimo metu.

Praūžus Didžiojo Karo 
bangoms, Vilniuje 1917 mt.

Pereitame “Darbininko” nume 
ry laužytojas per klaidą padėjo 
Dr. P. Malakauskio vardą po 
straipsniu “Tai melagis,” Blaivy
bės skyrių jė. ‘

Dr. Malakauskio vardas turėjo 
būti po straipsniu “Šių metų jubi
liejaus paaiškinimas.” kuris tilpo 
trečiame to paties numerio pusla
py. .

Atsiprašome.

pęs savo išvarginta krūtine, kiekvienas lietuvis inteligentas skuba savo sostinėn — Vilniti, stoti tautos darban.
Bet jįtai ,1920 mt. amžini 

mūsų tautos priešai užgrobia 
Lietuvos širdį. Ir nyksta ten 
dabar slopinama žiauriojo 
lenku erelio tautos dvasia, 
griūva sienos, pelyja gražię- 
ji tautos paminklai liūdėda- 
mi. Grobonis erelis laksty- 
damas po lietuvių tarpą 
traukia lietuvišką knygą ap
laistytą ašaromis iš‘rankų. 
O laisvosios Lietuvos lietu
vio nerimsta širdis, nes Vil
niečiui nelaimės ir skriaudos 
ją kaip kirminas graužia.

Kaupas kiekvieno lietuvio 
širdyje keršto ugnis, tiesa — 
tyli, bet galinga, ir ateis va
landa, kada šventoji tiesa 
laimės, kada vėl suplevėsuos 
Vilniuj Lietuvos Vytis ir 
keršto kraujais bus nuplau
ta Gedimino piliai suteiktoji 
gėda, nes vis vien:

“Mes be Vilniaus 
nenurimsim!”

Temo. Vilniaus gatvėse sužibo pirmieji ži
buriai. Tuo tarpu sargas pravėrė geležines ka
lėjimo duris ir pro jas įmetė baisiai nukamuotą 
Romeikių Joną. Vargšas nebegalėjo žodžio iš
tarti. Atsipeikėjo tik po kėlių valandų. Su aša
romis akyse papasakojo draugams kaliniams gin
klų sandėlio išsprogdinimo istoriją ir visą bai
sų kelią, kuriuo jį vedė lenkai. z

— Netižmirškim, vyrai, kad mūs daug, o ap
linkui kalėjimą maža sargų! — kalbėjo jis drą
siai kaliniams. — Kai tik atneš vakarienės — 
visi kaip vienas pro duris!.. Niekumet juk mes 
nesulauksime šios kankynės galo. Sargus iš
blaškysime, o patys

Tokia Petro kalba sujudino kalinius. Vi
si sukilo, spaudė kiečiau kumštis ir ryžosi žūt 
būt bėgti.

— O, kaip bus gerai, kai išspruksiu iŠ šio 
pragaru.., — svajojo ne vienas kalinys. Jauki 
šypsena ir kupinos vilties akys puošė suvargu
sius jų veidus.

KĄ TIK IšfcJO Iš' SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU > -

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minki* 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus 
kitę sekančiu adresu: ' < **

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
386 Wert Broadway, South Boston, Mms

0, Vilniau, o mieste didysis, 
Baliaus neteisybė mums dūkus!. 
Vai, priešą iš Vilniaus dar vyjsis 
Aukštaitis, žemaitis ir dzūkas!..

(“Rytas”)

tuo pačiu vieškeliu, kur dar nesenai nuėjo suvar
gę kareiviai, pasipylė daugybė vežimų, vežančių 
įvairius baldus ir kitas brangenybes. Buvo aiš
ku, kad lietuviai apleidžia1 Vilnių.

Jono širdis kažką nujaučia, bet ką — įspėti 
negalėjo. Jis jaučia, kaip kažkokia jėga stumte 
stumia bėgti jį su savaisiais, bet... valia ten ne
linksta. Prie savo šeimos taip buvo prisirišęs, 
kad ir sunkiausioje valandoje neįstengė nuo jos 
atsiskirti. Nerimastauja, valandėlę švytuoja. 
Pagaliau nusprendžia nuo mylimos šeimos nesi
traukti. Būtų visai negražu ją palikt žvėriškai 
lenkų kankynei.

— Kas bus, tas! Gal čia gyvendamas dar 
daugiau patarnausiu Tėvynei...

Akimirksny stojo prieš jį ta naktis, kada jis 
lenkams susprogdino ginklų sandėlį. Visą jo 
kūną nukrėtė šaltas šiurpulys, širdis skendo f 
dar didesnį nusiminimą..-.

— .0 kas bus. jeigu lenkai suseks tą mano 
kyla Jonui baisi mintis. — Juk tuomet

Tamsi naktis. Lynoja... Vilnius pakra
ščiuose tai šen tai teii hakties tylą perskrodžia 
šūviu aidai. Tai lenkai gaudo išsiveržusius iš

Ten, kur tankūs miškai ū- pos politiniu centru, žė glūdumose, susipynę šakomis,- augindami paukštelius čiulbuonėlius, kur liepy nai, ąžuolynai ir pušynai glaudė meškas, stumbrus, šernus' ir-vilkus, kur Neris vingiuodama plauna karklais apipintus krantus, kaip sako padavimai, Gediminas, dievų valia, įkūrė Vilnių. Ir augo kasdien tarp šilų miestas, ir kilo pilies bokštas pro šimtamečių ąžuolų šakas, drąsindamas lietuvio dvasią. Baisiu lizdu šalies priešams atrodė, globojama ošiančių, kalnuotų, tankių ir klampių girių, apsupta auktšomis sienomis pilis. Skaudžiai lietuviai atkeršydavo tiems, kurie drįsdavo ją pulti.
Nuolat besigrumiant, be

kariaujant su įvairiais prie
šais, dažniau laimint,, negu 
pralaimint, valstybė didėjo 
ir jos kultūra pradėjo kles
tėti. Ypač žymus kultūros 
plėtimasis ir klestėjimas pa
sireiškė Gedimino laikais. 
Todėl buvo reikalingas cen
tras, iš fcirio plistų kultūra 
į visas valstybės dalis. Tuo 
centru galėjo būti valstybės 
sostine, kurioje paprastai 
susispiesdavo žymiausios 
tautinės, politinės ir kultūri
nės jėgos. Tad Gediminas 
padaro Vilnių Lietuvos sos
tine. Nuo to laiko čia gyve
no Lietuvos Kunigaikščiai. 
Čia perkeliama Perkūno 
šventykla—Romuva, čia kū
renama ant aukuro ugnis li
gi lietuviai tampa katalikais. 
Veikiai tampa Vilnius Euro-

pradai.širdimi, nešančia arterijoms kraują į visus Lietuvos kampus. Kaip senovėj Vilnius buvo garsus ir brangus Perkūno šventykla, taip vėliau tik Vilniuj, o ne kur kitur atsiranda pirmieji katalikybės skleidėjai. Iš Vilniaus užteka Lietuvai katalikų tikėjimo saulė. Ir šiandien tik Vilniuj gražiausios mūsų bažnyčios su Aušros Vartais.
Augo miestas, didėjo baž

nyčių ir rūmų skaičius ii* įsi
galėjo mokslas. Būdamas 
patogioj vietoj, ir dar kuni
gaikščių padedamas, Vil
nius tinkamai praplėtė pre
kybą. Prie kunigaikščio A- 
leksandro buvo įsteigti Pre
kybos Rūmai, kuriuose turė
davo telktis visi pirkliai. 
Plačiausiai Vilniuj išsiplėtė 
kailių prekyba. Dažnai lan
kydavosi čia svetimų šalių 
pirkliai. Daigelis jųjų, pa
milę Vilnių su jo apylinkė
mis, tapdavo Lietuvos pilie
čiais.

Dygstant ir augant bažny- 
čimos ir turtuolių rūmams, 
Vilniuj atsiranda 
žinovų. įsteigiama 
ir meno“ mokykla, 
pirmiausia 
meninė 
ir tapyba

0, Vilniau, o mūsų gyvybes, 
Pakęsk tu, graban įvaiytas, 
Kol savo kančios mes galybe 
Prašvisini, kaip saulėtas rytas h

statybos 
statvbos
-Vilniuj 

pasirodo mūsų 
statyba, skulptūra 

Vilnius tampa

Praėjo kelios dienos. Aplink vėl ramu. 
Nutilo patrankų griausmai, pamažu nurimo ir 
bailūs žmonės. Iš lėto gyvenimas vėl slinko į 
normalias vėžes. Jį sujudindavo staigus lenkų 
pasirodymas, kratos, suiminėjimai. Žmonės bu
vo pripratę prie tų “vaišių.” Plėšimai, žvėriš
ki mušimai kame nors įtartų žmonių — jiems 

i z paprastas gyvenimo reiškinys. Taip buvo prie 
rusų valdžios, tą pat kentė nuo vokiečių, tas pat 

n dabar prie lenkų. Kai kurie vilniečiai jau nie
ko geresnio nelaukė. Buvo įsitikinę, kad Dievas 
tai lėmęs, taip ir turį būti.

