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KAINA 5 CENT-

Vilniaus uni

Sveikiname ii- linkime ge 
rų pasekmių.

MIRĖ LIETUVIŲ 
DRAUGAS

ANGLŲ Di 
DINS

LIETUVOS VAKARAS
TARTUOSE

UŽ ŠNIPINĖJIMĄ SOVIETŲ 
RUSIJOS NAUDAI

BUVĘS FAŠISTŲ VADAS 

NUBAUSTAS 30 METŲ 

KALĖJIMO

KARIUOMENĖ STRESEMANO
LAIDOTUVĖSE DALYVAUTI

NEGALĖJO

VILNIUJ PALAIDOTA
LELEVELIO LIEKANOS

EX-PREMIERAI SVEIKSTA

Paryžius, spalių 27.—Gy
dytojai pareiškė, jog Ray- 
mond’o Poincare ir Jurgio 
Clemenceau padėtis pagerė
jo. Abu es-premierai sun
kiai sirgo.

Londonas. Islandijoj 8 
ga ir siaučia nepaprasti 
čiai. Keletas žmonių 
šalčio mirė.

S v. Tėvas Pratęsė
J ubiliejinius Metus

MENICO CITY.—Vidaus 
Reikalų departmc-ntas išlei
do pranešima, kad moterys 
neturi politinių teisių ir dėl
to negali balsuoti preziden
tiniuose rinkiniuose, lapkri
čio 17 d.. Meksikoje.

Štai tau ir 20 amžiaus ci
vilizacija.

Kaunas. — Šiomis dieno
mis. saldainių fabrikas “Til- 
ka” gavo iš Amerikos, vieno 
vagono saldainių užsakymą. 
Vien tik kietųjų saldainių 
skyriuje užsakyta 5 tonos. 
Saldainiai išimtinai užsako
mi tik aukščiausios rūšies.

LONDONAS, spalių 27.— 
Gastonia. N. C. streikierių 
simpatizatoriai, prie Ameri
kos ambasados Londone su
kėlė demonstraciją. Polici
ja Įsimaišė, areštavo tris. 
Minia mėgino užpulti polici
ją. Simpatizatoriai norėjo 
Įteikti prašymą Amerikos 
ambasadai 
tonia streikierius

Varšuva 
versiteto sukaktuvių iškil
mių proga spalių mėn. 9 d. 
Vilniuj specialiam mauzolė- 
juj buvo palaidoti žinomo 
lenkų istoriko ir 1830 metų 
sukilimo vado prof. Leleve
lio pelenai, neseniai atgaben
ti iš Paryžiaus. Po pi et švie
timo ministeris atidarė lie
čiančių Vilnių istorinių do
kumentų parodą. Vakare į 
Vilnių atvyko prezidentas 
Mosciekis, kuris spalių 10 d. 
rytą dalyvavo iškilmingose 
pamaldose Vilniaus kate
droj. Iškilmėse, be visų len
kų universitetų atstovų, da
lyvavo taip pat Vengrijos^ 
Čekoslovakijos ir Estijos xr« 
niversitetu atstovai.

Londonas. — “Dailv Tele- 
graph” praneša, kad vienas 
iš svarbiausių Darbo parti
jos uždavinių per konferen
ciją Brightpne bus partijos 
konstitucijos peržiūrėjimas. 
Žodis “socialistai” bus iš
mestas iš partijos pavadini
mo ir ji dabar vadinsis 
“Darbo partija.”

Lietuvių katalikų dienraš
tis “Draugas” susitarė su 
didele lietuvių rakandų kor
poracija ir pažada kiekvieną 
trečiadienį nuo 9 vai. vaka
re, pradedant spalių 30 d., 
duoti programą per KYW. 
Chicago, III.

Tai didelis ir svarbus dar
bas.

LONDON, spalių 27. — 
Raštinis orlaivis su 7 žmonė
mis pagautas audroje ant 
Genoa Gulf’o, žuvo. Atrasti 
nepasisekė. Vairininko L. S. 
Birt’o lavonas atrastas van
dens išmestas ant kranto 
prie via Reggio.

EINA ANTRADIENIAIS DL 
PENKTADIENIAIS i|

Roma.—Sąryšy su vis dar 
augančiu maldininkų skai
čium ir katalikų pasaulio su
sidomėjimu pilgrinių kelio
nėmis Į Romą, Popiežius 
pratęsė jubiFejinius metus 
iki 1930 m. vidurio.

Sąryšy su tuo “Tilkon” 
buvo: atvykus iš Prekyltos 
romų, komisij ar. kari, tikrino 
<ųr Amerikon, ekspnrtticęįamą. 
saldainių sudėtį: •

KIEK ŽMOGIŲ SUŠAUDYTA 
SOV. RUSIJOJE

v N

“Dn‘P praneša, .kad G. P.
r. daviniais rugpiūčio 1 d. 

per 9 mėnesius sušaudyta ke
li tūkstančiai žmonių. Penk
toji sušaudytųjų dalis-pava
dinta “kulokų organizato
riais.” Keli šimtai sušaudy
ti už “duonos pa m ošimo 
kampanijos nutraukimą.” 
Daug sušaudyta už “aktyvų 
pasipriešinimą.”

1928 m. gruodžio mėn. su
šaudyta 307 žmonės. 1929 
m. kovo m. —605, birželio m. 

kad užtarti Gas-1,113. Liepos m. sušaudytų 
skaičius vra didesnis.

Italų Mokslo Akademija. 
Genoa’je išrinko Tomą Edi- 
son’ą tos akademijos garbės 
nariu. Criscuolo. akademijos 
atstovas pareiškė, jog Edi- 
son ’as daug yŲrisidė j o /prie 
pakėlimo Italijos žmonių ge
rovės ir patogumų.

žę per Alaską 
Ameriką, jau.

Škotijoje staiga mirė Šild- 
miro parapijos klebonas kun. 
T. Delbeke, 67 metų amžiaus. 
Velionis išgyveno minėtoje 
parapijoje 11 metų. Radęs 
joje didelę lietuvių koloniją; 
nors jau nebe jaunas būda
mas, ėmėsi mokytis lietuvių 
kalbos. Ilgainiui jis tiek pra- 

jie’nioko lietuviškai, kad galėjo

Paryžius. — Sąryšy' su di
deliu skandalu. įvykusiu So
vietų ambasadoj Paryžiuj, 
išbėgęs iš per policiją išrei
kalavęs iš ambasados savo 
žmoną ir vaiką ambasados 
pirmasis patarėjas Bese- 
lovskis turėjo pasi kai liejimą 
su “Temps” koresponden
tu. Per pasikalbėjimą jis 
juodomis spalvomis piešia 
Rusijos padėti. Tiek vidaus, 
tiek užsienių Sovietų politi
ka esanti nusilpnėjusį. Tuo 
pasinaudoja ir Kinija, kuri 
galinti Įžeidinėti Rusiją. To
liau Besedovskis nurodo į 
Sovietų vergijos režimą. 
Kalbėdamas apie savo skan
dalingą pabėgimą iš Sovietų 
ambasados, jis nurodė, kad. 
jeigu jis nebūtų pasprukęs 
ir išreikalavęs savo šeimą, tai 
jie visi, galimas dalykas, tą 
pačią naktį būtų tapę kokio 
nors, viską sutvarkančio 
“atsitikimo” aukomis.

CHICAGO, III. — Spalių
19 d. mirė ižvnii Amerikos* *

lietuvių dainininkė a. a. Ona 
Pocienė.

Briandas Sutinka Būti Užsieni’ 
/ Reikalų Ministeriu.

' Laike mišių giedojo var
gonininkų choras p. Daukšai 
vadovaujant.

Solo giedojo art. J. Ku
dirka, p-nia Janušauskienė 
ir p-lė Gettling.

Pamokslą pasakė kun. 
M art inkus.

Prie šalinių aukorių šv. 
mišias atnašavo kun. Šau- 
linskas ir kun. Jurgaitis.

Laidotuvėse dalyvavo' ke
letą tūkstančių lietuvių. Ir 
kap. Darius lakstė padangė
se orlaiviu ir nusileidęs že
myn užmetė ant velionės gy
vi] rožių.

Pamokslą kapinėse pasakė 
kun. Jurgaitis.

A. a. Ona Pocienė yra gi
musi Pennsylvania valstijoj. 
Iš ten su tėveliais atvykus Į 
Roseland. III.. 1914 m. ište
kėjo už komp. A. Pociaus. 
Tais pačiais metais Įsteigta 
Beethoveno Konservatorija, 
kurioje velionė mokė daina
vimą.

Kad geriau pasitarnavus 
mūsų visuomenei ji buvo nu
vykus i Italiją dar daugiau 
pastudijuoti muzikos.

Grįždama i Ameriką iš I- 
talijos buvo nuvykus Į Lie
tuvą ir ten dainavo operoje 
kaipo pirmaeilė dainininkė.

Sugrįžus iš Lietuvos vėl 
ėmėsi mokytojavimo darbo.

Ji nebuvo užsidarius stu
dijoj, bet dalyvavo koncer
tuose ir šiaip Į vai riusoe .pa
rengimuose.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo vyrą komp. Pocių, 
gi minės, pažįstamus ir visą 
išeiviją.

Velionė buvo mūsų išeivi
jos žvaigždelė. Ji užgeso.

Ilsėkis ramybėje.

Ketvirtadieny’, spalių 24 d. 
iškilmingai palaidta iš šv. 
Jurgi bažnyčios, šv. Kazi
miero kapinėse.

Velionė buvo pašarvota 
Beethbveno Muzikos Kon
servatorijoj, kurios vedėju 
yra p. Pocius.

Iš konservatorijos a. a. 
Pocienę lydėjo į šv. Jurgio 
bažnyčią. Bažnyčioje gedu
lingas šv. mišias. su asista 
prie.didžiojo aukoriaus laikė 
J. M. Pralotas Kimšas. Asi
stavo kun. J. Raškauskas ir 
kun. A. Mart inkus.

Baltstogėje sudegė audi- ’eriškes į italu pasienį, km 
raa.fabrika. Keli' šimtai dar- birro suimtas. Tribtuiolas 
bininkų liko ik- 25 minules svarstęs, pri
staliai siekia milijone žiotų, ėmė sprendimą.

ISLANDIJOJ SNINGA., ,

Prof. .J. .Jablonskis išrink 
tas Latvijos universiteto 
metų sukaktuvių proga 
bės daktaru. Naujais gar 
bes nariais išrinkti: vaisi 
prezid. Žemgalis ir seįmo'M 
stovas Rimams.

Tilže. — Šiomis dienomis 
Tilžėj pasibaigė byla netik
iu 100 litu banknoto platin-*■ * . t
tojų. Kaip jau savo laiku 
buvo pranešta, praėjusią va
salų Tilžėje ir kitose vietose 
buvo sulaikyti keli asmenys, 
kurie pirkdami prekes plati
no padirbtus' 100 litų bank
notus. Policijai iki šiol ne
pavyko sugauti pačius bank
notų dirbėjus ir šį kartą 
prieš teismą stojo tik keturi 
jų platintojai, kurių vienas 
Mejerauskas — Lietuvos pi
lietis, kilęs iš Tauragės. Ki
ti trys Kuršat, Devalus ir 
Oberstadt — Vokiečių pilie
čiai. Visi kaltinamieji pri
sipažino kalti ir teismas, at
sižvelgdamas į didelį pavojų, 
kuris kyla sąryšy su netikrų 
pinigų platinimu šalies eko- 
įominiam gyvenimui, aštriai 

(nubaudė visus nusikaltusius. 
Oberstadt. kaipo gaujos va
das, nuteistas 2 metams ir 7 
mėnesiams sunkiųjų darbų 
kalėjimo, Kuršat 2 metams 
ir 7 mėnesiams paprasto ka
lėjimo. Mejerauskas ir De- 
velus — po 2 metus papras
to kalėjimo.

PROF. J. JABLONSKIS LAT
JOS UNIVERSITETO GAR

BĖS DAKTARAS • J

Iš Maskvos atėjo žinia; 
lx>lševikų valdžia sušaudė 26j 
turtingus ūkininkus. Jie pft- 
sipriešino valdžiai. Valdžia 
reikalaudama nuo ūkininkę 
grūdii privertė mažažemius 
susidėti Į keletą didelių 
kin. sudalyti “communą^ 
Ūkininkai nenorėjo atidugffį 
grūdii. nenorėjo atsisakytų 
uio savo nuosavybių, tai val
džia paliepė visus sušaudyt*

Dideli Užsakymai Klaipėdą
Laivų. Dirbtuvei. * .



Antradlonls, spaliu 29 dienu, 1^9

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,

25c.-i

i' w

16 amž. Darbininkams juos 
bežiūrinėjant keli subirėjo, o 
likusi ils pasidalino.

U TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

vie-
z|tos visuomenė, nes ne tik už-

.rius ir kiti.“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais vigeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) yra toks, kad po metu galima pasidaryti daili knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau ir ^MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
Užsakymus siuskite šiuo adresu:

“MOTERK DIRVA”
2322 W. 21 Street, Chicago, IU.

Inori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moterys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir visą papasakos.
'./‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

ką lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia-

75c.
Vert?

Saurusaitis________25e.
Knygelė — su pa- 
---------------------------30e.

Patyrimai Didžiojoj

Ką tik išėjo iš spaudom!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA"
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o/
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y mis Moterį] Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 
į tualiais moterų klausiniais, sale žinių iš viso pa- - 
> šaulio motoru gyvenimo, nuolatos eina šie sky-r 
rį riai: 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
U mtj ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky-

£

B

| Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus.
| Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažis- 
.tamiems Lietuvoje.

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

f Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie
ny} (taigi ir Amerikoj)—triguba! 
brangiau.

UAdresas: Lietuva. Kaunas, Lais
tės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš-

paic^ k u
ja 24-14 metai Amerikoj, turi liū- 
dymus. Kuriam iš gerbiamųjų kle
bonų būčiau reikalingas meldžiu 
kreiptis šiuo adresu: GEO. SUO
KA LIS. P. O. Bos 3+8. Weatfiel<i, 
Mass. . . (R.-29)

a * • "į ‘ ' ■ ė y *

BOSTON
HORSE SHOW

Alte r.oon and Even'ng

• < • k .• • *.'*•( $2 ' ū $1 50 00

Bdlco. . Adr-mon. 50 Gs

3ro*'- n; a <C Jc’dan

'•* '*.* vo A • -m'.: s 0 tvC'*. ’d

C k . • -X . n v ,

kitą sesulę ir brolį į mokslą 

b jiė .iK^fiabar'’iįibkytojaūja. 
Savo sesutę! — mokytojai, 
kuri dėlial kifpnos sveikatos 
šiemet pasiliuosavo nuo mo
kytojos pareigų, paskyrė li
kusi turtą. Tik deja, ne
daug jis jo turėjo, nes vis
ką, ką čia buvo užgyvenęs, 
sudėjo liestatydamas bažny
čią.

Taij) garbingai užbaigė šį 
gyvenimą tikras Kristaus 
karžygis, kuriam jis buvo- 
pasišventęs per visą savo gy
venimą.

Amžinoji šviesa tešviečia 
jam per amžius...

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais..... ..... $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais__________ $1.25

į MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.__________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais__________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, judais

tais viršeliais  —__i------------------_ .50
l - !

Visus užsakymas siuskite sekančiu adresu:

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

į kitas mokyklas (dėl vietos 
mokyklos uždarymo), b<«t 
dargi jų suaukotąsias kny
gas kitur išvežė.

SENIAUSI KAPAI 
LIETUVOJE?: ■ . - .

Peleniai. Pelenių kaime 
kapai laikomi seniausiais 
•Lietuvoje: užsilikę iš labai Įp]Onų sidabrinių pinigėlių

“DARBININKAS
366 Broadway, So. Boston, Mass.

- n'** • U '■•' i - * >•' -s* ■
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SPALIŲ 9 D, MINĖJIMAS 

KAUNE
k 'Ipaliu 9 d. yl*a darbo die- • todG ir darbas niekur 
Uvąuut rauk tas. Prie yi- 
Ramą ir Įstaigų buvo is- tos tautinės vėliavos, peri
ls..gedulo kaspinais. Vi- 
»bažnyčiose ir maldos na- 

je-buvo atlaikytos pa- 
kovose už Vilnių žu- 

jms pagerbti ir Vilniaus Byadavijno intencijai. Be 
tą dieną visose mokyklo ■Aviena valanda buvo skir-T* ';.

reikšmei aiškiu-:
Lygiai 12 vai. buvo su- H^p£mo minutė, kuriai įaivo sustabdytas visas Jude-

* gmaas. _;^Gėdulo dienos minėjimas sžišibaigč iškilmėmis prie fegtro-muziejaus ir paskai- l»Dais. Vakare Valstybės te- įtire buvo pastatytas tai die- 
Kai pritaikintas v. Krevės- H^eketičiaus veikalas “Liki- hakeŪAis.”g Viešose vietose tą dieną jo- aų pasilinksminihiiį ir nm- E&os nebuvo. Languose bu- ro išsttitvti Vilniaus vaizdai Įt" tautos vyrų portretai. Vi- minėjimo programa iš Itaro muziejaus, šauliu Sąjungos ir Valstvbes teatro obuvo perduodama per radio. U Spaliu mėn. 15 d. karino- tnenės'- teisme prasidėjo la- šinių skutimo byla. Iššauk- S 72 liudininkai. Byla truks Ogesnį Taika.

UJei dar iki šiol neišsirašei Lietu
ms Katalikų Veikimo Centro Įei

ną savaitraštį

NOSU LAIKRAŠTIS"

t
i
i

A. A. KUN. V. PAVALKIS

Rugsėjo 24 d. po sunkios 
ligos mirė Butrimonių (Aly
taus apskr.) klebonas a. a. 
kun. Vincas Pavalkisr kuris 
27 d. ten buvo palaidotas ša
lia bažnyčios. Kun. Vincas 
gimė Ilguvos parapijoj. Zig- 
mantiškių viensėdijoj, 1882 
m. gegužės 13 d. 
pradžios 
daktarui 
duotas į 
rograde, 
m. įstojo į dvasinę seminari
ją Seinuose.

Seminarijos mokslas tada 
truko 5 metus, bet vėliau 
penktam kurse sunkiai su
sirgo šiltine. Seminariją bai
gė 107 m., ir liepos 7 d. buvo 
įšventintas kunigu.

Nuo seniai jis turėjo kau- , 
Jų. vėžio ligą, bet ir jai vis 
nepasidavė. Nuo kovo pra
džios. liga pradėjo įsigalėti, 
kreipėsi į gydytojus, bet jau 
buvo per vėlu. Gegužės mėn. 
buvo padaryta operacija: 
nuplovė koją, bet ir tas ne
gelbėjo.

