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ORGANAS

Pirmininku

Lapkričio

Pereita

čija. Konferencija t 
apie pabaigą mėnesio.

RYTINĖJE RUSIJOJE SUKILO 
ZUBKOVAS NEĮLEIDŽIAMAS 

Į SAAEO KRAŠTĄ 

Aleksandras Zubkovas, bu
vusio ciesoriaus Viliaus II, 
švogeris, {padavė- prašymą į 
valdžios kpmisijoi ir prašė 
jam leisti apsigyventi Saaro 
krašte. Kaip sužinota, vy
riausybė atsisakė jo prašymą' 
patenkinti.

Stresemanno žmona gaus 
apie 25,000 litu metinės pen
sijos. Pats Stresemannas, 
kaipo ministeris, gaudavo 
apie 98,000 litu algos per 
metus.

Fort De Frante, Maitini 
que, lapkr. 3. — Iš besiver
žiančio ugniakalnio Pelee a 
pylinkių pabėgo 10,0(X) gy
ventoju, kuriems buvo puvo 
jaus.

Laikraščiu
vokiečiu mažuma

Šv. Tėvas suteikė didelę 
garbę Lietuvai ir Tėvų Ma
rijonų Generolui Kun. Prof. 
P. Bučiui paskirdamas jį 
Rusijos Komisijos, kuri rū
pinasi rusų tikybo sreikalais, 
patarėju.

Paskyrimo dokumentą kar
dinolas Gasparri pasirašė 
šių metų rugsėjo 22 d.

Kun. Prof. Bučys vra ge
rai žinomas amerikiečiams 
kaipo įžymus vadas. Jis y- 
ra buvęs organizacijų valdy
bose ir dienraščio “Draugo” 
redaktorium.

VARŠUVA, 
žiniomis, 
Lenkijoj nutarė pereiti į aš
trią opoziciją lenkų vyriau
sybei. Toks nutarimas pri
imtas vokiečių mažumos su
važiavime Katavicuos, kur 
vokiečių atstovai lenkų sei
me savo kalbose pabrėžė, 
kad lenkų vyriausybė neiš
laikiusi savo pasižadėjimų, 
duotų vokiečių mažumai. 
Atvirkščiai, paskutiniu lai
ku vokiečių padėjimas Len
kijoj dar labiau pablogėjo.

NOVA SCOTIA PRIEŠ 
PROHIBICUĄ

Halifaz, N.-S., lapkr. 1. — 
Vakar Nova Scotia provin
cijoje įvyko visuotinis balsa
vimas dėl prohibicijos. Bal
savimui buvo pasiūlyti du 
klausimai:

1. Ar pritari palaikyti 
Blaivybės įstatymą ?

2. Ar pritari leisti svaigių
jų gėrimų pardavinėjimą ei
nant valdžios kontrolės ak
tu?

Už palikimą valdžios kon
trolei paduota 24,000 balsi] 
daugiau, nekaip už palaiky
mą prohibicijos.

PELEE UGNĮ AK ALNI S VĖL
— - IŠSIVERŽĖ

FORD NUPIGINO SAVO 
AUTOMOBILIUS

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių kompanija pa
skelbė, kadr1930 metų For- 
dukus nupiginanti nuo $15 
ligi $200.

LONDONAS 
penktadieny; įvairiuose An
glijos miestuose įvyko rinki
mai. Sulig vėliausių žinių 
80 didžiųjų miestų Darbo 
Partija laimėjo 99 vietas, o 
neteko 12; konservatvvai lai
mėjo 1L vietų- o neteko 61*. 
įtaigi Darbo Partija turės 
paradytį ką ji gali turėdama 
valdžią. •

KAUNAS.—Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijos Tary-; 
ba, už nuopelnus Lietuvos ū- 
kiui ir Lietuvai, Ministeriui 
Pirmininkui p. J. Tubeliui ir 
Žemės ūkio ministeriui p. .J. 
Aleksai suteikė agronomijos 
teisių daktarų “honoris cau- 
sa” laipsnius.

PROF. A. VOLDEMARAS
PRAŠOSI Į UNIVERSITETĄ

Kaunas. — Spauda prane
ša, kad buvęs Ministerių 
Pirm. Prof. A. Voldemaras 
padavęs prašymą universi
tetui priimti jį kaipo univer
siteto profesorių.

SOCIALISTŲ RIAUŠĖS 
VARŠUVOJE

• * ’t

Varirtira, lapkričio 2. d. — 
» i.

Kada maršalas Pilsudskį su 
karininkai^ ^neleido laisvai 
atidaryti seimo posėdžio, so
cialistai sukėlė demonstraci
jas palei Traūgutt paminklą 
aikštėje.

Socialistų vadai be pasigai- 
gailėjimo atakavo maršalą 
Pilsudskį. Policija ir pil- 
sudskininkaij puolė socialis
tus. Kilo męštynės ir riau
šės. KeliotikU. asmenų sužeis
ta. Tarp sužeisti], pasirodė 
pora socialistų seimo atsto
vu.

KA1J
Pekinas. e 

bes tarybai 
ti senobinį ^mėnulio kalen
dorių,” pakeisdama jį mo
deminiu. Nuo 1930 m., sausio 
1 d. naujau kalendorius jau 
oficialiai įvedamas. Visuos 
dokmnentupš turi būt varto
jamas naujais' kalendorius, 
kitaip naujai sudarytieji do
kumentai gili būt pripažinti, 
neteisėtais. į ■ 1

Jau tik pusantro mėnesio 
beliko iki Šv. Kalėdų. Be
veik kiekviena L. D. S. kuo
pa yra nutarus, kad kiekvie
nas narys turi gauti nors po 
vieną naują narį ir po vieną 
skaitytoją organui “Darbi
ninkui.” Naujų narių turi
me ieškoti Jug. Valstijose, o 
naujų skaitytojų bile kur, 
kad ir Lietuvoje. Daug kas 
klausia ar eina “Darbinin
kas” į Lietuvą? Taip, “Dar
bininkas” eina ne tik į Lietu
vą, bet ir į Braziliją, Argen
tiną ir į kitas šalis kur tik 
yra lietuvių. Vieną numerį 
“Darbininko” siunčiame ga
vę adresą pasižiūrėjimui.Ge- 
riausia dovana yra geras lai
kraštis. Tokiu yrą “Darbi
ninkas.” Užrašyk “Darbi
ninką” į Lietuvą savo gimi
nėms ir pažįstamiems. Pre
numeratos kaina vieną kartą 
į savaitę $3.00; du kartu į 
sąvaitę per visus metus $5.50. 
Jung. Valst. $4.50.

VARŠUVA. — Laikraščių 
žiniomis, Harimano konsor
ciumas atšaukė savo pasiū
lymą elektrofikuoti Lenkiją. 
Harrimanas reikalavo iš vy
riausybės kuogreičiausiai iš
spręsti koncesijos klausimą, 
bet, šiai atidėliojant, įgalio
jo savo atstovą Varšuvoj 
pranešti apie pasiūlymo at
šaukimą. Bet, kadangi pra

nešimas padarytas žodžių, kimai, nesą prisibijoma, kad 
, vyriausybės sferos laiko tai streiko proga gali bolševikai 

pa- savo piktiems darbams i£- 
• naudoti.

MacDONALD SUGRĮŽO
- i

Londonas.
d. grįžo iš Amerikos Brita
nijos ■ prerfiieras Ramsay 
MacDonaldų

LATVIAI PAKEIČIA SAVO 
KARO ATSTOVĄ 

LIETUVOJE

Laikraščių pranešimu, lat
vių karo attache Kaune pul
kininkas leitenantas Indans 
grižta i savo sena vieta.«. c.

Pulkininkas leitenantas In
dans prieš, paskyrimą į 
Kauną vadovavo savo avia
cijos mokyklai. Vietoj jo į 
Kauną skiriamas dabartinis 
karo attache Taline, pulk, 
leitenantas Zids.

Pirmu syk Amerikoje, Vin
cą pralaimėjo kumštynes. 
Pralaimėjo teknišku knok- 
outu trečiame rounde iš nu
matytų 10 roundų. Tas į- 
vyko spalių 31 d. Dover, N. 
H., kur Vinča pirmu syk A- 
merikoje kumščiavosi “main 
bout” (t. y. dalyvavo princi- 
palėje poroje) su gana pa
garsėjusiu ir patyrusiu vie
tiniu kumštininku Tiger 
Tom Dixon. Pralaimėjo per 
neapsižiūrėjimą. Antrame 
rounde Vinča su savo opo
nentu buvo klynčiuje 
(“clinch t. y. mūsosi iš arti, 
susikabinę). Referee pri
ėjęs liepė jiems persiskirti, . 
bet Vinča gerai nesuprasda
mas atsisuko į referee pažiū
rėti ką jis sako, tuom pačiu 
kartu nuleisdamas rankas. 
Ir 'čia atsitiko tas pats kas' 
atsitiko Šarkiui mušantis su 
Pempsiu, jo oponentas iš vi- ( 
sos savo jėgos smogė Vincai 
į neapsaugotą žandą ir jį pa
guldė. Referiui beskaitant 
suskambino skambutis. Tre
čiam roundui prasidėjus < 
Vinča nebuvo visiškai atsi
peikėjęs ir todėl nesugebėjo 
savęs gerai apsiginti, o jo o- 
ponentas ta proga naudoda
mies puolė jį visomis savo 
jėgomis. Tuomet Buckley į- 
metė rankšluostį į ringę kai
po ženklą pasidavimo. Kum
štynės buvo sustabdytos ir 
Vinčos oponentas pripažin
tas laimėtoju teknišku knok- 
outu trečiame rounde. Vin
čos sekundantais buvo Jack 
Sharkey ir Johnv Buckley. 
Žmonių buvo tiek, kiek nie-*. 7

kad toje vietoje nėra buvę. 
Tai iš 9 Vinčos kumštynių 
Amerikoje buvo pirmas pra
laimėjimas.

Vinča buvo labai nusimi
nęs dėl tokio netikėto pralai
mėjimo, bet Šarkis jį padrą
sino, liepė nepaisyti dėl šio 
pralaimėjimo, nes dar tek
sią ne sykį pralaimėti. Esą 
nepralaimėjęs niekas neiški
lo. Kaipo pavyzdį rodė sa
ve. Kiek jis sykių pralaimė
jęs ir nesykį norėjęs visiškai 
apleisti ringę, bet pasilikęs 
ir dabar iškilęs iki pat viršū
nių.

“Žmogus, gyveni ir moki- 
niesi” — sako, pats Vinča — 
“kitą sykį jau tokios klaidos 
nebepadarysiu.”

Sekančios Vinčos kumšty
nės bus lapkričio 7 d. Keene, 
N. H. su Pietro Corri. Tai 
ir-gi bus “main bout” iš 10 
njundų. Linkime pasekmių.'nepakankamu iY laukia 

Rčp. Į aiškinimų raštu.

Dėl Ligonių Kasų susiau- 
rinūno spąliųiąd.
prasidėjo Rygoje visuotinis 
darbininkų streikas.* Dauge
lis spaustu viii sustabdė dar
bą, todėl kai kurie laikra
ščiai neišeina, sustabdytas 
miesto tramvajų judėjimas.

Streiko išvakarėse visų 
darbo įstaigų atstovų pasita
rimuose buvo smulkiai nu
statytas streiko planas. Ta- 
'me pasitarime nutarta, kad 
streikas turi apimti ir gele
žinkelius, bet sūria išimtimi, 
kad tarptautiškas susisieki
mas per Latviją dėl streiko 
nnukentėtų. Kai dėl vietos 
susisiekimo, tai jis turi būti 
nutrauktas. Streikininkų at
stovai nutarė, kad ir-miesto 
elektros stotį sustabdyti, bet 
kadangi tokiame atsitikime 
stotį užimtų kariški elektro
technikai ir varyti], darbą to
liau, ten sunku būtų streiką 
pravesti, todėl nuo jo atsisa
kė. Pašto ir telefono susi
siekimo taipgi nebus galima 
nutraukti.

Vyriausybė deda visas pa
stangas streiką sutrukdyti. 
Geležinkeliečiams išleido at
sišaukimą, kad jie turi eiti 
prie savo pareigų, priešinga; 
me atsitikime jie bus palei- 

, džiami iš vietų. Be to vy
riausybė rūpinasi, kad dides
nėje vietoje nesustotų judė
jimas ir kad nekiltų mieste 
maisto stokos pavojus.

Visur prie valdžios ištaigi] 
sustiprintos sargybos . Už
drausti daryti atviri susirin-

Varšu ra, lapkričio 1 d. — 
Susirinkus Lenkijos seimui 
pradėti rudeninę sesiją tarp 
maršalo Pilsudskio ir M. 
Dašinskio, Seimo pirminin
ko, įvyko smarkus susikirti
mas.

M. Dašinski pamatęs Pil
sudskio atsiųstus HM) kari
ninkų atsisakė seimą atida
ryti kol jie bus salėje.

Maršalas Pilsudskį aiški
na, kad karininkai atėję jo 
pasveikinti be jo ar keno ki
to įsakymo, 1x4 Dašinski sa
ko, kad esą Pilsudskio atsiųs
ti seimą išvaikyti.

Kaip tyčia Lenkijos prez. I 
Moscicki esąs išvykęs ke
lioms dienoms ant ūkio poil
siui, tad nėra kas juodu su
taikytų.

Valdžia uždėjo aštrią cen
zūrą spaudai, kad nė žodžio 
neparašytų apie vakar die
nos įvykius seįme.

Valdžia seime neturi di
džiumos. Sako, kad iš 444 
atstovų Pilsudskiui pritaria 
tik 125 atstovai.. Didžiuma 
atstovų, seimą atidarius, pa
sirengę pareikšti valdžiai ne
pasitikėjimą.