Vilniaus, Balstogės 
šokio plauko lietuvių 
da ir nusiraminimas

lietUviųineno lopšeliu ir šie 
U,grožio fopiyjs—statybos paminklai brangiau^ Lietuvoje, i V Uųiaąs, statybos pa minklai Jųri-foųą ne pilką Lietuvos dangų, o žaliuojančius- kalnus, miškus ir todėl jų abrisai netirpsta debesyse, bet išsiskiria savo relie- niaus vingiuoja į visą tautąlXingUBųų ąr tai būtų diena įvairiausi tautos gyvavimo f$r ^ąlętisj .Jis tampa Lietuvos,

senas ir jaunas griežia dantimis veidmainiui len
kui, tykodamas tik patogios valandos, kada ga
lės jam už savo kančias tinkamai užmokėti. O 
keršyti buvo daug už ką: kiekvienas pateko į šį 
kalėjimą nežmoniškai sumuštas, nukankintas, 
netekęs sveikatos; o grobikas tuo metu terioja jo 
namus, kankina žmoną, tėvus, mažus vaikelius. 
Jie šaukėsi dangaus pagalbos.

Tiek skriaudų, tiek įvairiausiu nelaimių 
Lietuva nuo amžių prityrė iš šių “brolių,” kurie 
“broliškai” apkabinę ištisus šimtmečius ją 
smaugė ir po šiai dienai tebesmaugia. Jie vakar 
žadėjo tave ginti, o šiandien jau puola.
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euais visais ateina.
Kitų dienų dalia jau“kelia, kelia . ■»t ►
Laimėj imu audringą himną — dainą.

KOLONIJOSE

ITTSBURGH, PA.
Spalių 4-tą^Jfeną pripuoją šven- 
ĮxŠv. .Pranciškaus, kuris' gimė 
yžiuje tryliktame šimtmetyje 
turtingų tėvų. Šventasis iš pat 

’stės nemylėjo' pasaulio nei 
fi.-*v. •

* / >>>••

■ Jaunikaitis apsirengęs elgetos 
tabūnais išėjo į kalnus melstis 
‘ prisirengti tarnauti Dievui. Po 
į rekolekcijų sugrįžo savo mies- 
in, pradėjo rinkti pinigus ir tai- 
jrti bažnyčias kurios buvo apleis-

V — ’
Be- --- z. /

sw

• - /
Sykį per pamokslą išgirdo Jė- 

eiti 
sa-

■Mįis žodžius: “Jei kas nori 
Įaiaskui mane, teišsižada pats 
^■yęs, teima kryžių ant savo pečių 
Hktėseka mane.” Šventasis pritai- 
^Bno tuos žodžius prie savęs. Tuo- 
BaSus apleido pasaulį ir tapo vie- 

gsčSventasis savo dievobaimingu 
^ gyvenimu patraukė daugybę jau- 

vyrų prie savęs.. Jo regulos 
||buvo aštrios bet pavyzdingos. Jis 
priėmė savo vienuolijon visus be- 
? turčius dievobaimingusvyrus. Taip 
£ kad trumpame laike švento Prah- 
- ciškaus Vienuolynas, tapo plačiai 
feBįnomas ir visų mylimas, nes šv. 
M*ranciškaus vienuoliai gyveno 
Išvien iš geradarių aukų.

Iš Dievo geriausios malonės ir 
į mes lietuviai turime to paties gar- 
į šingo Šventojo įstaigą Šv. Pranciš- 
|%aus vienuolyną. Kaip tryliktame 
S^Bmtmetyje šv. Pranciškaus vie- 
^liuolynas sparčiai augo ir plėtojos 
®ŠĖaip-ir dabar mūsų lietuvių vie- 
Salittolynas auga labai greitai. Šv. 
EPranciškus priimdavo visus geros 

’ galios beturčius taip ir mūsų vie-

H

penkios kurios pasilieka per visą 
metą vienuolyne. Kaip viršuj 
minėjau daugumą iš tų yra netur
tingos ir našlaitės. Reik pavalgy-- 
dinti, šilumą duoti, mokslą su
teikti ir trumpai sakant visą-pa
laikymą duoti kuris brangiai atsi
eina.

Iš kur tą visą reik paimti? At
siduodame Dievo Apvaizdon ir ge- 
raširdžii? užuojautai, nes tos visos 
jaunuolės yra karštai pasišventų- 
sios Dievui pamauti, žmonijai ap- 
svietą nešti ir mūsų lietuvių žūs
tantį jaunimą gelbėti. Kiekvienas 
lietuvis ar jis turi vaikučių leis
ki mokyklon ar ne, vis atjaučia 
Sesučių darbą ir pasiaukavimą. 
Darbas tai yra sunkiausias. Moti
na. turėdama tris ar keturius vai
kučius namie gana turi spėkų pri
deri juos suvaldyti o mūsų Sesu
tes turi penkiasdešimt ir daugiau 
ir juos visus turi sutvarkyti ir iš
mokyti. Ir kas bėgai daugiau pa
siaukauti už Seseris? Atsižada 
linksmybių, atsižada turtų, atsiža
da svieto, apleidžia namus, aplei
džia broliukus ir sesutes, net ir 
savo tėvelius apleidžia. O dėlko? 
Tik dėl Dievo garbės, savo dūšių 
išganymo ir žmonijos labo. TodėĮ. 
įvirtai pasitikime kad Dievas ne 
apleis ir kad gailestingi žmoneliai 
nepamirš.

Nužemintai prašome
gų klebonų pagal jūjų nuožiūra 
su pagalba geraširdžių asistentų 
padaryti vajus ar rinkliavas arba 
vakarėlius naudai Šv. Pranciškaus 
neturtingo vienuolyno. Taipgi nu
žemintai prašome visų draugiji? 
pagal valdybos ir narių nuspren
dimu prisidėti prie to brangaus 
tikslo, pagelbėti vienuolynui auk
lėti tas neturtingas geros valios, 
mergaites ir nekaltas našlaites. 
Kaip iki šiam laikui geraširdžiai 
žmoneliai nepamiršo Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno taip gi atvers sa
vo geras širdis, išties gailestingas 
pankas tam šventam tikslui ir da
bar.

Didžiai 
Draugijos 
ištiesdami
kas Šv .Pranciškaus Vienuolynuii. J 
siųskite aukas sekančiu antrašiįc 
Saint Francis Convent, Mt. Prc- 
vidence, R. D. No. 9, So. Hills, 
Pittsburgh, Pa.

gailestin-
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Gerbiama Dvasiškiją, 
ir pavieniai žmoneliai 
savo gailestingas ran-

c-

Vieša Padėka.

Sekmadienyje 29 d. rugsėjo š. 
m. minėjau savo metines vardines 
Šv. Mykolo. Šv. Kazimiero para
pijos parapijonai ir mano prietfi- 

iškilmingai,
taip širdingai mane pagerbė mi
nėto.) dienoj, kad aš negaliu pra
kišti šios progos ne padėkojęs 
viešai Gerb^ Klebonui Kun. J.

Kai taip šauniai ir
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GIMINĖS IR PAžįSTAMI
Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

|y. nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

; tisą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
gp mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 
y tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- 

šaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
* riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
| mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
£ riusirkiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

Įr1 yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
| * knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
įjr ^MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 
į 4 Užsakymus siųskite šiuo adresu:

“MOTERŲ DIRVA”
įū 9322 W. 24 Street, Chicago, IU.

jautimą*, ir. dalyvavimą te j įškil- 
Draupijansic ffretininkams, 

kldos Apaš- 
[, &dalie; 

_ Sąmyšiui,
Mergaičių Aliųmnėčių, 0 Akademi
jos Rėmėjų, Darbininkė Sąjungai 
ir Antri? Metų Augstesniosios Mo
kyklos mergaitės už jų nuoširdų 
pasveikinimą ir suteiktas man do
vanas. Vakaro rengėjams p. J. 
Pranekūnui, Zokui, E. Norkiutei, 
A. j Mažeikienei, O. Unguraitei, 
Balčiūnienei, L. Barauskienei, Če- 
pailienei ir Jurgaitienei. Didelė 
padėka priklauso Seserims Kazi- 
mierietėms, kurios prirengė gra
žiausią dalį programo, Šv. Kazi
miero Parap. Mokyklos moki
niams už jų pasveikinimus ir gra
žias dovanas. Taip pat širdingai 
dėkuoju geriems parapijonams ir 
mano prieteliams, kurie susidėję 
paaukavo man labai gražų ir tur
tingą aukso arnotą, kurį <aš visuo
met laikysiu ir tankiai su juo at
našausiu Šv. Mišias. Ačiū ir tiems 
visiems kurie atėjo į svetainę mi
nėto! dienoj ir parodė man didelę 
pagarbą savo atsilankymu. Širdin 
gai ačiuoju p. Hodeliui už jo triū
są prirengime Choro prie dainos, 
p. Sutkienei, Juozaitienei ir St. 
Barauskui už jų gražų dainavimą^ 
ir puikų pagražinimą šio vakaro.; 
Taipgi dėka tiems visiems^ kurie 
mane privačiai pasveikino ir su-i 
teikė
prašė

z

Kada žvangėjo rankose įkaitęs plienas, 
Bangavo vieškeliais paniurę milžinai 
Ifšvino^paukštės mirtį, piktą mirlį mokė, 
Vaitojo žemė, girios ir kalnai —

Atskrido baltas aras į šventos pilies Romovę 
Ir apkabino saulės rytą vylium ir klasta 
Ir seną sostą mindžiojo ir griovė... — 
Ach, gėda mums, seneli Vilniau, 

z 
ach, gėda, o Jeruzale šventa...

