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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS, SPALIŲ-OCTO!

telandą ir maršuojančius j Coblenz ’ą. Jiems

Ką “L. A.” Rašo, Dėl Prof 
Voldemaro Pareiškimų

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
KONFERENCIJA

TOKIO, Japonija, spalių 
19 d. — Praneša, kad Sun- 
gari paupy Įvyko smarkus 
susirėmimas tarp Kinijos 
kariuomenės ir Sovietų Ru
sijos raudonųjų armijos. Sa
ko, kad bolševikai jau buvę 
isibriovę už apie 100 mailių 
i Kinijos žemę. Kiniečiams 
navvko bolševikus atmušti X. •'
atgal.

tydinimas visuomenė; 
tas labai palankiai.

Atvaizde parodo Francijos kareivius apleidžiant 
pasitraukus vokiečiai gavo atsikvėpti.

SIBIRE NĖRA ANGLIŲ

Maskva. — “Tass” prane
šimu. rytų Sibiro geležinke
liui jau stinga anglių, nes 
SSSR Kinijos siena uždary
ta.

bes pirmininku ir sutiko priimti 
tą garbę. Vadinasi, profesoriui y- 
ra savotiškas garbės supratimas 
būti garbės pirmininku tų, kurie 
veda prieš jį akciją, arba tokio, 
jam priešingo Seškomo visai nebu
vo. Jei būtų buvęs, tai profeso
rius būtų galėjęs prieš jį pavarto
ti tokias priemones, kokias jis var
tojo prieš kitus, vedusius prieš ji 
akciją.

ORIGINALI 105 METŲ SENIO 
KELIONĖ Į KAUNĄ 

Telšių apskr., Žarėnų vai. 
Saušilių k. 105 metų amžiaus 
senelis Šapalas neseniai pė
sčias buvo atkeliavęs į Kau
ną. Visą kelionę ten ir at
gal jis atliko per mėnesį. 
Kelionei buvo pasiėmęs tik
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PROF. VOLDEMARO MINISTE- 
RIŲ KABINETUI ATSI

STATYDINUS
Kaune ir provincijoj apie 

dabartinį padėjimą visų

‘‘Prof. A. V. nekalba apie grįži
mą į universitetą, kaip buvo gali
ma tikėtis iš jo pirmojo pasikalbė
jimo su ‘Liet. Žiniomis.’ Iš jo pa
sakymo, kad pasitraukis iš politi
kos, esanti padarytu klaidinga iš- 
\ada. Prof. aiškinasi: ‘Aš atsisa
kiau paimti užsienių reik. min. 
portfelį, bet aš neatsisakiau daly
vauti vidaus politikoje.’ Kuo gi 
tas dalyvavimas pasireikš? Sunku 
pasakyti, bet galima numanyti: 
jis būsiąs neeenzūriškas. Mat,

“Kas labiausia stebina, tai p. 
profesoriaus pareiškimas: ‘Aš ne
atsistatydinau.’ Kad visi ministe- 
riai atsistatydino, tai juk Eltos 
buvo pranešta tuo metu, kai išti
so kabineto krizė ir kai visiems 
ministeriams buvo pavesta eiti sa
vo pareigos. Be prof. Voldemaro 
pritarimo tokia žinia juk negalėjo 
pasirodyti. Be to, kiek teko suži
noti, buv. Min. Pirmininkas, pra
nešė visiems ministerjams. kad ka
binetas atsistatydino. Atsistatydi
nus ministerių kabinetui, keno gi 
pirmininku liko prof. Voldema
ras?.. ”

ŽYDAI ŽEMDIRBIAI SSSR

Komitetas aprūpinti žydus 
žeme *’Komzet"per 5 savo 
gyvavimo metus apgyvendi
no ūkiuose 17 tūkstančių.žy
dų šeimų. Iš viso žvdų žem
dirbių šiuo laiku priskaito- 
ma visame SSSR daugiau 
kaip 200 tūkstančių. Trio 
tarpu kai Palestinoje per 50 
metų apgyvendinta žemės ū- 
kiuose ti£ 14 tūkstančiii 
žmonių, o Argentinoje per 
TO mefu — T5 Tūkstančių.

KUN. V. K. TAŠKŪNAS
PASKIRTAS Į VĖŽAIČIUS 

< Kaunas. — Spaudos žinio
mis kun. V. K. Taškūnas. 
buvęs “Darbininko” redak
torius, i Vėžaičius klebonu.

RYGA, Latvija, spalių 21 
d. — Kada vyriausybė atėmė 
iš socialistų kontrolę draugi
jų. teikiančių pašalpą ligoje* 
tai jie paskelbė generalį 
streiką. Streikas nepavyko.. 
Didžiuma darbininkų pasili
ko darbo.

Areštuota apie 200 sočia* 
listų-agitatorių.

Prohibidjos bylos sudaro 
51.3 nuoš. visų valdžios bylų, 
civiliu ir kriminaliu.

NETAKTIŠKAS “T. KELIO’’ 
REDAKTORIAUS IŠSIŠO

KIMAS

Kaunas. — Per žurnalis
tų pasikalbėjimą sii žemės ri
kio ministerių “T. Kelio” 
redaktorius p. Sliesoraitis 
pastatė ministerini keletą iš 
pasikalbėjimo ribų išeinan
čių klausimu dėl prof. Vol
demaro min. kabineto krizio, 
i ką p. min. Aleksa nerado 
reikalo atsakyti ir paprašė 
“T. Kelio” redaktorių, kaip 
nemokanti žurnalistui pride
rančiai nsilaikyti. daugiau 
niekad pas ji neateiti.

1
IŠPASNINKAVO 65 DIENAS

Londonas. — “Daily Tele- 
graph" praneša, kad pasau
lini badavimo “rekordą” su
mušė anglas “Billie’1 
Brotvne, kuris, vakar, jau 
buvo išbuvęs (j, dienas ne
valgęs. Brovvne’as, kuris v- 
ra 58 metų amžiaus, atrodo 
visiškai nusibaigęs, bet griež
tai atsisako pabaigti savo 
P pasninkavimą.”

Kaunas. — Rugsėjo 29 ir 
30 d. Kaune įvyko Katalikų 
studentų ateitininkų konfe
rencija, kurioj dalyvavo per 
600 dalyvių. Į konferenciją 
buvo atsilankę aukštų sve
čių :: J. E. Ap. Sosto Nunci
jus ark. Bartaloni, J. E. 
Kauno arkiv. metropolitas 
Skvireckas ir J. E. vyskupai 
Staugaitis, Kukta, Reinys ir 
monsinjoras Faiduttk Kon
ferencija susilaukė labai 
daug sveikinimų ir praėjo su 
didžiausiu pasisekimu.

POPIEŽIUS STATYS 
BANKĄ

Loudonsa. Spaudos pra
nešimu, Popiežius netrukus 
žada Įsteigti banką Vatika
no mieste.

Teismas pirmą dieną buvo 
prie atdari) durų. Žmonės 
galėjo Įeiti tik su bilietais. 
Vėliau teismas nusprendė 
jvlą nagrinėti uždaromis du
rimis. Leista tik kiekvienai 
pusei pasikviesti po tris 
žmones iš artimų giminaičių.

Katalikų priešai pradžio
je džiaugėsi, kad iš šios by
los .bus geras biznis, nes be 
gatvinių pletkų, jų sustipri
nimui, galės spausdinti ir 
teismo eigą. Bet apsivylė. 
Teismas eina uždaromis du
rimis. Tai dabar pradėjo 
spausdinti gatvinių plepalų 
kas tik ir kur paplepėjo.

“Darbininkas" visokių ant 
gatvės nugirstų pletkų ne
persi spausdinęs, bet paduos 
tikras žinias, gautas iš mū
sų korespondentų ir patikė
tinu šaltiniu.

Mielešką, 
revizijos 
generolą 
Dr. Gy

lienę ir P. Urbonaitę.

te, jei būtų sutikęs į jį įeiti.
“Prof. Voldemaras sako, pri

kišdamas p. Tūbeliui, kad ‘ papras
tai valstybės galvos į debatus ne
metama,’ bet pats nesilaiko tos 
tiesos. Jis sako: ‘Aš aeroplanu

labai svarbu žinoti prieš Tautų 
Sąjungos posėdžius, ar turiu visiš
ką pasitikėjimą. P. Prezidentas už
tikrino.’ P. Tūbelis, sakydamas, 

.kad p. Prezidentas viso ko cen- 
įtras, pasakė t ar, kas visiems žino- 
Ima ir ką skelbia konstitucija, o p. 
profesorius kalba apie viešumai 
nežinomą dalyką, dėl kurio jam 
'reikėjo važiuoti Palangon pas p. 
Prezidentą atsiklausti, ar jis visiš- 
jkai pasitiki p. profesorium, kaipo 
ministerių pirmininku. Taigi prof. 

| pats painioja p. Prezidentą į de- 
į batus, į kuriuos jis negali kištis. 
Į O būtų įdomu išgirsti, dėl ko kilo 
užsimintas prof: Voldemaro pasiti
kėjimo klausimas . . .

“P. profesorius tvirtina, kad 
pavasarį buvę numatyti Seimo rin- 
jkimai. Juk jis pernai ar užpernai 

spaudos atstovams, kad 
. Turbūt klaidingai at- • numatyta greitai išleisti spaudos, 
p. prof. mintį ‘ Lietuvos. draugijų ir apsaugos įstatymai. O 

'ar išleisti. Pažadai ir vien paža- 
'dai ...

“P. Profesorius dejuoja, kad 
‘Tautininkų šeškomas dar nuo 
1927 m. veda prieš mane akciją.’ 
Bet, kiek teko girdėti iš tautinin

kų, p. profesorius 1928 m. buvo iš-

NAUJA K. V. C. VYRIAUSIOJI 
VALDYBA

Kaunas. — Katalikų Vei
kimo Centro konferencija Į 
vyriausia valdvba išrinko: 
pris. advokatą A. Tumėną, 
kan. Kuraitį, Dr. Ruginienę, 
p. Z. Starkų, kun. 
ir Dr. Juodeiką. J 

daugiausia kalbama. Atsista- komisiją: atsargos 
sutik- Galvydį-Bikauską,

Tas aiškiausiai parodo, 
kad prohibcija neįvykdoma. 
Prievartos žmonės nepaken
čia.

kabinete? Negi dėl to, tur būt. 
kad konstitucijoje Resp. Preziden 
tas ‘viso ko centras?..’

prof. ‘ šypsodamasis pastebėjo, kad terio rolę prof. Voldemaro kabinę 
dėl šio pasikalbėjimo cenzūrai bū
sią apie pusę dienos darbo ir var
gu kas iš to bepaliksią.’ Išbuvęs 
dvejus su viršum metų vyriausiu 

-— cenzorium, (Tai prof. Voldema
ras turi būti ir “Darbininką” 
taip beširdiškai deportuodavo iš j 
Lietuvos.' Red. j prof. RSMįl&ten^’ 
tingas spręsti, kas yra cenzūriška 
ir kas necenzūriška. Ko pirma ne
mėgo, dabar pamėgo : imtis necen-1 
zūriško darbo. Iš ‘Le Temps’ ir iš. 
‘Times’ prof. žada daryti išvadas!
savo vidaus politikai.

“Dabartinė vyriausybė nespėjo' 
padaryti nė vieno žygio užsienio 
politikoje, o prof. savo pasikalbę-i 
jime didžiausias pesimistas. Kas 
kaltas? Juk Ii "šiol yra vedęs už
sienio politiką jis, vadinasi, Lietu
va turi piauti gerus ar negerus 
vaišius jo politikos? Jeigu ji buvo 
kur negera, tai nogi pataisysi ne- 
eenzūrišku vidaus politikos darbu.

“Prof. A. Voldemaras sako: 
‘Mano politikos nieks negalės tęs
ti bei vesti.’ Beveik trejus metus 
jis išbuvo mūsų užs. politikos ve
dėju ir taip ją pastatė, kad ne
vienam Lietuvos politikui ji nebe-(tvirtino 
prieinama 
pasakojo 
Žinių’ bendradarbis.

“Prof. A. Voldemaras daro prie
kaištą Min. Pirmininkui J. Tūbe- j 
liui, kad ‘viso ko centran’ pasta
tęs Valst. Prezidentą. Argi p. Tū
belis klaidingai mano, taip many
damas? Juk 17 gruodžio diena pa
statė Prezidentą ‘viso ko centran,’ 
pagaliau tai patvirtino ir naujoji 
Konstitucija, kuria dabar vaduo
jasi Lietuva ir po kuria yra pa
ties p. profesoriaus parašas.

“Toliau p. prof. sako: ‘Dabar 
prasidėjo ne valdžios, bet valsty- 

i bes krizis.’ Kaip tas pasakymas 
reikia suprasti? Pirma to krizio 
nebuvo, kol prof. buvo Ministeris 
Pirmininkas, jis tik ‘dabar’ pra
sidėjo. Dabar suprantame, kodėl 
naujojo min. pirmininko pasaky
mas apie Prezidento reikšmę ne
patinka p. profesoriui. Išeina, kad 
jis pro., kaipo asmuo, turi būti 
‘viso ko centras,’ — arba l’ėtat 

/ c ėst moi Mūsų valstybė, pasi- 
1 raukus tam ‘ centrui ’ iš valdžios, 
turinti ilgai gyventi krizę. As
mens reikšmė gyvenime, ypač po
litikos gyvenimo yra, be abejo, la
bai didelė, tai kodėl p. profeso
rius prašomas nesutiko palikti užs. 
reik, ministerių rekonstruojamam vieną litą

“L. A.,” valdančios parti
jos organas, dėl prof. Vol
demaro pareiškimų, liaudi
ninkų atstovui, atsiliepė 
šiaip:

“Prof. A. Voldemaras pirmame 
savo pasikalbėjime su ‘Liet. Ži
nių’ bendradarbiu pasisakė, kad rinktas Tautininkų sąjungos gar 
jis arba galėtų palikti min. kabi
neto pirmininku arba visai išeisiąs 
iš politikos. Ir jau ieškąs sau pri
vatinio buto. Tuo tarpu dar nesi- 
ieško buto ir vėl kalbasi su ‘Liet. 
Žinių’ bendradarbiu.

K. V. C. KAUNO RAJONO 
KONFERENCIJA J

K. V. C. konferencijos me
tu (rugsėjo 26 d.) taip pat 
Įvyko atskirai ir Kauno ra- 
jono konferencija. I rajono * J 
valdybą išrinkta: Dr. P. 
Karvelis, kun. Mielešką, Dr. 
Leimonas ir stud. Rauckinas.

*

J revizijos ITomisiją: Dr. 
Raulinaitis, Dr. Ed. Turaus- 4
kas ir “Ryto" redaktorius p. j
K ei i uoti s.

KOMUNISTAI AGITUOJA 
BEPROČIUS

Rugsėjo 19 d. Kalvarijas / 
psichiatrinės ligoninės ra jo- 5 
ne rasta 20 egz. išmėtytų ko
munistiški] proklamacijų su 
obalsiu: “šalin fašistu tero- <■

>
O



ŽAISLĄ

LIETUVOS

:us namus

TEISMAS NUBAUDĖ ADVOKA 
TĄ UŽ IŠLEISTĄ NEDORO
VINGO TURINIO KNYGĄ

- ŠIMKAIČIAI, Raseinių 
apskr. Paskynų kaime rug
sėjo 20 d. apie 19 vai. kilo 
gaisras ūkininko Budriaus 
ūkyje. Sudegė garinis ma
lūnas ir gontų, dirbtuvė. Spė
jama, kad gaisro priežastis
— blogai veikusis garo kati
las. Turtas buvo apdraus
tas, bet visų nuostolių ap
draudimas nepadengs.

' Gaila, kad mažai buvo ; rT ’ • ■ -y-
vulių. j Nepriklausą: 
kontr. rateliuos gyvuliu 
priėmė, taigi daug kas 
atvedė. .

namų 519 (99
420 mediniai) 
namų 154 (31
Apskaičiuota. 

Kaune Įrengta

Panevėžy netrukus (iki 
Kristaus Karaliaus šventės) 
bus baigta statyti Panevėžio 
katedra. Oro pusėje baigia
ma bokšto ir priešakio puo
šimas. Viduje pravesti šil
domieji kanai, liejamos grin
dys, statomas didysis alto
rius, kuriame jau pargabenta 
p. Zikaro padirbta Kristaus 
Karaliaus statula. Katedra 
bus didelis Panevėžio miesto 
papuošimas, nes bus beveik 
gražiausia bažnyčia Lietuvo
je. Katedra bus pašventin
ta per Kristaus Karaliaus 
šventę.

Čia parodo Philadelphijos atletikų s> Amerikos Lygos čampijonus, 
kurie garbingai supliekė Chicago Cubs, Tautinės Lygos čompija
utis. ~ . I t'f

730 BEDARBIŲ

Klaipėdoj dėl Įvykusių 
gaisrų Įregistruota 730 be
darbių, kurių tarpe yra 440 
moterų.

PAPIOVĖ 40,000 KUMELIUKŲ
KAILIAMS

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

Kauno taikos teisėjas iš
nagrinėjęs advokato Jurgio 
Dabrilos bylą, kurioje jis bu
vo kaltinamas už išleidimą 
nedorovingo turinio knygos, 
pripažino jį kąltu ir nubaudė 
100 litų baudos arba 8 paras 
arešto. Be to, tą knygpalaikę 
teismas nutarė paimti val
džios žinion, kuri ją sunai
kins.