Valdžia nori įtikinti opo
ziciją, kad karininkai buvo 
atėję į seimą ne jį išvaikyti, 
bet pasveikinėti Pilsudskį ir 
kad seimo vieta esanti, vieša 
ir bile kas gali ateiti. ,

Opozicijos vadas “pan” 
Dašinski pareikalavo, kad 
karininkai apleistų seimo sa
lę. Karininkai nepaklausė. 
Seimo pirm. Dašinski pradė
jo smerkti už jo pasistaty
mą. Jam prikaišiojo norą 
sudaryti neramumą Lenki
joj-

Pilsudskis, kuris atstova
vo sergantį premierą Swi- 
talskį, priėjęs prie Dašins
kio paklausė: “Laukiu, ka
da seimas pradės darbą.” 
Dašinski atsakė: “Posėdžio * 
neatidarysiu.”

“Ar tai jūsų galutinas žo
dis ?” paklausė Pilsudskį.

“Taip, mes negalime posė
džiauti su revolveriais apsi
ginklavusiais karininkais,”- • 
atsakė Dašinski.

Po to jis nuėjo pasitarti 
su savo draugais.

Tarp karininkų buvę it 
aukštų kariuomenės Vaįį. 
Jiems n^ sėdynių nedavė*. 
Parings bestovėdami parei- 

■kalavo, kad nors duotų kur 
|atsisėsti. Po pasitarimo pa-

nUnrCnllivUlJn

KAUNAS. Pradžioje sp« 
lių mėnesio prasidėjo ir 
siasi Dietuyos-Vokietijoj tie ' V i » l « * jai

liepta sargui duoti jiems 
dynes.

. Neseniai opozicija 
smerkė finansų ministi 
kuris buvęs artimas J 
sudskio draugas, už šmug

Dašinski esąs socialįsį 
Pirmiau socialistai rėmė I 

z g. 

sudskio diktatūrą, bet vėl 
susipyko ir dabar pasidi 
aršiausi jo priešai. Pilsu 
kis irgi yra socialistas.

Spėjama,(kad šios saviti 
pinės socialistų peštynės i 
griaus Lenkijos diktatūrą 
gal ir pačią Lenkiją.

RUSUOS LAKŪNAI PABAIGĖ 
SAVO 12,500 MYLIŲ 

KELIONĘ

Curtis Field, N. Y., lapkr. 
1. — Lėkęs iš Maskvos per 
Sibirą ir Ramųjį vandenyną 
rusų areoplanas “Sovietų 
Žemė” iš Detroito atlėkė ir 
nusileido čia kaip 4:13 po 
pietų, tuo pabaigęs savo ilgą 
12,500 mylių, kelionę.

“Sovietų Žemės” lakūnai 
— Šeštakov, Sterlingov, Bo- 
lotov ir Fufajev — Mas
kvos išskrido rugpiūčio 8 d.

- - %

irti jos valsty 
irė panaikin

FALL GAVO METUSI 
KALĖJIMO 1 1

Ir užmokėti $100,000

Washinffitfii, Ią 
bert B. Fall, buvęs vidau# 
reikalų ministeris prie Hard* 
ingo, pereitą penktadienį nu* 
teistas vienu metu į kalėjimu 
ir užsimokėti $100,000 baus
mę už paėmimą $100,000 ky* 
šių už išrendavojimą Navy’s 
Eik Hills, Californijoj, alie^ 
jaus šaltinių. ,

Sulig įstatymo, už tokį pra
sikaltimą didžiausia bausmė 
galėjo jam būti tris kart di
desnė suma negu jis gavo ir: 
tiys metai Federalio kalėji
mo. Bet teisėjas jo pasigai
lėjo.

Fall pareiškęs, kad jis 
peliuosiąs. Ši byla iškilo iš 
garsiosios Teapot Dome bv- 
los. ^3

• ’ p > ū * j .
VISŲ SA^Ų KATALIKAI D

* VIENYKITĖS I•e . i n ’ h

SOUTH BOSTON. MASS,

PRAL. MAČiĖjAuŠkA8 ATVA
ŽIUOSIĄS Į AMERIKĄ

Spauda praneša,, kad J. M? 
Pral. Julius Maciejauskas, 
Švėkšnos klebonas, Lietuvo
je, atvažiuosiąs į Ameriką a- 
pie gruodžio 15 d. Atvažia
vęs laikys misijas.



DURPIŲ GAMYBA

DARBININKAS
So. Boston, Mass>

pri& ądvz Laueevi- 
prik: adv»

GRAŽIAI TVARKOMA
BAŽNYČIA

Kaunas. 
zacijos 
paminklą žuvusioms kovose 
dėl Vilniaus. Paminklas įga
noma statyti senosios rinkos 
vietoje. Organizacijų atsto
vai kreipsis į miesto valdybą, 
sklypo gavimo reikalu.

ŠANČIUOS STATYS 
PAMINKLĄ

Šančių organL 
projektuoja statyti

Vertė Kun. P. Sauru- 
_____________________25<

Radviliškis (Šiaulių aps.). 
Darbštaus klebono Kaspera
vičiaus rūpesčiu Radviliškio 
bažnyčia elektros šviesa ap
šviesta. Gražiai įrengta ir 
jauki koplytėlė Šv. Panelės 
Nuolatinės Pagalbos garbei, 
kuri irgi manoma gražiai i- 
liuminuoti. Spaliu 13 d. Ra
dviliškio bažnyčioj prasidės 
tėvo jėzuito vedamos misi
jos vyrams.

lausytas.
reikalo laukiama pana- 
riukšmii, kaip jau yra 
[.kitose parapijose.

Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojas—Arėjau (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktij 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 jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingii 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)

SENOVĖS LIEKANA
Švėkšna. — Gegužės mėn. 

Strazdiškės vienk. pas pil. 
Pr. Šarką ariant pavasario 
sėjai dirvą išartas akmeni
nis kirvukas 13% cnr ilgio 
ir plotis: drūktesniajame 
gale 4% cm., o plonesniaja- 
me 3% cm.

Pirmosios mūsų kariūnų lai
dos ne tik mokėsi, bet moky- 
damos drauge ir kovėsi su 
priešais fronte. Kartkartė- 
mis iššaukdavo karą, mokyk
lą į frontų.

Spalių 10 d. mini savo 10 
gyvavimo metų sukaktuves 
pionierių batalionas. Pionie
rių bataliono pradžia laiko
ma 1919 m. sausio 13 d., ka
da buvo įsteigtas 1 savano
rių būrys, iš kurio išaugo 
dabartinis pionierių batalio
nas. Pionierių bataliono 
vardą turi nuo 1927 rugsėjų 
m. 1 d.

Prosępolė. Išparceliavus 
dvaro laukus Prosepolės e- 
žeras ir. greta jo vandeniu 
pažlugęs durpynas, pasiliko 
valdžios žinioje. Prieš ke
letą, metų prakasus griovį e- 
žero vanduo nuleistas į Še
šupę. Griovis vietomis turi 
2—3 metr. gylio ir 3—-vhmtr. 
pločio. Dabar durpyne ir e- 
žere kasamos durpės. Dur
pių pasigaminti kasmet su
važiuoja iš plačios apylinkės 
nemažas skaičius žmonių. 
Šiais metais durpių gamino
si 700 su viršum šeimynų. 
Vidutiniai kiekviena šeimy
na pakasė apie 20 ir daugiau 
kubinių, metrų durpių. Iš
kasta šiemet apie 1,400 kub. 
metr. durpių. Durpyno nuo
ma visiems prieinama — 75 
centai ketvirtainis metras.

-r- -y
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' PASTATĖ PAMINKLINĮ

ąj i. • • ,,
Lazdijų rinktines DriVilišr 

kių šaulių būrys rtig8ejb29 
i. šventė savo metinę šven

tę. Šią dieną buvo pašven
tintas įr naujai pastatytas 
pamiįkliųis, nepriklausomy
bės ^oyomos ątŲiinti kry
kus. Buvo narių, priesaika 
ir paradas. Šventėje daly
vavo tir rinktinė? atstovas 
šąųlys, y Sušinskas. , Vakare 
buvo sųvaidintąs .veikalėlis 
“Rytojaus diena.”

pernai jos neleido, nes buvo 
per arti Kaltinėnų, kur yra 
valdiška mokykla; šiais me
tais atsirado Sabališkeje 
valdiška mokykla ir ji visai 
Kaltinėnų mokyklai neken
kia. Gardino mokyklų ta
ryba* savo reikalavimus de 
privatinių mokyklų suglau
dę į taHykles. kūri'as prade
dątaikinti šiais metais. Iš tų 
taisyklių pažymėtinas’ vienas, 
punktas r koncesidnierius,
prašydamas mokyklai leidi
mo; privalo pridėti vaikų są
rašą. Rodos viskas labai ge- 
rdi, bet tik pū^iėty je f prak
tikoje tai sunku įvykdyti, 
nes mokytojai, kurie vaikus 
surašinėtų, negaus patvirti
nimo. Šį darbą turėtų atlik
ti patys tėvai, bet ir jiems 
tai sunku padaryti be mdky- 
tesnio pagalbos.

k -j j .----------- —

PAGALIAU IR PRIE AMATŲ 
MOKYKLOS PRIKIBO

Vilnius. — Spaudos žinio
mis, lenkų valdžia rengiasi iš 
amatininkų reikalauti bent 
septynių skyrių pradžios mo
kyklos cenzo. Tilo klausimu 
labai susirūpinęs Vilniaus

4. , -v
lietuvių centro komitetas, 
kurio, žinioj vča nemažas 
dirbtuvių ir amatininkų skai
čius. • Dėl jų mokymo yra su-: 
sidarius gana paini padėtis. 
Prieš porą metų tiems ama
tininkams buvd sutėngti'va
kariniai kursai, kuriuos be
lankydami įgydaVo reikalin
gą mokslą. Daibar tuos kur
su? valdžia uždarė it amati
ninkai liko be mokslo: Nau
dus atidaryti valdžia taip pat 
neleidžia. Centro komitetas 
vis dėlto yra griežtai pasiry
žęs saro amatininkus į lenkų 
kursus neleisti ir dėti visas 
pastangas išgauti teisę įsteig
ti savo vakarinius kursus.

VEŽIMAS PRISLĖGĖ
Vilkaviškis. Spalių 2 d. a- 

pie 8—9 vai. vak. Veizbūniš- 
kių dvaro (Bartininkų vai.) 
kumetis Kazys Javarskas 31 
m. amžiaus po talkos beva
žiuodamas namo prie pat 
Vilkaviškio miesto su veži
mu apvirto į giloką griovį, 
kur. vežimas mirtinai pri
slėgė. Jam sulaužyta krūti
nė ir šonkauliai. Spėjama, 
kad K. J. buvo neblaiviam 
stovy. Velionis paliko žmo
ną ir vieną mergaitę.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 

ytys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji’per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

N-visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatims Ameri- 

^kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
<mas Motėm Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa- 
4saulio .į]oi erų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
sti aį; i) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 

rtnų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
sįrius ir kiti. *

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
^.viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
Kyra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
Jcnvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
Jp “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon.

Užsakymus muškite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA”

2322 W. 24 Street, Chicago, Ilk

ištautėję. Visi 
a gražiausiai lietuviškai. 
*ųja parapija prašė ir 
šo, kad jau laikas būtų 
aj. kalbą iš bažnyčios pa
ltį tačiau jų prašymas

; uu . • /-H...

' su paveikslais • 
Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
jų. 
Verta
mttOfce

I ■ ------------------
| KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Kaunas. Spalių 6 d. karo 
mokykla šventė savo 10 gv- 
gavimo metų sukaktuves, ga- 
yo vėliavą ir įvyko XI leite
nantų laidos šventė.

Mūsų karo mokyklos pra
džią laikoma 1919 m. sausio 
25 d., kada kariuomenes isa- 
pyūįu buvo paskirtas pirmas 
jba Viršininkas (dabar ats. 
gerk ltn.) Galvvdis-Bvkaus- 
kas. Pirmos laidos inokytno 
kursas ybuvo labai trumpas 
— tik 4 menesiai, nes einant 
fronte kautvnėms trūko ka- 
rininkų, dėlto teko ji pagrei- 
tintL Iš mūs karo mokyk- 
Jbs ĮąUklėtinių — karininkų 
pirmas žuvo kautynėse Jur- 
gis Šidoravičius (1919 VIII. 
jHjt kovoj su bolševikais).

MALDŲ RINKINCLIB, baltais viršeliais-------u——$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltas viršeliais---------------41-25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais--------------41.75
MALDŲ RINKINIUS, juodais viršeliais----------------- $100
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- * 

tais viršeliais------u—_— ------------------------------ - .50

TEATRAI
Nepaisytojar—keturių veiks

iu drama. Parašė kun. Pr. M. 
’uras. Kaina__ ___ _________ 35c.

GUiuking-as Vyras—2 aktą 
omedija; parašė S. Tarvy- 
las________________________ 25c.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

iu komedija. Parašė Seirijų 
uozukas __________________ 25c.
Ubagą Akademija ir Ubagų 

?alius — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas__35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. Vertė Akelaitis _______ 40c
Esumas—3-eia dalis dramos 
Gims Tautos Genijus.” Pa- 

ašė Kun. L. Vaicekauskas__10c
Žydų Karalius — drama 4 - 

ktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir- 
intas ________ __________ 30c
Visi Geri—3-jų veiksmų veis

lei is; parašė F. V. __ _____ 10c
Patricija, arba nežinomoji 

tankinė — 4 aktų drama, 
v^ertė Jonas Tarvydas_____ 10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
dėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis__ .________ 75c.