- Tą pačią dieną mes visi sušukome:
— O, Vilniau! o nejaugi Tu—ne mūsų, mes ne
Ir apmaudas ir kerštas, degina kiūtinę: [Tavo ?..
— Taip Gediminas nesapnavo!

Užgeso pasagų ugnis,
Ir kalavijas priešo nenukrito... 
Tiktai banguoja nerami Neris,
Tik žemė krauna kitą laisvės mirtą!.’.

man gražias dovanas b&t 
ne garsinti jų pavardes, 

šios triukšmingos iškilmės, šios 
gražios ir brangios man suteiktos 
dovanos liudyti liudija kad Phila- 
delphiečiai įvertina mano darbuo
tę. jos paliko manyje didį įspū-i 
dį, kuris ilgai ne išdils. Gerąjį 
Dievulį tankiai maldausiu, kad Jis- 
suteiktų visiems malto draugams: 
ir prieteliams geros sveikatos ir 
palaimos už jų gerą širdį.

Kun. M. Daumantas

Kita diena visais keliais ateina.
Trys milijonai keršto laukia,
Trys milijonai laukia saulės milžinų 
Ir vieną maldą. Adeną žodį šaukia:

—O,Vilniau! mes subrendome. Še rankos, širdys! 
O. Vilniau! vėliai—mūsų Tu, o mes vėl Tavo. 
Sugrįši.. . Jau sugrįš Jis — kažkas sako — 
Ne veltui lūpos meldėsi, širdis sapnavo.. .

Nuleiskit gedulas! Pasiryžimas bunda. 
Pasiryžimas saulės vieškeliais ateina. — 
Kitų dienų dalia iškels, iškels mus 
Laimėjimų audringą himną — dainą!

(“Rytas”)

DETROIT, MICH.
Kiek laiko atgal atvykau iš Ma- 

lianoy. Pa. darbą ieškodamas,'bet 
tos laimės neradau. Pragyvenimaą 
brangus o darbų mažai ir uždar
bis menkas. Lankydamas šv. Jur
gio lietuvių parapijoj lietuvių įs
taigas užėjau pas p. p. Bagdonus. 
Pamačiau tą. ko dar ligšiol nebu
vau matęs. Pasirodė, kad p-ni 
Magdalena Bagdonienė yra gera 
piešėja. Turėjau progą pasigerėti 
j r pasidžiaugti p. Bagdonienės 
ranka pieštais paveikslais. Tikrai 
garbės verta artistė.

Dar noriu žodelį tarti apie dar
bus. Darbininkams patariu neva
žiuoti į Detroitą darbo ieškoti, nes 
šiuo metu visur mažai dirba.

K. Vingis

. NORWOOD, MASS.
n- . .'

Tiesos žodis p. Kaziui Viesulai
V ['!. • •

Rugsėjo 17 d., ą. m. “Darbinin
ko” No. 71 .tilpo Tamistos pasiaiš
kinimas ir atsakymas “Žvalgui.”

• • «

P. Kazys J. Viesulą bandė kriti
kuoti “Žvalgo” korespondenciją 
tilpusią “Darbininko” No. 65, bet 
nepavyko. Vietoj kritikos p. Vie
sulą pavarė smarkią agitaciją už 
laisvamanii? - bolševikų svetainę. 
Neturėjau ir neturiu jokio noro 
apšmeižti ar pažeminti L. Vyčių 
27 kp. pirmininką, tik rašiau taip, 
kaip buvo, ir p. Viesulą tą pripa 
žino kad susirinkimai prieš seimą 
nebuvo šaukiami.

Jei dar iki šiol ne išsirašei Lietu
vos Kataliką Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį x

iiMOSy LAIKRAŠTIS”
Laikas yra pinigai, prarasto ne- 

besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus.

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

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

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

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

I JOS. G. ZUROMSKIS
': H Vienintelis lietuvis laisninotas e
i 
t
I 
t

e- 
lektriiioas. Toriu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
Ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radlos. ’

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcerter
Tek Park 5452. Tel. Cedar 7836

Galima aiškintis ir teisintis, bet 
tas dar neužginčija fakto pažymė
to anoje korespondencijoje. Susi
rinkimai gal dar ir nebūtų taip 
svarbu bet. ir taip nieko nebuvo 
veikiama nuo seniai, tai ir pasa
kiau, kad pirmininkas sutingo.

P. Viesulą verkia griaudžiomis 
ašaromis, kad katalikai nerengia 
šokit? ir kitokių pramogų laisva- 
manių-bolševikų svetainėje. Na, 
prie verksmų pridėjo ir agitaciji- 
nį savo pamokslėlį katalikams ir 
jų organizacijoms. Taip sakant, 
davė “velnių” katalikams.

Po tokios agitacijos matau bū
tiną reikalą paaiškinti kas tą sve
tainę valdė pirmiau ir kas ją val
do dabar. Svetainę pastatė lietu- 
vių Labdarybės draugija. Socialis
tams tas vardas nepatiko ir jie tą 
svetainę pakrikštyjo socialistų 
bendrovės vardu. Dabar jau duo
tas Lietuvių Piliečių kliubo var
das. Bet svetainės vardas mažai 
;ą reiškia, nes žmonii? idėjos ne
pasimainė; kaip jie buvo, taip ir 
tebėra socialistiškos - bolševikiškos 
dvasios.

P. Kazys J. Viesulą sako, kad 
priklausanti prie tos svetainės at
silanko ir į mūsų bažnyčią. Gal ir 
taip, bet dar taR jų nepadaro ka
talikais. Bolševikai irgi ateina į 
bažnyčią pasiklausyti ką kunigas 

sako, kad paskui jie jį galėtų ge- 
šmeižti. Turiu pasakyti, kad

prie tos svetainės nepriklauso nė 
vienas praktikuojantis katalikas.

Kad du ar trys lietuviai katali
kai prisidėjo pinigais i statant tą 
svetainę, tai tiesa, bet jie manė, 
kad Labdarybės draugijos pasta- 
ryta svetainė kels lietuvių vardą. 
Padarė klaidą. Toje svetainėje da
bar tik niekinamas ir šmeižiamas 
ir mūsų tautos vardas. Pirmieji 
statytojai būdami mažumoje, pasi
traukė ir su tokiais žmonėmis jie 
nenori daugiau veikti. ' (

Šthi kiek toje svetainėje buvo* 
ir yra lietuviškumo. Buvo veikia
ma daug: rengta prakalbų išnie
kinimui bažnyčios, tikėjimo, ku
nigų ir tautos. Kada Lietuva pa
skelbė Laisvės paskolos bonų par
davinėjimą. tai svetainės savinin
kai, bolševikiškos dvasios žmonės 
rengė prakalbas ir darė agitaciją, 
kad sulaikius lietuvius nuo pirki
mo bonų.

Toliau p. K. J. Viesulą sako, 
delko Žvalgas neprotestuoja, kad 
šokiai yra rengiami masono sve
tainėje. Aš; su masonų principais 
nesutinku. Masonai yra mums 
svetimi, ir jie susirinkę nebalsuo
ja, kad nėra Dievo, o mūsų bro
liai lietuviai, buvę katalikais, tos. 
svetainės kūrėjai soeialistai, susi
rinkę p. Viesulos vadinamo maso
no svetainėj. 1912 metais, nubal
savo, kad Dievo nėra. Tai mat 
koks skirtumas tarp mūsų socia- 
listų-bolševikų ir masonų. •

P. K. J. Viesulą sako, kad tie, 
kurie alarmą kelia prieš tą svetai
nę neturi jokio pagrindo. Štai

VARGONININKAS
paieško vietos. Atsisukite “Darbinin
ko’’ Administracijon. (S.-8)

riau

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Ižpildau gydytojo receptas ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Woreester, Mass.
, , ,,    —■
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ni^acijos nerengė ir nerengia jo
kių pramogų toje* svetainėje. Šios 
kolonijos katalikai yra susipratę. 
Turi apie dvyliką katalikiškų or
ganizacijų, kurios nesiduoda ko- . 
kiems laisvamaniams suvilioti ir 
išnaudoti. Aš, manau, kad p. K. 
J. Viesulą supranta idealą, nes 
buvo Vyčių centro pirmininką. 
Vyčių idealas Kristus ir Tėvynė, 
o p. K. J. Viesulą gal dėl nesupra
timo veda viešą agitaciją laikraš
ty ir ftęri nuvesti vietos jaunimą 
į laisvamanių svetainę. Norvoodo 
jaunimas yra tikri Kristaus karei
viai ir karšti tėvynainiai ir p. K.
J. Viesulos agitacijai, laisvamanių 
naudai, nepasiduos. Po tokios p. 
Viesulos agitacijos katalikai aiš
kiausia mato, kad jis neturi nė 
magiausio supratimo apie Nor- 
vrood’o katalikų veikimą. P-nas
K. J. Viesulą dar buvo mažas pas 
tėvus Montello, Mass., o jau Nor- 
wood’o katalikai kovojo su lais
vamaniais. Katalikai daug darbo 
ii* vą/go padėjo kol nugalėjo so- 
cialistus-laisvamanius ir nuo jų at
siskyrė.