TEKIO PULKO 10 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Rugsėjo 22 d. Mariampo- 
lėje Įvyko Lietuvos kuni
gaikščio Vytenio pulko 10 
metų sukaktuvių iškilmės. 
Iškilmėse dalyvavo Valsty
bės Prezidentas A. Smetona 
ir ministeriai. Per iškilmes 
buvo įteikta pulkui vėliava.

Pirmomis 
ii- pati 

nau-

ŠVĖKŠNA, Tauragės ap. Rugsėjo 18 d. Pempiškių kaimo gyventojau. jPlauška džiovino savo kaimyno Šlajaus jaujoje linus. Palikęs įkūrentą krosnį, Plauška nuėjo pietauti. Iš neprižiūrimos krosnies kilo gaisras. Subėgusieji žmonės vargais negalais išgelbėjo nuo-ugnies pusę jaujos su nekultais ja- į vais ir kitus ūkio trobesius.

ANTALIEPTE (Zarasų 
apskr.). Rugsėjo 15 d. buvo 
čia veršelių paroda. Žmonių 
privažiavo gana daug iš pla
čios apylinkės, tuo tarpu 
veršelių atvedė tik apie 20. 
Keli veršeliai buvo gana ge
rai išauginti. Parodą atida
rė apskrities agronomas Ja
linskas pasakydamas keletą 
žodžių dėl pačios parodos 
tikslo. Vėliau buvo melžimo 
konkursas ir veršelių Įkaina- 
vimas.Melžimo konkurse da
lyvavo 6 moterys ir stebėti
na. kad nebuvo nė vienos 
mokinės iš vietos ūkio mo
kyklos.

Pasibaigus konkursui bu
vo Įteiktos premijos už mel
žimą ir veršelius.

KURIOS VIETOS BUS NUSAU
SINAMOS 1930 METAIS

Kaunas, šiemet bus nu
sausinama maždaug 40,000 
hektarų žemės plotas. Atei
nančiais metais manoma nu
sausinti irgi tiek pat. Svar
besni nusausinimo darbai 
bus atliekami šiose vietosę: 
Vilkaviškio apskrity nusau
sins Rausvės upės apylinkes; 
Šakių apskr. Vandupės apy
linkes; ĮSeinu apskr. Kirsnos 
upės apylinkes; Ukmergės 
apskr. Armonės upės apy
linkes (Siesikų ežero rajo
ne); Panevėžio apskr. Upy
tės, Amatos ir Paltės upiu 
apylinkes: Rokiškio apskr. 
Šetekšnos upės apylinkes, 
Lavenos upės vidurupį*, 
Šiaulių apskr. Vištyčių, Le- 
koros, Virčiupio, Sidabro ir 
Kulpės upių apylinkes; Tel
šių apskr. Taurubos upės a- 
pylinkes, Virvytės upės vir- 
šupi su Varnių apylinke; 
Mažeikių apskr. Ašvos, Dab- 

t *

kinės upelių apylinkės; Pa
langos apylinkėje Rožės ir 
Žibo upelių apylinkes ir ei
lę smulkesnių nusausinimo 
darbų įvairioje vietose. /
> . _ ar’ - f ’ >

Kaunas. — Atpigus ark. 
liams, pasidarė neverta au
ginti arkliai ir todėl daugelis 
ūkininkų piauna jaunus ku
meliukus ir jų kailius par
duoda. Pirkliai už kumeliu
kų kailius moka nuo 30 iki 80 
litų. Šitie kailiai vežami Į 
Vokieti j ir į Ameriką, kur iš 
jų daroma puiikus ir bran
gius moterims žieminius pal
tus. Per pastaruosius dve
jus metus kumeliukų Lietu
voje paplauta iš viso apie 
40,000.

4 • Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.
; Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu: 

‘'DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 We«t Broadway South Boston, Mass.

‘ - M * Z

NORĖJO PAIMT NELAIS
VĖN

Rugsėjo 26 d. pasienio pol.
4 r. ribose ties Pramišiuikos 
k. Trakų ap. išbėgę iš krūmui 
2 lenkų kareiviai per adm. 
liniją, atstatė šautuvus Į mū
sų sargybinį Apoščenską K. 
durtuvus ir pareikalavo pa
siduoti. Pamatę ateinant 
sargybos permainą lenkų ka
reiviai pabėgo ir savo pusėje 
pasislėpė krūmuose.

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais-----------------$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais_______ ________1_______________ .50

DVARE
, Į Biržų apskr. Lydėnų 
dvarą išvyko sveikatos de
partamento direktorius dr. 
Šidlauskas su specialia komi
sija tirti esančių dvare šal
tinių mineralinę sudėtį ir 
dumblo gydomą pajėgumą. 
Šiame dvare manoma įsteig
ti mineralinių ir dumblo vo
nių kurortą.

stonus
baigiama įrengti

Alv-

ŠIEMETINĖ STATYBA
Šiemet vasarą Kaune pa

statyta : tikybos namų 3 
(Šančiuose viena bažnyčia ir 
dvi sinagogos) yiešųjų tro
besių 3, pramonės įmonių 36, 
gyvenamų 
mūriniai ir 
negyvenamų 
mūriniai), 
kad šiemet 
per 1000 naujų butų

A. A. KUN. ANTANAS • 
NAUDŽIŪNAS

1929 m. rugsėjo ųiėn. 18 
d. 6 vai. ryto Akmenės para
pijiečius amžinai apleido jų 
labai mylimas ir didžiai ger
biamas klebonas kun. Anta
nas Naudžiūnas. Jo laido
tuvės įvyko 21 d. rugsėjo 
mėnesio.

Kun. Antanas Naudžiūnas 
gimė Pasvalio miestely 1867 
m. sausio mėn. 1 d. Augo 
stebuklingoje Daugėnų pa
rapijoje, Girsūdu kaime — 
kaime, kur gimė J. E. pir
masis Lietuvos arkivysku
pas ir metropolitas Juozapas 
Skvireckas. Mokėsi Šiaulių 
gimnazijoj ir Dvasinėj Že
maičių vyskupo seminarijoj 
Kaime. Įšvęstas kunigu 1890 
m. sausio 7 d.

Kunigavo Dusėtuose vika
ru ir klebonu Laukesoje, 
Kurše, ir Akmenėje nuo 
1901 m.

Ilsėkis, klebone, ramybėje. 
Dievas tau teatlygina.

/ Z BUVO VASAROTOJŲ

^-/ Vasaros metu Palangoje 
^viešėjo 5635 vasarotojai, iš 

K Mūrių 235 buvo svetimšaliai. 
J Padidėjęs pajūrio lankytojų įį-' ** ’J'U ' v -^-'skaičius rodo, kad žmonės 
V'kufortais daugiau naudojosi.

Bet, deja, daugelis Lietu- 
y vos pajjiriu dar nepasitenki- 
? na ir ieško svetimų kurortų, 
v Taip, Rygos pajūry šiemet 
) vasarą buvo per 800 Lietu- 
■■ vos piliečių.
•’2; Palangos kurorto insjiek- 
, r rija ateinančiais metais pa- 

"jūry ketina Įrengti Jaugiau 
patogumų, kad mūsiškiams 

• Tereikėtų užsienin dangintis.

NAUJAS KURORTAS LYDĖNŲ KIEK LAIVŲ IR ŽMONIŲ 
ATPLAUKĖ KLAIPĖDON

Rugpiūčio mėn. į Klaipė
dos uostą įplaukė 101 laivas. 
Nuo metų pradžios į Klaipė
dos uostą įplaukė iš viso 523 
laivai. Keleivių rugpiūčio 
mėn. įplaukė į uostą 722 ir iš
plaukė 963. Rugpiūčio mėn. 
iš Klaipėdos krašto į Vokie
tiją buvo eksportuota 1,070 
raguočių, 5,409 kiaulių, 1,638 
veršiai ir 619 avių. Gyvulių 
eksportas, palyginti, su lie
pos mėli, padidėjo.

' NAUJI ALYTAUS PAŠTO
- ĮSTAIGOS NAMAI 

\Teko patirti, kad
- dienomis

ką tik pastatyti nauji
V taus pašto įstaigos namai. 
s Pats trobesvs labai erdvus ir 
' pastatytas gražioje vietoje.

I * —a

Publikos salė, skaityklai ir 
bibliotekai kambarys ir visi 

- kiti modemiški patogumai. 
£ Najno pastatymas kaštavo a- 

pie 260,000 litų
> dienomis spaliu mėn 

ištaiga persikrausto į

PAMALDOS BABTŲ 
BAŽNYČIOJE

Iki šiol Babtų bažnyčioje 
kas antrą sekmadienį pamal
dos būdavą lenkų -kalba.. 
Nauju Arkivyskupo Metro
polio parėdymu pamaldos 
lenkiškai paliekamos kas 
antrą sekmadienį iki 10 vai. 
tyto.'

I KAUNE Žemaičių gatvė
je, išmestasis iš kunigų dr. 
*jr*purickis įsigijo didelius 
išriju aukštų mūro namus, 
gūniai verti kokius 200 tūk- 

. -gtančių litų. Juose yra 10 
vandenie kis ir centra- 

linis Šildymas.
V**' *• ■ 

ji ■ ■: i w ■ s
* 4 F t

v j Kaunas. Laikraštis “Sek
madienis” ui - skelbiamus 

^j^L.Olšauskio byloj prasi- 
manymus paties teismo pa- 
šaūktas atsakomvben.

STATO VYTAUTUI 
PAMINKLĄ

. Perloja. Šiomis dienomis 
pradėtas statyti L. D. K. 
Vytaittui, sulig dail. Tara- 
bildos projektu, akmens pa
minklas.

—e-------------------------- :---------- : 
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ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermes. Para
še Kun. Jėzuitas F. Cozel__ 30c.

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythotogijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____ 50e

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

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c

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

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
Iipiną. 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 Barzdaškutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas, — Parašė kun. x 
Tarnas Žilinskas____________ 50c

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

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas__25c
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kasotai yra 

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________50c

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

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas—_50c.

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

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

/

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

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas-----10c.
- Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams. 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  _________ 30c.

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

Žydas Lietuvoje, Parašė S.
Kaimietis _______ .__ ;_______10c.

Katoržnik&s ir Tėvynė. Dvi' • 
apysakos. (B. Vargšas) ___ 15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. --------------------- 26c.

Trumpą Apologetika arba
Kak Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas_ 50*

“DARBININKAS"
/ I

366 Broadway, , So. Boston, Mass.

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

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

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ------ --------------- 40o.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis--------------------50c.

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

■ Mūsų Laikų Šventoji, šv. 
Terese, Vaikelio Jėzaus Mažo- 
ii Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __________________35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas_________ 60c.

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

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

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

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ____ M____________ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
oelionas) __ __ ____________ 25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
'.esauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 
linys, Kaune_____________ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
V. 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_____________________ .__ 40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 
<ys Puida_______________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _______________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- 
natika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
VndziuJaitis   ____________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Nepaisytoja—keturių veiks

nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
ruras. Kaina  ........ ................. 35c.

GHiukingas Vyras—2 aktų 
tomedija; parašė S. Tarvy
das ________________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 

Juozukas__________________ 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

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

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
’ų. 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-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ------------10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ______10c.

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

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

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

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) __________________ $1.00
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KuPranas

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

TIKĖJIMAS RUSIJOJE

Reikale Kreipkitės Pas

Tol. So. Boston 0620

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKAS”
366 West Broathvay South Boston, Mass.

Ši žinia paimta iš mums 
labai priešingo bolševikų lai
kraščio. Tiesos, be abejo, via

Dėde Anų f ras sako jums “Sveiki Gyvi.” Kaip greitai 
tas laikas prabėga. Rodos negalima tikėti, kad savaitė to
kias greitas kojas turi. Kol žmogus gyvas, turi judėti, dirb
ti, svarbiausiai gerus darbus atlikti. Žinoma geni darbų 
pamokas galėsite gauti iš jūsų mylimo Dėdės darželio. Štai 
žiūrėk ka čionai atradome.. .

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

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

Pusei metu ...............................

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

žastis). Kadangi vitaminas 
A yra gausingas visokiuose 
riebaluose, iš čia aišku, kodėl 
žuvies riebalai taip yra nau
dingi gydant rachitizmą.

Vitaminas B yra miltuose, 
ypač grūdų lukštuose, mor
kose, piene, daržovėse, špi- 

saločiuose, vaisiuose,

Kalvis nukalė du plūgu. Vieną nupirko artojas, antrą prekėjas. 
Artojo plūgas tuojau ėmė dirbti, o prekėje visą tą laiką gulėjo san
krovoje. Paskui plūgam teko vėl susitikti. Prekėjo plūgas visas bu
vo surūdyjęs, o artojo blizgėjo, kaip sidabras. Ir paklausė tas savo 
draugo: “Ko tu taip blizgi, o aš visai ir pajuodavęs ir surūdijęs?” 
‘‘Todėl,” atsakė tas, ‘‘kad aš dirbau — o tu visą laiką gulėjai.”

Kas tai yra vitami- se. 
nai, iš ko jie susidaro, mes se 
nežinome 
ko nuodugniai ištirti šių me 
džiagų cheminę sudėtį.

Mes juos pažįstam dau- turi vitamino 
ginusia iš pasekti; kokios pa- fui 
sidaro' vitaminams nesant 
Vitaminai atlieka moksliš
kai dar neišaiškintas, bet la- kad baisi Japonijoj, Indi jo 
vai svarbias funkcijas me- se ir Brazilijoje pasirodan 
džiagų keitimosi žmogaus fį, vadinama beri-beri liga 
organizme. jnuo kurios žmogus nustoji

Sulig fiziologinėmis funk- valdęs kai kurias kūno dali; 
cijomis vitaminai suskirstyti ir prieš kurią nebuvo vaistu 
ir pažymėti raidėmis: vita-'yra vitamino B stokos pa 
minas A, vitaminas B ir tt. seka. Ta liga šiandien jai

Iki Šiol žinoma 5 vitami- nebesunku išgydyti, duodan 
nai. Vitaminas A yra visuo- maisto turinčio vitamino B 
se gyvulių ir augalų rieba- Vitamino C stoka yri 
luose: piene, svieste (bet ne škorbuto priežastis. Tas vi

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
° Kaina:

“TAI NELABAI BLOGAS”
Kiek sykių; perskaitau ‘‘Jaunimo Darželį” tuo labiau Įsitikinu tei

singumą Dėdės Anufro žodžiais: ‘‘kad gyvenimas tai žmogaus mokyk
la.” Kiek mes jauni galime pasimokyti iš gyvenimo. Kiek mes gali
me priimti svarbias gyvenimo taisykles ir pastabas suaugusrtTTr rim
tų žmonių. Ar mes tai darome? Štai mūsų draugė Loretta tankiai 
sako: “Tai nelabai blogas dalykas.” Per tai ji nori pasakyti, kad 
mes jauni galime viską daryti ir žiūrėti į tai su tokiu indiferentizmu: 
“Tai nelabai blogas.” Kuomet mes tariame žodį; “nelabai” tai aiš
kiausiai galime suprasti, kad tas žodis su mūsų mintimi labai abejoja. 
Bet norėdamos pasirodyti, kad mes esame narsios, gudrios, stengiamės 
savo paduotąjį sumanymą užtvirtinti. Kas gero mums iš tokio pasiel
gimo išeis. Tankiausiai mes pačios atsidursime tenai, kur visos ne
laimingos mergaitė pakliūva.

Darykime didį pasiryžimą, nes esame katalikės mergaitės, savo 
būdą ir minti nustatyti vienu keliu. Jeigu daiktas yra blogas, tai sa
kykime: “Labai blogas,” jeigu matysime, kad daiktas yra geras, tar
kime; “labai geras.” Tuomet mūsų gyvenimo nusistatymas bus tei
singas ir atviras.

Nekaltasis vaikas dieną ir naktį romus: jo vieta danguje arti Die
vo sosto. Todėl ir Šventasis Raštas sako : “O, kaip graži yra nekaltoji 
giminė . . . Dievui ir žmonėms yra pažįstama.” »

.Meili ir graži nekalto vaiko mirtis; su džiaugsmu.ateina prie jo 
Jėzus ir Marija ir priima jį į nekaltųjų sielų būrelį, ir duoda jam vai
niką, kurs niekad nevysta, kurs yra daug gražesnis už vainiką kitų 
Dievo šventųjų: jam lemta vaikščioti paskui nekaleiausįjį Avinėli 

— Jėzų ir giedoti naują giesmę, kurios niekas daugiau negieda, kaip 
tik nekaltosios vėlės.

Apie tai manant, mielasis vaike, ar tau neužsidega troškimas rū
pintis tą nekaltybės turtą kaip reikiant išlaikyti ?x

Tu geidi -Jėzaus. Švenčiausiajame Sakramente užsislėpusio i savo 
širdį primiti . . . Gerai’! Jėzus taip pat nori prie tavęs ateiti . . . 
jei tiktai esi nekaltas, tyras.

ko ir neskaito. Visai atbu
lai yra bažnytinėse organi
zacijose: bažnyčios visumet 
pilnos, nariai uoliai skaito 
laikraščius ir brošiūras. Baž
nytinės organizacijos labiau 
supranta darbininkų vargus 
ir jaunimo reikalus. Bažny
čios atstovai kiek galėdami 
stengiasi padėti skurstan
tiems mūsų šalies darbinin
kams. Nestebėtina, kad Baž
nyčia turi dešimti kartų 
daugiau simpatijų negu mū
sų valdžia.- Bažnyčia užsi
ima darbininkų ekonomi
niais reikalais ir vadovauja 
visam jų dvasiniam gyveni
mui.”