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

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

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

Vaikų Teatrai r dalis II: 1) 
Ištirsime paąkui: .2) Antanu
kas. Surinko S. K., p. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių-^D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto- 

riWh—jnodos (prastais minki*

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rius—juodos (prastais kietais 
*MMkn)*\X __________—50a

< » _v_ H

kariuomenės teismąprasidė
jo £pųlių&KaltifikmlĖ 
asmenų.J' IfaltinAnnidsitis
ginti pakviesti» vet £ydyix> 
it MiHi 
tas Stąųkevjęįųs, Fn^iųskį 
pijfi. adv. Bieliackinas, 
Draugelį prią adyok. pą? 
dėjėjas RattlifiAiti^ Bv Šą- 

kalaiuską iš paskyrimo gins 
pris. advok. &tmanąSįiBerr 
gąi pris, advA,^Mgėląyičius, 

Soblį 
čiųs, Aglinską 
Tumėnas, pijįfc Butkevičių 
ir kapitoną Deltuvą advok. 
Marma, Petrą ir Sergijų 
Josiukhs ir Voleišį kas gins, 
iki šiol nežinoma. Teismui 
pipnininkaus pats teismo 
pirmininkas generol. Šniuk
šta, kaltins vaisi? gynėjas 
pulk. Vymeris. Sąlėn publi
ka bus įleidžiama tik su bi
lietais.

LENKAI VIS ŠAUDO LIETU
VOS SARGYBINIUS

Iš Trakų apskrities pra
nešama, kad lenkti kareiviai 
iš administracijos linijoj 
naujai pastatyto * švyturio^ 
prie Daugirdiškių miško 
šautuvais apšaudė mūsų pa
truliuojančius policininkus 
J. Paplauską ir Markevičių.

Lenkai, matyti, turėdami 
tikslą nukauti šiuos polici
ninkus paleido į juos 5 šū
vius. Tačiau šie pasislėpę 
krūmuos mirties išvengė.

Tame pat apskrity Kleinų 
kaimo ribose, 10 mtr. nuo 
administracijos linijos spa
lių 11 d. patruliavo polici
ninką^. Papinskas. Staiga iš 
dviejų vietų lenkų pusėj pa
sigirdo šautuvų šūviai, tai
komi į Papįnską. Į jį išleis
ta apie 12 atskirų ir salvė- 
mis šūvių.

Tačiau Papinskui pasiser 
* kė nepaliestam pasitraukti į 

Kleinų' kaimą. Panašus mū- 
su policijos apšaudymas iš 

b lenkų pusės paskutiniomis 
dienomis vis pasikartoja.

WATTWITVSATA * r *
| ' * • 5»wirWMjj ' - ’

sėliai jau atsėt!, o ankstybes- 
niem jau grąžini ^AlinojA- 
Linai, irgi, nurauti, bulvės 
kasamos (30, IX.). Lupią 
čią (Suvalkijoje) ne i 
bet klosto plonais sluoks
niais ant žeme? ir po 3-^4 
savaičių nuėmę veža į pirtį 

. minta. .
rtį — Kiškių, kurapkų ir ki
tų laukinių paukščių mažą
ja. Be pasigailėjimo juoš 
naikina įvairūs medžiotojai 
— slapukai.

— Laukiama gero daržo
vių derliaus. Ypač buvo ge
ras tabako derlius. Tabako 
auginimas metai po metų 
plinta. Yra rimtai manan
čių užvesti platų tabako au
ginimo ūkį.

X

336 B’way, So. Boston, Mass, 366' Broadway,

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

ŲŽ persiuntimą jprisiųski 
3Ą. pašto Ženklelį 

“1JARBININKA8”

Kun. .V. Kulikauskas , j5<
Ben-Hur—Istorijos apysaka 

iš Jėzaus- Kristaus laikų. La
bai įdomi ir p lačiąi žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila ________$1.5'

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva , 5Q<;

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti ąpypaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ 40<-

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15<-

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas_________ l__50c
' Apaštalystės Maldos Statu
tas. - ~
saiįis

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 dientj—Apie visas derybas 
be j galo įdomūs nuotikiai ke
lionės . per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio i_ t ; 1 i—l$1.0<

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 jd .vykdymas 
Rusijoj---------------------- :-------- 15c

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

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

Mūsų Tikėjimas — išaiškini- 
m<is pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ______ ,__________ L---------- 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 Veiksmai, Maldos Ge
gužės,: Birželio ,ir Spalių mė- 
įerfams. Išleido kun. K. A. Va- 

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

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

Legendos ir Pasakojimai až 
ple Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulika4l^a u ^4>AOe.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kum P.' Bučys - ---- -----e__30c

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ------ -- ------- --------- 10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) —_15c.

MaHo’^ftmbė. Istorišku n'< 
pieiėnys tv-to "šimtmečio kri- 
kščiihjfbės. Lietuvių kalbon 
išgdlidf 1

£ LENKIŠKŲ PAMALDŲ 

tatierges bažnyčioje vis 
>nę8iniažina / lenkizmas. 

ngebja skaitoma kas 
flįffiimĮ, - gogužilies '' pa- 
įOa, rožančius, laikomos 

lapija giliai lirtmviš-
Wieste4 ' tiesa u*a, bet 

Aų ypač šiandie visai ne- 
*mu ir tik laikosi lenkai 
nistai

Jai’nkdjmio‘Apgynimas. Pa 
•ašė kun. V. Zajančauskas—50« 

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas ----------------- 5e.

. . i. t
Apsirikimų Komedija, Atai- 

fldmas iš Amerikoniško gyve 
omo. Išguldė Lab^atuJ Vai
tas --L2::. :.-10c.

Moterystė ir Šeimyna.'Vėr
ėj. Gerutis L.___ _ ______40c.
• • , • * • ■ • . • *. V f

Gamtos Pradžiamokslis — 
)r. A Vileišis________ ____ 50e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
įuo jų išsisaugoti? Parašv 
egyvoji gamta: žemė, van- 
uo, oras. Parašė J, Baronas_ 50c.

, Patrimpo Laiškai. — Išleido 
<un. A; Miliukas __ _______ 60c.

■ Gyvenimu Šv. Stanislovo 
'.oetikos—Jaunuomenės Užta- 
vtojo. Vertė M. M. T._____ 20c.
Meilė (Poema). Parašė M. 

Gustaitis_________________ 15c.
Nauja Skaitymui Knyga —

Dalis II). Su paveikslais___ 75c.
Vienuolinė Luomą. Vertė 

<un. P. Saurusaitis  ____ 25c.
Vaikų Knygelė — su pa- 

eikslais_____________80e.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

(arėj, 1918 ir 1919 m. Para 
S Kun. J. F. Jonaitis (Ka-* 
■elionas)-------------------------- 25e
Moterystės Nesuardomybė. J. 
esauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 

linys, Kaune___ :-------------- lOe.
Sunkiausiais Laikais. Parašė

V. Rucevičius_____________ 40c.
Šventas Gabrielius. Išleido

’ėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.
Religijos Mokymo Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys__50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

’rie Manęs. Sutaisė KuPra- 
■ias__ _________________ ____ 40fl.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- / 
ys Puida __1------------- -------50c.
Anderseno Pasakos—su pa-

»eikslėliais______ __________20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- 

, latika. Paaršė J. Damijonai- 
is —--------------------------------40c.
1 - - •x i- i i. .»■ f/■ .. . ,1 ' , .

.. . Europos Istorija.. Vertė J. 
\ndziulaitis_______________ .50c.

Iš Kelionės po Europą ir . 
kziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

VILNIEČIŲ VARGAI
Pažemiskio lietuviška mo

kykla (Švenč. apskr.) ligi 
šių metų turėjo du mokyto
ju, nes ir vaikų joje buvo 
daug. Dabar į Pažemiškio 
mokyklą inspektoratas pa
tvirtino tik vieną mokytoją, 
kitos ligi šiol netvirtina ir 
kalbina imti vietą kitur. Už 
tat atsiuntė į tą sodžių savo 
mokytoją, kuris sugebėjęs 
surinkti vos keletą vaikų. 
Tkigi šiame sodžiuje nuo šių 
mokslo metų atsirado dvi 
mokyklos: pirma ‘ ‘ Ryto, ’’ 
dabar dar ir Valdiška. Saba- 
liškės sodžiuje dar užpernai 
buvo privatinė mokykla,



Jonas Tarvydas

Leonas Vitkauskas

Silpni Nervai?

Žiburėlis

Antonetta Grabauskiutė (CleA

XI METAI
Žvaigždelės

Pasilieku,

Po vedybų vyras paveldi savo žino- 
?nos pavardę. Merginos prašo vai. 

kino rankos. Vaikinai negali te
kėti kol neturi 32 metų.

Pačiame viduryje Afrikos 
- sako minėtas keliaunin- 

vra viena keista žmo-

Piršlybos pas tuaregns vi 
siškai keistai atrodo.

RUDENS VARABAS
Tvoros pyški, stogai braška, 
šuva kieme kaukia, 
vėjas švilpia, sniegą blaško — 
•larkos, dūksta lauke.

Tuaregai yra baltosios ra 
sės žmonės, mėlynakiai, auk 
šti, tvirti ir gražios prigim
ties.

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

Medonio nauji muzikos kuriniai, 
fG. Vargoninkai ir muzikai kvie- ' 
čiami susipažinti. Ųį

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

Ex. V. D.

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

kas
niu giminė, vadinama tuare- 
gais. Šios tautelės moterys 
dar pradžioje vienuoliktojo 
šimtmečio sugebėjo savo vy
rus priversti supti lopšį.

Tuaregu krašte ne vyrai 
moteris veda, bet moters vy
rą. Be to, tai yra vienintelis 
pasaulyje kraštas, kur po 
vedybų vyras paveldi savo 
žmonos pavardę. Vaikai 
taip pat paveldi motinos pa; 
vardę ir žinomi, kaip jos 
vaikai, o ne jo.

reikalui 
mūšius, 
vvrams,

Įsisukęs Į darželi, 
tirpdo kriaušę, slyvas; 
tai pripuolęs prie svirnelio 
dovi ja. kaip gyvas.

šypsena
“Nerimsta šypsena rodyti,” sako, vienas žmogus jaunam vaike

liui.” Tai netiesa. Sakyčiau, tas, kuris moka šypseną parodyti yra lai
mingas žmogus. Mokslas, sako mums, kad šypsena tai išraiška vidu
jinio džiaugsmo. Tai kalba per kurią širdis kalba. Jeigu žmogus 
moka parodyti šypseną, tai aiškiai žinai, kad jojo širdyje randasi ra- 
’nnmas. Susiraukimas tai parodo, kad viduje randasi tamsus juodas 
ūkas, kuris trukdo šypsenos saulutei pasirodyti. Nebūk susiraukęs. 
Ištikrųjų, jeigu pasaulyje rastųsi daug tokių susiraukėlių, tai būtų 
gyvenimas begalo kartus, nemalonus.

Kitą savaitę daugiau pasikalbėsime.

Su Diev.

MANDAGUMAS v
Vieną gražią dieną važiuoju gatvekariu Į miestą. Skersai manęs 

sėdėjo jauna moteriškė, kuri turėjo prisidėjus daug ryšulėlių ant ke
lių. ant kelių. Be abejo grįžo iš miesto pasipirkus įvairių reikmenų 
namams. Viduramžis žmogus sėdėjo šalę jos. Kuomet jis pamatė, 
kad ji nori išeiti, tai pasitraukė į vieną pusę, kad ją praleidus. Kolei 
tie įvairūs gimnastikai’ praėjo, tai gatvekaris pro jos išlipimo stotį. 
Greitai ji su ranka patraukė sustojimo virvelę, bet veltui Konduk
torius neatkreipė atydos į ją, nors buvo aiškiai matoma, kad jis pa
stebėjo jos veikimą. Prisiartinus prie durti paklausė konduktoriaus, 
kodėl jis nesustabdė karo kuomet ji reikalavo. Tambs, matytis iš vei
do buvo žiaurus, ir žaibo greitumu jai atkirto: “Ar tu manai, kad aš 
esu kokis nors spėjikas, kad žinau ką ir kur tu darysi, ar nori išlipti.”

Matydama visą šį nuotikį, lyg gailesčio suimta dėlei moteriškės pa 
kėliau akis i viršų ir skaitau : “Mūsų tarnai yra išlavinti mandagume. 
Manome, kad jų patarnavimas patiks jums,” parašas: N. E. E. C.

Felieija Grendeliutė (S. B.)

Šviečia saulė aukštai, 
Šildo žemę karštai, 
žalumėlio aplinkui puikumas!
Kambaryje vaikai 
sėdi, skaito rimtai, 
pavylioja jų tikras uolumas!

Darbas bus 
nugallėję kliūtis, 
gerą būklę sukurs darbininkai 
mokslas laime nušvis 
it- vargai tiems nukris.
kas dabar yra jo dalininkai!...

IŠ KAUNO IŠTREMTA VALST. 
TEATRO ARTISTĖ KURMY- 

TĖ—MAZURKEVIČIENĖ

Kaunas. Kauno karo ko
mendanto nutarimu, pilietė 
Kurmvtė — Mazurkevičienė, 
kaipo pavojingas visuome
nės tvarkai asmuo, spalių 
m. 8 d. išsiųsta iš Kauno 3 
mėnesiams į Rokiškio aps
kritį.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.

Tuaregu vvru svarbiau- O * t c.

sias verslas yra tai plėšika
vimas. Jie užpuldinėja ke
liauninkus, turtingus euro
piečius ir arabus, uždaro i 
nelaisvę ir tik vėliau už tam 
tikrą atsipirkimo sumą pa
leidžia. Tokiu būdu surink
ti pinigai eina į šalies iždą, 
iš kur moteiys labą i rūpes
tingai sunaudoja saviems 
reikalams.

KNYGA PRAŠO VAIKO, KAD JIS JOS 
NEGADINTŲ

Pradėjote mokslo metą. Prieš save turite devvnius mėnesius sun
kaus darbo. Kaip darbininkas negali dirbti be įrankių, taip ir vaikas 
mokykloje negalės mokytis jeigu jis neturės reikalingų knygų. Kiek
vienas darbininkas sąžiningai prižiūri, kad jo įrankiai nebūtų berei- 
kalo naudojami, daužomi. Taip ir vaikas turi pamylėti knygą, kuri 
riek daug gero jam suteikia. Prisiartink prie knygos, klausyk ką ji į 
*ave kalba:

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.”Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

D AR BY METĖ
Sėja žmonės laukus, 
derlius rudenį bus — 
už darbštumą atlygins jo vaisiai; 
darbas laimins vaikus, 
jie išvys tuos laikus, 
kai sutiks jau vargus nebebaisiai

ateitis:

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.