Kai baigė 
mokyklą, dėdei 

patarus, buvo ati- 
progimnaziją Per
kuriu baigęs 1901

Sudegė du kluonai

Veliuonos valsčiuje, Nau
jokų. kaime, sudegė dviejų 
ūkininkų kluonai — J. Bi- 
linausko ir J. Bakano. Su 
kluonais draugi1 sudegė visi 
javai ir ūkio padargai. Gais
ras prasidėjo iš J. Bilinaus- 
ko kluono ir beregint persi
metė ant J. Bakano. Trobe
siai buvo apdrausti. Nuosto
lių padalyta už 27,(MM) litų. 
Iš ko kilo gaisras nežinia.

- ' ' .......... A
. - ■ .. .. č «. r- ~ •>A- ‘f-

RADINYS . to
Įmb 'Vifenkm., Dfnia-

' ‘Voš \hlsč, 4 'čia ūkininko .V.
uarbuiilikai, kasdami siAto? 

į -mani namui rūsį rado žmo
gaus griaučius. Žmogaus 

r griaučiai* gulėjo kniubsti.
Viena ranka ištiesta pirmyn,, 

lO kita siu’iesta. Žmpgųs,^ ųia- 
Vtyt, buvo, kariškis, nes prie 

.'•jo rado surūdijusį senoviš- 
* ‘ką durklą, o netoli rarikie- 

nos buvo užmauta panaši į 
pilką akmenį grandis. BU 
vo likę ir makšči; ir diržo 
likučiai ( sagtįs panaši į žal
varinę medžiagą) ; o po men- 
ties kaulu rado apvalią pini
ginę ir 15 įvairaus didumo

senu laikų mekeno nepalies
ti. Ant kapų stovi s'ėna me- 
dipė savotiško štilaūs koply
tėlė. Kad koplytėlės išlai
kius. savotišką stilių dar se
niai prieš did. karą ją res
tauravo grafo Potočkio pa
kviestas iš Lenkijos archi: 
tektas. Koplytėlės požemy
je dabar palaidotas tas pats 
grafas Potockis, tos koplytė
lės globėjas ir buvęs Zyplių Į p. Voldemaras patoiš- 
dvaro savininkas. Reikėtų £(->, jjs snt į ktų užimti bet 
šia vieta labai ir skubiai su
sirūpinti, nes, pasak kitų, 
viena iš originaliausių seno
vės vietų — kapų. -

- KAUNAS. — Buv.-minis- 
tėris pirmininkas prof. A. 
Voldemaras, kalbėdamas su 
“Voss. Zeitung” Kauno ko
respondentu, buvo paklaus
tas, ar sutiktu užimti Lietu- z *■
vos’ Banko valdytojo vietą.

įvairios Knygos

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumą,'ypatybių ir tikro- 
jo katąlikan priedermės. Para- 
Šė 'Kuri. oJiėauit^kFa .Cozel—30c
J ’ HucklebėTiy Btnkš—labai j- * 
domi apysaka: '—r—75c

Patarmės1 Moterims—-pamo
kinimas motėrūns jų asmeni- 
liame.. šeimyniniame ir visuo

meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas_____ 15c

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
jai įdomi ir jlačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė .Jonas Montvila _______ $1.5f

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Jdythologijos Žiups- 
lelis) su paveikslais. Lietu

sių kalbon išguldė Alyva___ 50c
Trys Keleiviai—Krikščionis, 

Čydas ir Turkas. Pamokinan-' 
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B_______ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
cairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______45c

Turto Normą—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis_________ 65c

Liga vis plėtėsi ir 
perėjo į vidurius. Jis jau
tė. kad nepasveiks. apsirūpi
no šv. Sakramentais, pada
rė testamentą ir - sunkiose 
kančiose mirė.

Į jo laidotuves atvyko vi
si kaimynai — kunigai, jo 
draugas kun. Brundza ir 
kun. Mironas (viso 18). J. 
■U Kaišiadorių Vyskupas 
taip pat atsiuntė savo atsto
vą: general-vikarą kun. pral. 
Labuką ir tūkstantinės žmo
nių minios, net ir daugelis 
žydų.

Po pamaldų bažnyčioje pa
mokslą pašuke kun. dekanas 
Kraujalis. gražiai charakte
rizuodamas velionio asmenį 
ir jo pasišventimą bažnyčiai, 
ant duobės-gi kun. pral. La
bukas. atvaizduodamas ji 
kaip gerą Kristaus karžygį. 
Jo draugas kum Brundza. 
Ūdrijos klebonas, atsisvei
kindamas jų draugų ir visos 
Vilkaviškio vyskupijos kuni
gų vardu. Palaidotas šalia 
bažnyčios, šventoriuje, išmū- 
rytoj rūsy. Velionis neuž
miršo ir saviškių ir rūpino
si jais kaip tėvas. Taip vie
ną sesutę išleidžia už vyro.

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ MOKYTO
JŲ SAVIŠALPOS DR-JA 

KLAIPĖDOJE

Spalių 5 d. Įvyko Klaipė
doje mokytojų susirinkimas 
ir nutarė Įsteigti viršuj mi
nėtą draugiją. Jos pirma- 
eilinis tikslas yra gerinimas 
mokytojų ekonominės padė
ties, apsidraudimas ]iries li
gas, nelaimingus nuopuolius 
ir t. i.

' Po įstatų priėmimo tapo 
išrinkti i valdvba direkto-«. • «.

riusKnikis. *dir. Dr. Truka- 
nas, Gelžinis, Simaitis. Ba
joras.

j ; .

UŽDARYTA VIDURINĖ 
MOKYKLA

• Ragurii. — ^erlidelįs .tai 
miestelis. į Panevėžį 28 km’., 
į Ukmergę apie 40 km. Ugi 
Šių ipetų rugpiūčio 1 d. čia 
veikė: vidurinė mokykla, ku
ri buvo įsteigta 1919 m. Vi
durinė mokykla buvo čia 
kultūros židinys. Vietos or
ganizacijos vid. .mokyklai 
pavalė “Rūtos” knygyną iš 
500 knygų, kuriu vertė buvo 
maždaug 1500 litų.

Vidurinės mokyklos užda
rymas buvo didelis smūgis 
raguviekiams ir morališkuo
ju ir materiališkuoju atžvi1- 

Savas kraštas, lyg pa- 
įsigeidė raguviečius

Tokią.valstybinę vietą, išsky
rus-užsienių reikalų niiniste- 
rio.

Pi Voldemaras dar tebė-; 
gyventi; Lietuvos. banko rū
muose ii- korespondentą pri
ėmė savo studijų kambary, 
kurio stalas buvo apkrautas 

’k-rūVai •' laikraščiu iškarpų, 
komentuojančių jo Vyriausy
bės krizį.

• z . i • .

RAŠYTOJO PRAŠYMAS

VILKIJA. Kauno apskr. 
Rugsėjo 23 d. Vilkijoje Įvy
ko galviju prieauglio paro
da ii- karvių melžimo kon
kursas.

Parodoje buvo išstatyta 30 
buliukų ir karvyčių. Prie
auglis daugumoje juodmar
giai. Grynų olandų veislės 
buvo 15 veršelių, 1 buliukas 
fiunų veislės, gi visi kiti vie
tinės veislės.

Karviu melžimo konkurse 
dalyvavo 5 merginos, kurios 
taisyklingai atliko parodoje 
melžimo darbą.

Geriausiųjų veršelių au- pindama vietos'pradžios mo
kintojai ir geriausios karvių’kyklas. vėl gaus baldus dirb- 
melžėjos gavo dovanas pini-jdinti. Nepatenkinta ir vir 
gaiš. Viso duota dovanų už
10 veršelių ir išmokėta jų įkirstas kelias biednesniems 
augintojams 350 litų. Už 
karvių melžimą dvi mergi
nos gavo po 50 litų ir 3 mel
žėjos po 25 litus.

♦./

motė, 
skriausti.

Mokykla dabai- jau užda- 
•yta, mokyklos baldai, moks
lo priemonės ir knygynas 
atiduoti Malėtu vidurinei 
mokyklai. Vidos savivaldy
bė labai nepatenkinta, kad 
jos dirbtieji baldai atiduoti 
net kitos apskrities žmo
nėms. juo labiau, kad Ragu
vos valsčiaus valdvbū, aprū-

7 i

Žinomas ir “Darbininko” skai 
y t ojas—Arčias (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
nį mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru
dens noriu jiems ją išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų 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, Lithuania.

. (S.-’3O)

sn paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jn-.. " . ■ -
Vertą* kiekvienam turėti na
muose tą gražią knvgtitę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS“
336 B’way, So. Boston, Masa

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

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

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15<

Katalikų Bažnyčia ir De- 
uokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas _..i... _____ _...50e

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
-aitis ....        25<-

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—-Apie visas derybas 
ibe galo įdomūs nuolikiai ke- 

’ionės’ per įvairius kraštus. . . 
Parašė Julius'Verne. Vertimas, 
Jr Balčikonio____ —___
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 — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj __________________ 15c

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus__________________50c

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas II. 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- 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va-, 
sys---------------------------------- :

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. VettS kun. 
V. Kiilikfcuskm' ________ 50c.

Žmoguj ir Gyvuolys. Para
šė ku«.‘ Į$. Bučys  _______ 30c.
' Sociaiiifcas ir Krikščionybė. : 
.• t pT
Prof.,y-<»urgučio . -----lOe.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis__ ___________ __10c.

Katoržnikas ir Tėvyne. Dvi 
apysakos. - (B. Vargšas) ___ 15c.
\ Maldė^ Galybė. Istoriškas

Jy-to šimtmečio kri- 
kščKnĮ’bė*. -Lietuvių kalbon • 
išguldė P.‘B. -------------- __25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas—50« 

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

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
uirno. Išguldė Lapšiaus Vai- 
Kas--- --------------------------------- 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver- 
jė J. Gerutis------------------ 40c.

Gamtos / Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis.------------------50e.

Limpamosios Ligos ir. kaip 
tuo jų išsisaugoti? Parašv 
legyvoji gamta: žemė, van- 
luo, oras. Parašė J. Baronas—50c.
Patrimpo Laiškai, t- išleido__

Tūn. A. Miliukas______ _60c.
Gyvenimas šv. Stanislovo 

lostikos—Jaunuomenės Užta- 
•ytojo. Vertė M. M. T.___ _ 20c.

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

Nauja Skaitymui Knyga — 
Dalis II). Su paveikslais.
Vienuolinė Luomą*

<un, P.
Vaikų 

eikslais
Mano „

I arė j, 1918 ir 1919 m. Para 
ė Kun. j. F. Jonaitis (Ka- 
>elionas) ‘__ _____________ 25c
Moterystės Nesuardomybė. J. 

ąesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 
linj’s, Kaune-------------------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
\. Rucevičius  ■.__________ 40e.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P._ 25c.

Religijos Mokymo Metodi- 
<a. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50c*

Leiskite Mažučiams Ateiti 
,’rie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________ _ ____ _______ 40e.

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

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais----------- j______ 20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika. Paaršė J. Damijonai- 
is----- ------------:--------- z------- 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
\ndziulaitis______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Yziją. Parašė Pranaičių Julė 2,50

TEATRAI
Nepaisytoja—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
luras. Kaina................. 35c.

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy- 
Ias_______________________25c.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ________________ 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
lalius — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak
li. Vertė Akelaitis _______ 40c
Esumas—3-čia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
■ašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

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

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; 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__________ 75e.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—o aktų; 3) Liurdo 
Stebflklas — 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> Joho 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
rhę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

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

MALDAKNYGĖS 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdarų $2.00 ir $3.00 
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš- 
nis viršeliais) ______________50®.
. Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)---------------------------50e.



Jofitinfiįa.

Praradimas Svorio?

LAIŠKAI

Juozafina M. K. (Lowcll

Dangiškojo Tėvo, nežiūrint kaip žemai būsi nupuolus nuodėmėse 
tave prikels.

Brangus Dėde,
Ar nebūtu gera, kad pradėtumei šį tą parašyti apie sportą. Aš ne 

atsisakau skaityti pamokinančių straipsnelių, bet laikas nuo laiko no 
rėčiau ką nors kitko perskaityti.

brangus Dęde Anufrai,
, Aš labai mėgstu skaityti “Jaunimo Darželį.” Aš labiausiai skai 

tau tas apysakas, kurias atsiunčia kiti rašytojai, bet aš myliu skaityt 
r Dėdės Anufro pamokinimus.

seniai gydytojai ma

Neužmirškite užsakyti savo 
imam sūnui, dukteriai ar mažam 
•roliukui geriausią vaikų laikraš 
i “Žvaigždutę.” Tuo padarysi 
e didžiausią jam džiaugsmą.
“Žvaigždutė” yra viena iš įdo 

niausiu vaikų laikraščių, kurį nei 
Metimo Ministerija prenumeruo 
•a visoms mokykloms. Joje rasi 
e daug pasakėlių, įvairių pasi 
kaitymėlių ir pačių vaikų kuri 
lėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
■lėnuo ir metams tewaštuoja tik 
i lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai
Adresas: Lietuva, Kan 

įas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės*’ Administracija.

P. S. Gerb. Tamsta,
Malonėkite nenuliūsti. Jeigu atsiranda vienas kitas sulūžęs šulas 

nėra reikalo, kad •nes kiti sugriūtume. Turėk viltį.

KAIP DVI MERGAITĖS PASIKALBĖJO 
TAMSUMOJE

Florencija: Kur tu esi?
Marijona: Čionai.
Florencija: Kur?
Marijona: Čionai.
Florencija:'<A! "Tefiai...
Marijona: Ne. Čionai.
Florencija: Kur tu esi. Čionai ar tenai?
Marijona: Esu čionai. Bet neseniai buvau tenai. Neapsimoka ju 

dintis, nes jeigu aš būčiau buvus tenai, tai tu būtumei buvus čionai. Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

tenka imti jo kraujų, žino^ 
ina, "po mažą lašiuką ir mai^ ! 
syti su kitų grupių krauju^ 
Tik tuo būdu galima tikrai

*■ ' ■ V'*nustatyti, kokios grupės ti-H 
riamas kraujas priklauso.

Did. karo metu galėjo tir* 
ti plačiu maštabu įvairioj 
tautų ir rasių kraujus. Tai? 
gi pasirodo, kad mažiausią

Dievas puošia mūs pasaulį, 
Dievas teikia mums džiaugsmų, 
Dievas sergsti ir globoja 
Žemės dulkes — žmonelius.

Jei tiktai dorai gyvensim 
Ir darbuosimės gražiai, 
Tai galingąjį Kūrėją 
Mes regėsim amžinai.

GERIA USIAS TA VORAS
Be abejo daugelį sykių skaitei apgarsinimuose, kad tokia ar tokia 

išdirbystė garsindama savo tavorą sako: “Mes dirbame savo tavorą iš 
geriausios medžiagas.” Apsimoka gerą medžiagą įdėti, nes žmogų ne
apgausi.

Jeigu kiekvienas iš jaunųjų galėtų pasidžiaugti, kad jie ieško tik 
geriausių dalykų, elgiasilgeriausiai, mąsto geriausiai, ir tur pritrau
kimą prie gero, tuomet jiems nebūtų sunku surasti pasaulio pagarbą.

; ----------------------------

Mylimas Dėdele,
Kodėl nepasikvieti į pagalbą kokią prityrusią moterį, kuri para

šytų naudingų mums mergaitėms patarimų prie virtuvės. Mes skai 
tome jūsų straipsnelius kaip būti geroms mergaitėms, bet sykiu norime 
būti ir geros mamytės, mažiukės gaspadinės, virėjos. Norėčiau aš šį t? 
pamokvti kitas mergaites, bet jas gali pasakyti: “Ką ji jauna žino.” 
Gavau pirmą dovaną pereitus metus mokykloje už gerą mokymą virti 
Pasakyk man, Dėde, ar tikrai norėtumei, kad aš mergaitėms duočiau 
gerų patarimų. Pasakyk. y

Mikalina Aleksoniutė (Chic.'
P. S. Brangi Mikalina. Su mielu noru sutinku, kad tu man atei 

tumei Į pagalbą. Rašyk ką naudingo žinai. Pirm prisiunčiant savo pa 
tarimus, perskaityk mamytei, jeigu ji patvirtins, tai prisiųsk. Pažįst’ 
tavo mamytę, labai gerai. Žinau, kad ji yra viena iš geriausioj virėjo 
kaiminystėje.

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

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

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais
vės Al. 61 Lithuania.

Brangus Dėde,
Kaip galima jaunimą Išmokyti lietuvių kalbą ir pritraukti jį skai 

tyti lietuviškus laikraščius, kuomet randame :avo mokytesniųjų žmo 
nių tarpe nusistatymą vaikus atkalbėti nuo lietuvystės. Žinau kelcV 
profesionalų, net ir kunigų, iš Lietuvos atėjusių, kurie nuolatos sr 
ėję su vaikais angliškai kalba. Kad jie nors mokėtų taisykliška 
anglų kalbą, nieko nesakyčiau. Kam mūsoj visos tos pastangos.

Jonas RaŠtutis (Chic/

SVEIKI GYVI,
Ar jau pabaigėte kalbėti apie “ World’s Series.” Manau, kad kuo-1 

įdomiausiai sekėte kiekvienos dienos lošimą. Aš irgi klausiau, net au- I 
syse pradėjo elektros ūžimas skambėti.

“Base bąli” kaip sau norite, yra įdomus ir rimtas lošimas. Sa-1 
kyčiau, daug rimtesnis ir už “foot bąli.’’ Žinoma, nepamanykite, kad j 
aš jau smerkiu ‘' foot balk ’ ’ Visai ne. Gerai atsimenu, kaip labai, labai 
seniai, kuomet aš buvau dar jaunutis vaikelis irgi lošiau “foot balld’ 
Vieną gražią dieną prasidėjo lošimas, girdėjau kaip vadas davė pradė- | 
jimo ženklą su švilpynaite. Į trumpą laiką pamačiau daug žvaigždžių, 
ir pajutau kaip mane neša mano draugai. Tad sakau “base bąli” 
rimtesnis lošimas. •

Gaila; kad “Babe Ruth” negalėjo dalyvauti “Wold’s Series” 
lošime. Kitą metą gal jo ratelis pasistengs geriau pasirodyti, tuomet 
ateinantį rudenį turėsime progą dalyvauti draug su “Bambino.”

Jeigu negalėjome matyti “Babe Ruth” mušant “home runs,” tai 
nepamirškite, kad turite “Dėdę Anufrą,” kuris moka tiesos žodžius 
pataikyti ir suteikti tau daugiau negu “home runs.” “Babe Ruth’s” 
“home runs” eina per orą, Dėdės Anufro eina j širdį.