P. K. J. Viesulą sako, kad pa
aiškėjo laike vienos draugijos su
sirinkimo, kad nereikia kelti ko
jos į lietuvių svetainę, nes mus 
apgaus, jaunimas paskęs bedievy
bės bangoj, kam duoti bolševikams 
uždirbti ir tt. Tie visi šūkavimai 
kaiptik parodo, kad p. Viesulą 
norėjo duoti daugiau medžiagos 
bolševikams prieš katalikus. Susi
pratęs katalikas - taip nerašytų. 
Susipratę katalikai laiko už svar
bią pareigą mokyti ir drausti jau
nimą nuo bedieviškų įstaigų ir 
pasilinksminimų, kad išauklėjus 
gerą ir dorą jaunimą ir kad būti 
tikrais Kristaus pasekėjais ir ge
rais lietuviais, nes Kristus pasakė: 
dviem ponam negali tarnauti. Tad 
geri susipratę katalikai vienam 
Kristui tarnauja, o ne kokiems 
bolševikams.

Baigdamas p. K. J. Viesulą 
“Žvalgui” duoda pamokinimą: 
“Mylėk savo artimą kaip pats sa
ve. J'eigu matai jog tavo artimas 
blogai daro, nebėgk nuo jo, bet:___
mokink jį. Susipratęs katalikas man to nereikia, 
taip daro ir mokina, bet kas kai-Į -
r I ’

(Mmtyslr aforlzmal)„

Tiktai ta moteris myli, ku- 
rios. nuo meilės mintys gied- Ą. 
rėja ir protas stiprėja.

• • • dbujfiTg
■- wTikra moteriškės meile— 

tai nenuperkamas turtas. • 
z’

• • • ■ 5 •: f

Visa tai, ką moteris pri
žada savo vyrui, yra para- 
švta ant ledo.v

• • • '• - :

Nepastovi moteris yra to
ji, kuri jau nebemyli. Leng
vabūdė—toji, kuri myli sve
timus vyrus. Vėjavaikė yra 
toji, kuri nežino, ar ji myli 
ką ar ne.

• • «

Moteris greičiau leis peik
ti jos dorą, nekaip gražumą.

• ♦ #

Patraukimas vyro prie 
moteries ir moteries prie vy
ro yra gyvybės pagrindas.

• • *
Negalilna .mylėti, kurio 

tu bijai, nei to, kuris tavęs 
bijo. Dorą žmogų pažįsta
me iš jo elgesių su žmona, 
šeima ir tarnais.

♦ • •

Meilė yra dviejų*padary
ta kvailystė. Kiek daug vy
rų nusikalto tiktai per pa
linkimą prie moterų. Gra
ži moteris akims—Tojus, sie
lai—pragaras, o kišenei—■ 
skaistvkla.

tas, kad p. K. J. Viesulą to pamo
kinimo nesupranta. Reikalaujate, 
kad “Žvalgas” pasirašytų vardą. 
Gal p. K. J. Viesulai ir reikalin
ga pasirašyti tikras vardas, kad 
jgyjus laisvamaniu pagarbą, bet

/r

žvalgas

»
•• J

4

i

■-•J?

• *•&>■
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Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

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

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

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

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

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

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

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į menesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas,

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

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

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 
/ vės Al. 61 Lithuania.
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PLUMBING IB HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

kuriems nėra

Rap.
Pirmadienio vakare, Fall River 

Mass., kumščiuojasi mūsų tautie
tis .Juozas Vincą. Ar jis laimes, ar 
pralaimės, tai tik po kumštynių 
bus galima pasakyti. Spėjame, kad 
laimės.

Čam pi jonas Sharkey bus jam se
kundantu.

DYKU ISBAKDYMO 
KUPONAS 

FRONTTER ASTHMA CO. 
• 5tTJ Frontier hldit. 46? W 
ra St. Bufflno. N. Y. (

Prisfųsk dykai išbandymui:

PANELĖ KALINAUSKAITĖ 
IŠTAIKĖ KVOTIMUS

P-lė Anelė Kalinauskaitė išlaikė 
Massachusetts valstijos Teisių kvo
timus. Ji yra baigus Portia Law 
School. Turi du broliu Praną ir 
Kazj advokatu. Ji bus trečia šei
mynoje advokatė. Jaunai advoka
tei linkime ilgų metų.

METINIS BALIUS
Rengia Šv. Kazimiero R. K. Dr- 

ja, sukatoje (Columbtis dienoje), 
spalių 12 d., 1929, parapijos svetai
nėj, 492 E. 7-th St., So. Boston, 
Mass.

Pradžia 4 vai. po pietį] ir trauk
sis iki vėlumos.

Maloniai kviečiame visus Bosto
no ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti šiame baliuje.
' Yra paimta gera orkestrą, kuri 
grajis lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

DėLto 
siūliusi

Kalbamo ir LictuvitkaC
882 Broadwąy, South Boston

TeL Sonth Boston 2870

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

Pirmininkas — Mot Verslacras, < --J 
694 E. Fifth St, So. Boston, Maot j! 

Vice-Plrmininl«is — Povilas Rūką, 
125 Bowen 81, South Boston, Ma* 

Prot. Raštininkas — Ant Macejonaą -£ 
450 E. 7th St, So. Bostori, Ma* J 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkla įį 
109 Boven St, South Boston, Ma* 

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

Tvarkdaris -- Kazys MIkaliohis,
906 E. Broadway, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko savo susirinkimus ka* 
antrą nedėldienį kiekvieno mSnesfo ~ 
Lietuviu Salėj, kertė E ir Silver gt, -įj 
So. Boston’e, 1:30 vai. po piety. ? 
Ateidami susirinkiman prašome tįį - 
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos. .

. LIETUVI, NEPAMIRŠK 
VILNIAUS

Spalių’ 9-tą d. vėl minėsime Vil
niaus išplėšimo sukaktuves. Kiek
vieno lietuvio būtina pareiga tin
kamai paminėt? tą dieną ir parody
ti plačiajam pasauliui, kad ir mes 
griežtai reikalaujame, kad lenkai 
grąžintų Vilnių Lietuvai.

Tuo taip svarbiu reikalu Bosto
no Lietuvių Draugijų Sąrišis ren
gia didelės prakalbas kurtos įvyks 
spalių 13-tą d., Munieipal Build
ing salėj, Broadvvay tarp G ir H 
gatvių.

Yra pakviesti žymiausi kalbėto
jai.

Tad visi Boston’o ir apylinkės 
lietuviai, kurių gįslosė dar teka 
lietuviškas kraujas, visi prašomi 
atsilankyti Į viršminėtas prakal
bas.

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 Ė. Seventh St, So. Boston, Maa 

Vice-Plrmlninkas — A. Naudžiun*
885 Broadvvay, So. Boston, Ma* 

Prot Raštininkas — V. TamoilunaS-
40 Marine Rd., So. Boston, Mass * 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas^ - -
44 Glendale St, Dorchester, Ma* 

Kaslerius — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Ma* 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas afat 
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7:3C 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė. 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Dykai Tiems Kurie Ken
čia Dusulio ir Slogos

Dykai fšbdndynio Dūdas Kurį Dile Kas 
Gali Vartoti be Jokią Nepatogumą 

ir Laiko Gaišinimo
Mes turime vieną būdą kaip panaikin

ti Dusulį, ir mes nortiue kad i>amėgin- 
turoėt muši; išlaidom. Nėra skirtumo 
ar įsisenėjusi arba dabar tik prasfdėju- 
si, turėtumei pasiųsti dėl Išbandymo. 
Nėra skirtumo kokio amžiaus esi arba 
kuom užsiimi, jeigu tik kenti nuo Du
sulio arba SJogos, šis būdas greit pa
lengvina.

Mes labiausiai norime tiems pasiųs
ti, kurie nustoję vilties, kurie jau yra 
vartoje visokius budus kaip tai įkvėptu- 
vus. maudynes, opiom padirbimus, ru- 
faunus Ir t. t, bet be pagalbos. Mes no- 
rflhe priparodyti savo lškaščiais kad 
mksų būdas panaikįs visas šias ligas.
Als dykas pasiūlymas yra i>er daug 

svarbus dalykas praleisti nors vieną 
dieną. RaSyk dabar Ir pradėk šį būdą. 
Nesiųsk pinigus. Tiktai iškirpk kuponą 
žemiau padėtą ir pasiųsk mums. Pada
ryk tą šianden.

Pirmininkas — J. Grubinšk*
24 Prescott St., Readvllle, Ma* 

Vlce-Pirmininkas — J. Ma r kelionių
140 Bo*en St, So. Boston, Ma* 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
256 E. Nnth St., So. Boston, Ma* 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer S t, So. Boston, Ma* 

Maršalka — J. Zalkis,
7 tVinfield St, So. Boston, M*M 

Draugija laiko susirinkimus kas ant« 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, pc 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Ma*

LANKĖSI SVEČIAS IŠ 
LIETUVOS

Šiomis dienomis atvykęs iš Lie
tuvos kun. J. Sitavičius ir laikinai 
apsistojęs Elizabeth, N. J., pereitą 
penktadieny atvyko į Bostoną ir 
lankėsi redakcijoj ir pas kleb. kun. 
F. Virmauskį.