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.
 >

Buvo tai metų pradžioje. Plačiai skambėjo varpai nuo visų bokš
tų. , Siuntė tuomet Dievas tris angelus į miestus ir sodžius apžiūrėti 
praėjusiais metais ar staigiai, ar išlėto tapo girtuoklystės aukomis. Ir 
buvo jų daug tūkstančių.

Pirmasis angelas skraidė virš kapinių ir skaitė kapus tų, kurie 
žmonių nelaimes.

Antrasis išlengvo ėjo per ligonines ir pamišėlių namus ir tėmijo 
skaičių tų, kuriems girtuoklia-vimas įvarė ligą arba pamišimą. Ir rado 
labai daug.

Tretysis žingsniavo per kalėjimus, ir jo akys matė labai daug to
kių, kuriuos girtuokliavimas privedė prie prasikaltimų.

Paskui suėjo trys angelai. -Tie giliai atsiduso: “Ak, kiek ligų, 
ir kiek mirčių, kiek nelaimių, ir kiek vaitojimų, kiek atgailos ir kiek 
sopulių, ir taip daug ašarų teko mums išvysti."

Ir jie padavė vienas kitam rankas ir pažadėjo pato! dirbti kol gir
tuokliavimas nebus pergalėtas.

Turtingas ar neturtingas, jaunas ar senas, yra viena, kuri visiems 
artimausia prie širdies — MOTINA.

JOS DIENOS; tai pilnos nenuilstančių rūpesnių ir pasistengimų 
padaryti jos vaikeliams linksmins namelius. Kiek jai šis didvyriškas 
pasistengimas atseir^i.

JOS I’ŽMOKESNIS; tai vaikelių paklusnumai, linksmus veidai, 
ir meilios rankos.

. KO JI LAUKIA : apsilankymo sūnaus ar dukters, kurie nors vie
ną valandėlę su jai praleidžia. Apžiūrėjimo gėlių skrynelės. Ji laukia 
Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, nes per tas dieneles ji žino, kad jos brangiausi 
vaikeliai ją neužmirš. «-*

MŪSŲ ATSINEŠIMAS: Tankiausiai mes pilnai neapkainuojame 
Motinos meilę ir pasišventimą, kuomet mes jos netenkame. Kuomet 
Motinėlė nueina į savo dangiškuosius namus, tuomet mes pradedame 
jausti tą didį pasiilgimą josios veido, ir pradedame apkainuoti visus 
jos padarytus darbus mūsų labui. Mūsų nuliūdimo valandoje pasi
gendame josios švelnių raminančių žodžių.

Kada? Taip, kada? Mes jauni pradėsime daugiau mylėti savo 
mamytes? Kada mes padarysime pasiryžimą, daugiau jos motinišką, 
širdį neįžeisti savo nepaklusnumais, nemandagumais, atsikalbinėji
mais? Kada? Kada? Kada? Kada? Kada? Kada? Kada?

NAUJAUSI TYRIMAI APIE (
VITAMINUS

Berlyno pro f. dr. Max 
Maschke paduoda įdomiu ži
nių apie vitaminus.

. Mūsą maistas turi šią es
minių dalykų: baltymų, ang
lies hidratų ir riebalų. Be 
tų, dar mineralinės druskos nai 
ir, kaip būtiną dalyką, vita- ypač pomidoruose, citrinuo- 
minii. Kas tai yra vitami- se. apelsinuose, kai kuriuo- 

grvbuose (baravykuose, 
Iki šiol nepavv- šampinjonuose) po truputį 

ir bulvėse.
Piklevoti miltai mažiau 

ir, dėl to, mais- 
mažiau tinka, negu ru

pūs. To vitamino stoka blo
gai veikia nervus. Pasirodo,

“Socialističeski Vestnik” 
korespondentas praneša ir 
plačiai aprašo darbininkų ir 
jaunuomenės organizacijas. 
Patys bolševikai skelbia pa
sauliui tikrai linksmas ir 
stebėtinas žinias. Laikraštis 
rašo: — Rusijos darbininkų 
organizacijose yra virš 11 
milijonų narių. Iš šio mil
žiniško skaičiaus apie 10 mi
lijonų priklauso bažnyti
nėms organizacijoms. Kom- 
somolas (bolševikų jaunuo
menės org-ja) turi vos du 
milijonu narių. Tikybinės 
jaunimo organizacijos turi 
apie tris milijonus nariu.

Organizuotas komunistinis 
jaunimas nemyli savo orga
nizacijos ir nelanko susirin
kimų. Mūsų paskaitų, lai
kraščių ir brošiūrų organi
zuoti komunizmo darbiniu- labai daug 
kai ir jaunimas visai nelan-

NEKALTYBĖ
Nekaltas vaikas—tai aniohi mylėtinis. Balta yra lelija ir gra

ži, su pasigerėjimu ilsisi ant jos žmogaus akis, bet dar gražesnis yra 
nekaltasis vaikas. Dievo akis ant jo su pasigerėjimu ilsisi. Gardus 
lelijos kvapas; kas pro ją praeina, negali susiturėti to kvapo į save 
neįsitraukęs: taip kvepia nekaltosios, padoriosios sielos. Dievui ir 
žmonėms jos yra baltos lelijos Dievo darželyje. Todėl jos ir yra anio- 
lą mylėtinės: didis aniolų džiaugsmas, atėjus laikui tokią sielą į dan
gų įvesti.

Mirdamas beturtis, nekaltasis Guido išgirdo aniolus giedant: 
‘ Eikš, mūsų mylėti, eikš amžinosios laimės vainiko įgyti.” Nekalta
sis vaikas — tai taip pat Marijos mylėtinis. Marija — tai tyra, ne
kalta Mergaitė, todėl Ji ir myli tvras, nekaltas sielas. Nekaltoji Idel- 
fonsa padarė gražių dangiškų rūbu, nekaltąjį Stanislovą Kostką aplan
kė ligoje. Šv. Aleksandra Bertijų apibėrė per sapną gražiais žoly
nais . . .

Nekaltasis vaikas yra Išganytojo numylėtinis. Šventasis Edmun
das. devintuosius savo amžiaus metus užkliudęs, prisižadėjo Išganyto
jui tyrai ir nekaltai gyventi. Nuo biauriaburnių, begėdžių vaikų, jis 
visados pasitraukdavo. Vieną kartą, jam atsitolinus nuo hedorųjų 
draugų, kurie begėdiškas kalbas buvo pradėję kalbėti, jis staiga susi 
tinka labai gražų kūdikėlį, ant kurio kaktos žibančiomis raidėmis už
rašyta: “JĖZUS.” Buvo tai Išganytojas, kurs tarė Edmundui: “Dėl
to. kad atsitraukei nuo blogų draugų. Aš prie tavęs ateinu.”

Pelelė pamate spąstus ir saku: “ Kokie tie žmonės gudrūs! padir
bo namuką, pakabino lašinių gabaliuką ir nori pagauti manę. Bet 
gerai žinau, kad tai spąstai — manęs neapgausite.” Pelelė norėjo jau 
bėgti namo į urvą, bet sustojusi pamąstė: “Juk pauostyti galiu; labai 
mėgstu lašinių kvapą ; imsiu ir pauostysiu.”

Vos pelele prisilietė prie lašinių, kaip spąstų durelės užkrito—ir 
liko pelelė sugauta.

Iš paduotos pasakėlės jaunimas daug ką gali išmokti. Kiek sy
kių jūsų tėveliai duoda jums pasargą kad: tenai, ar čionai, neik, pa
vojinga,” ar jūs klausote. Juk aiškiausiai žinote kad jie pergyve
no pasaulio vargus ir pavojus, jie žino pilniausiai, kur tave apsaugoti 
nuo nupuolimo, ašarų. Kiek klauso ? Kiti kaip ir nuduoda savo, nu
sistatymą eiti ir pauost\ti kur yra tos klaidos , tie pavojai, tos baise
nybės . . . kaip pelelei rūpėjo pauostyti lašiniai, taip ir jaunimas tan
kiai eina pauostyti pavojų . . . Pelelei beuostant nukrito spąstų du
relės . . . taip ir daugelis iš jaunimo už nepaklausymą senesniųjų vie
ną gražią dieną atranda save prispaustu tokių nesmagumų, gėdos, kad 
jų durys būna sunkesnės negu durys, kurias Samsonas nunešė nuo 
miesto sienos. <

Kunigas Silvestras B.

vulių riebaluose to svarbaus j 
vitamino nėra. To vitami- -1 
no stoka yra visokių nervų. 
ligų priežastis.

Neseniai surastas 5 vitar. j I* " /S 
minas E kuris daugiausia i 
randamas Saločiuose, labai 
reikalingas lyties ir veisimo- " 
si pajėgumui. Buvo bandy* J 
ta žiurkėms neduot Saločių, -t 
bet šiaip jau jas gerai iriai-j 
tinant, ir ilgainiu veisimosip 
pajėgumas ir net lyties in-U? 

‘stinktas pas jas ėmė nykti. 
Šiaip jos buvo visiškai svei7 ■ 
kos.

Ištirta, jog mėsoje vitami
no randama visai maža. Vi
taminai yra nestiprūs — nuo 
ilgo virimo arba džiovinimo 
jie žūva. Dėl to, valgiai 
geriau valgyti švieži. Ilgai 
virinti dalykai, ypač konser- ' 

s vai, vitaminų arba visai ne- 
j turi, arba labai maža. 
t_ Mokslas apie vitaminus y- 
u’ra tik pradžios stadijoje. 
iĮ Tolesni tyrimai galės daug 
> padaryti naujų atradimų. 
a Apskritai manoma, jog vita- 
i_ minų atradimas turės epo- 

margarme), daržovėse ir tautinas yra šviežiose daržo- eilines reikšmės higienai ir, 
kiaušinių trynyje. Tas vita- vėse ir vaisiuose, Saločiuose, bendrai, sveikatai, 
minas žadina žmogaus kūno riešutuose, uogose, bulvėse ir J Visai neseniai atrasta, jog 
augimą, ypač kaulu. Jo ne- grybuose. ’apšvieciant ilgai kai kuriuos z
prieteklius atsiliepia nenor-1 Vitaminas D maitina nėr- maisto dalykus ultraviolieti- 
malumais augime, sukelia vus. Jis yra piene, jaunuo- niais spinduliais, labai padi- 
kaulų ligų, krinta ant akių se žirniuose ir šabalbonuose, deja juose vitaminų^kiekis, 
ir veda prie visiško apaki- kai kuriuose vaisiuose (apel- Ypač tai lengva pasiekti ap- 
mo. To vitamino stoka yra sinuo.se, obuoliuose, grūšio- dirbant ultra violietiniais • 
rachitizmo (anglų ligos prie- se), uogose. Mėsoje ir gy- spinduliais pieną. “L. X
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katalikiškai spąųdaij kurie 
uždarinėja (ar tam pritaria) ka- - 
tąlikiškas mokyklas; 6) kuri# 
kuria slaptas organizacijas ir iŠ 
narių reikalauja visiško sekre
to ir pilno paklusnumo slap
tiems vadams; 7) kurie dedasi į 
masonų, komunistų, nihilistų, 
socialistų, liberalų organizaci
jas; 8) kurie ardo katalikišką 
drausmę ir stoijžieviškai spaudo
je puola vyskupus...

“Kas yra susipažinęs su Ka
talikų Veikimo Centro tikslais, 
tas žino, kad katalikų veikimas 
yra platus pasauliečiij bendra
darbiavimas su bažnytine vy
riausybe sustabdyti plintančiai 
bedievybei viešame, šeimyninia
me ir privačiame gyvenime ir 
siekti to, kad Kristus viešpatau
tų visose gyvenimo srityse.”

—Ar maža ir mes amerikie
čiai turime “katalikų^” ku
rie skaito bedieviu laikra- • *■
ščius ir eina į bažnyčią. Jie 
sakosi esą “ bepartyviski.v 
Tokie šiame pasauly dar ne
gimę.

«t;JT ** ■

minįtf, Kad visi tie tariamieji 
kriziaų apie kuriuos užmerkto
mis akhnis šneka ir rašinėja kai- 
kurie Lietuvos jaunikaičiai, yra 
nesveikos vaidentuvės padaras. 
Mes klaidžiojkme pavojingais 
šuntakiais ir tol nepasibaigs 
kri|įnga mūsų šąįieą &&& kol 
nepraeis smurto ir sauvaliavimo 
kvaitulys* kurinp iešame užsikrė- 

7 ■' '

“Politikai, kurie dedasi'žiną 
. kaž-kokiua neišmėgintus būdus 

kraštui valdyti ir savo tikslų 
i siekia plečkaitiškomis priemonė

mis, gali susilaukti tik tokių die
nų, kad už jų pamatymą Euro
pos gyventojai mokės po pusę 
markės, jeigu jie bus pakvipę 
svetimu “ Judošiaus grašiu,” ar
ba neduos nė cento, jeigu tokio

tikiu, kurie įątatymuąir 
mėgina pakeisti šąuawi 
prietaisais ir ;

se šalyse yra laikomi izoliuoti.
Tokių politikų nelabai reikaįin- 

? ga yra mūsų tėvynė Lietuvą.
Anksti ar vėlai jięturės išnykti 
kadangi pasaulis gyvena smurto 
ir sauvalės krizio laikotarpį.” 

-v ’* ’’ \ . >

Straipsnio autorius,' ma
tyti taikė *r Lietuvos dikta
toriui p. Voldemarui už jo 
sauvaliavimą. Kažin ar ir 
už jo pamatymą europiečiai 
mokės pinigus ? J eigų taip, 
tai “vilkai” padarys gerą 
biznį.

23 dien*, 
r*' Ifrm iii iinsfi —

Vpsaugoš Ministeris

Atsargos Pulk. ltn. Jonas buvo paskirtas Susisiekimo 
Variakojis yra gimęs 1892 Ministerijos valdytoju ir tas 
m. gegužės 20 d. Rinkus- pareigas ėjo iki šiam laikui

lt.1 ’
ELn * -m., Rokiškio apskrity, 

profesijos p. Tūbelis yra ag-
-

kiuose, Biržų apskr. 1913
m. baigė gimnazijos mokslą, apsaugos ministerių. 
Pernavoje ir vėliau studija
vo teisę Petrapilio universi
tete. Pašauktas rusų kariuo
menėn, buvo paskirtas į 
Vladimiro karo mokyklą 
Petrapilyje. 1917 m. vasa
rio mėn. ją baigęs, buvo pa
skirtas į frontą Galicijoj.

Prasidėjus Rusijoj tautiš
kam lietuvių judėjimui, p. 
Variakojis uoliai dalyvauja.

Skundžiasi delkfto 
Lazdos Galo

Naujoji Lietuvos Vyriau
sybė paėmė už pakarpos 
“vilkus” ir jų. tėvą Augus
tiną, Premiero p. Tūbelio 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais “vilkų.” organo 
“Tautos Kelio” atstovas 
verkšlendamas užklausė p. 
ministerių pirmininko, kam 
šis taip aštriai pradėjo cen
zūruoti jų spaudą ir gaudy
ti “vilkus?” ' '

. i

Kaip Pataisyti “Bedievius?” |Į918 m. ^Lietuvių. Tarybos
Lietuvos mėnraštis “Žvaigp 

ždė” paduoda receptą kaip 
pataisyti netikinčius ir be
dievius, kad jie grįžtų prie 
Dievo. Štai jis:

“1. Su netikinčiais, bedieviais 
ir kitais silpno tikėjimo reikia 
apseiti kuo maloniausiai, kuo 
geriausiai. Paaiškinsiu, dėl ko. 
Jie yra tikrai nelaimingi, bedie
vybė juos skaudžiai nubaudė; 
jie yra tarsi ligoniai, bedievybė 
suėcįė jų kūną ir sielą, — taigi 
tokių žmonių gaila, juoba, kad 
jie yra mūsų broliai lietuviai, o 
pirma buvo ir katalikai. Mylė 
kime tokius žmones, gailėkimės 
jų, pasiaukokime juos išgelbėti, 
pataisyti. Taigi ir elgkimės kuo 
švelniausiai. Jie nustebs, kad 
mes jų nesiunčiame po velniais, 
pasitikės mums, o tai jau pusė 
bėdos pataisyta.'Žinoma, nerei
kia su tokiais perdaug susimy
lėti, kad neduok Dieve, mūstj 
pačių nesuklaidintų...

“2. Nevadinkime jų ‘bedie
viais,’ masonais ir kitais baus
mės vertais žodžiais. Jie yra mū
sų broliai, mūsų lietuviai, jie pa
sitaisys. Tada mums gėda bū
tų prieš juos, kad mes — kata
likai savo artimą be laiko grū
dam pragaran, savo teismo bai
sumu pralenkiame net patį gai
lestingąjį Dievą. Nevadinkim, 
nešaukim, nerėkim ant jų. Rėks
mas dar labiau juos pagadintų. 
Vadinkime broliais — kiek pa
klydusiais, bet... neilgam.

3. Neskųskim jų kitiems: ar 
vyresniems, ar viršininkams, ar 
dvasiškijai. Neduok Dieve, jie 
sužinotų, kad juos skundžia, 
skundžia neva tikri, dievoti ka-

Rūsijoj buvo pasiųstas, kai
po atstovas, iš Voronežo į 
Vilnių. 1318 m. pabaigoje 
bolševikams pradėjus verž
tis į Lietuvą, p. Variakojis, 
metęs civilę tarnybą, stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę ir netrukus buvo pa
skirtas Panevėžio srities ap
saugos viršininku. 1919 m. 
jo rūpesčiu suorganizuotas 
Panevėžio batalionas. 1920 
metais dalyvavo mūšiuose su 
bermontininkais ir lenkais. 
1921 m. buvo paskirtas 3 
pęst. divizijos štabo viršinin
ku. 1923 m. baigtį aukštuo
sius karininkų kursus. 1928 
m. Respublikos Prezidento

talikai, jie taptų amžini mūsų ti
kėjimo ir Dievo priešai.