-------Ar jau prisirengę* Žiūrėkite/. klausykite... Jau pataikiau... tie
sos žodelis eina... eina... eina... jau arti prie tavęs... BUM Bim Ziun.

Mr. C'ottfried Schilling, Prescott, '*3 
\Vis„ sako, “Aš svėriau 130 svarų, dai- ,.,į 
bar aš sveriu 155 svarus ir jaučiuosi 
vėl labai gerui. Aš visai buvau nu- 
sllpęs ir mano skilvis visiškai buvo J 
.suiręs, kuomet aš atsikeldavau iš ry- 
to aš jaučiausi labiau nuvargęs, ne
gu vakare eidamas gulti. Ačiū jums į 
už geras pasekmes, kurias gavau su “ 
pagelba Nuga-Tone.” ' -ti

Nuga-Tone jau yra attikusios puikių 
dalykų per 35 metus. Virš milionas. 
vyrų ir moterų pasidarė- stipresniais__ •
ir svelkesnials vartodami tas gyduo* 
les. Niekas negali susilyginti su ~ 
Nuga-Tone suteikime geresnio apetito 
ir pagelbėjime virškinimo. Jos šutei- 4 
kia daugiau jėgos nervams ir labiau 
sustiprina raumenis, prašalina sval- 
gulį, užkietėjimą, sustiprina inkstus 
ir kepenis, prašalina reumatizmą ir , 
neuralgiją, suteikia atšviežinanti mie
gą, padaugina silpniems svarumą. * 
Nuga-Tone yra labai geros dėl silpnų, ' 
nervuotų- vyrų ir moterų. Jos yra —■ 
parduodamos vaistinėse, ir jei nesu
teikia gerų pasekmių, pinigai grąži- -• 
narni. Tikrai nusipirkite 1 buteli šian
die. ?' J

Dabar, manau, atiduosiu meilę draugams. Kai kurie draugai j 
kvietė mane ir prie* Dievo meilės, bet aš... kam meilė, tai meilė, o dau- | 

g^au niekam. Todėl su tokiais nenorėjau draugauti, nes mano nuoao-' r 
nę/rtieilė juose buvo padalintą. Pamylau draugus, kurie mane dažnai '• 
kviesdavo į balius, į vakaruškas... Ilgai bu vali toje, niekšingoje drau
gystėje. Ką apjoję išmokau! DAUG KO... Sužinojau, kad bažnyčią 
užvaduoja smuklė, kad1 Dievo nėra, bausmės už nuodėmes nėra; išmo- 
Ikau trukšjnauti per naktis, kortuot ir daug kitokių dalykų. Visą tą 
Įdariau^u^pasitenkinimu, maniau, to reikalauja draugų meilė. Neilga I 
[buvo ir ta meilė. Vieni draugai buvo pašaukti į kariuomenę, kiti vėl 
į tur atsitraukė nuo manęš. Visus palydėjau karčiomis atsiskyrimo aša 
Iromis. Bet meilė... ji paliko pas mane. ,

j Atsiduosiu kūno meilei Buvau įpratęs, kaip sakiau, pataikaut' 
{sau nuo “genijų draugų.” Nustojęs draugų, pilnai pasidaviau sav« 
I geidulių pataikavimui. Baugu net prisiminti, koks žmogus pasidaro 
I pasiduodamas savo gyvuliškiems geiduliams. Vienok, supratęs tokios 
I meilės žalingumą ir skausmus, kokius ji suteikia, mečiau ją. .

Daug kartų teko matyti, kad turtingieji žmonės dažnai atrodo lai 
I mingi. Jei taip, — mylėsiu turtus. Taip, sakau sau, štai' kur meilė 
(liks; turtai verti didžiausios meilės. Tiesa, turėjau tėvelio didelį pali 
Ikimą, bet turtų meilė tuo nepasitenkina. Griebiausi visokių priemo- 
| dų: leistinų, ir neleistinų, gerų ir blogų, kad tik daugiau sukraut turtų 
lEigėtai netik nė skatiko neduodavau, bet dar norėdavau iš jo atimti. 
ĮTaip besidarbuodamas, q darbavausi daugiau negu jėgos leido, prara
dau daug sveikatos. Galop susergu. Ta liga, galima skaityti, mano 
| gimimo diena. Laike ligos aš pradėjau skaityti dvasinio turinio kny

gas. Ką aš jose radau? Štai: “Jei nori būti tobulas, eik, parduok 
ką turi, ir duok beturčiams, ir turėsi turtą danguje paskui ateik ir sek 
mane” ir “Mylėsi Viešpatį savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo 
siela, ir visa savo mintimi.” Dabar tik supratau, iš kur meilė paeina 
ir kam ji skirta. Dievas įdiegė į mano širdį savo meilę, kad aš Jį kar
čiausiai mylėčiau. Kur prapuolė mano gyvenimo 35 metai? Kas 

i uos prarijo? “Netinkamai suprasta meilė,” skamba atsakymas." 0 
Dieve, leisk man bent vaalndėlę šioje žemėje pabūti, leisk man nuplau
ti praeito gyvenimo juodas dėmes, leisk man mylėti Tave.

Pakilęs iš ligos, visą turtą išdalijau vargšams, o aš pats... tapai: 
[vargšu, kad Dievą galėčiau geriau pagarbinti. Dabar atradau tikrąjį 
{laimės šaltinį, kuriam atiduodu visą savo meilę. Neįstengs daugiau nė 
{jokia meilė nuo Jo atitraukti. Radau savo meilės patenkinimą, todėl 
{dabar jau nebebijau nei nelaimės, nei vargo, nei skausmo, nei mirties 
»nes niekas negali tos meilės sutrukdyti. Žino mano gerasis Dievas 
ko man reikai. Jis visa man suteikia. Telieka tik JĮ mylėti ir garbin
ti. Būk pagarbinta Tyroji Meilė, kuri į kiekvieno širdį beri džiaugsmo 
kibirkštis. Visame pasaulyje nėra ir nebus žmogaus, kuris būtų už 
nane laimingesnis.”

Jeigu tu kur nors esi brangi dukrelė perskaityk ši aprašymą. Jei 
gu aš tau esu nereikalingas, ir nenori manęs daugiau, grįžk atgal prie 
savo 
Jis

Jau
įė, jog nusilpusiam anemiš
kam ligoniui geriausia gali
ma būtii padėti padidinusi 
jo kraujo kieki. Todėl da
ryta bandymai pripilti ligo- 
laiui stačiai į gyslas gyvuliu 
kraujo. Bet tokie bandymai 
teduodavo pageidaujamų re- grupių agliutinuojaųias. Va- 
zultatų, dažnai jie baigdavo- dinasi šitos grupės individai 
si mirtim. Dėl to juos mes-! gali priimti tiktai pirmos ir 
ta.
kraujas, bet rezultatai buvo 
nedaug kuo geresni. Paga
liau tik pereito šimtmečio 
pabaigoj amerikiečiai varto
dami visus aseptiškus atsar
gumus pasiekė gana gerti ] 
rezultatų su ž’monių kraujo1 
transfužija.

Transfuzijos metodas bu
žo vis tobulinamas ir did.

; karo metu ji jau plačiai bu-
1 vo vartojama nustojusių 

kraujo karių gyvybei gelbė
ti. Bet ir čia vis dėlto daž
nai dar pasitaikydavo po 
transfuzijos sunkūs susirgi
mai ir retkarčiais mirties 
atsitiikmai. Kadangi trans
fuzijos technika buvo jau 
pakankamai ištobulinta, tai 
gydytojai nepasisekimų 
priežasties pradėjo ieškoti 
pačiame kraujuje ir čia su
kastos kraujo grupės.

Kaip žinia kraujas suside
da iš skystimo (serum) ir 
plaukiojančių jame raudonų 
ir baltų rituliukų, narvelių.

Bandyta imti žmonių: ketvirtos grupes kratų ą.
Trečiosios grupės kraujas 

agliutinuoja pirmos ir ant
ros grupės, o yra pats agliu- 
tinuojamas tik antros ir ket- 
'ketvirtos grupės kraują.

Trečiosios grupės kraujas 
įagliutinuoja pirmos ir ant- 
i r-os grupės, o yra pats agliu- 
•tinuojamas tik antros ir ket
virtos. Vadinasi, šitos gru
pės kraujo savininkai gali 
priimti trečios ir ketvirtos 
grupės kraują.

Ketvirtosios grupės krau
jas agliutinuoja visų kitų 
grupių kraują, o jos kraujas 
nėra agliutinuojamas jokios 
kitos grupes. Taigi šitos 
grupės individai yra geriau- 
si kraujo davėjai, nes jie ga
li duoti kraują visiems žmo
nėms. Bet jie yra blogiausi 
ėmėjai, nes jie gali imti tik 
savosios grupės kraują.

Norint nustatyti kokio 
nors žmogaus kraujo grupę,

BRANGUS JAUNIME,
Pereitą savaitę gavau šį laišką nuo vieno tėvo iš So. Boston, Mass. 

Matyti, kad tūlas žmogus begalo nuliūdęs. Galima suprasti, kad aša
ros piausto jo Širdį. Buvau manęs netalpiuti, bet dėlei jūsų gerovės ji 
talpinu žodis j žodį.
“Brangus Dėde Anufrai,

Prisiunčiu raštelį, kuri parašiau pilnas gailesio. Berašant, ma
niau, kad kiekvieną žodi rašau savo ašaromis. Auginau vieną savo 
mylimąją dukrelę. Tai buvo akis mano gyvenimo. Tai visas mano tur
tas, saldumas ir meilė. Visuomet buvo man gera, paklusni mergaitė..: 
tik keli mėnesiai, užbaigus aukštąją mokyklą, pradėjo dirbti. Susi
draugavo su blogomis mergaitėmis ir po biski pradėjo pulti žemyn. 
Rečiau lankėsi Į bažnyčią, prie Sakramentų. Mačiau, kad didis skir
tumas jos gyvenime pasidarė. Mačiau, kad jos širdyje gyvena blogu-, 
mai, pasaulio suklydimas, smaguriavimų pritraukimas... ir Dieve man 
dovanok, pritraukimas prie blogo.

Vieną vakarą, kuomet ji pasiliko namuose, prisiartinau prie jos 
ir tariau: “Brangi dukrele, pasakok man, kas tave taip permainė, kas 
išplėšė iš tavo akiu tavo meilumą iš tavo veidelio skaisčią šypseną.’,’ 
Aš kalbėjau kaųio mylintis tėvas Į ją. Bet ji kaip žemė tylėjo.

Sekanti rytą atsikėlęs radau ant stalo jaiškelį. Nusigandau. Ran
kos ir kojos-nutirpo. Drebančiomis rankomis atplėšiau laiškeli, ir štai 
kaip ta mano mylimoji dukrelė, dėl kurios ilgiausius metelius dirbau, 
rūpinausi, linkėdaams jai gero, atsimokėjo:

“Seni Tėve! Sudiev. Palieku tave. Nematau reikalo su tavim ii 
giaus būti. Ką gero tu man davei per visus laikus.

Sudiev. Man tavęs daugiau nereikia.
Tavo buvusioji duktė.”

Šaltiniai ašarų mano akyse išdžiūvo. Negaliu daugiau verkti. 
Taurę kartumų norėčiau išgerti, bet negaliu praryti. Vien tik norė
čiau su kitais tėvais pasidalinti savo gyveninio kryželiais. Žinau, kad 
ne aš vienas nešu tokį kryžių.

Vienų vienas, sėdėdamas prie stalo, pakėliau akis, ir pamačiau 
padėtą laikraštį “Varpelis.” Nenoromis verčiau lapus, lyg save ra
mindamas štai netikėtai akys sustojo ties žodžiais: “MANO MEILĖ.” 
Užsidegė mano širdis; nepasijūtan kaip pradėjau šaukti: “Brangi 
dukrele, viską dovanoju, grįžk atgal prie savo seno tėvelio. Paguosk 
jį. Viską atleidžiu.” Uždvką kalbėjau. Aidas mano nuliūdimo grįžo 
atgal: “MAN TAVĘS NEREIKIA, KĄ GERO TU MAN DAVEI?” 

Toliaus skaitau... Kam priklauso meilė? Jaučiu, kad mano šir
dyje yra meilės kibirkštis. Aš trokštu mylėti. Troškimas didelis, 
meilė veržiasi iš krūtinės—mylėti. Bet ką mylėti, kam tą meilę pritai
kinti? Deja, pervėlai sužinojau kam ji priklauso. Ilgai taikiau meilę, 
bet vis nusivyliau, klaidžiojau kreivais takeliais.

Šita grupė labai negausi ir 
dėl to šitos grupės žmonės 
yra blogi kraujo davėjai, nes 
Jie gali duoti tik savo gru-

1

ries individams.
Antrosios grupės kraujas 

, agliutinuoja (sukrekina) 
pirmos ir trečios grupės 
kraują ir pats yra tų pačių

“MŪŠI' VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vibri.i. apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vil.ndmi labiau susirūpinusias organizacijas.

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

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

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

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

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartų į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai if gausiai iliustruo
tas.

tas ir rases turi tik 2—5%. jų 
Gausingiausia yra ketvirį" 

toji grupė, nes jai priklaus^ 
34—45% pas įvairias rases. 
Kas dėl grupių antros~H” 
trečios, tai čia pasirodo di
deliu tautu bei rasiu skirtui 4. fe. v

mas. Pavyzdžiui vokiečių it 
anglų šiai grupei priklauso 
net 53%, o indiečių tik 19%ū 

Sekant prof. Laumonier J. V.
(“L. A.”) 3

Jei kraujas pabūna ore, | 
tai rituliukai susitraukia 1 
vienon vieton ir atsiskiria | 
nuo skystimo. Pasidaro tar- 1 
si kraujo pluta, kuri plau- | 
kioja rausvame skystime, se- | 
rūme. Sakoma kraujas su- | 
krenka. Taigi pasirodo, jog | 
įai kurių žmonių kraujas’! 
patekęs į tam tikro žmogaus I 
serumą tuojau sukrenka. 
nediciniškai sakoma “airi". ; 
inuojasi.” Vadinas:, ta i r ; 
ikrų žmonių kraujo rituliu-' '• 

kai negali gyventi serume. Z 
itų žmonių. Tuo būdu krau- | 

jas suskirstytas į kelias gru- | 
peš.- Reikia dar pažymėti. | 
kad transfuzijoj sprendžia- | 
mos reikšmės turi ne davėjo, g 
bet ėmėjo kraujas. 8

Pirmos grupės kraujas ga- ] 
i priimti visų kitų grupių ! 
kraują, bet pats gali būti j 
klodamas tik savo grupei. !

Y
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"DARBININKAS”

South Boston, Mass.

Sovietizmas ir Vatikanas

Žodžiu,
t:

'j

karčiai paihanė Pil-

fcx-

lieka kapitalisto išnaudoji mui.

« . . \ 
t

reikia

jį’F-
Bk

veikimą. Jie suima katali-

♦

» *Ir štai vieną kartą kvailučio žmona šaukia savo dukrytę ir sako jai:— Gana tau dinderiuoti! Nunešk senutei

lautų sau lygių teisių, per 
tai ir Lietuvoje žmonių švie
timas buvo varomas vėžid^ 
žingsniais.
. Žinant mūsų praeitį, ne- . 
įstabu,-kad pas mūs taip rtia- ,

dier sudaryti naują kabinę- Jj^tai daug tikisi. Jie labiau- tą. Jaru pasisekė į savo tvė= gįa norį gauf į užsienių reika- riamą ją Į valdžią gauti ex- -
PRENUMERATOS KAINA: ' 

vmcrtko je niettmis • $A50
Užsieny metams.................................. $5.50
Viena kart savaitėje metama... .$2.50 
Užsieny viena kart savaitėje met. $8.00

,nu važiavimas, bus visai saugus.Bet kas bus su automobiliais. Ikišiolei niekas neturi aiškios nuomonės, kaip būtų

* khd darbininkai yra ųiekas
* daugiau kaip triukšmadariai 
► it maištininkai.į:, S Kaltinamuosius tardant, iš 
į” Vieno kaltinamojo paaiške- kad laike riaušių streiko į Vadai—komunistai buvę pa- I slslėpę viename ofise, jų u- 
■į rtijos namfe, ir klausėsi kaip 
y* žVimbia kulkos ant gatvių.! tau ir vadai. Išvedė dar- 
; biriukus į kruviną , kotą, o 
f patys pasislėpę trina delnus, 

nukentėjusių darbinin- 
vardu galės iŠ visuome

nės pasipinigauti.
i, .r *•' y.-

Kiekvieno susipratusio darbininko yra šventa pareiga platinti dorą, katalikišką spaudą, kad per ją visi darbininkai galėtų pažinti savd išnaudotojus.
.1Gastonijos bylai dar kartą primena darbininkams, kad komunistai ir kapitalistai'serą aiškūs darbininkų priešai. Jų turime saugotis ir jų. saldJiežuvaviTnarps netikėti. - . \-

(TBSW0BOB)

k 5 > Publishėd every TUESDAY and FBIDAY

—-by------------
jdfcĖPH’8 LfTHUAinAN B. C. ASSOCIATIOKOr LABOS

jį iSpfcd-M aecond-class matter Sept. 12,1915 at thfc poat /rfficB at Boatoa, Btasa- 
aneter tbe Act of March 8, 18W <>•; J

ieeeptance for malling at spėriai rate of postage provlded for UJ SecUon 1108 

? ■ Act of Octobei 8. 1917. anthorfced oo July 12. 1918"
- •

• SUBSCRIPTION RATRS: 
^Jotaestic ye&rly «8A5O
roreign yearly...........................$5^0
OooMatlc once per week yearly.

: *irtičn <mce per week yearly....$3.00

v f-

West Broadvvay

Telephone South Boaton 0620

■" .............. ■

m seHHi N
Veiksnu.: >1
’J Kad tas grei&Su įlietų 

mes visi galime 1 prisidėt i. 
Milda yra mūšų dari)tis.

• • ? • • 
“ ' 'v— ' "•
..•r'-* '*

Aeroplinai ir J 
Automobiliai

i •

F1 r štreikerių su ginkluota poli- ėija susirėmimas. Riaušėse fe?-sužaistas policijos viršinm- p' .kas Aderholt ir greit nuo žaizdų jis mirė.Eįi,, ’ Areštuota 16 streiko vadųf. ir streikierių. Jie buvo kal- tiŽLmni pirmo laipsnio žmog- 
žūdystėje.