’ Kun. J. Sitaviičus i Ameriką at
vyko perimiems metams. Liefuvoje 
jis yra baigęs aukštus mokslus ir 
Energingai darbavosi organizacijo
se, ypač Darbo Federacijos ir Pa
vasarininkų.

Iš Boston® išvyko į Lavvrence, 
Mašs. pasimatyti su kum F. Jūrų, 
kurį pažino Lietuvoje.

vokiečių policiją “‘ginklą, 
slaptai pereidaihaš sienų ir 
su savim nelegaliai turėda
mas sprogstamosios medžia
gos. Plečkaitis bus teisiamas 
Vokietijos teismo. Jam gre
sia iki 8 metų Šimkaus kalė
jimo. Jis pirma turi būti 
nuteistas Vokietijoj už ten 
padarytus nusikaltimus, at
likti ten bausmę ir tik pas
kui Lietuvoje galės atsakyti.

Plečkaitis Lietuvai yra 
daugiau politinis nusikaltė- 
liSj negu kriminalinis. Jis 
kriminališkai nusikaltęs yra 
tiek, kiek yra turėjęs ryšių 
su organizacijai, išplėšusią 
Lietuvos bankų Tauragėje. 
Vokietijoj Plečkaitis yra 
traktuojamas, kaip krimina
linis nusikaltėlis/

Tautų S-gos sferose Pleč
kaičio suėmimas padarė di
delį įšpūdį. Lenkams tuo 
buvo suduotas didėlis smū
gis, nes p&š jį rasta kariškos 
lenkų granatos ir jis pats, 
matyti, buvo lenkų valdžios 
pasiųstas.

Lietuvos vyriausybė turi 
tiktą medžiagą dėl Plečkai
čio, kaip lenkų agento, vei
kimo, ir vokiečių teismo me
džiaga mums daugiau nieko 
naujo neduosianti.

Universiteto reformos ,

PARSIDUODA
SO. BOSTONE—3-jų šeimynų namas ir 
štor:os su bizniu. Namas turi visus įtai
sus. Kreipkitės prfs:'P. si. HUTU, 137 M 
St, Tel. So. Boston 0937-M. (S.15)

APVAIKŠČIOJO ŠVENTUS 
METUS

Šv. Petro lietuvių parapijos mo
terys apvaikščiojo Katalikai Baž- *
nyčios Jubiliejaus bei Šventus Me
tus. Iškilmės apvaikščiojimo su
sidėjo iš trijų dienų rekolekcijų 
ir bažnyčių lankymo. Per reko
lekcijas moterėlės pasninkavo, 
meldėsi ir atgailavo. Gausiai ėjo 
išpažinties ir prie Komunijos — y- 
patingai rekolekcijų paskutinėje 
dienoje — sekmadieny.

Sekmadienio vakare septintą va
landą moterų priėjo beveik pilna 
bažnyčia. Išgirdusios-. Dievo žo- 
džią,pasuneldusioš išėjo procesijo
je kun. Valaičio vedamos, ir giedo- 
damos lankyti antros bažnyčios. 
Nuėjusios Rožancavos airių bažny
čion sugiedojo, pasimeldė, ir iš
klausė antrą pamokslą, pagiedojo 
ir dangiško džiaugsmo kupinos grį
žo namon.

Kun. Valaitis sekmadieny pasa
kė bostoniečiams šešis misionieriš
kus pamokslus. Jis turi didelį iš
kalbingumą ir už tai daug sielų 
grąžina Dievui.

Gerbiamas kun. svečias sakys pa
mokslą moterims seredos rytą po 
savo mišių 9 vai., ves vytų vedu
sių jubiliejines rekolekcijas, kurios 
prasidės tą patį trečiadienio vaka
rą. Jis taipgi kalbės spalių 13 d. 
7 vai. vakare Munieipal Building 
salėj. So. Bostoniečiams gera pro
ga išgirsti geni pamokslų ir pra
kalbu.

PARSIDUODA
ROSLINDALE—3 šeimynų namas ir 3 
karų garadžius. Yra plotas žemės kur 
galima naują namą pastatyt. 11 Pine- 
dale Rd. (buvo Perkins St.) Tel. Park- 
way 2562—J.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS

VALDYBA - J.n-r-
Pirmininkė — Jieva Marksien^

625 E. 8th St, S. Boston, Ma* 
Vice-Pirmininkė—Ona Zolonieu^

11 Monks St, S. Boston, Ml* 
Prot. Rašt — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 3422-11 

Fin. Rašt. — Bronhiava CSūnuflA 
29GouldSt, W. Roxbnry, MuA 

Iždininkė — Ona StaniulfatA .
105 W. 6th St, S. Bostori, Mm, ■ 

TvarkdarS — Ona Miagirdien^ M 
1512 Columbia Rd., So. BostoA 

Draugija savo susirinkimus laikt
kas antrą utamink® kiekvttM 
mėnesio, 7;30 vai. vakaro, įj+ 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikilafe kreUcA 
tls pas protokolą HAtfoftfV 

. laišku ar telefonu, •

to Vadovybe pastūtomą prieš 
ilėtikČtĄ ir'staigų fąktą, kas ’ 
sudarysią labai įąųg Sunku
mų šią_ ręfbrmą įgyvendi
nant. Dėl to rytoj vakare 
pas mane bus universiteto 
seiiato posėdis, ir as jiems 
paaiškinsiu naujojo statuto 
prasmę ir numatomas refor
mas. Prezidentas naująjį u- 
niversiteto statutą tikrai pa- 
sitašys.

— Girdėti, p. pirmininke, 
kad Teologijos Filosofijos 
fakultetas susisiaurinti ne
mano — pastebi “L. Ž.” at
stovas p. Kardelis. — Kaip 
tokiu atveju galėti} būti?

— Dieve, jiems padėk! Te
ologijos Filosofijos fakulte
to katedros galės pasilikti, 
jei turės lėšų, privačiomis, 
kokias numato ir naujasis u- 
niversiteto statutas. Ir dar 
galės plėstis toliau. Tai jų 
dalykas...

— Užsienio spaudoj nese
niai buvo rašyta, kad pablo
gėję santykiai tarp Vatika
no ir Lietuvos — teiraujasi 
vienas korespondentas.

— Jau Genevoj man esant 
girdėjau, kad santykiai esą 
tarp Vatikano ir Lietuvos 
nutraukiami. Bet, kaip vi
si žinomi,* vakar į Kaliną su
grįžo Bartoloni, kas aiškiai 
rodo, kad jokio santykių nu
traukimo nėfa. Nesutvar
kytų su Vatikanu klausimų 
yra ištisa eilė, tačiau apie 
tai kalbėti dabar gana sun
ku.

Dėl tamsių gaivalų veikimo 
provincijoj

— Ar vyriausybei yra ži
noma ir ką vyriausybė mano 
daryti dėl tamsių gaivalų 
veikimo provincijoj, kaip 
kad atsitiko Rudaminoj rug
piūčio 15 d. su bevakarie- 
niaujančiais pavasarininkais 
ir Biržuose, kur nudegutavo 
K. V. C. kioską ? — paklau
sė mūsų atstovas.

— Prieš tokius įvykius 
vyriausybė, be abejo, kovo
sianti su visu griežtumu. Bet 
pirmiausia reikia surasti 
kaltininkus. Čia pati visuo
menė turi padėti adminis
tracijai, nurodydama tokius 
piktadarius, kuriuos ji ata
tinkamai nubausianti. Mū
sų visuomenei tokiais atve
jais reikėtų aktyviai bendra
darbiauti su administracija 
kaip, pav., buvo Vokietijoj 
suimant Plečkaitį. ‘

Sensacijos apie 300 socialdemo-
. kratų suėmimą

Apie tai skaitęs užsienio 
spaudoj teiraujasi “Dienos” 
redaktorius p. Paleckis.

— T& žinios’^ aižiausi a 
lenkų paskleistos. Jokiu nau
jų suėmimo dabar nėra įvy
kę. Ir apskritai, nuo 1927 m. 
pradžios socialdemokratų 
buvę 8uimtu.fik.anie £0. Net 
Galinio byloj Socialde
mokratų buvę 5—6, kiti ne 
socialdemokratai. Suimtųjų, 

ligšiol įteikti

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVE8TMENTO

7 NUOA PREFERED SARUS 
į d«

Hcpliston Trap Rock Co., Ine. 
DSF platesnių (informacijų kreipki*’ 

tPs pas
PANELĖ M. A P0WER

Cnre of General Management Corp-, 

185 Devonshire St., Boston ’e 
Tel. Liberty 9763 

Gyvenimo Tiei. S. B. ITtJC-M.

Rugsėjo 11 d. 16 vaL mi- 
nisterių kabinete min. pirm, 
p. Voldemaras priėmė spau
dos atstovus ir padarė pra
nešimą apie lietuvių delega- 
iijos X-me T. S-gos plenume 
darbus ir atsakė į įvairius 
spaudos atstovų klausimus.

34 rusų kolonistą skundas.

Tautų S-goj buvo vienas 
specialus Lietuvą liečiantis 
klausimas, tai 34 rusų kolo 
nistų, daugiausia Kėdainių 
apskr., skundas dėl neva ne
teisėtai atimtos iš jų žemės 
pagal žemės reformos įsta
tymą.