“Velyk pasakykime tiems, 
nuo ko jie priklauso, kad jie jau 
taisysią, jau grįš prie tiesos, 
tvarkysis. Net pagirt galima. 
Plis tada bedievybės kevalas ir 
mūsų brolis lietuvis bus geras 

-'katalikas.

4. Duok dovanų. Netikintis, 
arba bedievis yra pripratęs prie 
visų paniekos, iš visur sutinka 
pasmerkimą ir prakeikimą. Iš- 
tieskim tokiam brolišką ranką, 
ranką su dovana, su palaimini
mu, — sutirps jo širdies ledai, 
užsidegs žmoniškumo, o paskui 
ir tikėjimo ugnis. Dovana gali 
būti — kokia knygutė, atmintis, 
-fotografija ir k. k.

“5. Velykoms, Kalėdoms, N. 
Metams ir y^>ač Vardo Dienoje 
— būtinai pasveikink. Tas pa
sveikinimas bus gaivinanti rasa 
jo sudžiūvusion, negyvon širdies 
ditvon. Atsigaus, susipurtis ir 
nusikratys nežmoniškas bedie
vybės dulkes.

“6. Jeigu tai yra mūsų namiš
kis — mylėkime jį labiau. Jam 
gėda bus prieš mus. Ir gėda jį 
prives prie pasitaisymo. O to 
pasitaisymo priežastis bus, kad 
mes jam gera linkime, nors jis 
mūs nekląuso, rūstina.

“Tikrai, Dievo malonė viso
kiais būdais veikia.

“7. Kada jis miega, ar šiaip 
mūsų nemato, — peržegnokime 
tokį nelaimingą, palaiminkime, 
kad pasišalintų nuo jo pasaulio 
puikybė, nelaboji dvasia. Ypač 
Dievo malonė veikli ir pasek
minga, jeigu laimintų motina... 
žmona... ar mažas jo kūdikis...

“8. O svarbiausia, tai melski
mės už tokį nelaimingą netikėlį,

J. Tūbelis yra gimęs 1882 Valstybės tūrių ministerių, 
Iš o 1919 m. paskirtas švietimo 

ministerių. Tautininkams— 
pažangiečiams pralaimėjus 
rinkimus į Steig. Seimą, ir 
p. Tūbelis užbaigė miiniste- 
riavimo karjerą, tačiau po 
1926 m. gruodžio 17 d. per
vartų vėl atsidarė jam kelias 
Į ministerius., Pastaruoju 
laiku jisai buvo finansų mi- 
nisteriu. Premierą Volde
marą atstatydinus preziden
tas Smetona pavedė jam su
daryti naują ministerių ka
binetą. Naujame kabinete 
jis užima tris vietas: premie- 
ras, finansų ministeris ir už
sienių ministeris.

ronomas, baigęs Rygoje po
litechnikos institutą. Bai
gęs mokslus porą metų Ry
goje mokytojavęs, o nuo 
1910 m. iki 1915 m. dirbo 
Lietuvoje agronomijos srity, 
kaipo caro valdininkas. Ka
ro metu' gyveno Rusijoje.

J Lietuvą p. Tūbelis sugrį-
</\žęs 1918 m. pradžioje dirbo 
y laikraščių redakcijose, prie 

Lietuvos Tarvbos švietimo 
komisijoje. Pirmam Lietu

os ministerių kabįnetę.buvo 
Iškviestas- Žemės Ūkio ir
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Smurto Krizis

Voldemaro Kabinetui
Sugriuvus-

P. Tūbelis atsakęs, kad a- 
pie aštrią cenzūrą ir apie 
“vilkų” medžioklę nieko ne
girdėjęs.

z

Šiomis dienomis gavome 
“Tautos Kelią,” bet jau to 
“pepo” nėra, ką buvo p. 
Voldemarui valdant. Skun
džiasi cenzūra, bet 'pirmiau 
jie patys reikalaudavo aš
triausios cenzūros opozicijos 
spaudai.

Matyt, kad p. Tūbelis at
suko kitą lazdos galą ir juo 
pradėjo vanoti “vilkus.”

Po tokiu antgalviu “Lie
tuvos Darbininkas" įdėjo 
straipsnį apie areštavimą so
cialdemokrato 
Vokietijoje.

Rašo:
“Nieku nepridengtas smurtas 

jr jų lydinčios piktadarybės jau 
kelinti metai siaučia nelaimin
goje mūsų tėvynėje, pasireikš- 
damas tokiais Įvykiais, kurių 
negirdėti kitose šalyse.

“Dabar pas mus yra Įsivyra
vusi mada kalbėti apie demo
kratizmo, parlamentarizmo ir 
kitų sveiko valstybingumo pa
žymių krizį. Tuo tarpu gyve
nimas primygtinai rodo, kad 
šiais laikais gana greitai susi
laukia krizių visokiariopas 
smurtas ir sauvalė. Imkime nors 
tą patį Plečkaitį ir jo sėbrus. 
Bebūdami valdžios viršūnėse jie 
neigė tesię ir vadovavosi smur
tu. Netrukus susilaukė labai 
nemalonaus krizio.

“Paskutinė plečkijados pamo
ka turėtų atidengti akis visiems 
tiems, kas yra linkęs neigti tuos 
kelius, kuriais eidamos kultūrin
gosios šalys tūkstančius metų iš
laikė savo nepriklausomybę ir 
dabar savo vidaus reikalus tvar
ko be revolverių, bombų ir di
namito pagalbos. Ji turėtų pri-

Plečkaičio
z

bedievį. Ilgai ir kantriai melski
mės. Ir išpažintį už jį atliki
me ir, Švenčiausį priimkime, Mi
šių išklausykime. Jis to jau ne
daro. Patarnaukime mūsų ne
laimingam artimui.

“Ir pasakykime jam, ar raštu 
praneškime, kad meldžiamės, 
arba einame Sakramentų už jį.

“Jam pirma .nemalonu bus, 
gal net priešinsis, paskui sutiks, 
o galų gale net prašys, kad pasi- 
melstumėm. Tikrai, nes ne kartą 
jau taip buvo...

• •

Gera Reklama
Brooklvno laisvamanių 

“V-bės” direktorius p. Am
braziejus buvo nuvykęs į - 
Lietuvą. Sumanė pasirekla
muoti. Sako kur ten paple
pėjo apie “fašizmą.” Buvęs 
diktatorius p. Voldemaras 
tuojaus pasiuntęs slaptąją 
policiją p. Ambraziejui pa
lydovais. Sugrįžęs į Ameri
ką didžiuojasi, kad po 20 
metų gyvenimo Amerikoje 
vėl gavo progą savo tevoliu- 
cionieriškumą parodyti.

“L. Ž." prof. Voldemarui 
pasitraukus rašo:
__ _ “Kaip ‘Eita’’ pranešė, Minis

terių kabinetas, sudarytas po 
.' gruodžio 17 d. ir išsilaikęs be- 

, mažko tris metus tik su atskirų 
ministeriii pakeitimais, atsista
tydino. Šitas jo atsistatydini
mas, nors netikėtai užklupęs vi
suomenę, bet buvo pribrendęs. 
Gal būt jo atsistatydinimas jau 
yra daugeliu atžvilgių pavėluo
tas.

“Šiandien mūsų visuomenę in
teresuoja du svarbūs klausimai: 
pirmas, tai kas yra priežastimi 
prof. Voldemaro kabineto atsi
statydinimo ir antras, koks bus 
naujas kabinetas.

“Kiekvieno kabineto atsista
tydinime yra Įvairių priežasčių. 
Parlamentarinėse valstybėse tos 
visos priežastys supuola Į vieną 
— parlamento nepasitikėjimas. 
Kadangi mes esame neparla- 
mentinė šalis, tai kabineto kri
zis įvyko dėl kitų priežasčių. Jų 
gali būti daug, o ne viena. Be 
abejo, jų būta, kaip vidaus taip 
ir'užsienio politikoje.

“Pirmiausia kyla klausimas 
kokiais pagrindais bus sudary
tas naujasis kabinetas ? Ar f jį 
bus kviečiami atstovai kitų gru
pių organizuotos visuomenės, ar 
nebus, nuo to paeis ne tik to ka
bineto pobūdis, bet kartu bus 
galima spėti, koki planai yra 
kabineto sudarytojų galvose.

“Mes šiandien tik trumpai te-
• galime pasakyti, kad mūsų kraš

to būvis yra tiek sunkus.* kad 
jau rodos, tolesni eksperimentai 
nebegalėtų turėti vietos. Šie, ar
ti trys metai gana uolaus eks- 
jjerimentavimo ne tik davė blo
gus vaisius, bet ir galėjo būt ge
ra, nors brangia pamoka. Mūsų 
sąlygomis parlamentarinė tvar
ka yra vienintelė, kuri gali su
burti mūsų krašto viaas pajėgas

A.
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l>endram valstybės ir tautos la
bui.’’

Visi spėliojimai jau paaiš
kėjo. Tautininkai kitų par
tijų atstovu į naująjį kabine
tą nekvietė. Rinkimus į sei
mą, taip pat, tik pažadėjo 
“gal pa vasa rį ’ ’ daryt i. Tai
gi dabar tarp p. J. Tūbelio ir 
prof. Voldemaro vyriausybes 
skirtumas gal būti yra tik 
toks, kad pirmasis yra rim
tesnio ir ramesnio būdo žmo
gus, o pastarasis buvo užsi- 
kirtėlis ir savimeilis. Tą pa
tvirtina pats p. Voldemaras 
savo pasikalbėjime su “L. 
Ž.” atstovu pareikšdamas: 
“Mano politikos nieks nega
lės tęsti bei vesti.” Reiškia 
jis pats save stato protinges
niu ir gabesniu už visus ki
tus.

DIRBANČIŲJŲ BROLIJA

Kaip Galima Pa
žinti “Katalikus”
Yra žmonių, kurie pilna 

burna skelbiasi “katalikais" 
ir dar geresniais ir už patį 
popiežių. “Žemaičių Prie
telis" išskaitliuoja, kokie 
“katalikai" nepritaria kata
likų veikimui ir jų 
žarijoms. Štai jie:

“I) kurie nesilaiko 
ir vyskupų nurodymų
nes veikime; 2) kurie spaudoje 
ar kalboje ragina neklausyti 
Bažnyčios hierarchijos; 3) kurie 
remia jaunimo organizacijas, 
kur švietimas ir dorinimas nėra

, . . I

orgam-

Šv. Tėvo 
visuoine-

Nakties tamsa blanko, švito, šviesiai raudo
na pazara žėrėdama, tekančios saulės spindulių 
liepsnomis, visomis vaivorykštės spalvomis mai
nėsi, spinduliavo.

Baltosios gulbės bokšte skambėjo vaipas — 
laikrodi mušė penkias valandas ryto.

Elgeta luišys, berankis Tarnas, šen, ištrintą 
nudėvėtą, ilgą kareivišką rudinę ant pečių AĮŽsi- 
metęs*sėdėjo palei šulinio pompą, užpūtęs degu
sią žvakelę padėjo šalę molinio dubinėlio ir tokio 
pat vandens geriamojo puodeli/).

Žvakelė, dubinėlis, puodelis, keletas senos 
maldaknygės lapų sudarė visą kilnojamąjį Tarno 
turtą.

Greitai iš už mūro namų iškildama parodė 
savo raudoną, didelį, šviesų ratą, veidą, saulute 
motinėlės, kaip darbininkai į darbą skubindama, 
kilo aukštyn ir aukštyn dangaus skliautuose, Ne
muno drėgmės pažeme driekiantiesi tirštų rūkų 
patalą palikdama kaskart šviesiau ir skaisčiau 
žibėjo, švietė ir šildė.

Būriai darbininkų iš įvairių lindynių: po^ 
žemių-suterenių, palępių-saikų, tamsiųjų, biau- 
riųjų, smirdančiųjų žydiškojo senamiesčio skers
gatvių ir gatvelių medžio klumpėmis baladoda- 
miesi ir gatvių bei šąlygatvių grendimus šlifuo
dami skubėjo į d

“Mielas skaitytojau, jeigu 
Tamstai patiks šis receptas, pa
mėgink išpildyti. Nenusimink, 
jeigu padirbėsi ilgėliau, gal ke
letą metų... Užtai savo brolį lie
tuvį — paklydusį, nelaimingą 
prie tiesos atvesi.’’

prie kokio darbo pasamdys, kas duos kokį litą 
pragyvenimo reikalams užsidirbt.

Senamiesčio aikštės tuojaus atgijo: girgždė
jo varstomos priengių ir vartų durys, sargai šlavė 
aikštes, gatves, kiemus, visose bažnyčiose varpais 
skambino ant Angelas Dievo; mūsų luisys pradė
jo savo kasdieninius rytmetinius poterius. ' Visas 
darbininko būrys jį prie šulinio apsupo.

— Tarnai! jau pradedi savo maldą
/

— Taip yra, tai tą pirmą rytmetinę, kurią 
visuomet už jumis darbininkai aukoju. Gerai, 
kad jūs suspėjote prieš jos užbaigimą, galiu dar 
kryžių padaryti ant jūsų galvų, vyties kryžiumi 
jus peržegnoti.

nos žiaunę už ančio slėpdamas. Mano žmona 
šešta diena kaip serga, penkta diena kaip iš vais
tinės perku ir nešu jai vaistus, išleidau visą sa
vaitės uždarbį, namie vos litas teliko, o aš su 
duonos žiaunele einu uždarbiaut žmonai vais
tams. ..

— Dievas tau teatlygina! Dievas telaimina! 
iš visų pusių sušuko.

— Kad tu už mus melstis neužmiršti, mes 
taip pat iš pripratimo, kaip pirmadienis, savaite 
pradėdami ant laimės pirmą centą atnešame tau.

Ir pasipylė variokai į Tarno molio dubenėlį, 
į .

— Dieve atlygink šimteriopai, ir palaimink 
visos savaitės darbams, tarė Tarnas, tuos žodžius 
sakydamas atydžiai pažiūrėjo į šaltkalvio gizelį, 
kurs vietoje cento, nuliūdęs į dubenėlį įdėjo šmo
telį juodos duonos. ..,

— Antanai, šiandien matau tu nesavėje i

Elgeta užsimąstęs žiūrėjo į molio dubenėli, 
darbininkai savo, draugo žodžių klausė su užuo
jauta, kuriuos Tarnas pertraukė tokiu būdu:

— Klausyk Antanai! kas savaitė duodate 
man jūsų išmaldų, kas dien aš Dievui poterėlį au
koju už jus; esame mes visi viena dirbanti ’darbi- 
ninkų brolija, sulyg savo išgalių ir galimybės pri
valome sau padėt, vieni kitus sušelpt.' Mano šios 
dienos uždarbvs yra didesnis už mano reikalavi
mus, nes dar ir vakarykščių atlaiduose surinktų 
centų yra šiek tiek užsilikę — tai imk juos Anta
nėli žmonos vaistams, bus ramesnė tau diena.

Darbininkas neišdrįso palytėt elgetos išmal- ' 
dos, svyravo, nors akyse matėsi noras pagelbėti 
žmonai; darbininkai jį apšaukiami apspito.

... /.
— Nutilk! Tarnai, negali mūsų visų teisių 

prisisavinti sau vienas išimtinai, mes visi suda- 
rome dirbančiųjų broliją. Antanas yra taip pat 
brolis darbininkas; mūsų visų pašalpa jam pri
klauso. Visi duosime po kelis centus, ir tu taip 
paduosi, o vienas kitką litas kaip niekis susi
rinks. Pradėkime metliavą.

Vailokai krito skambėdami į Tarno molio *duot cento, kaįp 
k dilo-
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LIETUVOS

Svarbiausi grūdų ekspor
to metai Lietuvai buvo 1923, 
24 ir 25. . Smarkiai kritus 
po to grūdų kainoms pasau
lio rinkoj dėl didelio jų už- 
vežimo iš užjūrio kraštų: A-

(.Tęsinys)
Bendrai javų derlius Lie

tuvoje per tą laikotarpį sie- 
• kė 20 centnerių, linų 12 cntn. 

ir bulvių apie 200 cntn. nuo 
1 h3’ merikos, Kanados, Argenti

nos, Australijos grūdų eks
portas iš Lietuvos nuo tų 
metų beveik visai sustojo ir 
prasidėjo net atvirkščias 
reiškinys, būtent — grūdų į-

Buvo atskilai atsitikimų, 
kad javų derlius Vakarų Su
valkijoje laikėsi vidutiniškai 
po 40 centnerių nuo 1 ha. Ir 
tokių ūkių skaičius nemažė-
jo, bet didėjo.

Nors nuo 1925 metų mūsų 
kraštas rodo vis daugiau pa
linkimo pereiti nuo javų 
prie gyvulių ir jų produktų 
ūkio, ir ieško būdų išplėsti 
techniškų augalų kultūrą, 
kaip linai, cukriniai buro
kai, kurių mėginimas įveisti 
Lietuvoj davė gana gerų re
zultatų, bet grūdų derlius 
dar vis tebesudaro tautos 
turto ir pelno pagrindą.