Tuaregu motervs 
esant net eina į 
gelbsti kovose savo 
tačiau jos nėra žiaurioj iš 
vaizdos.

Vienas anglų keliauninkas, 
kuris yra apkeliavęs labai 
daug kraštų, apie vieną Af
rikos gyventojų gimtinę pa
sakoja labai įdomius ir 
mums tiesiog keistai atro
dančius dalvkus.

ARABAS 7.
Kartą, tūlas arabas, pasimetęs nuo savo keliauninkų draugų pūS- 

: vnėje priėjo prie mirties ir smaugiančio troškulio. Kažin kaip be
vaikščiodamas jisai atrado šulinį, pas kurį keliauninkai sustodavo at
sigerti ir sykiu pagirdyti kupranugarius. •-

N toli šaltinio pastebėjo ant žemės gulintį nedidelį odinį maišelį

“Laimė,” atsidusdamas tarė sau vienas nudžiugęs arabas. Grd- 
lai paėmęs į rankas nervingai pradėjo maišelį vartyti. “Gal čia rasW 
riešutų ar kitokio maisto. Greitai prišokęs prie šulinio su ranka no
rėjo pasisemti vandenio, bet deja, . . . šaltinis buvo išdžiūvęs. Netekęs 
vilties gauti vandens šuliny jis pasitikėjo odiniam maišeliui Atidargs 
maišelį . . . nuliūdo . . . pakėlęs akis į dangti. “Ką aš su šiais deimąfc 
tais veiksiu. Man reikia vandens ir maisto. Šie brangūs akmenėly 
tai tik žmonėms, kurie sotūs ir aprūpinti maistu.” g

Laikydamas rankoje brangius akmenėlius jis aiškiausiai pamate 
kaip jis bejėgis Už tuos kelis akmenėlius jis būtų galėjęs nupirk® 
didžiausi miestą. Dabar jis sau nusipirko mirtį. Ų-

Juozą pina M. (Lotveil)

I’. S. Labai džiaugiuosi, kad daugiausiai randasi rašytojų iš kitų 
miestelių. Prašyčiau rašant pažymėti savo tikrą vardą ir pavardę. 

Leonas Vitkauskas

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

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

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

Sveiki Gyvi. . ?
Dėdė Anufras kalba. Ų

Kaip jaučiatės. Manau nekantriai laukėte per visą savaitę išgirsti 
ką nors naujo nuo Dėdės, šią savaitę lankiau daugelį mokyklų. Ne
manykite' kad tenai ėjau ką nors paslaptingo pamatyti ar sugauti vie
ną kitą išdykaujant mokyklos klasėje, kuomet mokytoja' ką nors rašė 
ant lentos. Visai ne. Norėjau pažiūrėti kaip vaikeliai, šių dienų, pa
lyginus su manomis dienomis, mokosi. Ištikrųjų atradaif didį skir
tumą. Kambariai šviesūs, langai dideli Suoleliai pritaikinti prie 
kiekvieno vaikelio. Elektros šviesos. Garinė šilumą. Prisiminiau sa
vo mokslo dieneles. Suoleliai iš paprastų lentų buvo sukalti. Tankiai 
reikėjo sėdėti ant medžio kelmelio. Karasino lempos teikė tamsioje 
dienoje reikalingą šv iesą. Kampe stovėjo didis pečius, kuris šildė 
kambarį. Nuo anglių netrūko įvairių gazų.

Kaip me.dls mainosi metų permainoje, taip mainosi ir visi kiti gy
venimo surėdymai. Rodos niekados mokyklos neturėjo tiek daug pa
tobulinimų ir gražumų, vienok labai dažnai išgirsti jaunimą sakant: 
‘ ‘Kiek metų atgal buvę daug geriau mokytis negu šiandien. ’ ’

Tur būt bus galima prisilaikyti priežodžio: “kas ką geresnį turi, 
tas jį mažiau įkainuoja.”

“UŽ DYKĄ GAUNU”
Sykį Jonas Valavičius susitiko Benediktą Nemajūnų ir kalba 

Kur gauni saldainių*”
“Perku.”
“Tai matai. Aš gaunu dykai.”
“Kaip tai. Pasakyk nuo ko gauni0”
“Nuo tavęs.”
Kiek mes rasime panašių atsitikimų. Jie kiekvieną kartą savo gy

venime stengiasi kuodaugiausiai gauti nuo savo artymo, bet jie pate 
kitam ką nors suteikti . . . NIEKADOS.

Nebūk tokiu. Draugai greitai patirs jūsų šykštumą. Visi nur 
tavęsšalinsis. Pasiliksi vienų vienas. Būk duosnus. Daryk kitam ką 
tu nori, kad kitas tau darytų.

-• -i--/- . ' “ \ ■. •. f .t • > *
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. / - BLOGAS VAIKAS ? T u

Blogas ir beširdis vaikas akmeniu užmušė paukštelę. Krito ji že
myn, it akmuo. Tai buvo mažųjų molina-penėtoja. Nežinojau, kur 
būta tų mažyčių lizdo, nes kol motina buvo gvva,. tęl lizde buvo ty
lu, ramu. - Mažyčiai buvd sotūs, aprūpinti.

! • ! ' i i r .

Sekdamas aidą išalkusių paukštelių cypimo suradau lizdą, suvytą 
tarp tankių medelio šakų. Praskleidus šakas, lizde aptilo. Penke
tas aklų paukštelių atvėrė snapelius ir išties? viršun savo kaklelius. 
Jie manė kad jų motina su maistu sugrįžo. ------—

Snapeliai atverti, akytės dar užvertos . . . Neišmanau kodėl 
žmonės taip nesigaili paukštelių? štai tie mažyčiai likę be motinos 
neužaugo.

Blogas vaikas sugriovė nbkaltų paukštelių gyvenimą.

Kuomi tu esi, vaikeli? Kam griauni tų.nekaltų Dievo sutvertų 
paukštelių gyvenimą ? Ar žinai kaip tau sunku būtų gyventi pasau
lyj be motinos? Ar tu norėtum kad tavo mamytė, kuri taipjabai 
tave myli numirtų“ Ar tu norėtum gyventi kaip sirata be mamytės? 
Ne, vaikeli, tu to niekados nenorėtum. Užtat atmink: “Nedaryk 
to, kas tau pačiam būtų bloga.”

Tai langines paklebena, 
kiemo vartus daužo; 
tai prie durų subildena, 
Tai palange čiaužo.

“Aš tavęs maldauju, tik tu manęs neliesk purvinomis rankomis. 
Man bus gėda prieš kitus, kai jie mane ras suterliotą.

r 'z* Ji- ‘‘ > ‘

Paėmęs mane saugok ir nepalik kur nors lauke atidarytą, kad 
nesulytų ; žinok, kad knygos, panašiai vaikams, serga kai sušlampa.

Skaitydamas neužsiremk ant manęs alkūnėmis, nes man skauda!

Mane atvožęs, nedėk kniūpsčią, veidu į stalą. Ir tu nenorėtum, 
kad kas su tavim panašiai pasielgtų.

Į mano puslapius nedėk pieštuko ar šiaip ko storesnio už popierį, 
nes atsimink, kad gali kuprą pagadinti.

Kai nustoji skaitęs, neužlenk lapo kampo, norėdamas paženklinti 
iki kur paskaitei, bet įdėk gražų, švarų ženklelį ir uąvožęs padėk ra
mioje ir saugioje vietoje, kad galėčiau vėl susigulėti ir pasilsėti.

Žinok, kad be tavęs aš turiu atlankyti dar daug kitų vaikelių... 
o gal ir tau dar kitą kartą reiks su manim susitikti, būtų tau biauru 
mane matyti apiplėštą, sutermentą ir suteptą. Rūpinkis, kad aš atro
dyčiau visuomet nauja ir švari, o aš būsiu už tai tavo paguoda.”

A. L. R. K. P. Blaivininrih 
kn Seimas ivvks 1929 mŲ, 
Lapkričio-November 28 (L-ų 
(Thanksgiving Day) Motyte*! 
llo, Mass.

Visos Blaivininku kuopos?? 
visu rūpestingumu padirbę^ 
kitę, kad šįmet Į BlaivininH^J 
Seimą suvažiuotu daug ii?| 
nuoširdžiai blaivybės idėjai", 
atsidavusiu delegatų.

. «-JI
Seimas prasidės pamaldo-y' 

mis šv. Roko bažnyčioje,’^ 
9:30 ryto.

Kun. J. SvagždyHu

Tuaregu vyrams neleidžia- | 
ma ištekėti už moters kol su- | 
laukia 32 metų. Bet ten vy- | 
rų, norinčių ištekėti, yra la-!| 
bai maža. Nes ištekėjęs vy-.| 
ras jau nebelaikomas jokiu | 
vyru, bet patinu, kuris yra | 
visiškai priklausomas nuo o 
moters diktatūros (kapry-, į 
zų). Jeigu kuriai nors mer- | 
ginai patiko koks nors vai-! į į 
kinas, tai ji nueina pas jo j 
motiną ir prašo jo rankos. H > 
Jeigu tik motina sutiko,1’’ 
skaitosi dalykas baigtas ir i o 
vargšas vyras patampa jos !! 
vergu. Paprastai tuaregu g 
merginos renkasi vynus M 
taip: Grupė jaunų merginų o 
susirenka kur prie šulinio ir !! 
ratu apie jį susėdusios pra-Jj 
deda dainuoti meilės dainas. I ! 
Išgirdusi os' dainas vaikinų!! 
motinos aprengia savo sūnus !! 
puikiausiais drabužiais, pa-j] j 
sodina ant arklių ir siunčia i I 
prie šulinio, apie kurį ratu J Į 
joja apie 30—40 kartų. Ka- j! 
da .kuri nors mergina pirštu | [ 
parodo kurį nors vaikiną, ; į 
tai reiškia, kad šis vaikinas ! i 
patiko tai merginai. Jis su- ; ; 
stoja, nušoka nuo arklio, no-;S 
priėjęs per metrą prie mer-j jį

Mrs. II. L. Ilarris, Faber, Va., sa- " '^3 
ko, "Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga-y*’^ 
Tone aš buvau visai nervuota. Aš jai 
taipgi buvau nusilpusi, visada jaučiau- uM! 
si nuvargusi, neturėjau energijos, tu- Ag 
rėjau prastą kraujo, mažai svėriau ''JĮsS 
ir vos tik galėdavau atgauti kvapą. dfl| 
Aš vartojau NugaTone tik per 20 die-’‘‘G| 
nų ir galiu teisingai pasakyti, kad 
jaučiuosi geriau, negu pirmiau per 
mėnesių mėnesius." --ąS

Per 35 metus N'uga-Tone atlieka puf- "Ja 
klausią užduoti nuraminant ir sustlp- i.tiįCj 
rinant silpnus, nervuotus žmones, su- J 
stiprinant kraują,-Suteikiant daugiau 
jėgos ir energijos'visiems kūno orga- į® 
nams ir raumenims. Nuga-Tone taip- 
gi pagerina apetitą ir pagelbsti virš- 
kinimui. prašalina svaigulį, galvos 
skaudėjimą, gasus iš skilvio arba žar- . 
nų ir užkietėjimą. Prašalina inkstų 
in pūslės neveikimą j keletą dienų, 
padaugina svorį menkiems ir silp- 
nie,mą žmonėms. Vartokit jas keletu 
■dieinų ir pastebėkit didelį pasitaisymą. 
Nuga-Tone pardavinėjamos vestinėse, 
jos turi pagelbėti arba pinigai grąžl- . 
narni, žiūrėkit garantijos ant kiek- 
vieno pakelio. . .šfj

f
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Nuošaliai ir tylėti, kada Baž- plėšikas kankina jo motiną, 
nyčios priešai visu žiaurumu stovėtu rankas susibrukęs į 
puolają sugriauti. Privalai kišenes? Reikia ginti Dievo 

?! stoti į kovą. T kovą arba už, Bažnyčia. Juo labiau prie- 
‘ Kristų arba prieš Jį. “Kas šai siaučia, juo daug ausi

SUB8CRIPTKJN KATES: 
yearly................................ $450

yearly.....................................$5.50
onca per week yearly..$2.50

once per week yearly... .$8.00

Katalikai turi nepamirš- 
vieno svarbaus dalyko, tai, 

nėra gyvenimo be veiki
mo.” Žmogus sutvertas veik
ti, dirbti, platinti Dievo ka- 

ant žemės. Katalikas 
neturi teisės stovėti

ne su Manimi, tas prieš Ma
ne.” Reiškia, jei kas ir ti
kėtų, bet nestotų ginti Kris
taus Bažnyčios, neitų su 
Kristumi bet jau tuo pačiu 
eitų prieš Jį. Katalikas turi 
savo tikėjimą padaryti dar
bais. Jis turi parodyti savo 
veiklumą Dievo garbei ir 
žmonių naudai.

" ' Bažnyčios priešai prisiekė 
•J ją sugriauti. Daugelis jų pa-
- sistatė savo uždaviniu nu

stumti Dievą nuo sosto, pasi
imti į savo globą visas žmo
nių Įstaigas, šeimyną, mo
kyklą, valstybę, žodžiu viską.

Dievo priešai paskelbė: 
“Mes nenorime kad šitas 
mums karaliautų.*’ Tikrai 
galima sakyti: “Pagonis 
siaučia ir tautos mąsto tu
ščius dalykus. Žemės kara
liai sustojo ir kunigaikščiai 

"renkasi prieš Viešpati ir Jo 
Bažnyčią.” Ir kada priešai, 
tie pragaro taniai kovoja 
prieš Kristų, ar katalikas tu
ri-teisę stovėti nuošaliai ir 
žiūrėti? Teisybė, Meilė. Išti
kimybė verste verčia stoti ir 
ginti tai. kas katalikui yra 

■, brangesnė už pačią gyvybę— 
Dievo Bažnyčią.