Lietuvai šis skundas buvo 
iškeltas 1928 met., kada T. 
S-gos tarybos posėdžiams 
pirmininkavo Suomijos už
sienių reikalų ministeris 
Procope. Jis tuomet šitą 
skūndą įrašė dienotvarkėn, 
ir vėliau buvo pats atvykęs 
į Kauną pas Lietuvos vy
riausybę gauti paaiškinimų 
Vyriausybė bet kokių paaiš
kinimų duoti atsisakė.

Pranešėjas buvo japonų 
ambąsadorius Adatci, kuris Lietuvos vyriausybei, 
pakvietė p. V oldemarą supa
žindinti tarybos 
minėtu skundu, 
keista padėtiš^‘pūčiam kal
tinamajam referuoti skundo 
klausimą. Materialiniai šis 
skundas menkas, tevertas 
keliolikos tūkstančių šveica
rų frankų, bet morališkai di
delės reikšmės, nes Lietuvai 
tenka ginti savo teises. P. 
Voldemaras pareiškė, kad 
pagal Lietuvos vyriausybės 
deklaraciją iš 1922 metų ma
žumų klausimu tokį skundą 
gali iškelti tik kuris nors T. 
S-gos tarybos narys, o ne at
skiri kurios nors mažumos 
žmonės. Vadinasi, T. S-ga 
prasilenkė su Lietuvos tarp, 
pasižadėjimais ir mūsų vy
riausybė negali leisti, kad 
skundas būtų svarstomas. 
Buvo galima neduoti jokių 
paaiškinimų.

Po p. Voldemaro paaiški
nimo skundas liko atidėtas. 
Toliaus jis galės būti iškel
tas, jei jį pasiims ginti vie
nas tarybos narių. Šiuo at
veju ta misija greičiausiai 
tektų pačiai Suofnijai.

Voldemaras kritikuoja Tautų 
Sąjungos darbus

Tautų Sąjungos plenume 
teko ir p. Voldemarui, kai

* ’ £ f t

beti dėl jos darbų ir jiį’kryp- 
tįės.
prąnėštas- telegramose, 

kažkaip 
si ^Ati'gyveninid.

kaltinamieji aktai, esą apie 
12- t . t --f
if' Smulkus Mausimai

Kadangi mūsų vyriau- 
sybė įsileido SSSR laikra
ščius; tai bus daromą žygių, 
kad ir sovietai mūsų spaudą 
įsileistų. Bet kiekviena val
stybė gali laikraščius pasi
rinkti. Įsileidimas keletos 
SSSR laikraščių valstybei 
nepakenks, nes juose propo- 
gandos beveik nevaroma ir 
pav., toks “Ekonomičeskaja 
Žizn” yra visai rimtas laik
raštis. Komunistų partija 
Lietuvoje nebus legalizuota 
ir jos spaudiniai, kaip varan
tieji propogandą, nebus lei
džiami platinti.

— Dr. Pajaujis ir kiti po
litiniai kaliniai, dalyvavusie
ji Pajaujo puče, paleisti to
dėl, kad bausmės kaip keršto 
vyriausybė negali toleruoti. 
Jie kartą ant visados pasi
mokė ir, reikia manyt, antro 
perversmo jau nerengs.

— Tautų Sąjungoj jokio 
politinių Lietuvos emigran
tu memorandumo prieš Lie
tuvos vyriausybę nežinoma, 
ir mūsų delegacijos nariai 
nėra jo matę.

— Vyriausybė ateity da
rys žygiu išleisti valstybės 
tarnybos įstatymą, reguliuo
janti valdininkų atleidimą^

— Vilniaus lietuvių mo
kyklų uždarymo skundas 
praėjusioj T. S-gos sesijoj 
nebuvo galima iškelti.

“Rytas”

— Kaip, pagaliau, bus su 
projektuojomoinis universi
teto reformomis?

— Šiandien buvo atvyku
si pAš mdhe ' Uhiversitetd 
profesorių, delęgacija su rek
torium p. čepin&kiu prieša
ky. kuri man nusiskundė, 
kad šia reforma universite-

Kalbos turinys buvo 
T.

i atsiliku- 
Vri tanio

se šalip įvyko Locarno, 
Kėliojo pakto pasirašymas 
ir Haagos konferencija, kur 
T. S-ga beturėjusi beybik jo
kios ĮtftkbSy0 SlbddiifČ taip J 
kad T. prieš
tarauja Kellogo paktui, lies 
pagal statutą karas galimas, 
tuo tnrįni Kellogo pakto jis

- I . I i : ! : :■

griežtai pasmerktas. 
Lietuva jau peniai 
rezoliucijų suderinimui šitų 
dviejų paktų. Bet tai pasiū
lymas buvęs perankstybas. 
Šiemet tą nenormalumą iš
kėlę anglai Macdonaldas ir 
Hendersonas. Pagaliau, T. 
S-ga užsiimanti mažmožių 
svarstymu, kaip 34 rusų ko
lonistų, elzasieėių ir pana
šiais skundais. Tuo tarpu ji 
nežiūri ir .nestudijuoja taip 
svarbių Rytų Europos pro
blemą. Atsirado tautų su 
pribrendusia tautine sąmo
ne, kaip ukrainiečiai, kurie 
gali pareikalauti nepriklau
somybės, ir T. S-ga gali atsi
durti prieš netikėtą proble
mą, kurią nepasiruošusi ne
galėtą tinkamai išspręsti.

— Ar Plečkaitis bus iš- 
d/uotas Lietuvai ir ar vyriau
sybe darė dėl to kokių nors 
žygių*

> » J •

— Jei Plečkaitis būtų Vo
kietijoje nepadaręs jokių 
nusikaltimų, tada galėtų bū
ti kalba apie jo išdavimą 

Ta
čiau Plečkaitis nusižengė 

narius su Vokietiją^ įštąį^mams, ,'pa- 
Susidarė|Vartodamąš jį suimant prieš

PARSIDUODA
Du namu ir krautuvė—grosernė ir 
bučernė. Vienas namas dviejų šeimynų 
ir krautuvė, o kitas 3 šeimynų. Galima 
pirkti krautuvę arba bile namų atski
rai arba viską kartu. Parduosime pi
giai. Kreipkitės pas: A. AFTUCH, 72 
Linden St., West Lynn, Mass. (8.18)

Pirmininkas — Motiejus žloba, '
539 E. 7th St, So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 3552-R, 

Vice-Pirminihkas — J. L. Petrau**’
24 Thomas Pk., So. Boston, Ma* Sj'g 

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckls; iįį
5 Thomas Park, So. Boston, Ma* 

Fin. Raštininkas — Matas šeikls,
256 E. Nnth St, So. Boston, MA* 

Iždininkas — Andriejus Naudtiun* 
, 885 E. Broadvvay, So. Boston, Ma* 
Maršalka — Jonas Zalkis,

7 IVinfield St, So. Boston, Mass. įj. 
Draugija laiko susirinkimus ktf-yž 

trečią nedėldienį kiekvieno m6» 
nėšio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E. Seveni>. 
St., So. Boston, Mass.
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MIESTAS NUDEGUSIAME
MIŠKE
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DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas 

Nesenai sugrįžo iš Vienna 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.
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'į ’k'Vienas Nr. susipažinti siunčiat

Lietuvį Dantistas

DR. S. A.T3ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
. < j Tel* Bo. Boston 2300

■■ .r.

Ofisas atdaras nu<X 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 ‘JO-Ikl 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 
-7 pagal susitarimą.

Llif ii V i s G r e b o r i u^ 

4iLAKŪNM
. jfaiephone So. BoBto. 4488 

Hlxo« Jėimyaoz nartai' lUauleas 
nhy4|Wzte* - arta gtmiBšms- pini-.

- ~ - - Taunykite.Juo* Aš
dg^tnvee aproplnu ąprai ir na

šumai. Vi-
1 at

silankyti į šį susirinkimą nėrimo, 
keti mokesčiusdr naujų narių at
sivyti prirašyti. Valdyba

ra
■osipeitae*. ra "fialtl- 

______ oriška šiuo adrera: 
“taltlnla” MkrtJėmpoiA Lithuania, — 
gauti vieną n-r| raslpalinimul nemo- 
karnai, ratlpaflhąt daugiau ra juo 
niekuomet neaiaklnrt.

Su pagarba,
“SalHnlo" Adm<n4ttra«4fa

Įjos Tėf: 0779-R. fc 
3j!flefi>MS:.S. B. 0779^W.

1,-BARUSEVIČlUS
Graborius, Balsoomuo- 

ftjas, Reai^Estate fr Public

- Broadvay
Boston, Mass,, 

RtfŽHfocija: 888 Dorchestar Av.
^5'., Dorchester, Masa.

I -■ .

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS - 
Gnbortas fr Balsamuotojas 
8TT fr M8 tanMdga Btmt 

(taibridge. Man.
' Ttbptan Uafrttghy 888147

Kvn
proga užsimokėti duokles.