Derliaus perteklius to
kiuose kraštuose kaip Lietu
va, yra vyriausias akstinas 
gyventojų perkamą jai ir mo
kamąja! galiai sudaryti, tai 
yra tai galiai, kuria remiasi 
valstybės užsienio prekyba 
ir finansai. Nuo perkamo
sios ir mokamosios galios di
dumo pareina mokesčių auk
štis valstybei ir savivaldy
bėms, p taip pat ir kultūros 
reikalavimų augimas. -

Per 10 išgyventų metų, iš- 
L i et u va 
pertek- 
kultūrų 
nuo oro

skyrus 2-3 metus, 
turėdavo derliaus 
liaus, nors atskiru

~ *■ 

derlius, pareinamai
sąlygų ir kitų aplinkybių, 
vieną metą būdavo didesnis, 
kitą — mažesnis. Javų, li
nų ir pašarinių žolių der
liais perteklius davė galimu
mo Lietuvai eksportuoti ar
ba pačius grūdus, arba jais 
užaugintus gyvulius ir jų 
produktus.

vežimas.
Nuo to laiko mūsų žemės 

ūkis atrodo griežtai pasukęs 
į linų, gyvulių ir jų produk
tų gamybą.

Gyvulininkystė
Su žemės ūkiu ankštai yra 

surišta gyvulininkystė. Per 
10 mūsų valstybės išgyventų 
metų mūsų krašto gyvulių 
ūkis patyrė, taip pat kaip 
ir kitos ūkio šakos savo pa
kilimo ir kritinio laikotar
pius. Karo metais ir tuo
jau po jo iki 1924 metų gy
vulių ūkis gyveno savo pa
kilimo laikotarpį. Tuomet 
mėsos ir kitų gyvulių pro
duktų pareikalvimas užsie
nio rinkoj buvo geras ir iš 
mūsų šalies ėjo gyvas gyvu
lių eksportas. Tas mūsų ūki
ninkus skatino auginti dau
giau gyvulių ir iš tikro tame 
laikotarpy .mūsų sumažintas 
karo metu gyvulių ūkis 
smarkiai paūgėjo. Nuo 1924 
fu. galo ir 1925 m. pradžios 
prasidėjo mūsų gyvulių iš
vežimo i užsienius varžymas, 
kuris ėjo iki 1929 metų pra
džios, kai buvo sudaryta pre
kybos sutartis su Vokietija 
ii- vęj prasidėjo kiek gyves
nis galvijų ir kiaulių ekspor
tas. Tas gyvulių ūkio rai
dos svyravimas aiškiai atsi
liepė į gyvulių augimą, kuris 
iš pradžios nuo 1919 metų 
labai smarkiai augo, o vėliau

*■ 1. w

GEN. ŽELIGOVSKIS PATS 
ESĄS LIETUVIS
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Šis paveikslas iš Nanking, Kinijos parodo kaip iškilmingai kiniečiai nešė dr. Sun Yat-Sen, Kini-
jos Nacionalistą didvyrio kūną i naujai pastatytą grabvietę. 
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žėti. Yra apskaičiuota, kad 
prieš karą’ 1913 metais Lie
tuvoje arkliu buvo 373 tūkst. 
1924 m. buvo 480 tūkst. 1925 
m. tas skaičius išaugo ligi 
arti 5(M) tūkstančių galvų.
1926 m. ligi 535 tūkst., 1927 
m. iki 617 tūkst. ir 1928 m.
iki 611 tūkstančių.

Galvijų 1913 m. visoj Lie
tuvoj buvo 766 tūkst., 
m. buvo 1,250 tūkst.. 1925 m. 
pakilo iki .1340 tūkst.. 1926 
m. iki arti 1.400 tūkst., o
1927 m. staiga krito iki 1,130 
tūkst. ir 1928 m. vėl kiek pa
didėjo iki 1,200 tūkst. galvų.

Aviu 1913 m. buvo 577 
tūkst.. 1924 m. buvo beveik 
1.400 tūkst. galvi]. 1925 m.
l, 455 tūkst., 1926 m. tas skai
čius pakilo 1,573 tūkst., 1927
m. nukrito iki 1,409 tūkst. ir
1928 m. vėl buvo 1.467 tūkst.

Kiaulių skaičius parodo 
dar didesnį svyravimą. 1913 
m. kiaulių visoj Lietuvoj bu
vo arti 458 tūkst., 1924 m. 
buvo 1,564 tūkst. galvų. 1925 
m. jų skaičius nusileido iki
l, 500 tūkst., 1926 m. sumažė
jo iki 1,440 tūkst.. o 1927 m. 
krito iki 1,010 tūkst. ir 1928
m. 1.060 tūkst.

Per ta 10-meti daug bu- 
vo daroma gyvulių veislių 

nuo 1926 meti] pradėjo ma- gerinimui. Arklius buvo rii-

1924

pinamasi įsiveisti valkesniūs 
ir stipresnius. Tuo tikslu bu
vo importuojama lx*lgų, šve
dų veislių arklių. Galvijų’ 
bu\o rūpinamasi įveisti pie
ningesnių danų ir olandu 
veislių. Kiaulių įvesta veis
lės pagerinimui liekoninių 
veislių auginimas. Nuo 1921 
m. įkurta visas tuntas veis
linių gyvulių augintojų 
draugijų, teigimo punktų ir 
reproduktorių laikymo vie
tų. Vėliau tuo užsienio gy
vulių veislių importu buvo 
kiek apsivilta ir pradėta 
kreipti daugiau dėmesio vie
tos veislių auginimui. Taip, 
arklių pradėta gaivinti ži
nomoji žemaičių veislė, o 
vietos karvės randamos visai 
tinkamos pienininkystės rei
kalams:

Paukštininkystė Lietuvoje 
prieš karą nebuvo savaranki 
gyvulių ūkio šaka ir po ka
rui per išėjusį 10-metį tokia 
paliko. Kiek buvo atskirų 
rūšių paukščių Lietuvoje 
per tą laiką davinių nėra.

Paukštininkystei kelti 
smulkių naminių gyvuliu 
gybai) susidarė keletas 
ganizacijų. kurios reikia
kėtis ateinančiame 10-mety 
sugebės tą žemės ūkio šaką 
žymiai išplėsti.

Pienininkystė

Nuo 1923 m. pradėta steig
ti koperatvvinės pieninės, 
kurių skaičius iki 1929 m. 
sausio mėli. 1 d. pasiekė ari i 
300 ir privatiniu buvo iki 
50 pieninių. Pieno perdir
bimas pradėjo sparčiai aug
ti. 1924 m. perdirbta koper. 
pieninėse 83.IMM) klgr. pieno.
1924 m. — 1,419 tūkst. klgr.,
1925 m. jau arti <i>-o mil. 
klg., 1926 m. — 14'A milijo
nų klgr., 1927 m. — 20 mil. 
klgr. ir 1928 m. 40 mil. klgr. 
Pridėjus čia privatiniu pie
ninių perdirbtąjį pieną, tas 
skaičius išaugti] per 50 mili
jonų klgr. per metus.

Sviesto per tą laiką Pieno 
centro žiniomis buvo paga
minta vien kofieraty vinių 
pieninių 192.3 m. apie 2,(MM) 
klgr.. 1924 m.—53.000 klgr., 
1925 m.—: 100.000 klgr.. 1926 
m. — 1 milijonas klgr.
m.
m.

VILNIUS.—“Slo\vo” de 
da platų aprašymą iškilmių 
prancūzų parlamentarų gru
pės atsilankymo Vilnimi 
proga. Iš to aprašymo gau
namas aiškus vaizdas, kokiu 
tikslu lenkai kviečiasi į Vil
nių įvairias svetimšalių eks
kursijas.

Per vaivados iškeltą ban
ketą buvo pasakyta visa ei 
lė kalbų, kurių tarpe 
pažymėtinos seimo 
Kostialkovskio ir 
Želigovskio kalinis. Kostial 
kovskis, kreipdamasis į 
prancūzų parlamentarus pa
reiškė, kad galinga lenkų į- 
taka pradėjusį skverbtis t 
Lietuvą jau XV amžiuj ir ta 
įtaka džiaugsmingai virtos 
gyventojų buvo priimama. 
Lietuviu pretenzijos į Vii 
nių. pasak Kostialkovskio 
neturinčios nei istoriniu, nei 
geografiniu pagrindų. Vil
niuj šimtu.j atvejų tenka tik 
vieną kartą išgirsti lietuvių 
kalbą. Čia nesą, beveik, nė 
vieno lietuvio ir “lietuvių 
seimas” 1921 mt. įjungęs šią 
žemę į teritorijas, priklau
sančias Lenkijai.

Generolas Želigovskis savo 
kalboj džiaugėsi, kad lenkus.

atėmusius iš lietuviu V11W
X . . .

pirmiausia supratę pr 
zai. “Girdime ne kartą ją* 
dį ‘lietuviai.’ Kas gi taiĮ$$į 
lietuviai l—klausia Želigovš^ 
kis ir čia pat sau atsako: tai-, 
mes.”

Želigovskis palygino Vil
niaus kraštą su Prancūzijos, 
rytų pakraščiais ir sienomis 
ir pakėlė taurę 
kariuomenę.

Matyt, Želigovskio kalbos 
sujaudintus, 
tovas Vassel gyrė lenkų g-
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nergiją ir siekimus patikrai 
rinti kraštui gerą ateitį. Vr-*g 
sa tai sukėlė ne tik jame,’bčįt^- 
ir jo kolegose nusistebėjimų. ? 
Baigdamas savo kalbą Vas-yj. 
sel pareiškė pasigerėjimų, 
kad Vilniuj prancūzu kalbą 
girdėjęs net vežiko lūpose._ 'i'

PARSIDUODA DIDELIS 
BIZNIS

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke- 
lio, namais, 1 rokais, arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga kreipkitės:

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

&

(ir 
au- 
or- 
ti-

1927
1928

— apie 2ĮĄ mil. klgr.. ta
me skaičiuje vienos Pieno 
centro išeksportuota netoli 
1,400 tūkst. klgr.

Sviesto eksportui didelės 
reikšmės turi dvi stambios 
bendrovės su nuosavais šal
dytuvais “Maistas” įkurtas 
1923 m. ir “Lietuvos Eks
portas” Klaipėdoj, įkurtas 
1928 m.

1.300.000 klgr..

!
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virš penkių litų. Antanas juos Įsidėjo i savo ki
šenių. viena ašara jiems padėkavojo. širdyje pri
siekė amžinai jiems reikale tarnauti ir pašalpos 
reikalingus šelpti ir... sprukęs dingo gatvelės 
užsisukime.

— O dabar sušuko linksmas būrelis, rašpi- 
lius, kūjus ir kitus darbo Įrankius ant žemės su
dedami, Tarnai būk taip geras papumpuok van
dens.

Tanias pumpavo, vanduo ant grendimo ak
meni] skaisčiai tyra kaip krikštolo srove liejosi, 
darbininkai vandenį sėmė rieškučiomis, prausė
si. nusiprausę kiekvienas kuom turėjo veidą ir 
rankas šluostėsi. Tarno puodeliu sėmė vandenį 
juomi užgerdavo kramtomą juodą duoną, ir Die
vu pasitikėdami, dėkingi Jam už suteiktą sveika
tą, stiprybę, už skaisčios saulutės šilumą, ir kito
kias įvairas nesuskaičiuojamas malones, paėmę 
savo darbo įrankius skubiai keliavo į darbo vie
tas giedodami:

Sveika Aušros Žvaigždė šviesi
Tu linksmybė svieto esi.
Sunkioj valandoj
Mūsų mirimo 
Pribūk mums ant 
Padėjimo.. .

O darbininkai kiekvienas dirbo ir prakaituo
dami pildė Dievo įsakymą: “prakaite vendo tavo 
valgysi duoną.’’

F. V.

O. Uaild

SKAPTUOTOJAS

Viešpatie tau geriau tinka 
Malda žmogaus darbininko.

Tarnas silpnos, luisas, kare už Lietuvos ne
priklausomybę sunkiai sužeistas, prisiminė savo 
jaunystės dienas pilnas darbų ir garliės, akis į 
dangų pakėlė. Dar kartą šlovino Dangiškąjį Tė
vą už sau suteiktas visokias malones ir kryželius, 
kad žmonėms davė artimo nelaimei užuojautos 
jausmą, o spėkų ir pajėgų kasdieni nūs duonos 
kąsnelio užsidirbimui, ir atsisėdęs dievobaimin
gai užgiedojo:

/• • - /
„ . A J, . - Z

. i • -

‘ -Jį ’ 1 ’.
S * , ■ ' J> į A •

’ *
* • K- **<• ' A • AK ’
t4L.r .r— ■ ■ rr' A A

Sykį vieną vakarą gimė jo sieloje noras su
kurti vaizdą “Vieno akimirksnio pasigerėjimą.’’ 
Jis išėjo į pasaulį ieškoti bronzos. Visos jo min
tys sukėsi tik apie bronzą. Bet visa bronza pa
sauly buvo išnykusi, išskiriant vieną kūrinį, ku
ris vaizdai o “ Amžiną liūdesį.” Tąjj vaizdą jis 
pats savo rankomis buvo sukūręs ant kapo vie
nintelės esybės, kurią jisai savo gyvenime mylėjo. 
Ant minusios kapo, kuri buvo jam už viską bran
giausia. pastatė jis tąjį savo rankų kūrinį, ture- 
.jusiu būti ženklu žmogaus meilės, kuri niekad ne
miršta. kuri tęsiasi amžius.

*• . 1

Ir nebuvo visam pasauly kitos tokios bron
zos. l<aip šitas meno kūrinys.

Ir paėmęs įkūnytąjį kūrinį, įmetė jį ugnin ir 
sudegino.Ir iš bronzos “Amžinas liūdesys” jis sukfire vakdą “Vieno akimirksnio pasigerėjimas.”

* Išvertė J
SE fcr-J. V* :
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Verkiančios Kankles
I amsi i ndelis naktis. Miške viešpatavo niū

ri tyla; tik kur-ne-kur retkarčiais ją pertraukda
vo šiurpus pelėdų ūbavimas, ar netolimo ežero 
varlių kurkimas, ar Žulvio pilies sargi] bildesys. 
Tamsi buvo naktis pilyje. Niauru buvo joje. Ji 
šiandien nematė kanklininko Gailio, kurs ją kai Į), 
tik dar šią dieną buvo apleidęs. Pilyje užgeso 
paskutiniai žiburiai, sumigo lenkai ir liGuviai 
vestuvininkai: nes šiandien Žulvys vedė jauną 
lenkaitę ir apsikrikštijo. Linksminos lenkai, 
linksminos ir įkaušę lietuviai. Ix>t jų tarpe nebu
vo Gailio ir jo kanklių. Jis pilį apleido amžinai...

Sistemat ingai augąs pieno 
oerdirbimo (ir eksportuoja
mos mėsos) ūkis turi dabar 
ir turės ateity labai teigia
mos reikšmės gyvulininkys
tės išlaidai. Labai elastin
ga pienininkystės ir bendrai 
gyvi 11 i n i i > kyšt ės p rod 11 kt i j 
paklausa užsienio rinkose pa- 
ikrina Lietuvos gyvulinin

kystei gerą ateit Į.
Žuvininkystė neokupuotoj 

sietuvoj tuo tarpu kas metai 
duoda vidutiniškai apie 5000 
onų žuvies, tame skaičiuje 

apie 700 tonų žuvies ežeruo
se. KM) tonų upėse. 150 tonu 
specialiai padarytuose įveli 
kiniuose, ir apie 3500 tonu 
ūroje. Bet daugiau kapitalo 

įdėjus ir geriant sutvarkius 
Lietuvos žuvų ūkį, lengvai 
galima gauti, ligi 10,000 tonu 
žuvies kas metai.

‘ .V.

PAIEŠKOM CHORVEDŽIO
-*A 

kuris ztdeTii vešli <li<»rq ir vadovauti 
alielnani dailė* veikime larfs' lietuvių’ 
,|:iuniin<>. Puodam geras sųl.v'gns. AtsL 
sutikite greitai: AMERR'AN LITH- 
EAX!AX <'l.l B. I.ibertv St., Amster- 
dam, X. Y. (S.-22),

•m?
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LIETUVĄ
PER BAMBERGĄ 

Ant innsi.i populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
imtarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai 

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

Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis rūtomis.

I>el sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos i 
agentus arba pas 

Hamburg-American line 
209 Tremont St., Boston, Mass.
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GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI I
f
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Tamsi buvo rudens naktis. Vestuvininkai 
ir pilies sargai miegojo. Pats vidurnaktis. Ap
linkui visiška tyla. Tik staiga: Ąžuolyne, juoda 
tamsa apgaubtam, pasigirdo švelnūs verkiančiu 
kanklių aidai. Tai buvo Gailio kanklės, jų grau
dingoji giesmė, šalia didžiausio kapinvno ąžuo
lo sėdėjo Gailys—žilagalvis. Vidurnaktis. Ka
pų tyla. Tik retkarčiais pasigirsdavo Gailio grau
džiai verkiančios kanklės, kurios vis kas kartą 
lėčiau ir lėčiau suskambėjo, kurių tik milžinkapis 
ir kapų ąžuolynas teklausė, tik jie vieni suprato, 
ką reikšti galėtų verkiančių kanklių skambesys. 
Dar suskambėjo kanklės lėčiau ir nutilo............