Įįįfcyv;, • - Prasidėjo tardymas, betI: vieno jiirymano buvo nu-1 priemonių streiką sugriauti,
įtrauktas.
a?’*' ■ -, Teisėjas Barnliill pirm ne- E; gū. pradėjo išnaujo tardymą paleido iš kalėjimo kaipo ne- įas kaltus 9 asmenis. Liko tik septyni kaltinamieji. Byla

l - "ig-y buvo atnaujinta, bet ir jiems 
Są kaltinimas pakeistas antro laipsnio žmogžudyste.Po ilgo tardymo kaltina-■ mieji pripažinti kaltais ir S; ” nubausti nuo 5 iki 20 metų Es zkalėj iman.Ar nuteistieji kalti, ar ne kilo jie buvo kaltinami, tai tik vienas Dievas žino, bet! už nuteistųjų įtraukimą į nelaimę yra kalti komunistai.Gastonijos streiką veda 

komunistų National Textile Workers unija; o komunis- ? ' tai be riaušių negali apseiti, • nes to reikalauja jų biznis." Kaip paprastai, komunis-• tų lyderiai pirmiausia sukir- šina darbininkus ir juos iš- ?ik^?tfeda į kovą su ginkluota po- ti* * lfeija. Na ir ką tas begink- 
lis darbininkėlis padalys prieš revolveriais, bombomis 
ii- kitokiais įrankiais apsi- r* ginklavusius policistus. To- 

B & nerimta kova tik suskaldo darbininkų jėgas. Kapitalis-

I vyno: gal setiukė prisipliumps ii;.galą gaus, o mes tada visus jos “bebekus”,įr mantą pasisavinsime. f • ’ ’ t.— Žinoma, aš eisiu — sako Raudona Kepuraitė. — Bet tiktai, kad kelionėje nepriseitų 
būti ilgiau aštuonių valandų darbo dienos. O 

įkas dėl senutės —tai jau mintis. ;

Jj| . .
GASTONIJOS BYLA

K? ■ ■ *   

- -Pereitą savaitę užsibaigė Susipratę darbininkai ži- « taip vadinama Gastonijos no, kad riaušėmis streiko ne- laimėsi, ir už tai tokių dar- komunistaistreikierių byla.
,A, 7 Tos bylos pradžia buvo bininkų tarpe^*2 tttžeho 7 d. Tą dieną i vyk.e ! neturi pasisekimo. Southie-

Atsistatydinus, premierui Briandui Prancijos Valdžia paįro. Ir laike kada svarbūs užsienių reikalai, kaip tai Hague sutartis, Young’o planas, Rheneland’o evakuacija ir kiti reikalauja skubaus aptarimo.Šalies prezidentas, Dou- mergue, pakvietė radikalų pirmininką Edouar’dą Dala-

v ' >"■ iBriandas. Bet tointj jis bus tiktai užsienių reikalų ministeris'. Minisie- ris pirmininkas, radikalų vadas Daladier’as.Kas mus stebina, tai tas, kad socialistai, kurie visuomet atsisakydavo dalyvauti valdžioje, ne iš jų susidarančioje, dabar nutarė susidėti su radikalais. Žinoma socia-
premierą Aristide Briandą. Briandas būsiąs užsieniu reikalą ministerių. Jo įėjimas, duoda vilties naujai valdžiai pasilaikyti. Kad sudaryti ir palaikyti valdžią tarp tiek į- vairių partijų reikia gabaus oolitikieriaus. Juo yra

lų ministeriją, finansus, darbo, ir viešų ddi-bų. »Daladier’as sąstatą naujos valdžios pažadėjo paskelbti už poros dienų.Kur radikalai nuves tą didelę valstiją? Kad jie ilgai neišsilaikys, aišku.
čiai darbininkai yra pasiskirstę: vieniems vadovauja Amerikos Darbo Federacijos imi j a, o kitiems komunistų unija. A. D. F. veda streiką kultūringai, be riaušių.

vReikia pažymėti, kad darbdaviai griebiasi žiauriausių ... .. . .. .. . . ...... .. . . i .
*Bet susipratę darbininkai, stipria vienybe, visas tas priemones lengvai atmuša ir dideliais šuoliais eina prie gerbūvio.L. D. S. organizacijos nariai turėtų padėti southie- čiams kovą laimėti. Pirmiausia turėtų perspėti visuomenę, kad neduotų aukų komunistams, nes jomis jie ne darbininkus šelpia, bet savo draugus ir savo spaudą.Komunistai yra tai kapitalistų įrankis streiką sulaužyti. Tik per komunistus kapitalistai prieina prie darbininkų ir suardo, jų vienybę. Komunistus galima prilyginti prie naminio vagies. Visi žinome, kad naminį vagį yra daug sunkiau pagauti, negu iš kitur atėjusį. Taip yra ir su komunistais. Pakol jie prisigerina prie darbininko kišenės jie dedasi* artimiausiais darbininkų broliais. Mažiau susipratęs darbininkas dažnai patiki komunistų gražioms teorijoms ir pats, liuosa valia, atidaro savo širdį ir kišenę.Priėję prie darbininko širdies ir kišenės jie jį moraliai

tai gauna rimtą a^ument^jiy materialiai apiplėšia ir Pa

Neretai pasirodo laikra- kurnu platina prieš-tikybinį ščiuose žinių, būk greitu laiku tarp Sovietų ir Vatika- kįj Dvasios vadus, uždaro no būsią padalyta sutartis. ”r kaip nekantriai laukiame platesnių žinių apie tokią sutarti. Laukiame ir nesu-
•saukiame, ir Dievas težino kada sulauksime. Kun. Edmundas Walsb, S. J., kuris labai gerai žino Rusijos padėtį štai ką nesenai pasakė :‘ ‘ Tegu .bus -aišku, kad V a- tikanas laikėsi ir laikysis savo principų ir nusistatymų. Iki Sovietų valdžia nepripažins Katalikų Bažnyčios pamatinių ir nepermainomų

Važiavimas aeroplanu, greitu laiku, bus toli saugesnis negu automobiliu. Net ir dabar gana saugu. Buvo pranešta, kad Anglijos komercijos aeroplanais į penkis metus padaryta 4,458,000 mylių: vežta 113,012’ pasa- žierių, d teturėta tik dvi nelaimės, nuo kurių 15 žmonių žuvo. Amerikoje, gal nelaimių ir mirčių skaičius didesi nis, bet palyginus aeroplanų skaičių su automobiliais, tai mažas, ir galima sakyti, jog aeroplanu važiavimas yra saugesnis.
O kas bus ateityje? Ateitis aiški. Inžinieriai žino, kas reikalinga, kad oru va- ; žiavimas būtų saugus. Trys instrumentai prašalins visas aeroplanų nelaimes. Tie instrumentai dabar yra tobulinami, t. y. 1) Radio spindulys kurs neduos lakūnui išklysti iš kelio ir pagelbės nusileisti kada jis ii' nematys žemės; 2) automatiškas aeroplano vairininkas, kurs laikys aeroplaną vienokiai;• ir 3 )altimetęris, kurs rodys ’ aukštumą-, ne nuo jūros pločio, kaip dabar, .bet nuo žemės, .taip, kad nebus 'jokio pavojaus sūsimušti į aukštą kalną. Kada tie instrumen-

juos kalėjimuose, kaip tai, vyskupą Sloskaną. jie dar labiau pradeda spausti katalikus. Katalikų Bažnyčia neieško ir nereikalauja jokių privilegijų nei aukštinimų, vien tiktai teisybės ir laisvės veikti dvasinėje srityje. ‘ Tą. ji gauna iš kitų civilizuotų tautų, to reikalai! ja’ir i§ Sovietų.’’Nėra abejonės, jog jėzuitas kunigas išreiškė, ne oficialiai, Vatikano nuomonę, tai bus ištobulinti, aeropla- ;eisių, jokios sutarties būti (Katalikų Bažnyčia kompro- negali. Sovietai nenustojo misų nedaro. Kada Sovietai □ersekioję katalikus. Jie iš-!pripažins Katalikų Bažny- eidžia naujus prieštikybi-jčios pamatines ir neperduo- nius įstatymus. Visu smar-ldamas teises, tada bus gali-

Tautos kultūringumas yra ^preftdžiainas iš to; kiek kurios tautos skaitoma laikraščių bei knygų. Niėkas K|- skaito kjudlūringa tą tautą, kurios nariai labai mažai arba visai neskaito laikraščių, žai £ra pbašiplatinūsi spaū-Lietuvą Rusijai pavergus, ir žinant rusų tautos kultūringumą; negalėjo būti nei kalbos apie kokį nors didesnį lietuvių sukultūrėjimą, nes I . _____Rusijos imperiją jiems buvo itin svarbu; kad nrtižikai nesUkultūrėtų ir neparėika- galima sumažinti nelaimes ant kelių. Jokis radio spindulys nesulaikys automobilisto nuo įvažiavimo į stulpą arba į sieną. Ir nejokis automatiškas išradimas nesulaikys jo, kada jis panorės pervažiuoti per geležinkelį pirmiau už traukinį.Automobiliu žmogus važiuos taip greitai kaip jis norės ir kada jis norės. Tiesa, yra įsakymai, jis juos žino, bet sprendžia, jog tai tiems, kurie blogai temoka važiuoti. Jis gi važiuoja greitai, neatsargiai ir pasekmės baisios. Tūkstančiai kasmet patampa automobilių aukomis. Valdžios išleidžia naujus į- isakymus, skaudžiai baudžia prasižengėlius, bet nelaimių škaičius vietoje mažėti, didėja- ' Ką padaryti ? Gal išdirbti automobilius kuriais negalima būtų greičiau pavažiuoti, kaip pagal įstatymus? Bet, koks tada bebus parankamas iš automobiliaųs? Kaip sutaikinti greitumą ir saugumą? Inžinieriai galvoja. Išgalvos, tik palaukime.
'f.

da. Nors įbes ir labai nepratę laikraščius ir taiygas skaityti; bet jei atsiranda norinčių lttikraš&ūs užlašinėti, jiems ne blogiausia se- ‘ biurokratams valdant kasi. *Norint plačiau paskleisti spaudą, reikalinga turėti a- gentai, kurie vaikščiotų ir 
j kalbintų užsisakyti laikraštį arba įsigytų, kokią knygelę. Labai sėkmingai tokį darbą sekėsi dirbti, tai Šv. Kazimiero Draugijos atstovui kun. P. Raščiukui. Jisai y- ra labaiiplačiai praplėtęs Šv. Kazimiero Dr-jos spausdi- nius Amerikoje, Kun. Raščiukui išvykus Romon mokytis, gi jo įpėdiniui a. a, kun. Pbvilaniui nelaimingai žuvus, keliata metų tokio keliaujančio agento Šv. Kazimiero Dr-ja suvis neturėjo.Kadangi spaudos platinimas nėra jau taip malonus darbas, taigi ir naujas kandidatas ne taip jau sekėsi surasti, bet ieškant visgi rastas ir kaip teko patirti neužilgo atvyks Amerikon gerb. kun. S. Stonis, kuris tęs toliau kun. P. Raščiuko pradėtąjį spaudos platinimo darbą.,,.. -t..--Mes džiaugiamės susilauksią Lietuvos katalikų šv. Kazimiero Draugijos atstovo, kuris platins Amerikos lietuvių taipe Lietuvos ir jos išeivijos tarpusavius draugiškumo ryšius.

Fed. Sekretorijaias

Naujoji Rusų PasakaVertė V. T.
\Motinos 1Jau tiek ir tiek metu, kaip jūs apgaudinėjate savo vaikus, pasakodamos jiems pasaką apie Raudoną Kepuraitę ir apie Pilkąjį Vilką.Laikas, pagaliau, atverti jums akis, pamatyti tikrąjį dalyku stovį, laikas pradėti kitaip žiūrėti į geraširdį Pilkąjį Vilkelį.Štai koks buvo dalykas:

Pasaka apie raudoną kepuraitę, apie bernioką iš 
užsienių ir apie pilkąjį vilką.Kartą gyveno tėvas; jis turėjo tris sūnus. Kokie buvo pirmieji du—mums nerūpi, tik jaunesnysis buvo kvailys.Apie jo protinius gabumds galima spręsti iš to, kad, gimus ir prakutus dukterei, jis jai padovanojo raudoną kepuraitę.Kodėl gi raudoną ?O gi todėl, kad kvailas, pamatęs raudoną, džiaugiasi.

Mirktelėjo viena antrai; nusikvatojo Raudona Kepuraitė ir, užsismaukus ant kaktos savo ivailą galvos papuošalą, nukobrino pas senutę.Teko eiti mišku. Eina sau, dainuoja internacionalą, raudonus gvazdikus skina. Ir štai iš po krūmų išlenda tūlas paslatingas berniokas ir sako:— Leisk Tamstai persistatvti: berniokas iš užsienių — Levukas Trockis. Ką čia Tamsta neši? O-o, matai, kokie čia puikūs dalykai! Duok še, aš juos beregint... Bet tu nebliauk— aš juk ir tave pavaišinsiu — gausi porą bumelių. - -— O ką gi aš senutei pasakysiu?— Sakyk — Pilkasis nišų Vilkas prarijo. Krauk, kaip ant mirusiojo.Svyruodama atėjo Raudona Kepuraitė pas senutę. Senutė, pripuolusi prie jos, klausia:— Ar atnešei ?— Kur atnešusi... Išsižiok plačiau! # 0 klausk, ar tas plėšikas Pilkasis Vilkas praleidžia — viską prarijo!Apsilaižė tiktai vargšė senukė.O tuo tarpu, kaip yra žinoma, gyveno pas senutę Pilkasis Ožiukas. UŽsinianČ ožitikas po mišką pasivaikštinėti. ' y— Leisk tu tą buržujų, — pataria ttaudona Kepuraite: — teeina sau į mišką. Gana jam, Kaip sa- koma: visi į frontą. , ,Išfeidd senutė Pilkit Ožiuką Rauduos Kepuraitės palydimą, o. šiąį tįk, to, ir reikėjo. VOS jie įėjo į krūmus, o iš krūmų vėl išlenda mūsų senaB pažįstamas Levukas iŠ užsienių..
— Na ką gi, “tavoriščiaų,” nr nesuvartotu- 

mem ir ožiuką?
tolržiL ■ '.•„v » A ‘

.Is K

— O ką aš senutei pasakysiu ?Mirktelėjo berniokas, nusijuokė.— O kuriam galui Pilkasis Vilkas ? Krauk jam viską — ištrauks. Tarp kito ko, berods ir pati senukė ne spaiglys? Turi ką nors?— Žinoma, pakračius, atsiras. Tik jei šlapia byla, tai aš nedalyvauju... kad be užmušimo. ’— O kam gi Pilkasis Vilkas? Nuversime viską tam gyvuliui. Eime!Nuėjo ir “prisegė” senutę.Ir apsigyveno senutės nameliuose, linksma jiems. Berniukas per dienų dienas senukės lovoje rąžosi, o Raudonoji Kepuraitė šeimininkauja, darinėja skrynias. >
K * J ’

. * *Tuo metu pasklido po mišką negeri gandai: teršė jie Pilkojo Vilkelio garbę ir gerą vardą. Sakė—ne tik jis atimąs iš žmonių maistą ir produktus; nė tik paplovęs ftlkąjį Oželį, bet ir pačiai senuteį padaręs galąĮsižeidė Pilkasis. Eisiu, mano, pats asmeniškai pas sėnutę, išaiškinsiu dalyką vietoje.'Atėjo-te-fe-lb! Ant stalo tuščias puskvor- tis, ant sienos ožiuko kailis, o Raudona Kepuraitė jail sėhutės pašvaistais pasipuošusi.
— Gudriai apdirbo, 

kasis Vilkas.Prisiartino prie Trockio, pritūpė ant lovos krašto ir klausia: .— Kodėl tavo liežuvis toks ilgas t— Kad mitinguose rėkauti.
— Rddėl UVb lobi stambi ? >— Prašau neužganlioti tautybės.— Kodėl tavo tbkios didelės rankutės?■ — Kad būtų seifus geriau atidarinėti! Juk 

žinai mūsų lozungų: piešk priplėštąjį!
t

sviesto puodžiuką, ragaišio bdndelę ir puskvortį sabotažnikui, dinderiuoti po namus.



Pastarųjų metu begv rado
si ištisa eile ypatingai ankš
tai Susijusių su katalikų gy
venimu klausimų, kuriems 
apsvarstyti ir išspręsti buvo 
labai reikalinga ’ K. V. C. 
konferencija. Į K. V. C. 
konferenciją suvažiavo įvai
rių luomų ir įvairių verslų 
katalikų atstovai.

Gražus buvo vasaros vakaras 
parėję iš lauko, vakarieniavo

Bendras nusiskundimas 

iš visų rajonų buvo, tai kad 
atsiranda kai kur apskričių 
viršininkų arba atskirų poli
cijos valdininkų, kurie truk
do neduodant susirinkimams 
leidimu arba varžant veikti.

Paheveiio rajono
vardu praneša kun. Butvilą. 
Rajone yra 95 skyriai. Su
šaukta 2 rajono suvažiavi
mai. 1928 m. Panevėžy įvy
ko I jaunimo eucharistinis 
kongresas. Rajono vedėjas 
aplankė 32 vietas. 9 vietose 
Irako apylinkių suvažiavi-• • • * mai. Laikraščiams ir kny
goms platinti Įsteigta kios
kai (būdelės) šiose vietose: 
Biržuose, Pabiržėj, Duseto
se, Užpaliuose ir baigiama 
steigti Pakruojuj.

Teisių rajono
vardu praneša kun. Budrai
tis. Rajone yra 80 skyrių. 
Telšiuose veikia vyskupo 
Valančiaus vardo liaudies u- 
niversitetas.

Barzdai, Griškabūdis, Bago- 
toji, Slavintai ir kit. Kata
likiškai spaudai platinti yra 
kioskai arba sandėliukai šio
se viętose: A. Panemunėj, 
Pajevony, Gražiškiuos ii- ki
tur. Su pamokslais ir pa
skaitomis aplankyta 66 vie- 
toT.*'- J. E. vyskupas Reinys 
6 vietose vedė rekolekcijas 
ir rajono pirmininkas 3 vie
tose.