Trauktis nuo priešo ir ty- 
. lėti tuomet, kuomet iš visų 
pusių girdėti šauksmas prieš 
tiesą, prieš dorą, prieš Tikė- 

' jimą, būtų tai nebe Kristaus 
kareivio, bet išdaviko pasiel
gimas, nebe tikinčio, bet abe
jojančio savo tikėjimo teisin- 

z gurnu. Kiekvienas arba 
“renka su Kristumi arba 
barsto,” tai reiškia arlm pa
deda statyti tą dvasišką Na
mą Kristaus įsteigtą ant Uo
los, arba ardo, griauna. “Kas

- Be su Manimi, tas prieš Ma- 
y Be.”

Kiekvienas katalikas turi 
suprasti, jog pirmutinis jo 
Uždavinys visais teisėtais bū
dais kovoti su Bažnyčios 
priešais ir platinti Didto ka
ralystę ant žemės. Kaip tan
kiai žmogus kalba: “Ateik 
karalystė Tavo.” Bet toks 

prašymas — malda pavirsta į 
pajuoką, ji darbu — veikimu 
neprisideda prie praplatini
mo tos karalystės arba nors 
jos apginimo nuo priešu.

Ką pasakytumėt apie vai
ką, kurs matydamas kaip 

skundžiama netikėjimu, ne
dorybėmis, tuo labiau ir drą
siau reikia imtis kilnių dar
bų. Juo. labiau blogas ple
čiasi, tuo gražiau, švariau tu
ri elgtis katalikas žmogus.

Ir štai, klausimas. Koks 
mano gyvenimas ? Koki ma
no kalba ? Kokie mano dar
bai? Ar aš su Kristumi ar 
prieš J Į ? Ar aš barstau ar 
renku? Ar aš statau Dievo 
Bažnyčią, ar ją ardau? Ar 
aš traukiu kitus prie Dievo 
ar stumiu juos i pragarą? 
Darau vieną arba kitą. Pa
syviu būti negalima. Jei vei
ki, dirbi tai pildai Dievo va
lią. jei ne. miręs yra ir tavo 
tikėjimas. “Nekiek vienas, 
kurs Man sako: “Viešpatie. 
Viešpatie Įeis Į Dangaus Ka
ralystę, bet kas pildo valią 
Mano Tėvo, kurs yra dangu
je, tas Įeis Į dangaus kara
lystę.

T.

Kas Kaltas?
“Pasakyk man gerbiama

sis,’ 'tarė vienas laisvamanis, 
“kaip tai yra. Jūs sakote, 
jog Katalikų Bažnyčia pada
ro žmones gerais ir tt.. o aš 
žinau daug katalikui, kuriuos 
pavadinti gerais, būtų mela
gystė. Taigi Bažnyčia to vi
so nedaro. ką jūs sakote.”

Tiesa. Ir Į tą užmetimą 
galima būtų duoti ilgą ir ne- 
suardomą atsakymą. Bet'gal 
ir šitokio užteks.

Daug, labai daug yra van
dens ant žemės, ir tas vande
nėlis )>er tūkstančius metų 
bėga ir bėga. Tačiau, kaip 
tankiai mes matome murzinų 
— “durtinu” žmonių. Tai
gi ar čia vanduo kaltas ? Van
duo bėga, kas nori juo gali 
naudotis ir nusiplauti. O jei 
žmones juo nesinaudoja, kas 
kaltas, vanduo, ar murzini 
žmonės ?

T.

■ ■ ■■
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BO BAŽNYČIOJE
Kaip ten bebūtų, d?ras J. 

šliupas, eidamas priimti 
šliūbą katalikų bažnyčion, 
t .m bažnyčion, kurios griovi

“L. Darbininkas” rašo: ką laisvamanių draugiją” 
“Nesenai pasirodė spau- sumanytą Amerikos žydelio

doje trumpa žinutė, kad dr. 
J. Šliupas, žinomas iki šio
lei kaip arši ausi s katalikų 
bažnyčios priešas Lietuvoje, 
vedė katalikę mergaitę ir pa
ėmė šliūbą Eržvilko katali
kų bažnyčioje. Bedievių lai
kraščiai sutiko Šitą naujieną 
trumpomis, bet reikšmingo
mis ir karčiomis pastabomis. 
Ir tai suprantamas dalykas. 
Bedieviai tuo būdu gavo vi
sai netikėtą smūgį, nuo ku
rio jie ilgai negalės atsipei
kėti.

Ar yra reikalas kalbėti čia 
plačiau kas yra d-ras Šliu
pas ir ką jis reiškia Lietu
vos bedievukams ? Kalbėti a- 
pie tai plačiau mes neranda
me reikalo, nes ir be to visi 
gerai žino, kuo yra iki šio
lei buvęs d-ras J. Šliupas. 
Patys bedieviai laisvamaniai 
išgarbino jį kaip nuosakiau
si Lietuvos bedievį ir aršiau
si katalikų bažnyčios prieš;). 
Bedievis laisvamanių spau
doj d-ras J. Šliupas buvo ly
ginamas garsiam Prancūzi
jos katalikų bažnyčios prie
šininkui Volteriui. Ir rei
kia pasakyti, kad niekas iki 
Šiolei Lietuvoje nėra vedęs 
‘okios atkaklios, dažnai stor
žieviškos kovos su katalikais 
kaip d-ras J. Šliupas. Ilgai 
gyvendamas Amerikos lietu- 
vių tarpe jis yra sudaręs iš
tisą eilę savo pasekėjų, ku
rie ir po šiai dienai tebėra 
“šliuptarniais” vadinami. 
Lietuvoje jisai steigia “etiš-

VILNIAUS KATEDRA
r

Vilnius — garsus savo bažnyčiomis, kurių 
tarpe žymiausia Katedra, dabar jau Bazilika.

Kur Aušros Vartai ir kur Katedra — pui
kiai žino kiekvienas mūsų lietuvis. Toj garsių 
Dievui pašvęstų rūmų vietoj žiloje senovėje bū
ta mūsų protėvių pagonų šventyklos. Aplink ją 
per šimtus meti) šlamėjo ąžuolų gojai. Jie nebi
jojo nei audrų, nei kirvio, nes buvo stiprūs ir 
pašvęsti taip pat stipriam ir šventam žaibų vieš
pačiui — Perkūnui. To galingojo dievaičio gar
bei smilkėjo amžina ugnis, negesdama nei lietin
gą rudenį, nei per žiemos šalčius, nes ją saugojo 
ir jai giedojo nekaltos mergelės-vaidilutės. Iš 
tos ugnelės mirgėjimo vyriausias kunigas krivių 
krivaitis spėdavo ir atmindavo dievų norus. Kri
vaitis. baltas kaip žydinti obelis, ilgai naktimis 
melsdavos rankas iškėlęs į žvaigždes, į tąs pa
čias. kurios ir mums šiandien šviečia ir neges dar 
tūkstančius milijonus metų. Iš žvaigždelių mirk
čiojimo išskaitydavo ištikimas dieni tarnas, ka
da galingi dievai malonūs žmonėms, kada rūstūs. 
Dievų norai ir valia buvo aiškinama žmonėms iš" 
bokšto, kurio gilumoje laikyta taip pat šventie
ji žalčiai. Šiandieninės varpinės (kuri stovi 
prieš katedrą su 3 aukštais ir laikrodžiais) apa
tinė dalis tai ir buvo senasis bokštas, iš kur skam
bėdavo kriviu krivaičio graudūs pamokslai. 
Šventasis miškas (gojus) vėliau pavadintas 
“Šventaragio klonimi.” kur buvo deginami mirę 
lietuvių kunigaikščiai ir didikai. Deginta jie ant 
aukštų lauži) su brangausiais ginklais, numylė
tais žirgais ir vergais, puldavo kartais į liepsną 
ir jų žmonos. Tikėta, mat, senelių, kad ir dan
guj. kai savo neturėsi niekas kitas neduos. Rau
dotojų pulkai apraudodavo velionies (nabašnv- 
ko) didžiausius darbus ir iškentėtus vargus. 
Taip ir atsiskirdavo velionies dvasia su raudan

mui jis pavedė tiek daug 
darbo, paneigė tiek savo 
skelbiamą civilinę moterys
tę, tiek savo kovą su katali
kų bažnyčia. Lenkdamas sa
vo žilą galvą prieš altorių 
jis galėjo kartoti savo šir
dyje žinomus Julijono Apo
stato žodžius: “Galiliejieti, 
Tu nugalėjai.” Ar paėmi
mas šliūbo kat. bažnyčioj 
reiškia nuoširdų Šliupo — 
Apostato atsivertimą ir grį
žimą į katalikų bažnyčios 
globą, tai parodys ateitis. 
Mes norėtumėm manyti, kad 
taip, nes sunku yra daleisti, 
kad paprastos, bet gilaus ti
kėjimo katalikės mergaitės 
nusistatymas būtų galėjęs 
sulaužyti tokį išbandytą ko
votoją, jeigu tame nebūtų 
dalyvavusi jo paties gera 
valia.

Jei d-ro Šliupo šliūbas 
katalikų bažnyčioj reikštų 
jo bedievybės išsižadėjimą ir 
grįžimą prie religijos, kurią 
jis pirmiau atkakliai griovė, 
tai, žinoma, tas reikėtų lai
kyti gana reikšmingu daly
ku.
mes
mes žinome, kad pastarai
siais laikais nuo bedievybės 
atsimetė daug mokslo vyri) 
ir šiaip rašytojų, kurių var
dai garsiai skambėjo ir tebe
skamba visame pasaulyje. 
Bedievybės ir visokių laisva- 
manybių tuštumos ir po
stringavimai negalėjo ir ne
galės patenkinti didžiųjų 
žmonių. Dėl to neveizėdami 
savo skaitlingų darbų, pa-

Felikso Adlerio, su kuriuo 
jam bebūnant Amerikoj te
ko drauge dirbti. Jis stei
gia Šiauliuose bedievių lais
vamanių kapus, atkakliau
siai kovoja už civilinius, ne
bažnytinius šliūbus. Nesenai 
Kaune mirė jo pirmoji žmo
na, visuomenei žinoma iš sla- 
pivardžio Eglė. Prieš mir7 
tį norėdama atlikti išpažin
tį ji pakartotinai maldaute' 
maldavo pakviesti kunigą. 
Jos vyras d-ras J. Šliupas 
griežtai atsisakė pildyti 
mirštančios žmonos valią. 
Tas gal būti daug daugiau 
negu kiti d-ro Šliupo lais
vamaniški žygdarbiai karak- 
terizuoja jį ir kaip žmogų ir 
kaip laisvamanį. Ir štai da
bar sulaukęs virš 60 metų 
amžiaus, tarsi pamiršdamas 
lai, ką pirmiau skelbė eina 
katalikų bažnyčion priimti 
moterystės Sakramentą. Ką 
tas reiškia? Veidmainingą 
nusilenkimą nuotakos užsi
spyrimui ar viešą pasmerki
mą visos savo laisvamany- 
bės? Tai yra klausimai, i 
kuriuos tegali atsakyti tik jo 
paties sąžinės balsas ir tik 
jam vienam tegali rūpėti. 
Tačiau ne visai taip. D-ro 
Šliupo per daug ryški asme
nybė laisvamaniui visuome
nėje ir dėl to tie ar kiti jo 
žygiai negali būti dėl mūsų 
taip sakant buvę nebuvę. Jis 
gali į mūsų keliamus klausi
mus ir neatsakyti. Bet mes 
negalime pro tą jo žygį pra
eiti tylomis.

Tačiau per daug tam 
nesistebė tumėm. N es

čiaisiais. Sudegusio lavono ir turtų dulkės nli- 
skrįsdavo virš debesų į žvaigždes.

Bet užgeso amžina ugnis, nutilo vaidilučių 
giesmės, iškirsta šventi ąžuolai ir virš Vilniaus 
suspindėjo Golgotoj Nukankintojo kryžius, ku
ris pasaulį nugalėjo. 1387 m. pagonų šventyklos 
vietoj pastatyta bažnyčia; jai sudegus, 1400 m. 
Vytautas Didysis ir jo žmona Ona pastatė naują. 
Ir šitai sudegus, vyskupas Jonas, iš lietuvių ku
nigaikščių giminės, 1539 m. padarė dar gražesnę 
bažnyčią, kuri jau taip susenėjo, kad 1769 m. nu
lūžęs jos bokštas, griūdamas ant Šv. Panelės Ma
rijos koplyčios pralaužė stogą ir užmušė 6 ku
nigus.

Dabartinė Katedra 80 aršinų ilgumo, 24 pla
tumo pastatyta prieš pat Napoleono karą 1801 
metais Vilniaus garsaus architekto Gucevičiaus, 
sulyg Vilniaus Universiteto profesorių plano. Iš 
oro Katedra labai išdabinta. Virš bažnyčios šv. 
Elenos, karalienės, stovyla (paminklas) su auk-, 
siniu kryžium rankoje, kuris jau antras tūkstan
tis metų pasauliui viešpatauna. Iš šonų stovi 
— šv. Stanislovas ir šv. Kazimieras, Lietuvos 
patronas ir jaunimo globėjas. Aukštai trikam
py. po karalienės kojų, italo Righi iškalti pa
veikslai — į-eliefai. Ten atvaizduota (parody
ta) “Nojaus auka” (Sūnaus paaukavimas). Že
miau kiti paveikslai: “Šv. Petro pamokslas,” 
“Rauso stebuklingas išgydymas,” “Ananijaus 
ir Sefiro mirtis,” “Šv. Povilas išgydo ligonį Ly
si rojo,” “Šv. Dvasia aplanko apaštalus.” Prie 
didžiųjų įėjimo durų —senojo įstatymo didvyrių 
didžiausios stovylos: Mozė (Maižiešius) Abra
omas su peiliu rankoj, kurs tikrą sūnų Dievui 
aukavo. Ant Bažnyčios kampuose koplyčios ko
pijomis pridengtos. Prieš pačias didžiąsias du
ris 6 tvirčiausios kolonos (stulpai), šonuose jų 
keturi evangelistai: Lukas. Morkus, Matas, Jo
nas. Bažnyčios šonuose taip pat po 6 kolonas, 
kurios sudaro portiką kaip pastogę. Tarp jų 
stovylos: iš sodo pusės — Jėzuitų ordeno šven

Lenkų oficiozas “Epoka” 
rašo, kad šiais metais der
liaus , sunaudojimo politika 
susilaukė visiško nepasiseki
mo. (Jei jau oficiozas rašo, 
tai jau galima numanyti, 
kad tikrai blogai).