Pats vidurnaktis. Gailys saldžius sapnus 
sapnuoja, jo verkiančios kanklės nebeakamba

i S ’ “ - Xį-,- !/
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Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2,dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
lisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA’’ yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais motėm] klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio nioierų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaiku auklėjimas, 2) Sveikata. 3) Na
mų ūkis. 4) Mandagumas. 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siuskite pinigus tuojau 
ir "MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
^MOTERŲ DIRVA,f

2322 W. 24 Street. Chicago^ IU.
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eml&pių inžinierius, deda dalį didžiausio žemlapio pasauly, kurį dabar dir-LE ROY NICHOLS,

BRIKOS MOKYKLOS 2-

GLEVELAND, OHIO
Šiomis dienomis katalikų dioet- 

zijos kanceliarija paskelbė, kad ; 
jau Įsisteigė nauja lietuvių para
pija Callinvoodo priemiesty.

Klebonu paskirtas kun. I). F. A- 
linskas, buvęs Akron, Ohio klebo
nas. Spalių 6 d. Įvyko pirmos pa
maldos naujai įsteigtoj parapijoj.

Tikimės, kad naujoji oarapija 
greit išaugs i stiprią katalikų tvir
tovę.

Rap.
----- .y

. t
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Antradienis, spalių 22 dieną, 1929

icfcviena iš visų ketu- 
mts-aštuonių valstijų savo atskirą sistemą 

J. Federalė valdžia 
jokios kontrolės ant rigęų šios šalies mokyklų, 
mokslas yra kiekvie- 

vąlstijos atsakomybė. Į^Ąvięnos valstijos legisla- ros turi rūpintis priduoti 
lą mokinimui visų tos 
os vaikų. Paprastai, Valstybės Mokslo Komi- i ir Valstybės Mokslo De- 
entas. Komisija kon- 

valstybės mokslo 
kaip pažymėta jos 

Uncijoj ir įstatymus. Icjfe visi žygiai yra legislatv- Vienok, Valstybės Moks- 
apartamentas yra Komi- 

dirbantis kūnas, ir jo 
, Valstybės Mo- -jMų viršiausias viršininkas 

išpildyti visus Valstybės >Mbkslo .Komisijos nutariamus. Valstybės Mokslo Ko- 
Pnasijasus ideda nuo penkių ■ iki devynių narių, kurie ren- kami nuo penkių ,iki septy- nių metu.
x-. ri *

Valstybių Mokslo Depą r- 
į“’• . * J • • * *■ *

i tąmentai, kiekvienas atski- f lai išsivystė, paraleliai sif Valstybių Mokslo Komisi- 
darbas kurių rišasi su Valstybės pradinių ir augš- tešpių mokyklų administra- cripm. Departamento galva, kartais vadinamas Valstybės Viešo Mokslo Prižiūrėtojas L a|pa Mokslo Komisijonie- 
paprastai išrenkamas 

; Hįtlšąvimu. Šiose valstybėse 
ggbėrnatorius juos renka. 
SBįtuoniose Valstvbės Mokslo 
^omisija.aip pirmiau sakyta, kiek- na valstybė kaipo visa y- 
t&legalė vienutė moksle, 1x4 

nistracijos reikalais fekviena valstybė paskirsto |kurias atsakomybes atski-

--------------------------—----------------------------------------------

roms vienutėms. Vietinė vie
nutė turi palaikyti mokyk
las, sutinkant su Valstybės 
Mokslo Departamento nuro
dymais, ir tikra vertė mo
kyklos kurią ji prižiūri' pa
sirodys iš vietinių aplinky
bių, interesu ir darbu. Be- 
veik visose valstybėse inkor 
poruoti miestai yr^ nepri 
klausomos mokvklu vienu-1 f 
tes.‘ Miestai neberenka mo-.Į 
kvklu viršininku balsavimu. 
Patyrimas pamokino, kadi; 
t;oks viršininkas turi būti at-5 ■ 
sakomas mokslo komisijos

1

I

teaiatėlis lietuvis laisniuotas e- 
tihas. Turiu 8 metus prity- 
TĮisome ir J ved am motorus 
niėhio pompas. -Taipgi tai so
pa rdnodam e radlos.

JUS. G. ZUROMSKIS

renkamas, lygiai taip, kaip' ba Babson Parke, arti Bostono. Aį žemlapį dirba iš gipsinių lentelių, kuris bus 63 pėdų ilgio ir 46 
didelių‘organizacijij direkto- pločio.
rių komisija renka .savo ek- 
zekutvvius komitetus.

Suv. Valstijose randasi la
bai daug mažai apgyventų 
vietų, kur randasi tik mažos 
mokyklos. Šioj šaly yra 180,- 
000 mokyklų, kiekviena iš 
kuriu turi tik vieną mokyto
ja. Vienok tokiu mokvklu 
skaičius nuolat mažėja: 8,- 
500 jų buvo uždarytos 1920- 
22 metais. Jos pradeda aug
ti į didesnes mokvklas arba 
esti sujungiamos su kitomis 
mokyklomis. Dabartiniu lai
ku randasi apie 12,500 su
jungtų mokyklų kurios susi
daro iš kelių mažesnių mo
kyklų. 1921-22 metais, buvo 
suformuota 1,628 tokių mo
kyklų. Tokios sujungtos 
mokyklos yra daug pasek-' 
mingesnės, neg tos kurios tu^ 
rėdavo tik vienu mokytoją, 
Nekurios valstijos parūpiną! 
vieną ar daugiau augštesnių 
mokyklų, kurios veikia aįy 
skirai nuo žemesnių mokyk J 
lų ir yra užlaikomos visos 
valstybės mokesčiais.

Mokyklų Užlaikymas

?-»

, kuriose valstybėse šiuos pi- pinigų iš vietinių taksų ir 
nigus sudaro apskričio mo
kesčiai ; o kitose prie apskri-' 
čio mokesčių reikia dar pri- 
skaityti specialius mokyklų 
apskričių mokesčius.

Valstybė suima mokyk
loms pinigus iš įvairių šal
tinių. Yra tam nuolatiniai 
fondai. Valstybės mokvk-

• • X

lų taksai, pinigai, kuriuos 
Valstybė paskira mokykloms 
ir keletas kitų šaltinių, kaip 
korporacijų taksai, ineigų 
taksai ir aliejaus taksai. 
Nuolatinis fondas įgyjamas 
pardavus mokyklų 
Šios
Suv.

r

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

MAHANOY CITY, PA.
Kun. P. Česna išlošė bylą.

•Rugsėjo 24 d. automobilius neti
kėtai užmušė Joną Jančaitį, kuris 
nepriklausė nei Į šv. Juozapo lietu
vių katalikų parapiją, nei Į jokią 
kitą katąlikų parapijos bažnyčią. 
Jo sesuo M. Kaunienė, turėdama 
lotą šv. Juozapo parapijos kapiny
ne, norėjo, kad jos brolis tenais bū
tų palaidotas, bet klebonas, kun. P. 
Česna uždraudę Ji priešindamosi 
klebonui pasiuntė savo sūnus, kad 
jos brpljui iškasti) duobę. Klebo
nas tuomet kreipėsi į Schuylkillo 
pavieto teismą Pottsville, Pa., kad 
išduotu uždraudimą — injunetion 
M. Kaunienei ir graboriui K. Rėk
laičiui, kad negalėti) be klebono 
leidimo laidoti šv. Juozapo parapi
jos kapinyne.

Rugsėjo 25 d. teismas davė už
draudimą, o rugsėjo 26 d. 3 vai. po 
pietų Pottsvillės teisme prieš Pres- 
ident Judge Richard Koch įvyko 
teismas. President Judge Richard 
Koch patvirtino uždraudimą ir iš
davė nusprendimą.

N usprendimas—Decision.

•Katalikų parapijos kapinėse už
drausta ir neleistina laidoti be kle
bono leidimo—Būriai Permit. Su- 
lyg Katalikų Bažnyčios įstatymų, 
tik klebonas turi teisę duoti leidi
mus laidotis katalikų kapinėse. Ka
taliku yra skaitomas tas, kas pri
klauso prie Rymo katalikų parapi
jos, savo aukomis prisideda prie 
jas užlaikymo ir pildo katalikų ti
kėjimo priedermes. Kas to neda
ro, nustoja būti kataliku, bažny
čios nariu, ir tokiam mirus atsa
koma bažnytinės apeigos ir laido
jimas katalikų kapinyne.

“Taigi nutarta, nuspręsta ir įsa
kyta, kad Joną Jančaitį nelaidoti 
šv. Juozapo parapijos kapinyne 
Mahanoy City, Pa.

Reporteris

KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISOra tie, kuriuose valstybė ir 

pavietu viršininkai priver
čia klausyti, o ne tie kuriuos 
vietinių apskričių viršinin
kai sudaro, išskyrus mies
tus; Įstatymai turi reika
lauti nuolatinį mokyklų lan
kymą per pilną mokslo me
tą; ir jie turi reikalauti už
baigimą pradinės mokyklos, 
nežiūrint koks būtų amžius. 
Yfa palinkimas reikalauti 
pilno laiko lankymo visų 
vaikų, kol jie sulaukia 16 
metų amžiaus ir tik dalinai 
lankyti mokyklą, kol pasie
kia 18 metų.

Mokyklos 
yra sesijose 
per metus,
čius yra didesnis nekuriose 
valstybėse o kitose stovi 
daug žemiau.

paskyrimų ir tik .07 nuošim
čius nuo valstvbės taksu ir 
paskyrimų. Wvoming val
stybė užmogėjo 14.7 nuošim
čių visų mokyklos iškaščių 
iš nuolatinių fondų ir mo
kvklu žemiu išnuomavimo, o 
New Yorkas, Pennsvlvanija 
ir keletas kitu valstvbiu to- 
kių ineigų neturi.

Mokyklų Lankymas

Sulig Suv. Valstijų cenzo, 
Suv. Valstijų gyventojų tar
pe 5 ir 17 metų amžiaus 
1925-26 metais buvo 30,000,- 
000. 21,000,000 vaikų lan
kė viešas mokyklas, o 2,143,- 
000 vaikų lankė privačias 
mokyklas. 3,758,000 viešas 
ir 296,000 privačias augštes- 
nes mokyklas ir 267,000 ko- 
merciališkas mokvklas:

Studentu Amerikos uni-* • « 
versitetuose 1 ir kolegijose 
1925-1926 metais buvo 821 
000. 78,000 studentų slaugi 
mokyklose, 284,000 mokyto
jų kolegijose ir apie 1,000,- 
000 vakarinėse mokyklose 
visokių rūšių. 200,000 indus- 
triališkose mokykolse. Mo
kytojų įvairiose mokyklose 
yra apie 1,000,000. Užlai
kyti ir vesti tas mokyklas 
kaštuoja apie $2,745,000,000 
ir mokyklų turtas dasiekė 
$8,125,000,000.

Visos valstybės dabar turi 
istatvmus kurie rišasi su mo-> • 
kyklų lankymo problema, ir 
parūpina priverstiną mo
kyklų lankymą vaikams tarp 
paskirtų amžių. Priversti
no mokyklų lankymo įstaty
mai, taip pat turi turėti tam 
tikrus parūpinimus jų išpil
dymui. Ši atsakomybė už
dedama valstybių viršinin
kams, pavietams ir vieti
niams viršininkams įvairose 
valstybėse.

Priverstinas mokyklų lan
kymas labai skirasi valsybė- 
se. 14-koj valstybių vaikai 
turi lankyti mokyklas tarp 
7 ir 16 metų amžiaus, 11-koj 
valstybių tarp 7 ir 14 metų 
amžiaus. 4-iose valstybėse 
tarp 8 ir 14 metų amžiaus. 
J^aikas kuriame vaikai turi 
lankyti mokyklas per metus 
taipgi ski raiši valstybėse. Ne
kuriose valstybėse tereika
laujama tik 16 savaičių. Ki
tose mokyklose turi lankyti 
visą pilną mokyklos laiką ir 
tol kol užbaigami visi 8 pra
dinės mokyklos skyriai. 
Kartais amžių apriboja valstybė. Geriausi įstatv

prašome kreiptis dėl visų informa
cijų “Darbininko’,’ Administraci
jom

Suv. Valstijose 
apie 164 dienų 
Šis dienų skai-

DĖL PRASTOS SVEIKATOS IR 
MENKĖJANČIŲ SPĖKŲ

Senyvi vyrai ir moterys, arba 
net ir jaunesni žmonės tankiai ne
tenka spėkų ir energijos, pasidaro 
silpni, menkos sveikatos, delei ko 
nemažai kenčia. Nuga-Tone pada
ro tikrus stebuklus dėl tokių žmo
nių, nes jie turi brangintinus vais
tus dėl padidinimo spėkų, atgaivi
nimo nervų ir gaivingųjų organų_ _
ir pagerinimo abelnos sveikatos.

P-as Eugene Williams Fayette- 
ville, N. C., ėmė Nuga-Tone dabar 
štai ką sako: “Prieš imant Nuga- 
Tone aš buvau menkos sveikatos. 
Aš buvau silpnas ir nervuotas, tu
rėjau silpnus inkstus ir prastas ke
penis. Po ėmimo Nuga-Tone per 
20 dienų aš pastebėjau pastebėti
ną pagerėjimą. Dabar aš esu saip- 
rus ir sveikas. Mano inkstai dau
giau nebevargina manęs ir aš jau
čiuos 10 metų jaunesniu.” Tai y- 
ra dar vienas įrodymas ką Nuga- \ 
Tone atlieka ir kiekvienas silp
nas, nervuotas, liguistas vyras ar 
moteris turėtų šiuos pastebėtinus 
vaistus išbandyti. Jūs galitę pirk-j w 
ti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga ne
turėtų jų stake, paprašykit jį už
sakyti dėl jūs iš urmo vaistynės.

žemes, 
mokyklų žemės yra 
Valstijų žemės Kon

greso Aktais duotos Valsty
bės viešo mokslo naudai. 
Nekuriuose atsitikimuose 
Valstybės paskiria žemes 
mokykloms, taipgi išskyrus 
.Naująją Angliją ir keletą 
kitų valstybių kur civilė val
džia ir mokyklų valdžia yra 
ant miesto apskričių vienu
tės pamato, pavietas turi už
laikyti visas tokias mokyk
las. Jei valstybė prigelbsti 
■pinigais, tuomet lygios mok
slo progos duodamos visoje 
valstybėje. Kuomet vietinė 
vienutė pasiekia aukščiausį 
taksavimo laipsnį ir dar ne
išsigali užlaikyti mokyklų, 
valstybė pagelbsti ir parūpi
na reikalaujamus pinigus. 
Yra dvi svarbios priežastys 
kodėl valstybė taip daro. 
Kiekvienoje valstybėje da
bartiniu laiku, vaikams da
roma didelė skriauda dėlto 
kad nėra užtektinai mokslo 
progų. Tš priežasties aplin
kybių. ir daug kitų priežas
čių, turtas nėra lygiai pa
skirstomas. Nekurios apy
linkės mokyklas gali užlai- 

labai mažais taksais, 
kad ten randasi labai

F. L. I. S.

RAITOJO PRAŠYMAS
žinomas ir “Darbininko” skai- 

jt/tojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų' Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
ni mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingi], apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

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

(S.-’3O)

I

Atminkime Vilnių!Irenai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo,Pinigus mokykloms paru4 
pina Valstybės apskričiai^ 
miesto apskričiai ir mokyklą 
apskričiai. Visose valstybė? 
se viso iškaščio dalį valstybe' 
turi panešti. Vienok didžiau
sią dalį turi parūpinti vieti
nių mokyklų vienybė. Nę^

-< Į! f turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo ■' klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio | ► kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su- !! laukėme

I

ai v-

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

“MOŠy LAIKRAŠTIS”

BRANGŪS TAUTIEČIAI
fe.
£

F.

STOCK ROOM

10 BHosworth St., Worcester 
kark 5452. Tel. Cedar 7336

1 •
-

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

; LIETUVIS APTIEKORIUS
gydytojo receptus ir ož- 

J laikau vi&ą eilę gyduolių. 
■* - • ’•
VERNON DRUG COMPANY 

r ■ / ' 860 Millbnry Street 
£ ’ W<jrcester, Mass.

... u;.y. " ..

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
čia! meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo uguj?..

— Tai dar prieš Didįjį Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
•‘šaltinis.’’ Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

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

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

Su pagarba,
“Šaltinio"1 AdminMracifa

KĄ TIK IŠĖJO* IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUCIS, M. I. C.

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 Wert Broadvay, South Boston, Masas

kyti 
dėlto 
daug taksuojamų nuosavy
bių, o kitos apylinkės gau
nančios labai didelius taksus 
negali mokyklų užlaikyti.

1922 metais 76.6 nuošimtis 
mokyklų iškaščių Suv. Val
stijose buvp pakeltas vieti
niais taksais ir paskyrimais, 
14.6 valstybės taksais-ir pa
skyrimais. 1.5 nuošimtis iš 
kitų šaltinių. Nuošimčių pa
skirstymas valstybėse labai 
skiriasi. Pav., Delavvare val
stybė sukėlė tik 5.5 nuošim
čius mokykloms pinigų vie
tiniais taksais ir paskyri
mais ir 92.8 nuošimčius val
stybės taksais ir paskyrimais. Kansas valstybė gavo 97.8 nuošimčius mokvkloms

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

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

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

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

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

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

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

Galima gauti pas autorių: 12239 
So. Emcrald Avė., .Chlcago, III.

■ Ex. V. D.

“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, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis • ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“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, Laisvės AL 61 Lithuania.



Meksikos Nepriklausomybė

Aliejus.

Valdyba

PLUMBING IR HEATING

Gelžkeliai.
Tarnas

po ligonį iš po sunkios operacijos 
Gerbiamo tėvo pasveikimu prisidė
jo prietelių maldos.