Ant. Novaraistis

Po Šakotu Elksniu

Vilkaviškio rajono 

vardu praneša kąn. Stepo
naitis. Yra 87 skyriai. Trūks
ta tik 2 parapijose (Santai
koj ir Tabariškėse), kurios 
naujai Įkurtęs. Rajone stip
riai veikia pavasarininkai, 
kat. moterų draugija ir kiek 
silpniau Blaivybės draugija. 
“Mūsų Laikraščio” ir ben
drai katalikiškos spaudos 
platinimu ir skaitymu ypač 
pasižymėjo šios parapijos: 
Seirijai, Siūfdutai, Veisėjai,

prie didžios pu
šies ir pradėjo sunkiai dejuoti. Gal senas elge
ta, nakvynėn nepriimtas, ten dejavo .' Gal iš
vytas našlaitis iš namų ? Oi, ne! Ten buvo dar 
nelaimingesnis žmogus. -Jo ašaros stambiais la
šais krito per veidus. Ten buvo mūsų bernelis. 
Jo širdį skaudi žinia suspaudė. Jis verkė Ma
rytės, kuri išvažiavus, kitą pamylėjus, už ano 
ištekėjo. Atėjo mylimam miškeliu susiramin
ti, pasiskųsti jam, nusipasakot savo skaudų li
kimą. *

— Kodėl tavo kojytės tokios didelės?
— Kvailas klausimas! O kaip gi aš, kai pri- 

siplėšiu, į Šveicariją pabėgsiu! ?
— Na jau, n-e-e, brol, — suriko Vilkas ir 

akymirksny — am! — ir prarijo bernioką iš už
sieniu, nuplėšė nagais Raudonai Kepuraitei nuo 
galvos kvailą papuošalą ir, lyaidrai, Pilkasis Vil
kelis tokią tvarką nustatė, kad vėl pasidarė miš
ke ramu ir gera.

M Bet, reikia pasakyti, kad i senosios pasakos 
pabaigą" įsimaišė kažin koks medžiotojas.

Naujojoj gi pasakoj—po šimtą pypkių me
džiotoją.

Daug čia tokių medžiotojų atsiras pasakai 
baigiantis.. .

tsiRĮ . {
LIETUVA
PER HAMBURGĄ*.

Ant triuši] populiarių laiVQ 
Nepalyginamas SvaHUBt* lt 
iMUamavimna visose ktanso

Savaitiniai išplaukimai 

—$203-n 
Iš New Yotko 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksų) 3-čia kfaft.

i> : n tTTT egri
▼Ardu praneša kun.
Jos. Įrtajone yra įsisteigę 40 
ękyrių, kas sudaro didesnę 
pusę parapijų * skaičiaus. 
Pastaraisiais metais įsteigta 
vienas skyrius Alytuj (Vil
niaus.pĮi^ėj) ir 2 skyriai — 
Beižonių ir Paparčių — už
daryti. Rajonas daugiausia 
rėmė ir padėjo pavasarinin
kams ir kat. moterų draugi
jai veikti.

Kauno rajono
vardu praneša Dr. P. Kar
velis. Rajone yra įsisteigę 
93 skyriai, tačiau galimumų 
įsteigti yra 104. Rajono rei
kalų vedėjas kun. St. Telks- 
nvs kataliku veikimo reika- v *•
lais aplankė su pamokslais, 
paskaitomis ir platindamas 
knygeles 58 vietas. Didelis 
dėmesys kreipta į “Mūsų 
Laikraščio” platinimą. Iš
platinusiems ne mažiau, kaip 
50 egz., numatyta dovana — 
bronzinis Lietuvos bažnyti
nės provincijos medalis (25 
litų vertės). Katalikiškų 
laikraščių skaitymu ir plati
nimu pasižymėjo šios para
pijos : Deltuva, Gruzdžiai, 
Josvainiai, Kovarskas, Kur
kliai, Vilkija, Veliuona, A- 
riogala, Šiluva^ Stakiai, Sur
viliškis, Ukmergė, Žagarė ir 
kit. Platinimo ir skaitymo 
rekordą Kauno rajone pa
ėmė Deltuva, kur katalikiš
ką laikrašti^'skaito; kas 7 
žmogus. Deltuvoj katalikiš
kų laikraščių platinimu pa
sižymėjo vietos klebonas 
kun. Jonas Šurna, pora Ka
lėdų metu atostogaujančių 
studentų — klierikų ir vie
nas veiklus kaimo mokyto
jas.

Diskusijose

dėl vyriausios valdybos vei
kimo kalba p. LadygienS. 
kun. Šalčius, kun. Bumša, 
kun. Gilys, pro f. Dovydaitis, 
kun. Žilinskas ir kiti. Dau
guma kalbėtojų iškelia Vvr. 
Valdybos veikimo trūkusius, 
ragindami gyviau atsiliepti 
Į katalikų gyveninio reikalus 
ir stropiai ginti katalikų 
teises.

T tuos priekaištus atsako 
vvr. valdybos vardu kan. 
prof. Kuraitis.

PintguR pcrsiunčinm greitai 
*ea»omln rotomis. J

Dėl sugrjtinio leidimų tr kit* j 
Informacijų klauskit pm* «WtM | 
agentus arba pu

Hmlmrg-Anericu lia* 
209 Tremont St., Bootoh,

J. E. vysk. Paltaroko pa-- 
skaito< mintis konferencija 
priėmė katalikų veikimo pa
grindu ir todėl ateity pas-i 
stengsime su tomis mintimis 
skaitytojus supažindinti pla
čiau.

Kun. Malakausko paskaita

Kun. prof. Malakauskas 
skaitė paskaitą “Katalikų 
mokykla.” J is nurodė, kad 
mokykla bus l.atalil.-iška lik 
tada, kai:

1) Katalikų tikyba Įsaky
ta dėstyti ir klausyti. 2) pa
sauliniai mokslai dėstomi su- 
tinkamai su katalikybes 
mokslu, 3) joje vykdomas 
katalikiškas auklėjimas. 4) 
mokytojai tikri, geri ir 
praktikuoją kataikai, 5) mo
kiniai irgi tikri, praktikuo
ją katalikai ir 6) Bažnyčia 
prižiūri ir kontroliuoja mo-

- J. E. vyskupo Paltaroko - 
paskaita , ..

J. E. vysk. Paltarokas 
skaitė labai svarbią ir įdo
mią paskaitą “K. V. C. ir 
svarbiausi jo uždaviniai Lie-, 
tuvoj,” kurioj J. E. vysku
pas nurod&, kad šiandien ka
talikai - yra puolami labai 
gudriai apgalvotais ir naujo
viškais būdais. Katalikai v- 
ra tik pratę gintis. Bet gy
nimosi būdas stumia katali
kus prie ištižimd, prie nepa
sitikėjimo savimi, prie pam- 
ližavimo kūrybinių jėgų. 
Reikia pradėti vartoti tik
rai kuriamąjį būdą, nes jis 
priduoda veiklumo, drąsos ii- 
ugdo aukštesnę krikščiony
bės civilizaciją. Katalikų 
veikimo pradžia glūdi jau 
pirmuose krikščionybės am
žiuose. Katalikų veikimas 
yra religinis ir visuomeni
nis. Katalikų veikimo užda
viniai yra Įgyvendinti visur 
krikščion vbės dvasi a.
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klanšėsi -DVašios vadėtų iš
tarmės. Pas mus katalikai 
yra išnaudojami ir jų teisės 
dažnai mindomos.

Katalikai laiko labai svar
biu dalyku mokyklų ir mo
kytojų klausimą. Nes koks 
mokytojas, tai tokia ir tau
ta. Katalikų vaikams moky
ti ir auklėti bedieviškos kny
gos ir bedieviai mokytojai 
netinka. Gavus vyskupų pri
tarimą ir paramą išleistas 
“Mūsų Laikraštis.” Išleis
ta 7 knygelės ir dar 2 ruo
šiamos spausdinti. Rašyta 
vidaus, reikalų ministerijai 
skundai dek trukdymų veik
ti kat. organizacijoms.

Kun. Sabaliausko pranešimas.

Vyr. valdybos iždininkas 
kun. Sabaliauskas praneša 
apie K; V. C. kasos ir “Mū
sų Laikraščio” piniginę būk-; 
lę, - K..V. C. vyriausioji Val
dyba turėjo pajamų apie 40,- 
000 litų.

“Mūsų Laikraštis” išsi
vers pats savo pinigais.

Rajoną vaidybų pranešimai.

K. V. /C. rajonai yra nu
daryti pagal vyskupijų ri
bas.

— Nenuliūsk Maryte! Negraudink savo šir
delės. Kas bus toks beširdis, kui*s užstos kelią 
mudviejų netolimai laimei. Kad ir užętotų, man 
užtektų jėgų j prasiskinti. Neilgai ir laukti ber 
reikės, nes dienos bėga. Kodėl j^Iaryte tu nuliū
dus, gal jau užmiršai mane ? Gal jau apie kitą 
užsisvajojai ? Neliūdihk ir manęs, ištark nors 
vieną žodelį. — Ir nušvito Marytės veidelis ir, lyg 
iš svajonių liūdnų pabudus, emė-berti tneilius žo
delius. Mėnulis alkvietė jų Jirisiglaiidusiuą vei
delius. Jaunam bernaičiui buvo linksmiausia. 
Jo širdis plakė kas kart vis smarkiau ir smar
kiau. Pagaliau neištverė: apkabino ją.ir pabu
čiavo. Yra kaip tik didžiausia laimės valanda. 
Jo širdelė tartum sprogo ir jis pabudo iš sapno. 
1 r gailėjos jisai, kad tai tebuvo tik sapnas. $luos-
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KuišiaAdiėiU vyties pasagos žvanga, 
Trispalvės vėliavos puruoja — 
Seniau žandarai nagaikas pynė 
Ir “Bože Caria chraųi” giedojo.
Kai tavo teras baudžiavoj ėjo, 
Tai motiną žandarai sekė...
Taip! Jie bijojo,
Kad Lietuvoj negimti! laisvės sūnūs.
Bet mes gimę vergės įacioj 
Išėjom laisvės pasitikti... 
Ir .nūn, o patina'brangioji, 
Mes norime laisvėje numirti.
Ach! Mūsų kūne dar teka vergo kraujas! 
Bet kas, — .širdy juk kaupiasi laisvė. 
Taip! Ačiū, motin, kad tu
Gihidei mus būti laisvais. “R į

Sveikinimai. ar tokiu būdu lietė katalikų
J. E. Kauno arkivysku- gyvenimą. Katalikų tikėji

mas metropolitas Skvireckas mo dalykuose vyr. valdyba 
konferencijos proga’ parašė 
šv. Tėvui laišką ir šv. Tėvas 
atsiuntė sveikinimo telegra
mą, siųsdamas apaštališką 
palaiminimą J. E. ark. met
ropolitui Skvireckui, konfe
rencijos dalyviams ir jų šei
moms. Žodžiu konferenciją 
sveikino Apaštalų Sosto 
Nuncijus J. E. arkivyskupas 
Bartoloni, J. E. Telšių vys
kupas Staugaitis, J. E. Pa
nevėžio vyskupas Paltaro
kas, J. E. vyskupas Reinys, 
Šv. Kazimiero d-jos vardu 
pr. Dambrauskas, Atėitiniiri 
kų Federacijos — prof. Do
vydaitis, moksleivių ateiti
ninkų sąjungos—stud. Lauč- 
ka ir kiti. Telegramomis ir 
laiškais sveikino J. E. arki- 
vyskupas Karevičius iš Ma- 
riampolės, J. E. Vilkaviškio 
vyskupas Karosas, J. ’ E. 
Kaišiadorių vyskujteis Kuk
ta, buvęs Resp. Prezidentas 
p. Al. Stulginskis iš Kretin
gos, kun. M. Krupavičius iš 
Prancūzijos. ‘ ‘ Pavasario” 
Sąjungos vardu p-lė O. La
banauskaitė ir kiti. Iš viso 
konferencija gavo 33 sveiki
nimus.

Neperseniai Maskvoje ai 
darytas naujas pasilintol 
nimo sodas. Be kitųžaų 
mų ten yra specialus 
mo skyrius. Tarp kitų ta 
kyklių yra statulos buvdj! 
caro šeimynos/ir kitų kui 
gaikščių. Pataikius į-viėfl 
tuojau pasirodo kitas. iTU 
žaidimus labai mėgsta, tiį 
jaunimas ir kasdien, “išša 
do” visus kunigaikš&j&J 
kunigaikščių ir caro yTa d 
net paties Trockio stdtul 
bet kažin kodėl f ją nelab 'i * mėgst a “ ša u dv ti,' ’ nes. 
stovi nei karto neperšaUtA

■Tuose žaidurnose dalvVaų 
ne tik paprastas jaunini 
liet ir patys vyriausieji k 
misarai. diplomatai ir ki 
aukštieji valdininkai.

Ti M • Ju

tesi jis šiltą prakaitą, kuris dar bėgo iš kaktos, lįžengė tamsi žmogysta, atsisėdo 
Jis buvo po egle, o netoliese jo stovėjo gyvulėliai. 
Vėl atsigulė, bet užmigti negalėjo, nors saldžiai 
vėl būtų norėjęs sapnuoti tą pat sapną. Ir mąs
tė dabar apie Marytę, kuri ištiktųjų jį mylėjo ir 
myli, kaip kad ir jis ją. — Gi ištikiųjų juodu bus 
laimingu, iies tie meteliai greit prabėgs, jų.laimė 
ateis, — galvojo taip piemenėlis, nes šie metai, 
jau paskutiniai jo ganymo metai. Norėjo jis jau 
džiaugtis, lyg būtų tos laimės siūlą nutvėręs, bet 
jo reidas neprasiblaivė, akys nenušvito. Gamta 
jam laimės nelinkėjo, jos debėsiai rausvi, jos 
šiurkštus nakties vejas. Bet štai nuslinko debe
siai, užtekėjo saulelė ir atėjo jam laikas ginti ban
delė po nakties namon. Gindamas švilpavo links
mai daineles, kurių aidai jam išrodė liūdnai. Tad 
turėjo nutilti ir taip parginti namon. Neilgai jis 
ganė, praėjo šie meteliai ir stojo jis dirbti lauko 
darbų. Suaugo, sutvirtėjo ir Marytę dar labiau 
pamylėjo dažnai gaudamas su ja pasikalbėti. 
Marytė jo irgi nevengė, jos veidelis nušvisdavo.
kai pamatydavo jį ateinant.

Dar prabėgo meteliai, per kuriuos daug kas 
pasikeitė, daug kas atsimainė. Mūsų bernelis 
buvo, nu lindęs, tie meteliai buvo liūdesio dienos. 
Jis nebematė jau Marytės, ji buvo toli išvažia
vus i vakaių šalĮ. Laukė jis nuo jos nors vieno 
laiškelio, nors vieno meilaus žodelio. Lankė, bet 
nesulaukė. O ji buvo pas savo motutę ir džiau
gėsi su kitu berneliu, šį jau buvo paffiiršus. Pra
slinko dar meteliai, bernelis jau buvo vyras už
augęs. Jo veidas buvo išbalęs. Laiškelio jokio 
negavo iš niekur meilaus. . ■ <,
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Užtekėjo mėnulis, žvaigždelės šviesiau su- 11 
mirgėjo. Tada papūtė švelnus vėjelis iš vaka- k<l 
ni, jo glostoma gildė sušlamėjo, sušlamėjo ir P; 
pušies šakos, tartum ramindamos bernelį, tar- re 
tum pasakodamos savo vargus. Tr susiramino P: 
bernelis, vakarys jam atnešė naują viltį. Paki
lo jis nuo žemės, ir išėjo iš miško tvirtu žingsniu. 
Jis nuo šiol pamylėjo kitą, kur kas brangesnę, 
daugelio karžygių numylėtą brangią Lietuvos p 
žemelę. Nuo šiol jo raidas spindėjo skaisčia la 
šviesa, jo balsas buvo malonus. Jis dirbo labui ei 
visų. Praėjo dar meteliai. Gražus buvo vasa- k 
ros lytas. Raudona saulutė apšvietė laukus ir 
miškus. Ten po šakotu elksniu jos spinduliai 
apšvietė veidą žmogaus, kurs gulėjo nekrutėda- * 
mas. Jo akys buvo užmerktos, plaukai susitar- 
šę, liet veidas nušvitęs ne šio gyveninio šviesa. M 
Gal šis sapnavo saldžius sapnus ' Gal lengvai ” 
miegojo? Taip jis miegojo. 1x4 miegojo amžinu 
miegu. Jo krūtinėj buvo žaizda, žaizda baisi, 
kazoko padaryta. Kovojo jis norėdamas išva- 
ųijoti iš vergijos; Jis kovoju už laisvę
savųjų ir žuvo. Jo veidą apšvietė raudoni sau
lės spinduliai. Garbe jam—karžygiui I Lai
šviečia ir laimės spinduliai |X‘r amžius šiam 
didvyriui, kurs drąsini žnvo už tėvynę ir savus!} I



bas.
■Giiynrn.um.

SI
(

>•

X

lės Ū
i • r

Kaimų skirstymas į 
vienkiemius.
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mai jau nebuvo. \

1930 nį. nusausinti n
Į. .•

|S

.ūkio ministeris p.|kų, ypač gyvenantieji dar 
kaimuose, neturi teisėtu nuo
savybės dokumentu. Dėl to *
jie turi didelę būdą, kada no
ri gauti ne vekselinio kredi
to. bet ilgalaikio. Dėl to teis
mai turi daug bylų. Todėl 
tam, dalykui sutvarkyti 
mūs ūkio ministenjfl jgięūy 
laiku mano įnešti atitinkamą 
įstatymo projektą min. kabi
netan.

Y pore ko klausimą rudenį 
ar žiemą svarstys teisingumo 
ministerija ir valstybės tary
ba.

Smulkaus kredito bankeliai bei 
draugijos bus baigiamos 

vienyti

Dar 1927 m. žemės ūkio 
ministerijos pradėtas smul
kaus kredito bankelių vieni
jimas ir tvarkymu ta kryp
timi, kad už paskolas būtų 
maži nuošimčiai, kad būtų 
geriau apsaugojami indėliai, 
tuo reikalu buvo įvesta 
griežtesnė kontrolė ir dėl pa
didinimo joms lėšų ir dėl kai 
kurių kitu sumetimų buvo 
visose vietose, kur veikė du 
bankeliai, jie vienijami arba 
vienas naikinamas. Tas dar
bas nuo šio rudens vėl mano
ma pagilinti ir tikimasi, kad 
netrukus tikslas bus šioj sri
ty pasiektas.

Bus dar pertvarkomi žemės ūkio 
rūmai.

Žemės ūkio rūmai šian
dien atlieka žemės ūkio sri
ty didelį vajdmenį. 'Pačiau 
jų dąr sėkmingesnei plėto- 
ter~randasi vis dar kliūčių. 
Nėra pakankamai pastoviai’ 
numatyta jų piniginė būklė. 
Dar nėra įteisintos (istaiy- 
<nu pravestos) žemės ūkip 
tarybos apskrityse. Visam 
tani dalykui sutvarkyti že
mės ūkio ministerij 
;miri metai kaip

I

ja rugsėjo 27 d. priėmė 
ų atstovus ir padarė 

svarbiais žemės 
imais.