PIGŲ,

me

Leidžia Karo

a u- n
ŲSIAS PASAULIO 
y-MEDIS > < - >

' t ' ' ' * * *

1300 metų pušisJaponijoj Karasaky yra ! Vąkemasąhimės šven- kur auga pušis paso- ta ipiperatoriuiJonei val- it, Japonijos gi valdo- i valdė sostą nuo 629-641 p5? Kristaus gimimo, įas medžio amžįus 1,300 Japonai labąi mėgs- medžiu nykštukus ir tą pu- norėjo mažutę išauginti, per tą laikotarpį medis o ligi 24 metru ir turi o aplink liemenį 12 ų. Jo šakos siekia per £100metrų. Jomspalaiky- ityta 380 mediniu ir akli kolonų. -Kai-kurios įet padengtos specia- ažais stogais, kad joms jkenktų blogas oras. Iš viltoji pušis užima 6/10 ha.
C ’ * • ž'Japonai be galo tą medį ia jį lanko imperatoriai, e parašyta daiigybė gar- eilėraščių. Birželio pa- j, didžiųjų Japonijos mčių laiku, minių minios ina į šventyklą. Bet ti: dieji gali tik gėrėtis seną- jmšim — liesti ją griežtai — ■ - - - , • - • - —

kraštis geriausiai suartina ič- 
su savo mylima tėviške Lie- 

laikrašty atspindi kaip veid- 
senosios tėvynės vargai ir pa- 

*, liūdėsiai ir džiaugsmai, 
kiekvienas išeivis turi skal

bėsi vieną tėvynėj leidžiamą 
tį, kad jos neužmirštų. s Is 

laikraščių tfckąmiaųsias 
išeiviams ir. lietuviams kataU- 

fes ūkininkams tik laikraštis.
“ŪKININKAS”

f“ŪKININKAS” vedamas ka- 
lakoj, tautiškoj dvasioj ir sto- 

okratiniais pamatais tvar- 
1 •>* * • -* ' .> . 
Lietuvos sargyboje.

” išeina kas sa-
’ > -J
£ gražia^ paveiksluotas, duoda 
K Žniių iš Lietuvos ir užsienio 

imo; rašo visais ūkininkams 
ais klausimais: apie žemės 

omą, gyvulių auginimą, šeimi- 
avimą, rinką ir kainas, deda 

fr gražių pasiskaitymų, juokų, 
renybių ir tt
ŪKININKO” kaina 1929 me- 

Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
Įkoniškų centų, o Amerikoje 

arba vienas ir pusė dolerio, 
siųsti šiuo adresu; Lith- 

Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
cijai, Gedimino g-ve 30 Nr. 

kad “ŪKININ- 
” yra gražiausias ir mylimiau- 

i ūkininkų laikraštis, todėl di- 
džiaugsmą padarysit užsaky- 
jį savo giminėms ir pažįsta- 
Lietuvoje.

■MES
• -

j. Vėliau

GRAŽIAUSI VAIKU
LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
’ ■ ?•

ŠA kad Tamstos vąDaC 
ją lietuvių kalbą. 
" ik jiem* - - •

,«V£, bcurjlg 
į hgomnę^'draudžiama. Tik krintan

čius spyglius galima imti aįr 
ininimui.

“n Ar

Rytų Indijoje yiį ję& paprotys, Jęad. jaun sesuo negali ištekėti, kol Varesnioji dar tnergauja’. p?d sitaiko betgi, kad vyresnioji sesuo dėl savo negražumo dėl ligos nesuranda vyro m* todėl užkerta kelią jaunęgj- nėms. Taigi, norėdami pašalinti tokią klr&tĮ, gbdr-’ Indijos; gyventojaisu nelaimingą merginą .slidžiu arba sų gėle,, ir sutuoktuvių eerepiom ją atĮieka Įį- bai iškiliningaį su visomis smulkmenomis. -Tos sutuoį tu vės yra baisios ištekėjusįjį tik tuomet, jei įi atiduodamu kuriam nors šventam auga-- iui. /Mergina, susituokusi su pini j a, gluosniu arba skrob lu, negali persiskirti, nors?M? atsirastų vėliau mėgėjas u£- mauti j^i aukso žiedą ant baltų rankelių. Indai tiki, kad tuose medžiuose apsigj£ venęs yra kuris nors dievaitis ir šis smarkiai nubaustų sj? vo neištikimą žmoną ir visiį jos giminę. Sutuoktuvės^ su kitais medžiais, ypač vaisiniais, nėra amžinos lengvai suardomos, jei tik išsiranda merginos grąžui^ adoratorius iš Vyrų. ' z: o e f /;
- - -r .-------- --

KAREIVIO TRAGEDIJAPrieš karą Austrijai ptif

nes »«areybimu,v neleidusiu, 
. — V- 5i;f ' • ? c tT-x •jarat pereiti per sieną; Užtai pateko į teismą ir buvo paso- 'dipias-U: metams f kalėjimą! Tuo tarpu teismas tėviškėj pripažino jį mirusiu ių jo žmona išėjot už kito vyro. Kai jis išėjęs iš kalėjimo ir po kiek laiko užsidirbęs kelionei šiais, metais atvyko namo svajodamas. apie susitikimą su žmona ir savaisiais, Jis rado žmoną jau už kito ir turinčią -trejetą vaikų, .Jo niekas nepažino ir manė, kad koks elgeta. Jis visa tai pamatęs bandė nusižudyti, bet laiku buvo sustabdytas.Dabar teismas turi panaikinti jo žmonos antrąsias vedybas ir grąžinti ją prie pirmojo vyro, bet... dabar ji jau geriau norėtų pasilikti prie antrojo.

klausiusi o j Lenkijos da| 1914 metais mobilizuotas reivis greit pateko rusų. laisvėn“. Pulke buvo paž tas, kaip dingęs be žiriios.
STA^nLKOS'

“JAUNA KŪRYBA” i
su paveWaiM Daug rimtų ir juokingų pa skaitymų, dainelių, dėklėm* 

. i Verta kiekvienam turėti namuose tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c. f?Už pegsiuntimą prisiųskit pi 3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS” j 
336 B’way, So. Boston, Maą*.____________

Rugsėjų mėnesįo.6,7 ir 8 d netoli Berlyno: esąs nedidelis provincijos miestas. šventė savo. 1000 metų sukaktuves. Miestas turi tik apie 60,000 gyventojų, tačiau jo istorija gana įdomi. ■: : ;?c Istorija rodo, kad toje vietoje jau apie 2000 metų prieš Kristaus gimimą buvo suebit kolonija, nudegusiame miške Bremaburg. Vėliau šioje vietoje vendai pasistatė pilį. Kada Karolius didysis pradėjo kariauti su germanais, teko jam susidurti ir su vendais ir Brandenburgo pilimi. 929 metais pirmą kartą Brandenburgas paminėtas kronikose; šie metai laikomi miesto pradžia. Paskiau Brandenburgas lieka žymi vieta, net Prūsų sostinė, kurioje gyveno 18 amžiaus pradžioje karalius Fridrichas Vilhelmas.
MUZIKŲ ŽINIAI

Jau išėjo iš spaudos gerb. V. X. 
Medonio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie
čiami susipažinti. r

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

Ex. V. D.

KARI
, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- 
r nu, eilėraščių, įvairenybių irtt Kiekviena

KARIO” nr. yra linksmas skyrius ^Kup
rinės pabiros/'

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai-
— na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole

ris 60 amerikoniškų centų.
Redaguoja kpt. BalčiUnas.

Mokslo Valdyba.
Adresas: Europa—Lithuania, Kaima*, Neprfldauso-

mybės aikštė “KARYS.”

kį' pasakA: ^jjpl'.Aes 'Švary- 
sime dievus, tai' ateis vai
duokliai.” Kad taip yra, 
rodo mums daugelis davinių.“Pažangieji” paryžiečiai kratpsi nuo Dievo. Tikėjimą į Dievą^ vadina nesąmone^. -religija esąs didžiausias burtąrir prietarų lizdas. Bet pažiūrėkime, 1 kokie tikri burtai ir prietarai pavaduoja parvžiečias tariamuosius religijos “burtus.”Paryžiuje kasdien tamsiose salėse vyksta spiritizmo seansai. Paryžiaus gyventojai tiki, kad nėra dvasios, o čia jie viešai sako, “kad matome išsuktas minfsiųjų dvasias.” Spiritizmo ir juodos magijos seansų Paryžiuje pilna ir juos lanko šimtai tūkstančių žmonių. Be to, Paryžiuje yra per 34600 į vairių burtų ir prietarų į- staigų, kaip astrologijos, kortų metimo, chiromantijos, okultizmo, magnetizmo ir visokių kitų, kurie “duoda” savo klientams patarimus ir visokius ateities dalykus pranašauja. Visos šios burtų ir prietarų įstaigos, vieno Paryžiaus laikraščio pranešimu,- per metus uždirba 73,000,000 frankų. Be to, turtingųjų paryžiečių tarpe, ypačiai tarp damų, y- ra plačiai , išsiplėtęs prietaras, kad jei moteris (neištekėjusi dama), sutikę gatvėje kunigą ar vienuolį, tai jį liksianti jau-nąišjekėįpsi. Paryžiaus aristokratės tuo visai tiki ir labai bijosi gatvėje - susitikti kunigą ar vienuolį. Bet kadangi to negalima išvengti, tai atsirado dar prietaringesnis būdas apsisaugoti, kad galėtų ištekėti net kiiųigą ar vienuolį sutikusi. Kiekviena turtinga paryžietė nešiojasi su savim, daugiausia prie skrybėlės, nors kiek geležies (storoką adatą, įsegtą į skrybėlę). Sutikus gatvėje kunigą ar vienuolį, reikia greitai rahkomis griebtis už tos geležinės adaįos, ir tada tas (“baisus dvasininkų prakeikimas” adata, tarytum perkūnsargiu, nueinąs į žemę Syki taip atsitiko: viena paryžietė gatvėje sutiko kapucinų vienuolį. Išsigandusi griebėsi už “perkūnsargio,” bet jo nebuvo skrybėlėje. Paryžiaus dama pradėjo smarkiai rėkti: “du fer! du fer!” — geležies, geležies. Vienuolis tuo tarpu iš kišenės išėmė geležinį daiktą ir mandagiai pasiūlė damai.

etR-ias"
Kas ugdytu Jumyse BroMal-Užjurie- 

flal meile Ir prisirisimą prie gimto 
stos šalsite Lietnvoa? Kas nuolat pa
laikytu patriotizmą ir kurstytu kata- 
IftUkajOiIdealizmo ngnJL.