Derliaus reikalu šiais me
tais būta sugalvota toks pla
nas, kad būtinai turėjo vis
kas išeiti gerai. Vyriausy
bė uždraudė javus rudenį iš
vežti, o paskyrusi 40 milijo
nų zlotų ėmė pati supirkinė
ti javus iš ūkininkų many
dama juos parduoti vėliau, 
kai pakils kainos. Tuo bū
du norėta apsaugoti ūkinin
kus nuo javu) pardavimo ru
denį, kada kainos labai že
mos.

Šitas sumanymas dar per
nai buvęs remiamas kai ku
rių ūkio sričių, ir buvęs pa

vestų bedievybės išgarsini
mui, jie metė tuos savo dar
bus ir šiandieną skelbiasi e- 
są karščiausi šalininkai tos 
religijos, kuri viena tik duo
da prasmę visam žmogaus 
gyvenimui, t. y. krikščiony
bė. Be kitų pakaks čia pri
minus garsųjį visam pasau
lyje italų rašytoją Dž. Pap- 
pinį, kuris metęs bedievybę 
yra parašęs gražiausią kny
gą apie Kristų. Šitas jo vei
kalas yra pasiekęs visus pa
saulio kampus, susilaukėme 
ir mes jo. Dėl to skaityda
mi Dž. Pappinio “Kristaus 
gyvenimas” nepamirškime, 
kad tai darbas buvusio žy
maus, pasaulinio bedievio.” 

tieji, nuo gatvės — Lietuvos ir Lenkijos kara
liai.

Įėjus vidun, tuoj puola žvilgsnis į didįjį al
torių, kuris susideda iš priešakinio ir antrojo al
toriaus. Lubos razetomis išpuoštos ir atsirėmu
sios ant 16 stulpų, kurie dalija bažnyčią į 3 da
lis — “laivus.” Didysis altorius išmuštas sida
bru, tabemakulas, kur Švenčiausias pastatytas, 
atvežtas iš tolimo užrubežio, iš Augsburgo net. 
Jame atvaizduota: “Paskutinė vakarienė,” 
“Kaip nusižeminęs Jėzus plauna kojas apašta* 
lams,” “Kaip alpsta Alyvų darže.” Iš abiejų 
pusių brangūs sidabro žibintuvai. Vieta prie 
altoriaus, presbiterija, iš abiejų pusių presbi
terijos mūro siena. Ji, mat, toji siena, turi ne
prileisti prie jaunų klerkų širdelų nuodėmingo 
pasaulio šypsenos ir linksmų akelių. Žinoma, 
kad pasaulis — “tuštybių tuštybė ir viskas tuš
tybė;” vis dėlto ir nekalčiausiai akiai norisi į jį 
nors iš tolo pažiūrėti. Ten toliau aukštas vys
kupo sostas, o šonuose paauksuotos kėdes gat- 
bingiausiems seneliams, bažnyčios vadams — 
vyskupo kapitulai. Kitam šone aukšta, lyg bal
konas, ambonija, angelų galvutėmis išpuošta, iš 
kur dar nesenai girdėdavos teisingiausis, numy
lėto ir Bažnyčiai pasišventusio Ganytojo Vysk. 
Jurgio Matulevičiaus, lietuviškas pamokslas. 
Antrasis altorius, anot mokslininkų, klasiško sti
liaus su dorėnų portiku, visas iš marmuro, ilsis 
ant 4 stulpų. Altoriai kabo garsaus Vilniaus dai
lininko (maderijaus) Smuglevičiaus paveikslas. 
Parodyta, kaip lenkų karalius Boleslavas IV 
nužudo vyskupą Stanislovą. Mat tas lenkų ka
ralius dėl blogo gyvenimo buvo atskirtas nuo 
Bažnyčios, už ką jis keršydamas j>ats savo ran
ka nukirto vyskupui, mišias laikančiam, galvą. 
Po tuo altorium matytis geležinės durelės, ve
dančios į kambariuką, kur žalčiai laikyta. Po 
juo dar. sako, upelė tekanti. Ant 16 stulpų tam
sūs paveikslai, kurie juo ilgiau i juos Žiūri, juo 
gražesni atrodo. Tai darbas italo Vilani. Pa-

grįstas skambiais teoriškais 
samprotavimais. Tačiau gy
venimo nepanorėta eiti su 
teorija. Derlius šiemet pa
sirodė beesąs žymini dides
nis, nei buvo manyta, t. y., 
nei tai buvo apskaičikvusi 
valdžia, taigi 40 milijonų 
zlotų nepakako viskam nu
pirkti. Didelė dalis ūkinin
kų liko savo derliaus nei 
kiek nerealizavę. Valstybei 
sustabdžius pirkimą, kainos 
visiškai nukrito. Tiesa, kai
nų kritimas pastebėtas ir ki
tose valstybėse, bet Lenkijoj 
jis tiesiog katastrofingas. 
Teko atidaryti sieną ir leis
ti parduoti javus užsieniui 
dar pigesnėmis kainomis, nei 
tos, nuo kurių norėta apsi
saugoti. Blogiausia esą tai, 
kad net ir esant atidarytai 
sienai sunku parduoti, nes 
užsienių pirkliai moka pini
gus tik už pristatytus ja
vus, o juos supirkti ir pri
statyti. . . nėra kreditų.

“L. A.”

VAIKELIO 
MEILE

Pasakyki, motušėle, 
Kaip mylėti reik Širdis, 
To kurs dieną naktužėlę 
Vis daboja mus mažus?

Aš moku mylėti brolį
Ir sesutę ir tave,
Bet mylėti Tą, kurs toli — 
Rods nemoku visiškai.

Nebijok mažas, sūneli,
Tavo meilė yr’ karšta,
Myli meile amžina.
Nes tave Kristus, vaikeli,

“Ž-dė”
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KAUNAS, 
ministeris pirmininkas p. 
Tūbelis Vilniaus pagrobimo 
sukaktuvių: proga pasakė 
per radio kalbą.

“Šiandien jau devintą 
kartą liūdime mūsų sostinės 
pagrobimo metines sukaktu- į 
ves.

Mes esame vienintelė pa
sauly valstybė, kurios treč
dalis teritorijos su sostine 
jau devyneri metai vargsta 
priešo okupacijoj.

Pasaulis tvarkosi nuo di-% 
džiojo karo suirutės, pasau
lis gydosi nuo to karo pada
lytų žaizdų, bet Lietuvos 
žaizda, Vilniaus žaizda — 
negyja.

Iki šiai dienai neatsirado 
dar nė vieno istoriko Lietu
voj, kuris sakytų, kad Vil
nius ne Lietuvos sostinė, nė 
vieno ekonomisto, kuris mo
kytų, kad Vilnius nėra ūkiš
kasis Lietuvos centras, nė 
vieno etnografo, kuris mo
kytų, kad žemės apie Vilnių 
ne lietuvių žemes. Visa tau
ta reikalavo, ir reikalauja, 
grąžinti mums smurtu iš
plėštą sostinę.

Lietuva negali gyventi be 
Vilniaus, Vilnius — be Lie
tuvos. Kiekviena tauta yra 
organiškai suaugusi su savo 
žeme. Jos kūno negalima 
draskyti.

Kiekviena tauta, turi-sato 
centrą, apie kurį ji kristali
zavosi ir augo. Mūsų tauta 
kristalizavosi ir augo apie 
Vilnių. Su Vilnium yra su
augusi mūsų tautos siela’.

Mūsų tauta, jeigu ji nustotų 
Vilniaus, turėti/ sumenkėti 
ir dvasiškai ir medžiagiškai. 
Ji sumenkėtų dvasiškai, nes 
būtų be centro apie kurį ji 
daug šimtų metų augo, plė
tėsi, stiprėjo. Ji sumenkėtų 
medžiagiškai, . nes be Vil- 

I niaus Lietuvos ūkis negali 
normaliai augti ir plėstis. 
Vilnija ūkio atžvilgiu yra 
organiškai susijusi su Kau- 
nija, Suvalkija ir Klaipėda. 
Be to, Vilnius yra vartai ry- 
tuosna. Be šitų vartų mums 
sunku ūkiškai susisiekti su 
rytais. Mūsų šalis yra natū
ralus tarp rytų ir vakarų til
tas. Deja, tame tilte yra iš
imtas vienas straipsnis — 
Vilnius. Ir kol to straips
nio nėra, tiltas stovi tuščias 
ir niekas juo nei eiti, nei 
važiuoti negali. , . •

Vilnius mūsų tikybinė ir 
tautiška šventovė. Ten Auš
ros Vartai, ten Gedimino pi
lis, ten mūsų praeities di
džiųjų vadų, didžiųjų kuni
gaikščių ilsisi pelenai, ten 
ne tik senovėj, bet ir atgimi
mo laikais spietėsi mūsų po
litinis ir kultūrinis gyveni
mas.

Kovose už Vilnių padėjo 
gyvybę ne vienas geriausių 
mūsų tautos sūnų.

Pagerbkim jų atminimą 
dvasios susikaupimu.

Va. Bet nei viena kova ne- 
apseina be pajėgų įtempimo 
ir aukų. Kovą laimi ta§, 
kas yra stipresnis, ištver
mingesnis ir sumaniau kovo
ja- ;

Kad būtumėm stipru^, tu
rime būti vieningi. Tesi kur 
kovojama turi būti didžiau
sia vienybė ir drausmė. Kur 
nėrii vienybės, ten kovoti 
sunkiau. Tie, kurie ardo 
mūsų vienybę, griauna vi
daus drausmę, ■ tie yra di
džiausi Vilniaus atvadavimo 
priešininkai ir okupanto pa
galbininkai.

Siekdami tikslą turime bū
ti ištvermingi. Eikime prie 
jo patvariu ir sumaniu dar
bu, nuolatos lavindami ir 
ugdydami savo vidujinę 
drausmę.

Kiekvienas pilietis, ar ka
rys, ar amatininkas, ar val
dininkas, ar kito verslo žmo
gus, dirbdamas savo kasdie
ninį darbą tenepamiršta, 
kad jis dirba ir Vilniaus ąt-

vienas ^tegavo darbų, įjtto 

stipresnė bus mūsų valstybė, 
juo greičiau* ji- galės -atva
duoti Vilnių. .

Sumanūs kovotojai ieško
*

talkininkų. Jie reikalingi 
ir mums. Mūsų byla yra 
aiški ir teisinga. Mūsų šali
ninkų skaičius ir kituose 
kraštuose vis auga ir didė
ja. Mūsų sienos yra aiškiai 
nustatytos . sutartimis. — 
Gruobuonys iš pietų, sulau
žydami ir su jais sudarytų 
sutartį, išplėšė ginklu mūsų 
širdį — Vilnių Viso pa
saulio akivaizdoj mes reika
laujame ir reikalausime tei
sėtos taikos jr grąžinimo 
musų sostinės.

Vyriausybė, priešaky su 
mūsų Tautos Vadu, tęs Vil
niaus vadavimo darbą ir 
stengsis pagreitinti darbo 
tempą.

Vieningi, ištvermingi ir 
sumaniai kovodami, mes tik
rai atvaduosime mūsų pa
grobtą sostinę.

MYLINČIOS ŠIRDIES 
ŠNEKOS

/!
Jei paminėsiu kada laimės šneką, 
žinokit — ją semiu iš mylinčios širdies. 
Bičiuliai skundžias: tiek šaltiniu jiems užakę, 
O man laimužė — švietė, švies!

« •
Ir mums teks dar daug 

kovoti kol Vilnių atvaduo
si m. Kovos būdų yra ne 
vienas. Be fizinės pajėgos.

Aš tos širdies, berods, nesu regėjęs, 
tiktai juntu: ji plaka drauge su mana.
Ji žino mano džiaugsmą, visas mano dejas — 
ir esti palydovė amžina.

Kas valandą meldžiuos Aukščiausiam, už tą draugę, 
o ji už mane melstis — neauštoj’....
Man vakar.sirgo sąnariai — ji slaugė; 
budės ji prie manęs, dainuos ji ir rytoj!

(“Ateitis”)

* r > • '

Kanados unjversiteto pro- t 
fesoriui. žinomas fiziologas 
Denchėnsas neseniai didė
liam kačių skaičiuj padarė 
eksperimentą,- tiesa, labai 
žiaurų, bet ir labai svarbų 
mokslui. Mokslininkas iš
pjaustė katėms širdis ir pa
keitė jas dirbtinomis — gu
minėmis širdimis, kurių vei
kimą palaikė elektros apa
ratai. Bandymo rezultatai 
sensacingi: katės su guminė
mis širdimis gyveno kelias 
valandas, o viena iš jų — 
dvi dienas. Bandymas nusi
sekdavo tais atsitikimais, 
kai profesorius suskubdavo 
pakeisti širdį dirbtinu apa
ratu per 3 minutes nuo pa
šalinimo tikrosios širdies.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad, matyti, Kanados moks
lininkas pasiryžo sumušti ži
nomo rusų fiziologo rekor
dą. Šisai nuplaudavo šunims 
galvas ir elektros siurbliu į 
nupiautą galvą įšvirkšdavo 
kraują.

Galvos, atskirai nuo kūnų 
gyvendavo — reikšdavo gy
vybę per kelias valandas: a- 
kys reaguodavo Į šviesos er
zinimus, liežuvis judėdavo 
ir t. t.