6 m. gruodžio 17 d. per- į .1 Upaiititoji valstybės 
b. linija—pradėjo p. 
is, — ministerių ka- 
Įpersitvarkius, bus 

■ nuosekliau ir sparčiau

Ypatingas domėsis bus 
mas į žemės ūkį ir, 
ai, į ūkio reikalų 

Tad žemės ūkio 
ijai ir artimai su ja 

oms įstaigoms bei 
racijoms (žemės ūkio 

flasę .žemės bankui, že- 
Ūkio kooperatyvams ii 

) teks labai daug dirbti. 
I praėjusius 3 metus žy- 

išplėsta laukų nusausi- 
- darbai, žemės banko 

, žemės ūkio spauda 
lai, knygos ir kit.). 

tvarkyta kitaip pieninės, 
ūkio rūmai, pagreitin- 

(kainių skirstymasis į vien
us, pradėta didelis per- 
ymas miškų ūkio.
i kuriose srityse buvo 
itrukdvmų. Dar 1927— 

v- T * *

m. buvo pradėta ruoštis 
‘ ilgamečio žemės ūkio 

yedito (paskolų) įgyvendi- 
Tačiau dėl kai kurių 

riežasČių Šis reikalas buvo 
is atidėliojamas, šiandien, 

ičrods, tų kliūčių jau nesą V'Y*
žemės ūkio ministerija dar 

I spalių mėn. įneš ati
ma istatvma i nūn. ka- ™ *■ ♦ ■*" * *xs i

ta.- Gal būt jau žiemą
... */-*•-

iimahus išduoti tokias pa
ts.. Tuo bus palengvin- 

visų; padėtis, o ypač šiau- 
Lietuvos ūkininkų, ku- 

buvo nukentėję nuo ne-

vze-

aliukams vandens lygmės 
jiormąVinui. prie mal&ąu.

“ ’ ’ nanonį
50.000 hektūTų aplotas. m", 
nusausinimo darbams baigti 
ministerių kabineto nutari
mu iš rugsėjo 26 d. papildo
mai dar paskirta 5Q0,000 li
tu.

*■

_ ------- --- -apskriem žemės-, ūkio tary yo^ 
* jk i
LtlV- -

Iže;
kio rūmus. Šis'fstafymas 
netrukus manoma ir išleisti.

ifcgipo Litus kništufi labai džįlg- IŠr 
veža Vokietija ir Lenkijai'

, geriausius. ĮVgiy#.

KOLONIJOSE
t

r. \
1930 m. kaunu manoma 

išskirstyti į vienkiemius viso 
150,000 hektarų kaimą že
miu ploto. Tokiu greitumu 
vedant šį darbą galima bus 
užbaigti 1936 arba 1937 me
tais. Tam tikslui bus pą-

jjįh jTnuAia.''n'-‘Įyr jnn- Ijir.iin"jju 
' GLASGOW, ŠKOTIJA 
Mūsų kolonuos beturiu jauni

mas pastaruoju laiku ištikrųjų 
markiai pkądėjo,yeikti — bruzdė
ti. Neseniai susitvėrė vien iš glas- 
goįviečių lietuvių vaikinų ir futbo
lo kamandos skyrius, pasivadinęs
4

atveža ir parduoda po 17 Ji-, 
tų už centnęrį.

Todėl kad rugių kainos 
perdaug pas mus nenukris
tų, reikės imtis taAi tikrų 
priemonių, kurios bus jgana 
sunku įgyvendinti, pareika
laus daugiau žmonių,
kurie turės pasidarbuoti per 
žemės ūkįo koperatvvus. A- 
pie-eksporto reikalus dar p. 
ministeris pasižadėjo dau
giau žinių suteikti kitą kar- 

< ^M. L/’

AMERIKOS LIETUVIAIRENGIAS! KARTU SU ŠEN A 
TĖVYNE ŠVIST DIDŽIOJO VYTAUTO JUBILIEJp

Eksporto reikalai.
Javu išvežimo ir, apskri

tai, eksporto klausimas yra 
labai" šiemet nuims svarbus. 
Yra' pintieji pq kpro toki 
geri metai su tokiu geru der
liumi, kaip šiemet s Net dąr- 
žovra derlius yra geras. Bul
vių manoma, kad bus irgi 
neblogas. Tačiau pasauline 
rinka yra labai nepalanki.
Londone kviečių' T centnerio | tą.

ruošta daugiau matininkų, 
uaukų nusausinimas-bus at- 
iekams kiek galint greičiau, 
<ad ūkininkai galėtų pereiti 
į naujovišką ūkininkavimą 
ir kad tiems ūkininkam^, ku
rie pradeda sodus užvesti, ne
būtu nustoliu.
Nusikaltimų laukuose įstatymas ir 

kiti įstatymai.

Dar šį rudenį manoma pra
vesti kelis kiek mažesnės 
reikšmės įstatymus, kaip trą
šu kontroles istatvma, erzi- 
lų naudojimo įstatymą (jis 
bus sudarytas Vokietijos pa
vyzdžiu), nusikaltimų lau
kuose įstatymą ir kit. Nusi
kaltimų laukuose įstatymas 
palies tokius dalykus, kaip 
sanvališką ganymą sveti
muose laukuose ir pievose, 
sauvališką važinėjimą per 
svetimą žemę ir laukus, so
du ir daržu naikinimą ir kit.

* 4. &

Iš visų vardų labiausia brangių 
lietuviams, gyvenantiems tėvynėje 
ar svetur, neabejotinai garsusis 
Didysis Vytautas užima pirmą vie
tą.

Jau sueina penki šimtai metų 
(1930 m.j, kaip šis didis Vadas ap
leido pasaulį, taigi pažymėjimui jo 
nuopelnų padarytų jo krašto gero
vei ir kaip vieno iš krikščionvstės 
pionierių, Amerikos lietuviai jun
giasi kartu su senos tėvynės lietu
viais tinkamai paminėt Didžiojo 
Kunigaikščio atmintį.

Baltiko Amerikos "Linija visuo
met pirmoji ištiesia savo rankų į- 
vykiuose, kur tik lietuviai intere
suoti, jau daro specialius pasiruo
šimus pergabenti didelį skaių A- 
merikos Jungtinių1 Valstybių ir 
Kanados lietuvių į seną tėvynę, 
kur, natūraliai, Vytauto paminė- 
jimasturės pilną išraišką. Kad kuo 
geriausia nušviest Amerikos lietu
viams 1930 metų įvykių svarbą, 

L
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Baltiko Amerikos Linija ruošia i- 
liustruotą brošiūrėlę, kurioje bus 
trumpai sužymėta istorinė data ap
imant Vytauto paminėjimą ir pa
aiškinimai. kaip norintys sekančią 
vasarą atlankyt gimtinį kraštą ga
li tą atsiekt didžiausim komaforte.

Ši bręšiurėlė bus įdomi ne vien 
tik ekskursantams vykstantiems 
Klaipėdon, bet ir visi keleiviai, 
vykstantys savo iniciatvva, čia ras 
svarbių informacijų.

Didžiojo Vytauto jubiliejinių 
brošiūrėlių bus išspausdinta apie 
50,000 kopijų, kurios bus išdalina
mos veltui per Baltiko Amerikos 
Linijos agentus ir įvairias organi
zacijas esančias Amerikos Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje .

Norintiems įsigyt, patartina ne- 
sivėluot. nes .greitu laiku jų gali 
pritrūkti.

Dėl cirkuliarų kreipkitės išanks- 
to .prie bile agento n r laivų kompa
nijos. .

PITTSBURGH, PA.
Didelė Padėka.

Didžiai Gerbiamas Kun. M. J. 
Kazėnas, Klebonas Šv. Kazimiero 
parapijos, Pitsburgh, Pa., atjaus- 
damas Šv. Pranciškaus Lietuvių 
Vienuolyno reikalus, padarė triuk- 

‘Lithūa'nians Nomands” ir jau ta- šmingą rinkliavą vienuolyno nau- 
po priimti į Škotijos lygos futbo- 1 
o susivienijimą (Assoėiation).
- Futbool komandos skyriun įeina 
šie asmenys: V. Grakauskas, P. 
vurila, P. Juškevičius, J. Kimšai- 
tis, J. Liutkevičius, S. Šeinauskas, 
J. Lažauninkas, J. Alkevičius, Pr. 
Valaitis, J. Galeckas ir V. Tamu
levičius, viso 11 asmenų. Bet tai 
dar nėra pilna komanda. Dar 
trūksta 4 asmenų. Mat viso nori
ma turėti nemažiau kaip 15 vyrų.

šeštadienį, 5 spalių, mūsų jauno
ji lietuvių komanda turėjo pirmas 
rungtynes su Beeclnvood Thistle 
jau sena ir gerai prityrusia anglų 
Glasgoiv’o (Bridgeton dalies) ko
manda, (’lydevieiv parke.

Tiesa lietuviai ši kartą nelaimė
jo, nes anglai gavo 7 gulus, o lietu
viai —- 2. Bet mūsų jaunoji ko
manda vos apie porą repeticijų pa
dariusi, taip gerai ir intensingai 
žaidė, jog tik stebėtis reikia. Ne
veizint to, kad lietuviai visi dar 
gana jauni, nes vyriausias būtent 
V. Grakauskas teturi tik 22 m. am
žiaus, o anglai veik visi suaugę vy
rai — lietuviai-pirmi gavo_golą, ir 
iki pusiaulaikio išėjo lygiomis — 
po go’lą abeji.

Po pusiaulaiko anglai negalėda
mi lietuvius taip lengvai nugalėti, 
net bartis, ir pagaliau keiktis savo 
tarpe pradėjo, ir tik pastatę visas 
pastangas, pergalę laimėjo.

Šios pirmos lietuvių su anglais 
; rungtynes ar kitaip pasakius, pir

mas lietuvių viešas pasirodymas 
anglų sportininkų i arpe, padarė 
Tab'al gražaus kitataučiuose įspū
džio. Vakariniuose laikraščiuose 

. ir rezultatas buvo patalpintas. An
glai matydami lietuvius žaidėjus 
taip gražioje uniformoje — juodo
mis kelinėmis, baltais “tenis,” ant 
kurių krūtinės buvo prisiūta nedi
delė trispalvė Lietuvos vėliava, į- 
domaudavosi, klausinėjo 
uer “tymas?” o sužinoję 
lietuvių, nemaž gėrėjosi, 
gerą lietuvių žaidimą.

dai, spalių" 20 dieną’. Gerb. Kle- • 
bonas paprašė savo gerų parapijo- 
nų prisidėti su parama naujam ir 
neturtingam Vienuolynui. Gera
širdžiai žmoneliai suprasdami tos 
rinkliavos svarbą, visi gausiai au- . 
kavo ir sudėjo gražią sumą pinigų. 
Netiktai Gerb. Klebonas Kazėnas 
ragino savo žmonelius bet ir pats 
pasirodė dideliu čekiu tam tikslui, 
už ką visos sesutės yra labai dėkin
gos.

Netiktai Seserys yra dėkingos 
savo geradariams, bet tos jaunos 
mergaitės, kurias Seserys auklėja. 
Nes jų yra dvidešimts viena o dau
guma iš jų yra neturtingos arba 
našlaitės kurios negali mokėti nei 
už mokslą nei už buvimą. 0 visos 
yra vienodai ir gražiai aprengtos, 
pavalgydintos ir išauklėtos. Todėl- 
gi kaip daug tos nekaltos ir gry
nos širdies mergaitės bus dėkingos 
savo geradariams kurie padės savo 
gausiomis aukomis auklėti jas ku
rios yra pasišventusios dirbti Dic 
vo garbei ir žmonijos naudai.

Dar neužteks tos padėkos ką iš
reiškia grynos širdies Seserys ir 
mergaitės bet ir gailestingas Die
vas pasakys; “Ateik palaiminta 
dūšia, atsiimk, užmokestį nes ką 
padarei vienam iš tų mano mąžū-. 
tėlių, man padarei.’’ Gailestingi 
darbai nepaliks be-užmokesčio.

Tuo pačiu kartu Sesutės ir mer
gaitės taria didžiausią ačiū ir tiems 
geraširdžiams aukotojams kurie 
tiesiog siunčia savo gausias aukas 
Vienuolynan. Nes jau nemažai at
sirado gailestingų žmonelių iš toli
mesnių miestų, net iš tų vietų kur 
nėra nei Seserų nei lietuviškų pa
rapijų. Bet kiekvienas lietuvis ir 
katalikas jaučia savo širdyje kri
kščioniškos meilės jausmą, rūpina
si prisidėti prie platinimo tikėjimo 
ir palaikymo lietuvystės.

Kiekvienas protingas žmogus su
pranta kad nėra patogesnio būdo 
palaikymui tautystės ir platinimo 
tikėjimo ir doros kaip tik per ka- 

: talikiškas mokyklas.
Mes visi gerai žinome kad yra 

tokių vietų čia Amerikoje kur mū
sų broliai lietuviai žūsta tikėjime 
ir tautystėje. Kodėl? Dėlto kad 
nėra užtektinai mokytojų seserų. 
Todėl kas tiktai prisidės savo au
komis prie auklėjimo tų nekaltų 
mergaičių parems Šv. Pranciškaus 
l ietuvių Vienuolyną tas išties savo 
gailestingą ranką .gelbėti mūsų 
brolius lietuvius nuo pražuvimo. 
Už tai Sesutės nevien. žodžiu atidė
kos geradariams bet prašys Vieš
paties Dievo gausaus atlyginimo.

Geradariai malonėkite siųsti sa
vo aukas sekančiu adresu: Saint 
?rancis Convent, Mt. Providence, 
l. D. No. 9, So. Hills, Pittsburgh, 
’a.
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vybės dokumentams Įgyti 
įstatymas 

ygiai kartu žemės ūkio 
misterija su žemės banku 

kitą artimą ir labai 
irbų ūkininkams klausi-

jau 
rii'sitUah 

tinkamą įstatymą.
Lauku nusausinimo 

reikalai

Laukų nnsausinim . įstaty
mas jau pasiustas valstybės 
lai v kr i apsvarstyti ir 1930

BALSAS Iš LIETUVOS
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

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

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti dideli 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- 
Itija) atsieina dvigubai. Alano adresas: Duone- 

Aj^laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Alane redaguoja prof. dr. Leo- 
Uas Bistras.
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI ' 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR-NELAIMIŲ ■ ' ■A 

• vra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS _•

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

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

Pusei meti) ................................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

t

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

i

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

<eDARBININKAS,f
366 West Broadway South Boston, Afass. - .

Tel. So. Boston 0620

NASHUA, N. H.
Šioje kolonijoje visi šį tą 

kia. 12 d. spalių buvo surengta 
“Sodo Balius.” mažų vaikų cho
ro. Pavyko gerai. Girdėt, kad 
chorai rengiasi prie koncertų. Di
dysis choras turės koncertą 28 d. 
lapkričio, Gidrich Hali. Taipgi ir 
mažųjų vaikų choras mokinasi te
atrą “Mikutis ir Genutė.” 

| Šv. Kazimiero parapijoj 
■argoninkauja E. šlapelis. 
. visi myl i, nes jis yra geras vargo 
nininkas, gerai žinantis muziką ir 
'geras giedoris. Žmonės sako, “ta; 
dar pirmą tokį vargonininką turi 
me. -

I Girdėti kad ir Moterų Sąjungos 

kuopos mėgėjos mokinasi teatrą.
Nashua’oj yra nemažai lietuvių 

Visi myli savo Tautą ir Bažnyčią 
Darbai eina vidutiniškai. Nau 

jiems darbininkams sunku darbe 
gauti.

PHILADELPHIA, PA.
Maskaradų balius.

i A. L. R. K Moterų Sąjungos 
10-ta kuopa rengia didelį maska 
j adų balių spalių 31 d. šv. Kaži 
miero mokyklos svetainėje, 33? 
Earp Št. Bus duodama 12 dova
nų dėl jvairausių ir gražiausių ap 
sirėdymų. Taigi, kviečiame visus 
atsilankyti į mūsų taip graži] va 
karą, o mes iš savo pusės stengsi 
m 6a, kad kiekvienas būtų paten 
L'intaa. Bus gera muzika

SajtmrieUs

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintėlia Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Man.



visa tiii sulaiko sol

TĖVAS VALAITIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

RO8LTNDALK—3 šeimynų narna* ir 3 
kary garadilus. Yra plota* žemės kur 
galima naują namą pastatyt H Plne- 
slnle Rd. (buvo Perktna St.) TM. Park- 
vvay 2562—J. - 1

LINČO TEISMAS JEZNO

VALSČIUJ

LEjft At MtA umtos 
PUSIN

vesti ir platinti lietuvišką, biznį 
tarp lietuvių. Gera proga prisidėti 
prie senos ir rimtos kompanijos. 
Kandidatai aplikacijas dėliai šios 
vietos paduokite tiktai raštu. Ad
resuokite “Darbininkas,” No. 47, 
366 W. Broadway, South Boston, 
Mass.

Tėvas Valaitis bąigia savo didelį 
darbavimąsi Bostone. Davė mums 
keturis triduumus. Sakė daug pa
mokslų, klausė išpažinčių. Laiko
tarpiais dar darė rinkliavą Cam
bridge, Mass. Pereitą šeštadieny, 
baigęs klausyti išpažinčių, nakčia, 
p. Akunevieiauš, graboriaus, auto
mobiliu važiavo Norvroodau. Ten 
darė seminarijai kolektą sekmadie
ny.. Ant keturių grįžo p. grabo- 
riauš Žaletsko ĄųtorĮStnliuf vyrų 
rekolekcijas, kurio! iškilminga 
procesija į airių bažnyčią užsibai
gė. Tuoj po vakarienės darbštusis 
tėtaš Valaitis dalyvavo Lietuvos 
Dukteni draugijos Vakare. Gerbia
mas tėvas svečias dar apsiėmė pa
sidarbuoti mūsų bkžiijrčioj pasku
tines šios savaitės kėttirišs dienas 
ir dalyvauti parapijos Vakarienėje 
lapkričio 3 d. 6 vai. parapijos salė
je E. 7th St., So. Bostone.

Nugirdęs

« SERGA
Serga Barbora Šernelienė, Alba- 

liy St. Jai kunigą su Sakramen
tais pargabeno ponas graborius 
Petruškevičius.