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

KUN. NORBUTAS SUGRĮŽO
Kun. Norbutas, kurs darbavosi 

Norwood’e pasekmingai per treja- 
tą šventadienių, grįžo sekmadienio 
vakare namon į So. Bostoną. Da
bar tik judins Sodalietes ir Mari
jos Vaikelius prie gražių darbelių. 
Tėvas Norbutas taipgi vadovauja 
Sunday School ir Altoristams.

Sužinojęs

GAVOME Iš LIETUVOS 
siuntinį rūkytų lašinių (bacon). 
Jų galima gauti geresniose lietu 
vių krautuvėse.

LITHUANIAN IMPORTING 
COMPANY

818 E. 6-th St., So. Boston, Mass.

Pirmininkas — Antanas Navikas, •
702 E. Fifth Su, So. Boston, M&S& 

Vlce-Plrmininkas—Juozas Juckevičkn;'
92 Sa\vyer Avė., Dorchester, Mass. <5 

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera, ’
948 E. Broadvvay, So. Boston, Maqk- 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčim,
27 Tampa St., Mattapan, Mass. _ >. y

Iždininkus — Vincas KallSius, " •*
67 G Street, South Boston, Mass, 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, j
492 E. Seventh St, So. Boston,MaM V 

Draugijos susirinkimai būna kas pm .J 
mą nedeidlenj kiekvieno mėnesio 
vai. po pietų, parapijos salėj, 
E. Seventh St. So. Boston, Masa> "

Meksika, Conquistadotų ir 
Montezumų šalis, turi ištu
ri jti kurie siekia net prieš- 
istoriškus laikus. Nesenai 
archeologiški tyrinėjimai pa
rodė, kad Meksikoj gyvavo 
Mongoliška civilizacija, ku
rią vėliaus kita tauta sekė. 
Istoriškais laikais kita civi
lizacija atsirado kuri paliko 
tokias liekanas, savo nuvei
kime, kuriuos galima lygin
ti su Egipto ir Tolimą Rytu 
liekanomis.

ALTORISTŲ SUSIRINKIMAS
Antradieny, 4:15 po pietų vaikų 

altoriaus tarnautojų dr-jos sausi- 
rinkimas. Susirinkime dalyvaus ir 
svečių kunigų.

Meksikos švietimo istorija 
prasideda šešioliktame šimt
mety. Tautinis Universite
tas buvo įsteigtas prieš’ at
vykstant pilgrimams į J. A. 
Valstybes. Bet senovės die
nose biedni žmonės negalėjo 
mokslo įgyti kaip šiandien’.' 
Nemoksi urnas turėjo labai 
aukštą ratą tarpe neturtin- 
g’kju 
koj yra 4,000 pradžios 
kvklu.
proc.'

RAŽANČIAUS DRAUGIJOS
v \ . ŠV. MIŠIOS

Pereitą sekmadienį *šv. Petro lie
tuvių katalikų bažnyčioj anksty
bąsias šv. mišias giedojo Ražan- 
čiaus draugijos intencija kun. J. 
Valaitis. Pasakė gražų pamokslą. 
Po to važiavo į Cambridge. Jį nu
vežė savo automobiliu graborius p. 
Petruškevičius.

t ^leksika turi 16.0(X) įnylųj 
geležinkeliu.' Daugiausia* . • * ■ ■ 
ležinkelių yra valdžios kon- 
trolėj. Didžiausia^ „geležin
kelis yra National Raibvavs 
of Mexico (valdžia laiko 51 
proc. kompanijos akcijų);

Naujas Yale Universiteto, New Haven, Conn., Jmyį 
pavadintas “Sterling Memorial Library.” Sako, kad 
užbaigtas, tai bus grašiaflsiai įrengtas knygynas pašau

Prof. A. Židanavičiaūs

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

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

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalimoje.

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

Meksikos aliejus tapo ko- 
mercialiu pasaulio faktorių 
1910 m. Daugiausia alie
jaus produkuota 1920 m.: 
tuomet Meksikos šaltiniai 
produkavo net ketvirtą dalį 
viso pasaulio produkcijos. 
Tampico, svarbus rytinis uo
stas, yra didžiausias aliejaus 
centras.

ŠEŠTADIENY, 4 vai. po pietų 
bus vaidinimas vaikams. Lietuvos 
Dukterų draugija nori, kad para
pijos vaikai matytų tą teatrą pir
ma. ir neitų jo matyti sekmadieny. 
Sekmadieny bus gražus“programas 
vien suaugusiems. Draugijos Mi
šios 9 :30 vai. ryte. \

Nugirdęs

KvįMlyijL
. I.

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMĘNTO

7 NUOŠ. PREFERED ŠERUS 
dėl

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

te pas
PANELE M. A P0WER

Care of (Tenorai Mamųpment Corp., 
185 Devonshire St, Boston’e 

Tel. Liberty 0783 
Gyvenimo Tel. SU B. 1T0&M.

1810 m. meksikiečiai suki
lo prieš ispanus ir dešimt 
metų vėliau Meksika tapo 
nepriklausoma. Kaip dau
guma lotynų Amerikos res
publikų, taip ir Meksika pri
ėmė J. A. Valstybių konsti- 
tucionales įstaigas. Oficia- 
lrs vardas šalies.yra Jungti
nės Meksikos Valstybės. Su
lig 1917 m. konstitucija, val
džia yra respublikoniška, de
mokratiška ir federalė. Val
džia turi tris šakas — egze- 
kutyvę (prezidentas), legis- 
latūrą (kurią sudaro Atsto
vu rūmai ir Senatas ir teis-* 
darišką (Vyriausias Teis
mas, kurio teisėjus skiria 
prezidentas).

PARSIDUODA
SO. BOSTONE ant N St. 3 šelmy- , 
nų namas. Yra maudynės, 
gaxas ir piazai. Parsiduod pifh£>. 
Kreipkitės “Darbininko” Adtak- ' 
n iat racijom

Meksikos sostinė yra Mex- 
ico City, kur senojo pasaulio 
genimai maišosi su naujo 
pasaulio naujenybėmis. Gy
ventojų turi apie 600,000. 
Kiti žvarbūs miestai yra 
Guadalajara—gyventojų tu
ri 140,000; Puebla — gyven
tojų turi 110*000; Monterey 
— gyventojų turi 85,000 ir 
pramonės yra Meksikos cen
tras, San Luis Potosi su 85,- 
000 gyventojų komerciališ- 
kas centras ir Rampiko — 
garsusis uostas.

Rio Grande upė, kįlAnti 
Colorados piet-vakarių. daly
je, sudaro šiaurinę rubežinę 
liniją tarpe Su v. Valstijų ir 
Meksikos nuo jos įtakos 
Meksikos užlajoj iki truputį 
toliau EI Paso, iš viso net 
1,100 mylių. Į Meksikos va
karus matome Ramųjį Oke
aną; Guatemalą ir Britų 
Hondūras guli į pietus; į 
rytus Yuctap pussalis išsiki- 
ša į Meksikos užlają. .

Vidurinis klimatas yra 
puikus, bet pakrančių klonių 
klimatas yra tropiškas, karš
tas ir nesveikas su daug lie
taus prie užlajos. Apie Ra
mųjį pakrantį ir patį vidurį 
irrigacija būtinai reikalinga 
ir gamtos įvestos upelės tam 
tikslui puikiai vartojamos.

Senoviškos Civilizacijos 
Liekanos.

Inės naudojasi progomis.
/ Antrą valandą po pietų buvo 
Sunday School. Mokytojų buvo 
apie šimtas. Kiekvienas turi vai
kučių klesoj bent po dešimts. Sun
day School labai gerai vedama.

Po Sunday School buvo moky
tojų susirinkimas. Kun. Virmaus- 
kis davė prakalbėlę patardamas 
jiems įdėti širdį į šventą mokini
mo darbą ir tt.

7 vai. vakare parapijos merginos 
susirinko į savo rekolekcijas. Kun. 
Valaitis pasakė puikų pamokslą a- 
pie dorybę. Kun. Virmauskis at
kalbėjo rąžančių ir davė palaimi
nimą Švenčiausiu. Po tam šimtai 
merginų giedodamos giesmes ėjo 
procesijoje į Šv. Ražancavos baž
nyčią padaryti jubilejinį atlanky
mą. Kun. Valaitis dar vieną pa
mokslą čia mergaitėms pasakė. 
Visos grįžo namon su dangišku 
pasitenkinimu iš jubiliejaus malo
niu.

^ATSILANKĖ KUN. URBONA- 
VYČIŪS

Šeštadieny grįždamas namon į 
Norvvoodą iš šv. Elzbietos ligoni
nės kun. Urboną vyčius sustojo sa
vo buvusioje klebonijoje So. Bos
tone. Nustebino visus savo tvir
tumu. Jis savo jėgomis — pats į- 
ėjo į kleboniją iš p.’Zaletsko auto
mobilio. Buvo manyta jį tik prie

Revoliucijos.

Nuo 1884 iki 1910 Meksi
ką valdė Porfirio Diaz des
potas, bet mielaširdingas 
diktatorius ir militariškas 
didvyris. 1911 m. kilo re
voliucija. Pradžioje judėji
mas buvo politinis, bet vė
liau persimainė, revoliucijos 
vadai bandė pagerinti visas 
aplinkybes duodami žmo-

Dykai Tiems Kurie Ken
čia Dusulio ir Slogos

Dykai [^bandymo Būdau Kurį Bile Kax 
Gali Vartoti be Jokią Nepatogumą 

ir Laiko Gaiiinimo
Mes turime vienų budį kaip panaikin

ti Dusulį, ir mes norime kad pamėgin
tumėt musų išlaidom. Nėra skirtumo 
ar įsisenėjusi arba dabar- tik prasidėju
si, turėtumei pasiųsti dėl Išbandymo. 
Nėra skirtumo kokio amžiaus esi arba 
kuom užsiimi, jeigu tik kenti nuo Du
sulio arba Slogos, šis bodas greit pa
lengvins.

Mes labiausiai norime tiems pasiųs
ti. kurie nustoję vilties, kurie jau yra 
vartoję visokius budus kaip tai įkvėptu- 
vos, maudynes, opiam padirbimus, rū
kymas ir 1.1, bet be pagalbos. Mes no
rime prlparodyti savo ISkaSčials kad 
inusų būdas panai k įs visas šias ligas.

šisy dykas pasiūlymas yra per daug 
svnrbns dalykas praleisti nors vienų 
dienų. Ra.š.vk dabar ir pradėk U būdų. 
Nesiųsk pinigus. Tiktai iškirpk kuponų 
Žeminu padėtų ir pasiųsk mums Pada
ryk tų šlanden. , - .

SUSIRINKIMAS
LDS. 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks spaliij 24 d., 1929 m., 7:30 
jval. vakare, parapijos salėj, 492 E. 
■ Seventh St., So. Bostone.

Gerbiami nariai-ės esate kviečia
mi ateiti į šį susirinkimą, nes tu
rėsime daug svarbių klausimų ap
tart. Taipgi kurie esate užsivilkę 
su mokesčiais turėsite gerą progą 
atsilyginti. Ateidami, kiekvienas, 
nepamirškite atsivest nors po vie
ną naują narį prirašyti.

Kviečia visus

Svarbiausios Meksikos ū- 
kio šakos galvijų auginimas 
ir žemdirbystė. Žemė labai 
derlinga.* Bet žmonės vis 
vArtoją' pnmnyvrųs;l)U(Jusy 
nors pastaruoju laiku jau į- 
vestos moderniškos mašinos. 
Antroj vietoj yra mineralų 
kasimas. Tai svarbi pramo
nė. Nuo 1521 m. iki 1922 
m. sausio 1 d. iškasto sidab
ro vertė siekia $3,000,000,- 
000 dol. ir, galime sakyti, y- 
ra du trečdaliu viso pasau
lio produkcijos per pereitus 
400 metų. Apie $500.000,000 
Amerikos pinigų įdėta į 
Meksikos kasyklas. Meksi
ka šiandien pristato apie 
trečią dalį viso pasaulio si
dabro produkcijos ir apie 5 
proc. aukso.

Tarpe kitų mineralų yra 
cinkas, švinas, grafitas, gyv. 
sidabras ir k. Meksika pro
dukuoja prastos rūšies anglį. 
1926 m. Coahųila valstijoj 
produkuoja net 800,000 to
nu.

Maldnamų liekanos, pyra- 
midai ir palociai Yucatane, 
Oaxaco ir Centrai Plateau 
parodo augštą civilizacijos 
laipsnį tarpe Meksikos ori
ginališkų šeimynų. Garsu
sis “Calender” akmuo Mek
sikos Muziejuj skaitomas 
vienas iš seniausių Aztec ci
vilizacijos veikalų. Centra- 
lės Meksikos “Teotihuacan” 
pyramidos yra senesnės už 
Egipto pvramidas.

Ispanijos Užkariavimas.

1521 m. Hemando de Cor- 
tez su 16 arklių ir keliais 
desėtkais vyrų užkariavo 
Meksikos imperiją. Ir per 
300 metų ispanai valdė Mon
tezumų žemę. Katalikų mi
sionieriai atėjo su “conquis- nėms žemės ir apšvietos. Pa 
tadorais.” Neužilgo seno-jsirodė stiprus darbo judėji 
viskas indijonų maldvietes mas. 1922 m. Meksikoj bu- 
užėmė puikios gotiškos ka- įvo 574 federuotos darbo uni- 
tedros, kurias galima lygiu- jos su 640,000 narių. Be ki
ti su Prancūzijos ir Vokie- tų stiprių nepriklausomų u

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO 

VALDYBA

KRISTAUS KARALIAUS 
GARBEI

Rytais, trečiadieny pradedant, 
bus sakomi pamokslai po paskuti
nių šv. Mišių, kurios esti giedamos 
9 vai. prirengti žmones prie Kris
taus Karaliaus šventės. Išpažintys 
klausomos penktadieny ryte, po 
pietų 4 vai. ir vakare 7-tą vai. Iš
kilmių dienoj spalių 27 altoriai bus 
parėdyti puikiausiomis gėlėmis. 
Bažnyčiat iš viršaus puošiama.

Rep.

dmpūrting 6
818 Ę, SIKTHlST. SO. BOSTON, MASS

Kalbame ir LietubiSkai

382 Broadva?, South Bęrton
I ■ u '

Tel. South Boston 2870

Meksikiečiai Jungtinėse 
Valstijose.

. ; •
Nuo įvedimų Emigracijos 

Įstatymo, 1924 m., daugiau
sia meksikiečių atvyksta į 
šią šalį. 1920 m. statistika 
paduoda 480,000 meksiike- 
čių. Komisionieriaus 1926 
m. raportas sako, kad yra 
vienas milijonas meksikiečių 
šioje šalyje. Šiandien jie 
gyvena visose valstybėse.Bet 
daugiausia randame pietų 
vakaruose. Los Angeles, Ca- 
lifornijoj yra apie 100,000 klebonijos automobilį pasitikti kai 

meksikiečių: San Antonio, 
Texas apie 75,000; EI Paso. 
60,000; Detroit, Michigan a- 
pie 7,000. -

Yra daugybė čionai Ame
rikoje gimusių meksikiečių. 
Apie. 50,000 meksikiečių per 
metus atvažiuoja į J. A. Val
stybes. Meksikoj yra apie 
15,219 Amerikos piliečių.

F.L.I.S.

Bet šiandien Meksi- 
mo- 

Bemoksliu vra 62

Šalis turi 28 valstybes, 
(nepriklausomas ir save val
dančias), dvi teritorijas ir 
vieną federalį distriktą.

Pirmininkė — Jieva MarksienK, y
625 E. 8th St., S. Boston, Mosi • 

Viėe-Pirmininkė—Ona Zulonienfc
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rašt. — Ona Siaurieng, . t
443 E. 7th St., S. Boston,. Maa - 4.; j 
Telephone South Boston 3422-R t *5 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^ LįS 
29GouldSt., W. Rosbury, Masa."^ 

Iždininkė — Ona StaniuliutS, .
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. *- 

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

Draugija savo susirinkimus laika ę 
kas antrą utarninką kiekviepo ' 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pa 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininbf 'j 
laišku ar telefonu.

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai, iš ku
rio pasirinksite visokią.

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST.. DEPT. D 

SOUTH BOSTON, MASS.

• las Baltromaitis is, rhiladelphia 
j Jo- tėviškė yra Elizabeth, N. J 
‘Jis yra LDS. 16 kp. narys ir bu- 
[vęs jos pirmininkas. Tai buvo jau
niausias mūsų organizacijoje pir- 
mirtinkas. Jis dabar lanko Vilią 
nova kolegiją ir esą pasirinkę? 
medicinos gydytojo profesiją.

Linkime jaunam studentui pa 
siekti tikslą.

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

Vice-Plrmįninkąs — A. Naudžtuna% |
885 Broadsvay, So. Boston, Mass. ' j. -1 

Prot. Raštininkas — V. Tamoliunt* _ ■ ’
40 Marine Rd., So, Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas* > ,
44 Glendale. St, Dorchester, Masu. 