Savo laiku prieš ši bandy
mą sukilo gyvulių globojimo 
draugijos ir smarkiai pro
testavo. Dabar anoj pusėj 
vandenyno pasikartojo tas 
pats: didžiausis judėjimas 
prieš Kanados mokslininką, 
kuris savo žiaurius eksperi
mentus plačiame maštabe 
taiko moksliškiems bandy
mams.

neturi

“L. A.”

veikslų pusė vaizduoja seno testamento praeiti, 
kita pusė — naujo. Ant 12 stulpų 12 apaštalų 
vaizdai (abrozdai) piešti Rapolo Smuglevičiaus 
rankomis. Toliau jo darbo “Melchizedeko au
ka.” Šone altoriaus didelės stovyklos “Dievo 
meilė” ir “Artimo meilė.” iškaltos italo Righi.

Kairiame altoriaus šone ilsis mūsų Vytau
tas Didysis, mūsų, lietuvių, negęstamoji žvaigž
dė, nuo Baltijos iki Juodųjų marių Lietuvos di
dysis valdovas, miręs be vainiko, kurį jis užsi- 

' pelnė ir kurį jam pagrobė. Prie jo grabo'Dievo 
Motynos paveikslas graikų imperatoriaus Ma- 
nuelio Paledogo iš Konstantinopolio, kaipo do
vana Vytautui atsiųstas. Tą paveikslą jis buvo 
padovanojęs Benediktinų vienuolynui Senuose 
Trakuose, bet 1840 m., uždarius vienuolyną. pa
veikslas vėl grąžintas Vilniun. Nors tas paveiks- 

. las jau nublukęs, bet jis brangaus cedro’ medžio 
ir buvo garsių žmonių džiaugsmu, todėl brangin
tinas .

Katedroj 10 atskilų koplyčių. Žymiausia 
jų — šv. Kazimiero koplyčia po dešinės nuo di
džiojo altoriaus. Ji padirbta iš švedų akmens, 
išdabinta juodu ir baltu marmuru, atvežtu iš I- 
talijos. kur Popiežiaus karalystė, kur Rymas — 
garsus šv. Petro bazilika, krikščionių kankini
mais Nerono laikais ir savo praeitimi. Moksli
ninkus žavi Kazimiero koplyčia jonelių stiliumi, 
čia būta stovylų visų karalių iš .Togailaičių gi
mines,, stovvlos — gryno sidabro, kurios kovų 
laiku sutirpyta ir sulieta sidabro pinigams. Yra, 
tięsa. dar stovylėlių. bet toli pirmojo gražumo. 
Koplyčios sienose paveikslai-freskos: “Stebuk
las prie šv. Kazimiero grabo” ir “Vaikelio išgy
dymas.” Paveikslų spalvos gražiai suderintos; 
juose puikiai matosi kaip-senais laikais žmonių 
rėdytųsi, kaip nešiota, kokių madų būta. Juos 
piešė vokietes Petras Bankelis, užtai vokiečiai 
po kelias valandas pražiopsodavo čia liesi gerė
dami.

Ant lubų virš galvų baltas karvelis — tai Kosakauskio vardo, nes jis savo patronui atsta
tė šią koplyčią, kur ir pats ilsis, tik gipso biustas 
(galva su kiūtinę) primena jo atmintį. Šv. Pet
ro koplyčioj Smuglevičiaus paveikslas “šv. Pet
ras kalėjime” ir tialo Korregio paveikslas — 
“Dievo Motyna su vaikeliu.” Nekalto Panelės 
Pradėjimo Koplyčioj stovi paminklas Vilniaus 
Vaivadai ir Lietuvos kancleriui Mykolui Kiers- 
gailai, nes jis 1436 m. pastatė ją. Naujausioji 
koplytėlė — tai šv. Petro, kurią dabino Ruseckio 
paveikslas “Paskutinė vakarienė.” Vienoje ko
plyčioje per didžiąją savaitę prieš Velykas bū
na Viešpaties grabas.

Be mūsų Vytauto, šv. Kazimiero ir kara
liaus Aleksandro čia ilsis Vytauto žmona Ona, 
uoli katalikų rėmėja ir bažnyčių statytoja, miru
si 1418 m., jo brolis Zigmantas, žuvęs Trakuose 
1440 m., karaliaus Jogailos broliai Vygantas, 
Korigaila užmuštas 1390: Švitrigaila, Zigmanto 
Augusto žmonos — Elzbieta Austrijietė Barbo
ra Radvvlaite — ir visa eile Lietuvos didikų ir 
garsių Europoje žmonių.

Ta brangi lietuvių šventovė — Katedra ste
bino didįjį vadą Napoleoną ir rusus, kurie tiek 
laiko mus valdė tamsybėse. Čia kaizeris Vilhel
mas, išdidus savo galybe, pavydėjo mūsų sostinei 
tokio papuošimo. Čia bolševikai kovose su len
kais glaudėsi prie jos, lyg prie tvirtovės. Čia 
pirmieji Lietuvos gynėjų būreliai dėkoja Auk
ščiausiajam už atgautą laisvę ir jaunos Lietuvos 
nepriklausomybę. Čia gegužės mėnesį meldžia 
lietuviai Tėvynei geresnio rytojaus. Čia ir Tau
tos Patiri jarkas Jonas Basanavičius “Aušros” 
davėjas, Nepriklausomybes skelbėjas ir mokslo 
vyras, paskutinį syk atsisveikino su jo numylė
tais moksleiviais, kurie jam atsakė giesme “Rc- 
ųuietų aetęrnam dona ėi, Domine!” čia ir šian
dien skuba’žmonės paklausyti kitu. Pranciškaus 
balso, prieš kurį kitas ir garsus solistas tur su 
gėda nutilti.

šventosios Dvasios simbolis (ženklas), toliau 
“Kova su geiduliais,” “Geidulių nugalėjimas” 
ir mergaitės, reiškiančios “Teisingumą” ir “Iš
tikimybę.” Koplyčios didžiajame altoriuje gu
li sidabro grabas 3,000 svarų iš Augsbusgo atvež
tas. kur buvo šv. Kazimiero relikvijos (lieka
nos). Kairiame šone kieliko išvaizdos (formos) 
ambonija, iš kur karaliaus rūmų dvasiškis saky
davo pamokslus didiku ir kunigaikščių šeimy
noms. Jos sėdėdavo minkštose kanapose, lyg ko
kiam teatre, ir susigraudinę klausėsi Dievo žo
džių, kuriam karaliai ir tai dulkės. Čia ilsis taip 
pat Lietuvos ir Lenkijos karalius Aleksandras, 
Jogailos anūkas, miręs 150 m. Viduj altoriaus 
šv. Kazimiero paveikslas su trimis rankomis 
(Anot padavimo paveiksle pasirodžius trečiai 
rankai dailininkas visaip tepęs ir nieko nepada
ręs, ranka vis pasirodanti). Sienoje daug mar
muro lentų su auksiniais parašais. Viena lenta 
įdomi su Lietuvos herbu (ženklu) ir užrašyta: 
“Visagaliui Aukščiausiam Dievui, šventajam 
Kazimierui, Kazimiero Jogailaičio sūnui, Len
kų Karūnos ir Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos įpėdiniui, saugotojui ir 1.1.. . tą koplyčią pa
statė ir padabino karalius Vladislovas IV iš Va
zų giminės.” Jo širdis čia randasi ir Igno Lajos 
koplyčioj brangus to vardo šventojo paveikslas, 
čekavičiaus pieštas ir Dievo Motynos — Corre- 
gio rankų darbo. Čia ilsis kūnai daugelio didikų 
ir vyskupų. Šv. Povilo koplyčia pastatyta, kur 
buvo kada įėjimas bažnyčion; čia paveikslas šv. 
Povilo, kaip per jį aklas praregi dienos šviesą. 
Nukryžiuotojo Kristaus koplyčioj, dar XV am
žiuje Trakų vaivados Goštauot pastatytoj, yra 
brangus Čekavičiaus darbas “Kristaus prie kry
žiaus prikaltas.”

(’ia renesanso styti u je ricerio ir vyskupo 
marmuro paminklai pastatyti pagerbti Vaiv.’ 
Goštautui ir jo pusbroliui Vilniaus vyskupui 01- 
Šnnakiui. Jono Nepoinukeno koplyčia, nuo vysk.

Naujas išeivy bes įstaty
mas, kurį. priėmė Lietuvos 
ministėrių kabinetas, turi 46 
straipsnius. Išeivybės biu
rų priežiūra naujame įstaty
me labai sustiprinta. Visi 
civiliniai ginčai, kilusieji dėl 
keleivių gabenimo, vistiek 
kur tas ginčas kiltų, spren
džiami tik Lietuvos teismuo
se ir pasiremiant Lietuvos 
įstatymais. Kiekvienas iš
eivis ,jei ne jis pats, tai per 
savo įgaliotinį gali ieškot sa
vo teisių Lietuvos teismuose. 
Kad būtų iš ko patenkinti 
teisėti išeivių reikalavimai 
ar paieškojimai, kiekvienas 
išeivybės biuras sudeda val
stybės ižde 25,000 litų (se
nas įstatymas reikalavo tik 
14,000 litų). Išeivybės biu
rai privalo su kiekvienu iš
eiviu sudaryti sutartį, vi- 
Idaus'reikalų ministerijos nu
statyta forma, 3 egzemplio
riuos, kurių 1 duoda išeiviui. 
Laivakorčių kainos privalo 
Imti patvirtintos vidaus rei
kalų ministerio. Todėl rei
kia tikėtis, kad išeivių išnau
dojimas kai dėl kelionės iš
laidų nebus galimas.

Išeivybės biurai
teisės išskirti vežamų šeimų. 
Nepilnamečiai turi turėti 
savo glolx”jus. Išeivis gau
na sveiką maistą ir tinkamą 
butą už sutartą atlyginimą, 
kuris negali būti didinamas. 
Susirgusį išeivį biurai pri
valo nemokamai aprūpinti 
gydytoju ir vaistais, o miru
sį nemokamai palaidoti.

Jei išeivio kelionė būtų su
trukdyta ne dėl jo kaltės, tai 
išeivybės biurai turi jam ne
mokamai duoti per visą tą 
laiką maistą ir butą. Jei iš
eivis nuo kelionės atsisako, 
jam grąžinama sumokėti pi
nigai. atskaičius 5$ nuo lai
vakortės kainos arba 10% 
nuo sumokėtu rankpinigių. 
Jei išeivio kelionė būtų su
trukdyta ne dėl jo kaltes 
(pav. jei būtų netvarkoj do
kumentai) ilgiau kaip 7 die
nas ir išeivis reikalauja jį 
grąžinti, išeivyliės biuras tu
ri grąžinti nemokamai.

Išeiviams' kelionėj globoti 
vidaus reikalų ministeris ga
li skirti palydovus, kurių 
kelionės išlaidas apmoka iš
eivybės biurai. Vidaus rei
kalų ministeris gali skirti 
vieną palydovą 500-tains iš
eivių į Šiaurės Ameriką ir 
400 į Pietų Ameriką ar Į 
Afriką.

Vidaus reikalų ininisteri-

benti į Lietuvą atsidūsti 
varge išeivių — dalį 
karnai ir dalį'už pū 
Įlos.

Įstatymas numato
kiai bausti agitatorius.y f L 
kursto žodžiu, raštu ar, 
veikslu keliauti į svetimi 
kraštus tas baudžiamas^, 
1,000 litų arba dviejų 
siu arešto. Jei kursto i 
vybės biuro vedėjas i 
nautojas, bausmė p 
gali Imti padidinta. lig 
antro tūkstančio, o kalėji• < 
ligi 6 mėnesių. Kas 1 
melagingas paskalas ap 
naudingumą dangintis į sve
tinius kraštus, gali būti n

. . . . - 'ji

baustas ligi vienerių me 
kalėjimo. Kas verčiasi tt 
kas skelbia nebūtus dalyku^, 
neteisingas žinias ar vartoja 
kitas apgaulės priemones;; 
kad sugundytų iškeliauti 
svetur, galįs būt nubaustas » 
ligi 2 metu kalėjimo. Jei tuo 
būdu taptų sunaikintas išei- į 
vio ūkis, bausmė gali būti ’ 
pakelta ligi 3 metų. Už ka-’J 
reivių prikalbinėjimą baus- 
mė gali būti pakelta ligi 6,y 
metų. Už prikalbinėjimą 
keliauti moteris tikslu jas. . 
panaudoti paleistuvvbei mi-š- 
matyta bausmes ligi 6 metų- 
kalėjimo. .

Reikia tikėtis, kad nauja--, 
sis išėivvbės įstatvmffeei^-šį 
kirs kelią tai)) labai pas.mus . 
išsiplėtusiam dauginimuisi į 
svetinius kraštus nežinomos 
laimės ieškoti. Paskutiniais 
metais beveik kasmet išva- ' 
žinodavo į svetimus kraštus 

ligi 30 tūkstančių • 
o Lietuvoje kasmet 
3(1.000 žmonių. Va- '

nu<> 20 
žmonių, 
priauga 
dinasi. beveik visas prieau
glis išvažiuodavo.

VĖLIAVOS IR ORGANIŽA

mosi) specialybė ir ilgi) meti) praktai
tika. Darbas artistiSkas. Kainos ietiKA

M. A. NORKŪNAS
P. O. Boz 91, Lawrence» Mass,

t į V

(“V. R.")
/>—//o.

4

KĄ TIK IšfiJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Paras? KUN. PROF. PR. BUCIS, M. I. C. A, 

Labai įdomi knyga. Aprašymas žj’miausitj nuctikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. T C. keliones į Australiją. Kaina minki* • 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus shp* 
kitę sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 West Broadway, South loaton, Mma
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Kviečia Valdyba
>

N0RW000f MASS.

Pakeleivis Jonas

Rast

9 v*

I
I

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

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

tų svarbių klausimų. Be to, gera 
>roga užsimokėti duokles.