LAIMINGAS KRAŠTAS
Visoje Švedijoje šiuo me

tu yra tik apie 2000 suim
tųjų. Visa eilė kalėjimų 
stovi tušti. Miesto Varber- 
go municipaline taryba nu
tarė uždaryti kalėjimu nes 
jis neturi gyventojų. 1928 
m. tame kalėjime buvo tik 1 
kalinys. Stoekhcflfno kalė
jimai taip pat pusiau tušti. 
Vyriausybė nutarė panaudo
ti tuščių kalėjimų patalpas 
kaipo vietas valstybiniems 

| archyvams, j

Rugsėjo mėn. 23 d. naktį 
Jezuo valse., Margų k. vienu 
laiku užsidegė piliečių Miko 
ir Aleksos Žvirblių ūkiai. 
Gaisrą subėgę gyventojai 
ikvidavo. Tačiau sudegė Mi
ko kluonas ir tvartas ir Al
eksos gyvenamas namas. 
Bendrai nuostolių priskaito- 
iną 10,000 litų ,

Sudegę trobesiai apdraus
ti nebuvo. Ūkių padegime 
buvo įtartas vietos gyvento
jas M. Ž. Nukentėję ūki
ninkai pagavo Ž. ir ėmė lin- 
čuoti, tik pašaliniams asme
nims Įsikišus Ž. atimtas nuo 
įnirtusių ūkininkų ir be ža
do, smarkiai apkultas nuvež
tas į Alytatis apskr. ligoni
nę.

AUKAVUSIEJI VILNIAUS 
VADAVIMUI

Surašąs aukavusiųjų nemažiau 
$1.00 Vilniaus vadavimo reika
lams, prakalbose, įvykusiose spa
lių 13 d., Municipal Building Sa
lėje, South Bostone.

Po $3.00: Andrius Zdleckas, Al. 
Vitkus.

Po $2.00: Adv. Kazys J. Kali- 
rauskas, Vincas Tamoliūnas, Anta
nas Navikas ir J. Diringaitė.

Po $1.00: Klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis, kun. J. Valaitis, Povilas 
Žadeikis, adv. A. Šalna, Pranas Ga
linis, V. T. Savickas, A; P. Neviera, 
J. Grubinsfaks J. Lukoševičienė, Q. 
SiaurienS, j. Glineckis, J. Šokas, j. 
KudreviČius, Valkuskas, A. Mėšlis, 
Ta m uievičienė, P. Bernotavieienė, 
M. Orkaitė, D. Bihgevičius, B. 
Znotinienč, jonas Šidlauskas, Ago
ta Kuzmienė, Julė Kazlauskienė, 
Vladas Brazauskas, Agota Švedie
nė, Mikas RamankUskas, Mikas 
Grihkbvičitts, Jurgis Bakutis, Jus-

UŽNUODINTI SALDAINIAI

Kaunas. — Sveikatos de
partamento įsakymu, sanita
rinė komisija apžiūrėjo sal
dainių fabriką “Einem” 
Panevėžy. Saldainiuose bū- i 
vo rasti įtartini dažai, ku
riuos komisija tuojau pa
siuntė į valstybinę laborato
riją ištirti.

Pasirodė, kad saldainių 
dažuose buvo stiprūs nuodai 
— aršenikas. Ryšy su tuo 
sveikatos departamentas nu
tarė patraukti fabriko savi
ninkus atsakomybėn ir fab
riką uždarvti.

straipsnį:
“Voldemaro vyriausybes' 

atsistatydinimo sukelta Lie
tuvos kabinėto krizė truko 
iš Viso kelias dienas. Jau! 
rugsėjo-23 d. Lietuvos tele
gramų agentūra galėjo pra
nešti apie Tūbelio vyriausy
bės sudaiynią. Naujas ka- 
bmėtasj kaip nusivylusiai 
konstatuoja lenkų laikra
ščiai, “yra ikišiolinis Volde
maro kabinetas be paties 
Voldemaro?’ Iš tikrųjų, be
veik visi ministeriai pasiliko 
savo vietose.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkus — Antanas Navikas,
702 E. Fifth SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jiiekeviėlus
92 Savvyer Avė., Dorchester. Mass. 

ProL Raštininkas — .Albinas Neviera.
948 E. Broadway, So. Boston. Mase 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičiua
27 Tampa St., Mattupan. Mass. 

Iždininkas — Vincas Kallšlus,
67 G Street, South Boston. Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh SL, So. Boston, Masa 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldien) kiekvteno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 49". 
E. Seventh SL. So. Boston. Mass

VISI ŠVENTI
* ,

Penktadieny pripuola Visų Šven
tų Svetitė. Mišios bažnyčioj buvo 
skelbiamos ikaip 5, 7,8 ir 9 ryte. 
Vakare 7:30 dveji mišparai ir pa
mokslas.

PARSIDUODA
SO. BOSTONE ant N St. 3 šeimy
nų namas. Yra maudynės, elektra, 
gazas ir piazai. Parsiduod pigiai. 
Kreipkitės *'Darbininko” Admi- 
nittraeijon. (L.-5)

Spalių 8 d. Trąktt apskri
ty lenkų "kateivifil'"ūpšaūde ” 
Daugirdiškių mišką, esantį 
Lietuvos pusėje. Apšaudy
mo priežastis nežinoma.

VĖLIŲ ATMINIMO DIENA
Šeštadieny pripuola vėlių atmi

nimo diena. Katalikų Bažnyčia 
teikia nepaprastus atlaidus toje 
dienoje vėlėms už kiekvieną arti
mųjų atlankysią bažnyčios. Kiek
vienai kunigas toje atminimų die
noje laiko trejas šv. miš.ias. Mū^ų 
bažnyčioj tą dieną bhs 9 šv. mišios. 
Prasidės nuo 5 vaL ryte.

DĖL MANO MOTERS ELENOS 
PETKEVIČIENĖS MIRTIES

Mano moteris staiga pasimirė 26 
d. rugsėjo, 1929 m., išbuvusi ligo
ninėje tik 4 dienas. Dabar blogos 
valios žmonės pradėjo apkalbėti 
velionę, mane ir mano draugus, jog 
mes esą kalti velionės mirties. Vie
ni kalba jog velionė vartojusi per
daug svaiginančius gėrimus, antri, 
kad dėl nelegališkos operacijos, 
treti, kad aš primušęs. Dėlto, aš 
turiu pareikšti visiems, kad tos vi
sos kalbos yra neteisingos ir aš 
griežtai užginčiju. Velionė mirė 
šia liga: “Brain tumibr unclossi- 
ied, intraventrielar hemorrhage. ’ ’ 
Tai liudija Massachusetts Homo- 
eopathic Hospital.

A. Petkevičius

prašome kreiptis dėl visų informa
cijų “Darbininko” Administraci
jom.

: Sovietų rusų prekybos at- 
stovyb^ užpirko Klaipėdos 
audimo fabriko j c įvairių 
medžiagų už pusę milijonb 
litų. Vienas vagonas užpirk
tų manufaktūros prekių jau 
pasiųstas į Rusiją.

V 1 * - I
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M) tirtom**

Iš kitos pusės, nėra jokio 
pagrindo bijoti, kad nauja 
Lietuvos vyriausybė atsisakė 
nuo taikingos politikos ir 
duotų Lenkijai priežastį ag
resijai. Tuo būdu galima 
manyti, kad, kaip ir pir
miau, Lietuvos politiką Len-1 
kijos atžvilgiu sudarys Lie
tuvos teisių ir nepriklauso
mybės gynimas ir siekimas 
išvengti ginkluoto esamų 
tarp abiejii valstybių ginčų 

I sprendimo.
Žinoma, lenkų militaris- 

tams galimumas pasinaudoti 
paskutiniais įvykiais Lietu- skirsis 
vai pulti labai viliojantis.

Jei reikalas batų Įvykęs 
prieš 1—2 metus, kas žino, 
kokie įvykiai būt galėję į§si- 
jŠėsii ir kokie nutarimai ga

lėjo būt priimti “nemigo 
naktimis” lenkų generali
niam štabe. Tačiau, šiuo 

metu aštri ekonomine krizė, 
Sunki tarptautinė padėtis, o 
taip pat vyriausybes kova su 

t seimu
dateskos agresingumą. Su
prantama, kad jei Lietuvoj 
tikrai įvyktų stambūs nera
mumai, neapsieitų be lenku 
intervencijos. Dalis užsienio 
spaudos, pirmon galvon Len
kijos, daug rašė apie tai j kad 
vyriausybės pasikeitimas 
Lietuvoj atsilieps S. S. S.
R. Lietuvos santykiams jų 
pablogėjiriio kryptim. Visi 
tie pareiškimai liudija tik, 
kad sutarimas tarp Lietuvos 
ir SSSR netinka lietuvių 
(tautos ir Lietuvos nepriklau
somybės priešams ir kad jie 
labai nori pabloginti S. S.
S. R. Lietuvos santykius. 
Draugingi santykiai tarp S. 
S. S. R. ir Lietuvos pagrįsti 
tuo, kad Sovietų Sąjunga, 
nekaip imperialistinės val
stybės, kuria savo santykius 
su Lietuva, visiškos lygybės, 
nepriklausomybės ir jos tei
sių pripažinimo principais. 
Nė viena Lietuvos vyriausy- 
.be, stovinti nepriklausomos 
Lietuvos platformoj negalės 
vesti SSSR atžvilgiu kitos 
poltikos, kaip tą, kurią vedė 
•visos Lietuvos 'vyriausybės, 
(pradedant nuo normaliij 
'santykių tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos nustaty
mo momento, t. y. 1920 m. 
Juo mažiau esama pagrindo 
manyti, kad nuo tos progra
mos atsisakytų Tūbelio vy
riausybė, kurios visa užsie
nio politikos linija vargu ar

nuo ikišiolinės politi
kos linijos.

tinas Lapinskas, Povilas Karvelis, 
Ona Kibartienė, Juozas Baleškas, 
Matas Šeįkis, Antanas Pivariūnas, 
Y. Uždarinis, T. Zaleckiutė, V. 
Lipskus, A. Kairis, A. Ivaška, D. 
Jknkus, K. Urbonas, J. M^bs, S, i 
Griganavičius, A. Naudžiūnas, J.1 
Einingte; K. Jasienė, Ą. PoddienĄ 
A Grigaliūnas, A. jupikas, A. Pi-1 
pfelięnė, A. Pinėliš, J. Venckus, M. 
Galinienė, M. ,WestfieldiėnČ, J. 
Breiya, S. Kaminskas, K. Kavolie- 
nė, V. Petkūnas, P. Milius, O. Lin- 
gevičienė, S. Danielius, M. Knis- 
tautas, O. Kabutienė, J. Jonūška, 
A. Karčiauskas, E. Patenčiutė, K. 
Petrikas, P. Bušmanas, M. Kar
bauskas, Kaz. Urbonavičius.
. . Viso, su smulkiais, aukų Surink
ta $138.72. Visiems aukotojams 
už aukas priklauso didelė padėka.

D-jų Sąryšio Rašt.

“Izvestija,” komentuoda- Sutiktas Lenkijoj. Lenkų po
nias naujos Lietuvos vyriau- litikams, kurie iii šioi nėat- 
sybės sudarymą, įdėjo tokį sjgakg nuo gvajoiiių pagrobti 

Lietuvą, rodėsi yiliojančios 
perspektyvos. V yriausybės' 
atsistatydinimas atrodė I 
jiems, kaipo stambių politi
nių susirėmimų ir neramu
mų pradžia Lietuvoj, kurias 
galės pasinaudoti Lenkija, 

į Kaip žinoma, Vilniuj jau se
nai laukia geresnių laikų bu
simieji “Lietuvos ministe
riai.” Greitas vyriausybės 
krizės išsprendimas Lietuvoj 
sukėlė neslepiamą nusivyli
mą lenkų spaudoj. Tas nu
sivylimas dar labiau sustip- 
'rėjo po pranešimų iš Kauno, 

Nors naujoji vyriausybė kad Lietuvos užsienio politi- 
dar nepadarė jokių oficiali- ka pasiliks nepakeičiama ir 
nių pareiškimų ir deklaraci- kad Prezidentas Smetona 
jų, viskas kalba už tai, kad net siūlė Voldemarui užsie- 
Lietuvos vyriausybės pasi- nių reikalų ministerio port- 
keitimas nesukels kokių nors f ei į naujam kabinete. Nors 
stambių permainų Lietuvos Voldemaras ir buvo labai 
vidaus ir užsienio politikoj, ryškus atstovas “kovos už 
Įvykiai patvirtino jau pa- Vilnių,” ta programa palai- 
reikštą “Izvestijų” skiltyse koma visų Lietuvos politi- 
spėjimą, kad Voldemaro pa- nių partijų, 
sitraukimas buvo sukeltas 
nesusipratimasi tarp jo ir 
Resp. Prezidento Smetonos, 
arba, kaip formuoja Lietu
vos oficiožinė versija. “Vy
riausybės krizis buvo sukel
tas Voldemaro būdo ypaty
bėmis.” Žinoma, pasitrau
kimas, tu r būt, laikinas, to
kios stambios ir ryškios fi
gūros, kaip Voldemaras, yra 
stambus ivvkis Lietuvai, bet 
jo pasitraukimas nereiškia 
kokios nors pagrindinės per- Į 
mainos Lietuvos politikoj. 
Valdžia pasiliko tos pat tau
tininkų fašistų partijos ran
kose. Vienintelis naujas mi- 
nisteris vyriausybėj yra tau
tininkų centro komiteto pir
mininkas Vileišis, kas liudi
ja apie dar didesnį susiarti
nimą tarp vyriausybės ir 
valdančios partijos. Pats 
naujas premjeras Tūbelis — 
žynius tautininkų partijos 
narys ir labai artimus Pre
zidentui Smetonai.

Tuo būdu galima su visiš
ku tikrumu konstatuoti, kad 
bent artimiausiam periodui 
Lietuvoj pasiliks nepakeista 
ikišiolinė fašistinė tvarku. 
Galimi, kaip rašo spauda, 
vieni ar kiti valdančios par
tijos maniėvrai, turį tikslą 
sustiprinti savo padėtį ir vy
riausybę patraukti į ją kurią 
nors opozicijos partijų, vei
kiausiai liaudininkus, bet 
koalicijos sudarymą valdan
čioji partija turi galvoj tik 
savo priešininkų kapituliaci
jos rezultatais, kuriuos ji ti
kisi patraukti savo pusėn ne
žaliais nusileidimais (rinki
mais į vietos savivaldybes, 
jjažAdais ateity sušaukti sei
mą naujos konstitucijos pa
grindais, paleidimu iš kalė
jimo atskirų opozicijų vadij. 
let grįžti priė režimo, kuris 

ouvo iki fašistų perversmo 
1926 m. gruodžio mėn. 17 d., 
ta ut i n i n k a i u en o ri.

Voldemaro pasitraukimas 
su dideliu džiaugsimi buvo

LIETUVIUKAI AREŠTUOTI 
UŽ APIPLĖŠIMĄ

DEDHAM, Mass. — Pereitą sa
vaitę policija areštavo keturis jau
nus vaikinukus už vagystę ir plė
šikavimą būdami apsiginklavę.

Išrodo, kad visi keturi bus lie
tuvių vaikai.

Riebard Useviteh 17 metų ir 
John Levandovski 19 m. iŠ Ded
ham. Jiedu kaltinami už pavogi
mą $672 iš Daniel R. McAuliffe 
namu. Pastarasis sakąs, kad jam 
pinigai ne visi iš karto pavogti, 
bet dalimis.

Abn vaikinuku tą vakarą kada 
juos areštavo buvo pasisamdę 
brangų automobilių važiuoti pasi
važinėjimui. Policija nužiūrėjo. 
Kada juos areštavo, tai pas juos 
rado 'laikrodėlį ir žiedą vertės $40 
ir $20 Įsiūta Į kaklaryšį.

Po išklausinėjimo policitsai su 
- jais nuvažiavo į Muddy Poūd miš
ką ir ten po akmeniu rado paslėp
ta $221, kuriuos jie manė pasiim
ti vėliau.

Kamantinėjant, kaip policija sa
ko, jie prisipažinę ir išdavė du 
vaikinukus iš Nbrvrood’o Louis F. 
Sykes (Sinkevičius) ir Joseph V. 
Davis. Sako, kad jie sulaikę pir- 

' mubsius .du ir ginklą atstatę at
ėmė iš jų $195.00.

Policija ir tuodu areštavo.
R. Useviteh ir J. Lewandowski 

padėti po $5,000 kaucija kiekvie
nas. Jie kaltinami už įsilaužimą ir 
vagystę.

L. F. Sykes ir J. V. Davis pa
dėti po $10,000 kaucija kiekvie
nas. Jiedu kaltinami už užpuolmą 
ir apiplėšimą būdami apsiginkla
vę.

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

Pirmininkas — J.'Grubi nekals
24 Prescott Su, Readville, Ma» 

Vlce-Hlnuininkas — J. Markelioub 
140 Buvveu SL, So. Boston, Muse. 

Prot. RaStinftikas — P. Milius,
447 E. Seventh St, So. Boeton, Mas* 

Fin. Ruštinink-:s — M. šeikis.
256 E. Nnth SL, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer SL, So. Boston, Mase. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVinfteld St., So. Boston. Mas» 

Draugija laiko susirinkimus kas am
rę nėtKldienj kiekvieno m&iesio. p.
Dum. 492 E. Seventh SL, parapijų* 
salėj, 7tb SL, South Boston. Miišs

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO) 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksieni

625 E. 8tb St., S. Boston. Mas> 
Vice-Pirmininkė—Oną Zulonienž

11 Monks St., S. Boston, Mas» 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Mas* 
Telephone South Boston 3422-B 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnienl
29 Gould St., W. Rozbury, Mas< 

Iždininkė -■ Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė 
1512 Columbia Rd., So Bostoi 

Draugija savo susirinkimus laik> 
kas antrą ntaminką kiekvien- 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pc 
bažnytinėj svetainėj, .

Visais draugias reikalais kreipk' 
tės pas protokolų raštinink-

PARSIDUODA DIDELIS 3
™ /I 

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke- , 
Jio, namais, trokais, arkliais ir ve- 2^ 
žimąis. Arti Bostono. Parsiduoda :’!l^ 
pigiai. Norintieji pasinaudoti prd- 
ga kreipkitės:

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

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

Pirmininkas — Motiejus fcioba, 
539 E. 7th St. So. Boston. Masa 
Telephone South Boston 3552-R.

VIce-Pirmfninkns — J. T,. Petrarka* 
24 Thomas Pk„ So. Boston, Maa« 

Prot. Raštlnfnkas — .Tonas Gllneckh 
5 Thomas Park. So. Boston. Mns» 

Fin. Raštininkas — Matas šelkls.
256 E. Nnth SL, So. Boston. Mas» 

iždininkas — Andriejus Naudtiunaa,
885 E. Broadvvay, So Boston, Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfie1d SL. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus ka 
trečią nedėldiehį kiekvieno mt 
nėšio, 2-rą valandą po pietr 
parapijos salėj. 492 E. Seven*’ 
St... So Boston. Mam.