Kasteriąs — P. Kleponis, y , * f-įj
266 Bolton St, So. Boston, Ma& 

Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mase _ į-j, 

Draugija laiko susirinkimus kas ant f ?
rą panedčlj kiekvieno mėnesio 7:8C 
vaL vakare, pobažnytinėj avetainl. " 
Fifth SL, So. Boston, Mass. . 1 / j

________________________________ —.
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS - J 

VALDYBO SANTRASAI . |

Ispanai 
spaudė- indijonus • visokiais 
būdais (ir iš jų pasidarė ver
gus, tačiau. negalėjo visiškai 
•jų išnaikinti. Ispanai pra
dėjo tuoktis su indijonų mo- 
jterimis ir tokiu būdu atsi- 
Įrado “mestizo,” kurie šian
dien sudaro didžiumą Meksi
kos gyventojų.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS J 
VALDYBOS ANTRAŠAI : 1. .. r f J 

Pirmininkas — J. Grnbinskaa, —
24 Prescott Sc.,. Readvllie, Ma» : 

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

Prot Raštininkas — P. Milius, *. <
447 E. Seventh S t, So. Boston, Masa, 

Fin. Raštininkas — M. šeikls, . ;
256 E. Nnth St., So. Boston, Mass. •■j 

iždininkas — V. Balutis . • •:
36 Mercer St, So. Boston, Masa. <., 

Maršalka — J. Zaikls, t '
7 VVinfield St, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas ant- '• J 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, pc.. , '..į 
num. 492 E. Seventh Bt, parapijos

- salėj, -7th- St, South Boston, Masv. • y 
------------------------------------------------—V/)

ŠV. JONO E V. BL. PAŠALE ’
DR-JOS VALDYBA

■ _x . ■■■>. .... ------
DVKAl lt BANDYMO 

KrPONJfB 
FBONTIER AflTWMA CO.

577J Frontler BkĘr.. 462 Niagn 
ra St. BufDao. N. X. , t 

Prlsiųak dykai Išbandymui:

Pusė po aštuntos' vaikams mi
šias skaitė kun. Virmauskis ir pa
mokslą sakė. Šv. Komuniją dalino 
kun. Doherty. Vaikų buvo labai 
daug. Mat buvo puikus oras.

i

Pusė po devintos šv. Mišias skai
tė kun. Virmauskis. Jis pats sakė 
pamokslą ir dalino šv. Komuniją.

Vienuoliktoje šv. Mišias giedojo 
kun. Juškaitis. Pasakė gražų pa
mokslą apie rąžančių ir išdalino 
šv. Komuniją.

Per vėlesniąsias trejas Mišias 
bažnyčia buvo pilna žmonių. Per 
pirmas trejas Mišias žmonių prie 

Northwe$t- Komunijos ėjo labai daug. Žmo- 

em Railroad ir Southern 
Pacific of Mexico, kuri riša 
Ameriką su Meksikos mies
tu.

nijų, kaip Geležinkelių Dar- antroj vietoj 
bininkų Unija iš 47,000 na
rių ir Uosto Darbininkų U-» e 
nija iš 15,000 narių. Meksi
kos įstatymai apsaugoja dar
bininkų teises. Čionai jie

I

turi astuonių valandų dar
bo dieną. Moteiij ir vaikų 
vakarinis darbas draudžia
mas. Darbininkai kompen
sacijos įstatymais apsaugoti. 
Teisė organizuotis visur pri
pažinta.

Žemdirbystė, Komercija
> ir Industrija.

Pirmininkas — Motiejus žloba, 
539 E. 7tli St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R. r 

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

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckią 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Matas Šeikls, \ 
256 E. Nnth St, So.- Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas;
8S5 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zalkis,
7 \Vtnfield St, So. Boston, Mass. • * 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston. Masa.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINfiS DRUJOS 

VALDYBA

------------------------------------- iMeksika turi net 14,000,- tijos katedromis. 000 gyventojų.
šalis žemiau Rio Grande

ES ZINIOSĮ) 
...............

VAIKINŲ REKOLEKCIJOS
Trečiadienio vakare prasideda 

nęvedusiems vyrams jubiliejinės 
rekolekcijos. Kas vakarą bus jiems 
pamokslai ir pamaldos. Nėra abe
jones kad ir parapijos vaikinai pa
sirodys gerais Rymo katalikais ap
vaikščiodami bažnytinį jubiliejų 
iškilmingai.



I

I

/

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS

L.

Jeigu nenori, kad Tamstea vaikak 
pamirštų gimtąją lietuvių kaJbą> 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

“M. L.”

c i t >>1/.

Tel. So. Boston 0823 ’■
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brooaway, So. Boston 
O f šio talandvt: 

ano 9 Iki 12 ryte Ir nuo L:30 Iki B 
ir nuo 8 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldienials, taip-gl eeredomls nu* 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

“M. L.”

DR. A.GOHAN
I ♦

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.
--------- — -----

KAS YRA BILIJONAS?
%

■^Bilijonas yra tai milijonas ivenai produktų ttiilijonų. Pasakyti “bilijo- daiktams. Dėl to jų susida- nas” — užtenka tik vienost sekundės.ko būtų galima suskaityti ligi bilijono?Per minutę galima suskai-F" tyti ligi 160. Prileiskim, kad GARSIAKALBIAI KAIP. kas nors labai greitai skai- . tydamas priskaitvtų Į minu- ligi 200. Tada jis per va- 'bandomi

tuvo ligi šiol duodamos kiek; rūšiai ir
rydavo pas kiekvieną daug.

Bet per kiek lai-.Dabar jos bus susiūtos kny
gutėj ir susiskirstytos.“Tr.”

• to išauklėti, kaip tik vilkus, utaip- fašizmas gali .išauklėtitik aklus fašistus. O Baž-
• nvčiai svarbu, kad jaunimas 

ne vilkais ar fašistais išeitų, 
o pilnutiniais žmonėmis, tik
rais Bažnyčios vaikais, tik
rais krikščionimis. Dėl to, 
kai paskutinėje savo kalbo
je Musolinį pasakė, kad Ita
lijos jaunimo švietimas pri
klauso tik valdžiai, tai yra 
fašistams, Popiežiaus spau
da tuo smarkiai pasipiktino 
ir pareiškė, kad Bažnyčia su 
tuo niekuomet nesutiks.

“L. D.”

NUOSTABUS AUGALASlėtą- Amerikos miškuose'

į 'landas) ligi 288 tūkstančių, ženklai. 0 per metus 105 milijonus ir /120 tūkstančių. Norėdamas skaityti ligi bilijono, skaity- ią-be-jokios pertraukos (per

netektų 47 milijonų ir 360 tūkstančių.

PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Australijoj fie.seniai buvo 
naujai padaryti 

prie nesaugomų geležinkelio
linijos perėjimų perspėjimo 

Netoli pylimo pa- 
satomas fotoelektriškas prie
taisas, kuris yra taip įreng
tas, kad kritus atvažiuojan
čio automobotio lempų spin
duliams į tam tikrą kamari- 
kę, kur nuo šviesos elektros 
laidais įjungiamas gramafo- 
no sustiprintojas. Garsiakal
bis perduoda toli girdimą ir 
perspėjantį gramafono gar
są. Šio aparato bandymai 
davė visai gerus vaisius.

“L. A.”
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Į?ATIKO MAISTO KORTELIŲ 
SISTEMA

L-Dešhnt metų praėjo po didžiojo karo. Europa primiršo visas jo baisenybes ir baigia likviduoti besitęsusius valstybinio masto karo palikimus. Tik viena Rusija šituo atžvilgiu išimtis. Jos gyventojai dar tebevartoja pusbadžiai skuąsdami mais- 
to:korteles kaip ir karo metu, Karo metu, pritrūkus 
maisto produktų įvesta maisto kortelių sistema ligi šiol ten vartojama. Tik tas gali suprasti, kas Rusijoj būdamas šitą nelaimę patyrė, supras, kaip sunku norą 
valgyti su kortelės turiniu 
derinti, juo labiau, kad dar nesi užtikrintas tuo, kas kortelėj nurodyta. Sovietų Rusijos miestuose dar tebestovi žmonės ilgomis “uodego
mis,” prie maisto krautuvių. 
Nors krautuvė atvira tam 
tikrom valandom, bet “uode
gos" prie jos nenyksta. 
“Uodegose" stovėjimas dau
giausia žmonėms laiko su
gaišina, privargina ir pri
nervina juos. Privatinė pre
kyba griežtai uždrausta, dėl 
to kiekvienas būtinas maž
možis tik per “uodegą” gaunamas.

Dešimt su viršum metų 
kortelių sistema bevartoda
mi bolševikai išradimą pa
darė: vieton korteliu maisto nomis fašizmo priemonėmis, 
knygutes įvesdami. Kortelės Kaip vilkai negali nieko ki-

K -----------------------------------

KIEK YRA ŽMONIŲ 
PASAULY

Tarptautinio statistikos in
stituto Ilaagoje žiniomis, 
pasauly iš viso dabar w 
1936 milionų gyventojų, t. y. 
125 milionais daugiau, negu 
jų buvo 1920 m. Daugiau
siai gyventojų turi Azija. 
Azijoje gyvena 1070 milionų 
žmonių. Antrą vietą užima 
Europa, turinti 478 mil. gy
ventojų; toliau seka Ameri
ka— 238 miiionai gyv., Af 
rika apie 140 milionų. Aus
tralijoje ir Okeanijoje gyve
na 9,3 mil. gyventojų. Tirš
čiausiai apgyventa yra Eu
ropa. Ant kiekvieno ket. 
kilometro gyvena 48,6 žmo
nės; Azijoje — 24,8, Ameri
koje — 5,5; Afrikoje il‘ Aus- Vienok, stebuklus žmonės šnel^ : 
trati j oje daug mažiau gyve
na ant vieno kv. kilometro, 
žeisti.

KELIONĖ Į SAULE ~

Per kiek laiko greituoju 
traukiniu galėtume nuva
žiuoti į saulę ?

Jeigu traukinys eitų į va
landą 60 kilometrų, tai per 
parą nuvažiuotų Į 1,500 kilo
metru. Kadangi nuo žemės 
ligi saulės yra 150 milijonų 
kilometrų, tai tokiu greitu
mu važiuojant, reiktų va
žiuoti 247 metus. Vadinasi, 
jei vienų metų vaikas šian
dien išvažiuotų, tai tik ke
linta jo giminės eilė pasiek
tų saulę.

auga vijoklė jažė. Jos sunka suvirinta su vandeniu turi tą nuostabi) ypatumą, kad tos sunkos išgėręs žmo
gus gali matyti įvykius la
bai tolimose vietose. Ispanų 
mokslininkas Deion de Ba- 
gotta pasakoja, kad pulk. 
Kustodio Morales, būdamas 
su pulku vienoj tvirtovėj, e- 
sančioj toli-nuo bet kokios 
gyvenamos vietos, kartą gul
damas, gėręs jažės sunkos, ir 
po to užmigęs sapnavęs, kad 
miršta tėvas ir serga sesuo, 
kurie buvę labai toli. Ir tik
rai po mėnesio jis sužinojo, 
kad tuo laiku jo tėvas mirė, 
o sesuo po ligos sveikstanti. 
Tai vra tikrai nuostabus au
galas.

WATERBURY, ^ONN
Spalių 27 d., 1 vai. po pietų į- 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 27 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

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

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

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, lapkričio 1 d., 7 :30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

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

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

\

Vincentas DOBROVOLSKIS, vil
niškis, Nedzingės parapijos, 13 me
tų atgal vedęs pas kunigą Žilins
ką, South Bostone Eleną Trečio
kienę^ Dabar yra reikalas sužinoti 
apie jo mirimą ar gyvenimą. Žinan 
tieji malonėkite pranešti “Darbi
ninkui.” Jei jis miręs prašome ger
biamų kunigų pranešti kun. Vir- 
mauskui, 50 W. 6th St., So. Boston, 
Mass. (S.-22)

SAINT CLAIR, PA
L. D. S. 107 kuopos mėne’sinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 3 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

mas įvyks lapkričio 3 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

STUMBRAS UŽPALIŲ 
MIŠKUOSE

arba
Patarimas mokslininkams

“Užpalių girininkijos miškuo
se pasirodė senai nematytas 
via stumbras—laukinis bulius. 
Teko patirti, kad jo paieškoti 
ir sekti išvažiuoja zoologijos 
profesorius T. Ivanauskas."

Iš nesenu laikraščių

Ar teko jums kuomet girdėti, 
Kad mokslininkai bulių tirtų, 
0 ne į katilą jį dėtų
Ir paprasčiausiu būdu virtų?

V • Girdi, laukinį bulių, retą 
Profesorius net tikras seka. 
Sugauti jį ir tirti keta...

Kodėl tas, pavyzdžiui, Martytas, 
Kuris šiaip yra žmogus nieko, 
Kai virsta jaučiu — jautis grynas, 
Viską iš viso griauna vieko?...

Taip pat ir Užkulnių Dainora — 
Ką, virtęs jaučiu, jis padaro?..
Juk, griauna jis kiekvieną tvorą, 
Ir žmogų “po velnių” kiekvieną

Tai štai—ištirkit ir padėkit
[ varo, 

Jūs tokius jaučius išmedžioti, 
O jau paskui tai atsidėkit 
Jr vieną kokį ten gainiokit!..

‘ ‘ Veonas Litkauskas ’ ’

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

kimas įvyks spalių 25 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 6 d., Aušros Varti 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Vis? nariai meldžiami pri 
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia' Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti j šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

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

BRIGHTON, MASS.
D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
lapkr. 1, 7:30 vai. vakaro, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
r \

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprnplDU gerai ir ne
brangiai.

BAŽNYČIA PRIEŠ FAŠIZMĄ

Nežiūrint to, kad fašis
tams valdant Italiją tarp 
Popiežiaus ir Italijos pada
ryta taika, tai betgi fašistu 
valdymui Bažnyčia neprita
ria; ypač Bažnyčia negali 
pritarti fašizmo pasikėsini
mams šviesti ir auklėti jau
nuomenę be Bažnyčios, vie-

Na, žinot, vyrai, aš nepeikiu. 
Ką mokslas gera vykdo, daro, 
Bet jeigu lenda kur nereikia, 
Tai tik “į medį Dievą varo...”

Tai tokio didelio čia daikto — 
Ieškoti vieną kokį bulių, 
Jeigu po turgaus jų prie daikto 
Desėtkais visur yr’ prigulę...

Juk teko būti jums miestely 
Po turgaus ■— galite žinoti. 
Kad parsidavę koki telią 
Kiti buliu ima niauroti...

Žiūrėk, toks “bulius” eina, svyra 
Ir krypsta, laikos — ir pavirto, 
(Kišeniuj “buliaus” bonka yra...) 
Man rodos — tokį bulių tirtų!..

NURAMINO
— Kaip tamsta manai, 

daktare, ar aš dar galėsiu išsigy
dyti:

— Būk tamsta ramus. Jūsų liga 
— tai mano specialybe. Vieną to
kį ligonį gydau jau dešimti metai.

“M. R.”

ponas

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

kimas įvyks lapkričio 3-čią dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia- 
nas veltui

Adresas: “Saulutės” Adminis- 
tracija Jurbarke.

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

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

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Milton 2952.

Lietuvis Dantistas
DR. S. A. GALVARISKI

(GAI.INAUSKAS)414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po piet ir 
duo G iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susą tarimą

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietnvis Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rez-idencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Mass.

DR. GRADY
Laikraštis geriausiai suartina iš

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

“ŪKININKAS”

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

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

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

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

SPECIALISTAS
N. Y. university medika-Pabaigęs

lišką kolegiją ; buvęs gydytoju Fl 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Ix>wellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sarv: sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikališkas egzaminuo- 
tojas dėl Metropolitan Life Ins.; 
I.ovveH YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., Seštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo mj 

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

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

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija.

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
tr sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 XV. Third St.

Telefonas: South Boston 0304-W.

laidojimus

Telefonai: So. Boston 1662—1.173

na-

už

Bet vis, mat, svietas surėdytas 
Iš to, kurio nereikia galo:
Bus vienas bulius pri vaiky tas, 
O šimtus jų dar leis prie stalo...

Jeigu mane kas paklaustų —
Aš, štai, ką mokslo vyrams tarčiau. 
(0 jeigu jie nepaklausytų,
Tai dar beveik kad ir subarčiau) :

Girtis negražu nei žmonėms, nei 
Dievui.—M. Pečkauskaitė.

Na, kam jums, pavyzdžiui, miškuo- 
Ten bulių vieną kur vaikyti, fse 
Kad jūs čia pat—žmonių namuose 
Daug gero galit padaryti!

Ištirkit, pavyzdžiui, suėję — 
Kodėl pavirsta vyras jaučiu, 
Kuris sugrįžęs “pila vėją” 
Žmonai ir negaili griaučių?..

“Klausykit, tamstos!.. Gerą darot, 
Nenoriu tuo aš abejoti, 
Bet vis “į medį Dievą varot” 
Nors esat vyrai ir galvoti! i

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA

E. V. WARABOW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS LR 
BALSAMUOTOJA3 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass.
Tel. Noruood 1508 

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 7879-J.

--4

XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

I Tel. So. Boston 0506-W.
ij Lietnvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
<! 251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
j j Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
i Į nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
į i vakare. Seredomts nuo 9—12 
j į vai. dieną. Subatomis nuo 9 
S j iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
d iki 12 (pagal sutartį).

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.‘KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, įvairenybių irtt. Kiekviena- m e •“ KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.”Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniški} centų.Redaguoją kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

su paveikslais
Daūg rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelių, deklemaci- 
iv-
Verta
muose

kiekvienam turėti' 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiąskit
3c. pašto ženklelį.

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

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 tr 448 Oambridge Street 

Oambridga, Man. 
Telephona Unhrerrity 8881-W

A. J. KUPSTIS
Žem narni jos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS TR 
MALKAS

Ofisas atdaras nno 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norintieji telalnglausto patarnavi
mo ir geriančią pirkinių, kreipkitės 

pas mua 
8X2 XV. BROADTCAY 

SOUTH BOSTDN. MASŠ.