— Tai dar prieš DldlJJ Karą pla- 
a&f žihtrtiaš ir Tisu mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
4,trl trd 1 r.’? JI*/nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“baltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaite 20 dideliu pusla
piu. tr kaitnoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis’’ nori tapti dvasiniu tiltu, 
kuris jungtu viso* Lietuvos sūnūs 
•aro tautiečiais Amerikoje.

Jei dtr.aeeel 
nlu." paražyk

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo m> 

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurįnet 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasd- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “ Žvaigždutė * išeina kas 
mėnuo ir'ihėtamš terraštauja tik 
3 lit. Lietuvoje—užsienyje 6 litai

A d r e š «T* V Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “ž v a i g. 
i d u t 8 s ’ ' Administracija.

s

. ;f14^ •msajnypa,-’-.

hc ir ;; • 
^.yaĮ,,. Po, Pietų į- 

vyks Ugi 5 kuopęs susirinkimą* 
senos* mokyklos * kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi Valdyba

RHJLADELPHIA, PA ' . 
>S, nariai turi rodyti gerą pa- 

; rimem*. Visuomet lankyti* 
i* LDS. 13 kuopos. Ki

ta* susirinkimas įvyks penktadie
ny, lapkričio 1 d.„ 7:30 vai. vakare, , 

kambary. Ateikite gau- 
Jepamirškite užsimokėti duo- ( 

v Valdyba

.» ĖUZABETH, N. J.
* LQS, 16 kp. mėnesinis susirinki-, 

nįas -įvyks' trečiadienį, lapkričio -7 
d., 7 yal vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateitrir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti Valdyba

.. i* 7 ’____________ ’_____

NEW HAVEN, OOJĮ^^ jai
L- -D;^s. 28 - kuopos mėnesinis 

suBfrmMmas įvyks s sąkmadięnj^ 
spalių 27 d., 1 vai.r- pdjpietifctųŽJ 
nytinėj svetainėj, 339 iGrtšta Str 
Kviečiame narius (es) SriŽiŪ. Geri 
proga užsimokėti duokles.

■’ ' Valdyba

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

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

WORCESTER, '&AS8.

LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks spalių 13 d., 6 yaL vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes'turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles. "

- - Valdyba
.■     ■. • i"1 . r /

PROVIDENaE, R. I.
L. D. S. H 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 kitiem*.

VOBCESTEB, MASS.
LDS.* 108 kuopos susirinkimas 

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

J Kviečia Valdyba
z >-______________'

JJONTELLO, MAS^. .
LDS: 2 ip. susirinkimas. įvyks 

lapkričio 5 d., šv.. Roko svetainė
je. į Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susiripkimą fr užsimokėti senai 
užtrauktas * mėnesines duokles.

' V* Valdyba

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

sekmadieny, spalių 20 d. s. m. 
Svarbu, kad j šį susirinkimą atei
tu visi "nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangio* organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok* 
les. <

» ' • » -4 ■ *

DETROIT^ MIUELs
L. ' D A Š. 72. kudpė* ifcBhesinis 

susirinkhnas fryk*. sekmadieny, 
spalių - 20, tuoj po ’pfonaldų; • šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. r : ’ Valdyba

•• 4.(. ’

HARTFORD,- CONN.
•y LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 
vyks spalių J3 d., tuoj po sumos,, 
bažnytinėj svetainėj/ 41“ Ckpitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra -svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos..

■ Taipgi malonėkite užsimokėta 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

CLEVELAND, OHIO
Spalių 9 d., 8-tą vai. vakcre, 

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

BALTJMOBL, MD.
Spalių 13 dieną, sekmadieny, 

tuoj, po suihai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
Susirinkimas. Malonėkite ateiti* vi- 
sL Kviečia Valdyba

OAMBRIDGE, MASS.
, 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

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 20 d., po dvyliktai’ vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi- 
mokėti mėnesines. Atsfosjkit®;fr 
savo draugu* prirašyti^ - 'Nariai, 
kurie dar neturite* mokesčių 'kny
gučių tai gausite •usirfcktmej ^

<< •

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

susirinkimas įvyks, sekmadieny, 
lapkričio $en'ą, .šv. Kazimiero 
parapijos judėj, tuoj po sumai 
si kuopde^mriąi^yA kviečiami

i

A ■* įj

Daugybė paveikslui Pasakoj ap-|! 
sakymėliai, eilėraščiai,' juokai ; 
Piesos vaikų teatrui' Žinutės';iš!| 
gimtojo krašto ir platom pasąū-k 
įįo. 'ĮvairumėliaL Uždaviniai ir. 
pramogėlė*. Patarlėj priežodžiai, 

molio ir kitoki. Laikraščio kai-;' 
na: metama 2 doLrpu*ei.metų—-* 
1 dol. Rina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia 
kiti dailininkai Leidžia “PASA-Č 
KOS” B-vS. Redaktorius A. Gied< 
raiti*. - g-:

uas veltui- - ‘ ■ S
Adresas: “Saulutės” Adminis-. 

tratija Jurbarke. £■- - < 1
Tel. 8o. Boston 0828 _ t .
. NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

BB. M. V. CASPER
; (KASBARAVIOIUS) ...

511 Brodawąy, So. Boston
OJtio valanda: 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:30 Ud 6. 
; Ir nuo 8 iki 8 vai. vakare. Ofisą* 

uždarytas subatos vakarais Ir n»> 
dSldienlals, talp-gl seredomia nuo

- 12-tO* dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray ■ '

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į. 

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

M. Songaila

BBIGHTONi mass. -
L. Į). S. 22 kuopos mėnesini* 

susiripkimas įvyks penktadieny,’ 
lapkr. 1, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 2& Lincoln Šit. Ateikite 
risl > : ’ Valdyba
• ‘

DAKTARAS BALABAN
• Gydytojas iš Rusijos ;'' 

375 Dorchester St., So. Boston.
T<*1. S, B. 4768

Rezidencija ;ir kitas’ofisas 
1284 Blue Hill Avė., Mattapan

, - - -- - ■*- .

• jį^.. - .-r JlįJ^ĮI | Į|---------- 7
v

Cįjg L '• ------- -—4
kuriuos paveda 
mano prižiurti 1- 
mtrt, visuomet 
bnaa patenkinti 
ir sutaupius ge
rokai pinigų

Mano kaina vi- 
siema It visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS 
‘LIETUVIS graborius

182 Britdway, 8a Boston. Mass. 
ĮM^enee: 318 W. Third SL

Telefonas; South Boston O8O4-W.

"OJI

• '."1---------------------------------------------------------------

E.V.WARABOW
( Wnbiiau*kM)

UKTUTIS GRABORIUS IR 
r . BALSAMUOTOJAS 
104$ Vashingtoo Street 

.♦ Norwood, Mass.
TbL Nonrood ĮSOS 

MONTELLO 017101 
10* Ame* Street 

fbitpbone Broekton 1644-J

DR. GRADY 

fr SPECIALISTAS
Pabaigęs N. Y. university-mediką- . 
ližkį kolegiją; būręs gydytoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas įOurPatient Staff Lowelllo li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo
toj as dėl Metropolitan Life InsL; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Foree- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte. 2—3, - 

A—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12.
327 TremOnt St. Patarimai dykai.

a®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
i Tel So. Boston 0506-W. 
I Lietuvy* Dantistas

A. L. KAPOČIUS ,
251 Broadtfay, South Boaton 

(“Keleivio” name) 
; Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 

nuo 1:80—6 ir nuo 6:80—9 
i vakare. Seredomis nuo 9—12 < 
i vaL dieną. Subatomis nuo 9 i 
I iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 !

iki 12 (pagal sutartį).r . ' •

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, MorU 

gižią, Laivakorčių ir Pinigų į 
Siuntimo Agentūra. TV 

PARDUODAM ANGLIS TR 
MALKAS 

Ofisu atdaru nuo 9 ryto Iki 
9vakfcroT

Norintieji teiatmtiausto patarnavi
mo ir geriausiu pirkiotu, kreipkite* 

ima mua
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.