L. R. K. SALDŽTAUŠTOS ŠTRD 
V. J. PAŠALPTNĖS DRJOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas.

427 E. Seventh St. Šo. Boston. Maa
Vice-Pirmininkas — A. Naudžtnnaa 

885 Broadway. So. Boston. Mass.
Prot RaAtlninkas »-r, Y. Ta molina m

40 Marine Rd.. JJo. Boeton. Mana 
rin. RaŠtTnfnkas — J. Kazlauskas

44 GUnėtle St; Drirrheete^. Maw»
KaslerlUR.4- P. Klepotiia,

206 Bei ton St. So. Boston. Mase 
Tvarkdaris — J. T^eščinskas.

141 Rosren St., So. Boston. MA A
Dmuglja Taiko smdrlnktmns kas ant 

rą panedėlĮ kiekvieno mėnesio 7:JW 
TAI. ritate, pnbeinytlnZJ fererila* 
Fifth- St.’ So. Boston. Masu.

" south BOSTON O ŠVENTO PETRO BAŽNYČIOS 
1 k ’ . REMONTAVIMUI
ii h - D.’ ■ i ■ ‘ . -

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOl . 
‘ VALDYBO SANTRAŠAI iiįSj

Pirmininkas — Mot Versiaczaš, 
694 B. Fifth SL, So. Boeton, Maai

Vlce-Pirmlninkus — Povilas Ruiia, >t 
125 Bovven St, South Boston, Maža „

Prof. Raštininkas — Ant Mucejunaą "1 
450 E. 7tb SL, So. Boston, Masa

Fin. Raštiuinkas — Pranas Tuleikis
109 Boweu SL, South Boston, Masa. ,< 

Iždininkas — Andrius Zalieckas. 1
150 H Street, South Boston, Masa , ■ • 

Tvarkdaris - Kazys Mikalionls,
91*6 E. Broadway, So. Boston, Masa .

| Draugija laiko savo susirinkimus kas - '. 
antrą nedšldienj kiekvieno mėnesio •; < <'i 
Lietuvių Salėj, kertė E Ir Sllver gt, 
So. Boston’e, 1 :30 vaL po pietų 
Ateidami suslrlnkimun prašome at
sivesti Daujų narių prirašyti pri» ' 1 ') 
mileli ilrAindlos <
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I’ ĮSISTEIGS LONDONE ŠIMTĄ- venimo taisyklių nustatyk 
MEČIŲ KLIUBAS

•*r

•Y
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Jie gaji gerti, rūkyti,r
Londono mieste yra daug ti kas patinka, lošti ir šiaip 

gyventojų, kurie tikisi 100‘visukuo užsiimti, • tiktai ne 
meti] amžiaus sulaukti. Ne- be išlaidų. Su gydytojais ir 

- senai jie įsteigė klubą “Gen- medicina jie yrą labąį^usd- 
ieniauriau’s Club.”' Klubas pykę ir apie jaoiį Vvigp iąv 
turi apie 600 narių, vyrų bei kalba, 
moterų, kurie visi kartu ar-

« • , » x V.- T -

bą5 jau skyrium stengiasi 100 miai didėlesnė dalis moterų,

- -

I Q
Anksčiau btų,vp klube

i • r » X V-

metų amžiaus susilaukti. Tai bet dabar jau yra atvirk- 
Anksčiau sakoma, mo- » * irių svarbumą ne visi žmo-jtęrys greičiau kvėpavusios 

nes suprasti gali, 
eilėn seniai nori organizuo
tis, nes senųjų žmonių vis 
mažiau atbojama. Didelė da- 
li&jaunų jų yra Įsitikinę, kad 
senieji žmonės kitiems nėra 
kas kita kaip našta. Seniai 
užima tiktai vietas ir kartais 
kur jaunieji vos išmisti ga
li, dar reikia ir tėvus mai- 
tinti. Kiti jauni žmonės vėl 
aiškina, kad ir iš tikybinio< ‘ 1 atžvilgio neįeisima žmogui į 
stengtis amžių pailginti. Iš ščiuoti; gerai valgius paimti 
viso matosi, kad šita organi
zacija yra iš visų pusių puo
lama.

Būtų galima manyti, kad 
mūsų laikų greitumas bei 
skubėjimas mūsų gj^venimo 
ilgumui nėra naudingas, bet 
statistika įrodo, kad žmonės 
vis ilgesnio amžiaus susilau
kia ir ateityje dar ilgesnio 
susilauks. Nervų gadinimas 
didmiesčiuose nekenkia am- 
*ziaus ilgiui, bet verčiau at- 
yirkšeiai, amžius ilgėja. An
glijoje pusė mirštančių žmo
nių yra daugiau kaip 65 me
ti] seni.
, Klubo nariai nėra nei ko 
varžomi. Ten nėra jokių gy-

-

yra savotiškos pastangos, k u- iščiai.

jr

Pirmon kaip vyrai, būtent 22 kartu 
■per minutę, o dabar 18—19 
kartų. Greičiau kvėpuojant 
daugiau nuodingi] dujų išei
na ir žmogus lieka sveikes
nis.

Laike 40 meti] pasiseks į- 
tikinti, ar senuolių klubas y- 
ra teisėtas būti ar JĮ reikia 
išardyti. Dideliausia dalis 
senuolių dar nėra 60 metiį 

jseni. Bent 40 metų jie turės 
!dar pragyventi, nesikar-

J» -

i----------------------- ’ —■■ i—

I ei 8y2 vai. per dieną (parą) 
miegoti.

Tokiems žmonėms, kurie 
gyvenimo taisykles pildo bet 
nenori 100 metų susilaukti, 
reiks vėl kitus klubus Įsteig
ti. Be abejo ir tokiems, ku
rie gyvenimo taisyklių nesi
laiko, o ir nenųri 100 metų 
susilaukti.

f

“L. K.”

LietuvisGraboriu

P. J. AKUOČIUS
258 Broadway. So. Bostoi

Telephone So. Boston 4486
Minu- Šeimynom nartui, likus lemi* 
tuiitls tetoms arba g'minfms pint- 
gal reikalingi Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpinu zeraf tr ne

LAIDOJIMUS
zurinęs • pavertu 
mano prižinisfti 
i»ut. visuotapt 
••in» paterrkinll 
r sutnnpina ge- 
••kai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

t

162 Broartway, So. Boston. Mass. 
Resldence: 313 \V. Tblrd St.

relefonss South Boston (<RO4-W

pr '9KŪ]

XI METAI

KIEK PER VALANDĄ ĮKVE
PIAME BAKTERIJŲ

Pasirodo, kad neatsižvel
giant Į tai kaip švariai be- 
užsilaikytume, ‘ per valandą 
mes Įkvėpiame labai daug tą 
mažyčių gyvūnų. Profeso.- 
•"ius Richet ištyrė vieną kū- 
'’nį metrą Paryžiaus oro Įt 
’šskaičiavo, kad dešimty lit- 
mt oro. kuri žmogus per va
landą iškvėpuoja yra 2,000 
: vairių bakterijų. Iš to ma- 
tvt, kad nėra tokių priemo
nių. kuriomis būtų galirpa 
visai nuo bakterijų apsigin
ti.

“.V. ZĮ,/-’
i

i

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

S. BARUSEVIČiUS
Lietuvis Graborius, Batsnomuo- 

tojas. Real Estą te ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadtvay 
South Boston, Mass.

Reaidencija: 838 Dorchester Ar. 
Dorchester, Mass.

------ -—

T> ™

i XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENE IR 
KRAŠTO GYNIMAS, ŠKAITO

6(

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

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

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso- . 
rnybės aikštė “KARYS.” ‘

I 
<Į
i

1 dabar perduodanra garsus 15iehh<H-u daugely
***’ —' ~ telefono ir gramaforiŪ gar->

džiną; kurio pagalba kurtieji ;•< ■ - - ,r. j“sanis. Isradeiaš tikisi per. galės klausytis radio prane- '“y; -
taui tikrą laiką patobuhn-

»»»?&■ r.

Įnasi tuo pačiu budy.-ir šili 
nif^ perduoti. 

mbl^fininkas Žak Rister pa
skelbė sumanymą net visam 
Paryžiui radio būdu apšil- 
llytkjr^į ’ yra, išradęs tam 
tikrą-be-vielų šilimos siunti
nio bydą. J Gana trumpom 
bangom jam pavyko^rauo- 
ti į tolimą atstumą 400—500 
voltų varžos elektros energi
ją. Tam tikras priimtuvas, 
priima siunčiamą energiją 
paversdamas ją šilima. To
kie šilimos imtuvai gali būti 
reguliuojami ir gali viso Pa
ryžiaus krosnis pakeisti. 
Siunčiamoji šilimos stotis 
galinti būti kurioje nors 
prancūzų kolonijoj, kur esą 
daug kuro ir kitos atatinka
mos sąlygos. Tokia naujie
na prancūzai labai susiddmė- 
ję-

“Tr ”

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS
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)

f

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. .E 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi- 

’ ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.
“ŪKININKO” kaina 1929 me

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų cen/ų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
uinistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININ
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky- 

l darni jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

I

E. V. WARABOW
(tVrubliauakas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvvood, Mass. 
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFICE 
104 Ame» Street 

Telephone Brockton 7879-J.

» 
i PATARNAVTMA8 DIENĄ 

IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Street 

. Cambridge, Maaa.
, Talepho&e Unfverrfty 8881-W

i

)
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radio techni-

I! į j ■
A •

Šimų kaip ir sveikos klausos 
žmonės. Jis vadina ta savo

• X • *

aparątą “Radiofonu.”
Radiofonas remiasi paty

rimu, kad sunkios klausos 
arba*- visiškai kurt i žmonės 
telefonu visgi gali geriau su
siprasti, negu iš burnos Į au
si. Ištirta, kad garsų ban
gos telefonuojant arba klau
santis radio eina ne tik per 
plonąją ausų klausos plėve
lę, bet( ir per kitas ausų da-
lis, net per galvos kaulus. •^°^s į*
Išradėjas taigi ir tyrinėjo 
tol, kol išrado aparatą, lei
džianti garsus per tuos iki 
šiol nežinomus garsų takus. 
Aparatas įtaisytas taip, kad 
yisas klausomasis žmogaus 
kūnas Įjungiama Į anodų 
srovės skritulį. Gnr. ų sro
vės skverbiasi ne tik per 
plonąją ausies klausos plė
velę, bet ir per visus kitus 
organus, kurie mažiau arba 
daugiau perleidžia garsų, 
sroves. Išradėjas davė savo 
aparatą išmėginti ir ausų 
gydytojams bei kitiemsf 
mokslininkams ir jie patvir
tino, kad juo tikrai galima 
silpnos klausos žmonėms gir
dėti. Net visai kurčias, gali 
tuo aparatu naudotis ir klau
syti tol, kol aparatą laikys 
prie galvos. Žinoma, kurčio 
vidujiniai klausos nervai y- 
ra visai sunykę, tam nei šis 
aparatas negalės pagelbėti. 
Išrastasis radiofonas sutei
kia klausą-tik tiems, kurių “M. B.”

< J nobeliai
TEISME

— Prašau poną teisėją nagrinė
ti šią bylą prie uždarų durų.

— Ar tamsta turi ką nepaprasta 
pasakyti?

— Ne, — tiktai čia vra skerspu 
tis, o aš sergu reumatizmu.

“M. L.”

PAAIŠKINO
Pradžios mokykloj mokytojas 

klausia vaikų:
— Pasakykite, vaikai, kokių gy

vių žinote, kurie labai gerai moka 
pilvu šliaužti?

— Blusos, ponas mokytojau ! — 
vienu balsu atsakė mokiniai.

“M. L.”

NEKANDA, TIK DANTIS
RODO.

Praeivis: — Pririšk, Tamsta, sa
vo šunį, nes dar ką sukandžios.

Šeimininkas; — Bet kur gi. Jis 
visai nekanda.

— Tai kodėl nuolat, kaip einu 
pro šalį, urzgia ir šiepias?

— Jeigu turėtum tokius dantis, 
kaip šis šuo tai ir tamsta prie kiek
vienos progos rodytum. “M. R.”

BRANGŪS TAUTIEČIAI 
Kas.ngdytp Jumyse Broliai-Užjurie 

(3ai meilę ir prisirisime prie gimto 
•do* Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa 
laikytu patriotizmą Ir kurstytu kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prfęS DldljĮ Karą pla 
čia! žinomas ir viaę mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savnitraStia 
“A a 1 t 1 n.l a.” Jis nori tamsu 
tl visai tsataliklSkajal vlanomencl

"Šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 dideliu pnsla-, 
plU. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
“Šaltinis” nori tapti dvasiniu tiltu, 
kuris jungtu visos Lietuvos sūnūs so 
»avo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi gnslpažlnęs su “Šalti
niu,” paraSyk lai Aką Mino adresu: 

; "Šaltinis” Marijampolė. Lithuania. —• 
.ganai vieną n-rf suslpažislmul rėmo- 
• karnai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet neataldrol. . i . ', j
'' Su pagarba.

ti aparatą tiek, kad^uo bus 
galima ir paprastą žmonių 
kalbą klausytis. Tuo tikslu 
ir iki šiol buvo' naudojfflrflS- 
si tam tikrai.} mikrofęgą^. 
bet nebuvo tobuli ir silpnai 
perdavė garsus. Naujasis 
išradimas, jęiętik bus pato
bulintas, padarys laimingais 
šimtus tūkstančių kurčių ir 
milijonus silpnos klausos 
žmonių. Visas aparatas vra 

"į galima- 
lengvai į kišenių įsikišti ir 
nešiotis. Kiek jis kaštuos, 
dar nežinia, nes platesnė ga-’ 
mvba tik dabar prasidės.

“Tr.”

ŽMOGAUS KŪNO 
MEDŽIAGA

Mokslininkai ištyrinėję ra
do, jog žmogaus kūnas susi
deda iš šių dalykų: bromo, 
jodo, vario, ir švino po mažą 
trupučiuką. Toliau, aršeni
ko viena tūkstantinė gramo. 
Aliuminijaus — 1 gramas, 
mangano — 3 gramai, silici- 
jaus — 3 gr., geležies—3 gr., 
magnezijos — 50 gramų, sa
lietros — 80 gramų, sieros 
— 100 gramų, fluoro — 100 
gramij, druskos — 250 gra
mų, fosforo — 800 gĮ’amų, 
calkių (vopnos-pusantro ki
logramo, amoniako (nasati- 
ro) 4 literini, anglies apie 
20 kilogramų, vandens apie 
50 literių.

«

GERA ŠEIMININKĖ

Jaunamartė (girasi savo vyrui): 
— Matai, Jonuk, ar aš bloga šeimi
ninkė?' Šią mėsą pati nupirkau, pa
ti paruošiau ir pati iškepiau !

Vyras (paragavęs): — Na, bet 
dabar brangioji, parodyk, kaip ją 
valgyt. “M. -R.”

Panelė su didele nosim: — Nie
ko nenorėčiau^ad tik man Dievas 
būtų davęs kitokią nosį.

Tarnaitė: — Panele, nerūstykit 
pono Dievo! Argi jums šitas per 
mažas. “M. R.”

I eigų nenori, kad Tamstos vaika 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą 

tai išrašydink jiem a 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
j

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia- 
nas veltui ': : į

Adresas: “Sauluižs” Įdurtai* 
tradja Jurbarke. 
------------------ ------------------------- | 

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

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
OG. Vargoninkai ir muzikai kvie 
čiami susipažinti. > • r-' T

Galima gauti pas autorių: 12239 
So. Emerald Aven Chicagn, UI.

i «x. v. d.

sos organizmas jy- 
ra netvarkoje. Ąparatas kol 
kas pritaikintas tik radio.

NEW BRITAIN, CONN.v . BRIGHTON, MASS.
■ Jj. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
lapkr. 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
risi. Valdyba

PHILADELPHIA, PA. 
rnariartnri rodyti gerą pa- 

Visuomet lankytis 
mus LDS. 13 kuopos. Ki

ts^ susirinkimas įvyks penktadie
ny; lapkričio l d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
.iai.^Nępamirškite užsimokėti duo
klei 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

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

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 (esi 
prirašyti. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

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

M. Songail:

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šj 
susirinkimą ir užsimokėti sena: 
užtrauktas mėnesines duokles

' Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 13 d., 8-tą vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiarr 
nariai prašomi susirinkti Rašt

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j 

vyks lapkričio 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idenee St. Visi nariai būtinai atei 
kitę, nes turime apsvarstyti kelo 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas j 

yks lapkričio 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo 
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėt’ 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok 
lės. LDS. 6 kp. rašt

BALTIMORE, MD.
Lapkričio 10 dieną, sekmadieny, 

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 

rinkimas atsibus sekmadieny 
lapkr. 10, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsmio 
kėti užvilktus mokesčiui. Valdyba

I

PROVIDENCE, R. I. |
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny 
lapkr. 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 

^jVtei šiame susirinkime dalyvautu
• ir užsimokėtų duokles. Parodyki

me gražų pavyzdį kitiems.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, lapkričio 17 d. š. pi. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei-Į 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. I

DBTROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis/)L. D. S. 72 kuopos mėnesinis i 

susirinkimas įvyks sekmadieny,! 
lapkričio 17, tuoj po pamaldų','^* 
Jurgio parapijos mokykloje. Vįsį ' 
kuopos nariai yra kviečiami atąi- [ 
lankyti į šį susirinkimą dėl ap- * 
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba į

- - - ♦

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimu® iwks 

lapkričio 17 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti j šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime

Valdyba

WATERBURY, CONN
Lapkričio 24 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- ’ 
s?ress Avė. Ateikite visi. Valdyba

*

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brooaway, So% Boston
O f šio valandvs;

ano 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 IK 6 
tr nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne 
dėldieniais, taip-gi seredomis nu.

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR.A. GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas

Nesenai sugrįžo iš Vlenna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
• A 4 •••.» . -

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

DAKTARAS BAIABAN
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
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
( Tel. So. Boston 23<X) 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3O Iki 5:30 po piet tr 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. nniversity medlka- 
llšką kolegiją; buvęs gydytoju FX 
Hamilton Ligoninėj. N. Y.; chirur
gus j Out-Patlent Staff Lowellto li
gonines. Daktaras Miesto Dlspen- 
sary; sujungtas prie SL John’s 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo
toj n s dėl Metropolitan Lite Tns.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
terš of America. Valandos: Antr., 
Kerv., SeStad. 10 iki 12 ryte. 2—5, 
7—8 _vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.———

! Tel. So. Boston 0506-W.
Lietnvys Dantistas

į A. L. KAPOČIUS

I
' 251 Broadvvay, South Boston 

(“Keleivio” name)

.Ofise valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nno 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).
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