Valdybai
ST. CLAIR, PA

susirinkimas. Malonėkite ateiti vi-1 kitę, nes turime apsvarstyti kėlė
si. Kviečia Valdyba‘f- -----

CJ.EVELAND, OHIO
Lapkričio 13 d..8-tą vai. vakare, 

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

KOLONIJOSE

20 d. .įvyko paminėjimas 
netų Vilniaus Apgrobimą suk ūk

iai, iškilmingas Šv.
i atnašavo*/™? žuvusius ka- 

’ir už nepriklausomybę kleb. 
Simonaitis. Žmonių pa
dalyvavo daug. Vakare 

ilbos. Kalbėjo Lietuvos viee- 
p. P. Daužvardis. kleb. 

ą. J. Simonaitis, prof. Žilevičius 
kai S. Zitaveckas. Po pra

nešta rezoliucija šio turi-

M,. Kazickas, P. Kirvcleviėius, S. 
j Kačinskienė, O. Lunckienė, J. Žin
džius, .J. Ragučius ir kun. J. Simo
naitis.

Smulkiais $8.75. Bendrai viso su- 
kolektuota $24.75.

EHzabetho lietuviai, susi- 
-Lietuvių parapijos, auditori- 
929 m., spalių 20 dieną mi-.

Vilniaus užgrobimo 9-tas su-i. 

es, vienbalsiai priėmėm se- 
rezoliuciją:

iicląngi Vilnius L. i). Kun. Į- 
tas ir lietuvių pastatytas;

angi Vilnius per amžius bu- 
įtuvių sostinė, kultūros, pre- 

ybos, tikėjimo ir visuomeninio ju- 
imo centras;
adangi Vilnius Rusijos sutar

timi 1920 m. liepos 12 ią, dieną bu- 
Y~O patvirtintas Lietuvai': 

A Kadangi ir Lenkija Suvalkų su- 
Jjąrtimi 1920 m. spaliu t -tą *1. pri- i 

r pažino Lietuvai ir kadangi Lenki
jabegėdiškai smurtu Vilnių užgro
bė 1920 m. spalių 9 <1.

.Todėl mes griežtai reikalaujame 
Lėnkų, kad apleistų mūsų sostinę 
Vilnių dėl šventos ramybės. Kitain 
taika negalima. Vilnius mūsų bu- 
V0. mūsų ir bu?. Mes b<* Vilniaus ■ 
■Nenurimsim.

Rezoliucija tapo vienbalsiai pri- 
į'imta.
Li'-Po'to buvo renkamos aukos Vii- 
Į- lĮiausnašlaičiams. Aukų surinkta 
i. sakančiai.
p; Ant. Karaneckas $5.00.
K L.Po^l.OO; Karaneekienė. M. I’ee-

K. Laurinaitis, 8.

Reikia pažymėt. kad gerb. p. P. 
Daužvardis Vilniaus istoriją aiški
no labai vaizdžiai. Žmonės ilgai 
brisinūjis tas legendas ir apie len
kus anekdotus. Tas garbingas vy
ras savo pajėgai Lietuvai negaili, i 
Dievas jam užmokės ir Lietuva pa
gerbs.

Kleb. kun. .J. Simonaitis ragino 
prie vienybės, kuri vra laimi reika
linga, be kurtos nėra .jėgų, 

j Prof. Žilevičius kalbėjo apie Vil
niaus padėti, o ypač mokyklos vai
kučių vargus.

Stasys Zitaveckas mano, kad pa
siseks suorganizuoti lietuviai ne 
lik .L V. bet ir visame* pasauly.

Vietinis

sevicius, J. Pauplis, J. Bugnis, J 
Simauskas, K. Razevičius.

t S*rnulkesnių aukų $14.33.

, Viso $23.33.
» v

Solo sudainavo p-lė E. Kaspa- 
raitė. Šv. Cecilijos choras po va
dovyste vargonininko Stasevičiaus 
sudainavo keletą dainelių, būtent: 
‘‘Eina garsas nuo pat Vilniaus” 
ir “Leiskit Į Tėvynę.”

Federacijos 10 -skyrius nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie prisi
dėjo prie parėmimo šio vakaro.

Lazda

/ Merginų Sodaliecių 
Veikimas

Ši d r;
15 d. iš
ceremonijomis. Prisirašė 80 mer
ginų. Vįsop 4ą .dieną _7,;3O yalan- 

■ -dą vakare nHWŠavo iš-svetainės Į 
bažnyčią, baltai pasirėdžiusios ir

Spalių 20 <1. Federacijos 10 sky
rius suruošė paminėjimą 9 metų 
Vilniaus pagrobimo sukaktuvių.

Pirmų karią Noru<><hi:iii atvyko 
kalbėti prof. Pranas Galinis. Jis 
savo kalboje daug faktų pažymėjo 
ir visus suinteresavo Vilniaus 
klausimu.

Po prof. Galinio kalbos. Kazys
J. Viesulą perskaitė rezoliuciją, 

i kuri tapo pasiųsta Tautų Sąjun- 
igai. .\or-voodo lietuviai griežtai 
. reikalavo, kad Vilnius būtų grą- 
• žintas Lietuvos Respublikai, pažy- 
1 modami lenku groboniškus darbus.

Dėl Vilniaus našlaičių padary
ta rinkliava. Po $1.00 aukavo šie : 
V. Pazniokienė, A. Stašaitė, P.

B. (’hubetienė, S. Anu-

Šioje kolonijoje buvo bedarbė. 
Dabartiniu laiku pradėjo geriau 
dirbti. Oras atšalo, tai ir kieto- ■ 
sios anglys gavo geresnę rinką, tik 
nežinia ar ilgai dirbs. Nepatarti
na niekam važiuoti darbą ieškoti.

Vietine šv. Kazimiero parapija 
ir organizacijos pasibaigus vasa
ros sezonui pradėjo svetainėje vei
kimą. šv. Teresės Sodalietės su
rengė pirmą pasilinksminimo va
karą “Kostumų balių” 19 d. spa
lių. kuris gerai pavyko ir gražaus 
pelno Sodalietėms liko.

Moterys rengia antrą metinę va
karienę parapijos naudai, kuri nu
matoma, kad pavyks. Bus 9 d. 
lapkričio, 7-tą vai. vakare. Kvie
čia daug svečių vietinių ir iš apy
linkės. Visus pavaišis gardžia 
paukštiena. Taipgi bus visokių 
pamarginimų laike vakarienės. 
Girdėjau, kad atpyškės didis New 
l’hiladelphia Saldžiausios Širdies 
parapijos choras, muzikui J. Ja
nuškevičiui vadovaujant. Snaus
ti negalima. Bus ir prakalbų. Kas 
kalbės sužinosime tik tą vakarą. 
Paimta gera orkestrą, guri grieš 
lietuviškus ir angliškus šokius. Vi
sas tas programas ir vakarienė pi
giai atsieis, tik už vieną doleri. Ne
abejoju. kad visi duris dešra užra
kęs ii- po slenksčiu 

įtrauks vakarieniauti

i

i

Akyte

pakabis ir
Į parapijbs

r
t

Regers St., Lowell, MassP-lė J. Narinkaitė, dainininkė.

Įžanga 35c., vaikams 10c.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

RAKALBOS
Rengia

Lietuvių Darbininkų Sąjunga

LDS. Kuopų Susirinkimai
DETROIT, MICH.

> L. *DHS.vT2 •■kuopos mėnesiais ■ 
susirinkimas įvyks sekmadienf 
lapkričio 17, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai* yra kviečiami atsi
lankyti Į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus- rei. 
kalo. Valdyba

j MONTELLO, MASS.
Ll)^ 2 kp. susirinkimas įvyks 
pkričio S a., šv. Roko svetainė

je. Visi nariai prašomi ateiti j šj 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines dupkles.

* Valdyba
r i UiCldį!—’-r i .

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vykslapkričio 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei-

♦ • 
aptverta ir medeliais apsodyta. 
Klebonija taip pat gana švari su 
Ib kambarių, daKtr jjtfid&žyta iš 
lauko ir bus taisoma viduje. Po 
mišparų ^nuvykom į ŠV-*. Kazimie
ro Draugijos svetainę,* kurioje bu
vo parapijas fėrai. Mat kun. S. 
Vembrė gavo miesto leidimą da
lyti torus ir nedėldieniais. Pu- 
l,liko* •prisirinko pusėtinas būre
lis,, muzikantai griežia. Tad vie

šu valionais ant galvų ir žvakėmis ,ni ioka. o kiti daro bizni, parda- 
rankose.y Nustebino įvijus Hionfe- • yjnėja laimėjimo tikietus. Jaunas 
liečius kaip pasiĮodėjIoks didelis kunigėlis suka ratą, 
būrvs. Pirmiausia ėjo procesija ir i, 
kun. S. Kneižis, tos draugijos tve- • 
rėjas ir klebonas J. š^ągždys. Baž- . 
tyčioje buvo atlaikytos pamaldos 
ir pasakė pamokslus abu kunigai. ( 
Po to t'irėjo susirinkimą ir išrin
ko valdybą. Į valdybą. įėjo dva
sios vadu kun. S. Kneižis, pirm. — 
Anelė Jarmalavičiutė, jos pagelbi- 
ni.nkės — Albina Viščiniūtė ir M. • 
Šilanskaitė, rast.—Ma’rgareta Sin
kevičiūtė, kasierka — Pranciška 
Galir.skiutė. prižiūrėtojos — Ag
nieška Kubiliutė ir Zofija Kaspa
ravičiūtė.

Sodaliecių mitingai Įvyksta kož- 
no mėnesio ketvirtą trečiadieny 
vakare. Ir išpažintis kožną ket-į 
virtą sekmadieny mėnesio.

Sodalietės turi savo knygyną 
salėje. Papirko šėpą ir i ją visas 
knygas sudėjo. Daug knygų pa
pirko kun. Kneižis ir daug žmonės 
suaukavo. Tvarkytojos knygyno 
yra išrinkto^ dvi narės: Marijona 
Smalskiutė ir Zofija Kasparavi
čiūtė.

Nors nesenai susitvėrė ta drau
gija, bet jau parengė dvi pramo
gas. Viena buvo rugsėjo 13 d. 
‘‘Costume Partv. Visos atėjo su 
kostiumais. Už gražiausi kostiu
mą gavo pirmą prizą Adelė Mic- 
kūnaitė, antrą — Agnieška Kubi
liutė ir už juokingiausią — Juo-, 
r.cfina Loliutė.

Antra pramoga — Sodalietės at
vaidino labai gražų veikalą “Pa
tricija,” spalių 20. Visos vaidin
tojos atliko savo roles labai gerai. 
Taip kad pagirt galima visas, o 
peikt nei vienos. Žmonių buvo pil
sią svetainė, kad net pritrūko sė- 

1 dyniių ir visi laba§ gy'rė. Daugelis 
sakė, jei vaidintų'tą teatrą antrą 
kartą, eitų vėl žiūrėt. Taip labai 
žmonėms patiko.. Už tuos pini
gus ką padarė iš antro vakaro pa
pirko Širdies Jėzaus didelę stovy- 
lą. Vaidintojos buvo: Patricija
— Anelė Jarmalavičiutė, Augusta
— Morta Šilanskaitė, Oktavija — 
'vlargareta Sinkevičiūtė. Flavija— 
Vincenta Treinavieiutė, Komela— 
Jozefina Kašėtaitė, Cecilija—Flo
rencija Jarmalavičiutė, Margareta
— Agnieška Kubiliutė, Melita — 
Virginia Pakarskiutė. Myrta—A- 
nelė Tubeliūtė, Lydija — Fran- 
ciška Galinskaitė, Eugenija — Zo- 

’ija Kasparavičiūtė, Irma — Ma
rijona Miškiniutė, — Afra — Jo
zefina Loliutė. Zenobija — Stanis- 
ova Jarmalavičiutė: Verges—Jo- 

anna Balevičiutė, Julė Valantuke- 
vičiutė, Stanislava Jarmalavičiu
je: Palvcbova — Anelė Klimavičiū
tė: šokėjos — Albina Treinavi- 
<'iutė, Florencija Kalnokiutė, Flo
rencija Puidokaitė. Lvdija Švedai
tė. Agnieška Žemeikiutė. Jas iš
mokino šokti Florencija Jarmala
vičiutė. Dainavo prie veikalo pri
taikintą solo p. M. Mazgalienė ir 
kitą- solo p-lė Vincenta Lapinskiu- 
tė. Pianu skambino mūsų vargo
nininkas Povilas Šokas, o smuiku 
griežė Adelė Zagurskaitč.

Garbė Sodalietėms, kad jos taip 
gražiai atvaidino, bet didžiausia 
garbė mūsų jaunam kunigėliui 
Steponui Kneižiui. Jis išmokino 
ir jis pašventė ne vieną vakarą 
mokinimui. Džiaugiasi Sodalietės 
turėdamos toki veiklų ir gražios 
širdies kunigėli.

o parapijos 
darbuotojai (jos) gaidžius ir viš
tas "tik neša laimėtojams. Žodžiu 
sakant, vvestfieldiečiai dirba, kru
ta kaip bitelės avilyje prie me
daus su savo gerb. klebonu. Gar
bė jums broliai ir sesutės, nes kur 
vienybe, ten ir galybė.

Šv. •Kazimiero Draugijos, salė 
jau išmokėta.Garbės draugijai kad 
turi nuosavą namą, kuriamo susi
rinkę gali aptarti savo reikalus ir 
nereikia lankytis po svetimus kam
pus. Skiepe yra du stalai boles ri
tinėti. Patarčiau šv. Kazimiero 
Dr-jai Įsigyti knygynėlį, kuris 

.. nešti.) jums apšvietą. Man malo
nu matyti tokią darbščią lietuvių 
koloniją.

Girdėjau... gausit naują vargo
nininką, tai paskui ir jaunimas 
galės darbuotis. Alanai) jaunas 
kunigėlis sukurs ugnelę ir jauno
se širdelėse ir jaunimą suorgani
zuos. '

** * <

BALTIMORE, MD.
Lapkričio 10 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose Įvyksta LDS. 30 kp.

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

mas Įvyks trečiadieni, lapkričio 7 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.'
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny 
apkr. 10, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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

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 užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas ivvks 

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

Valdyba

HARRIŠON-lfARNY.NJ.
LRKSA. 165 kp. auka gauta.

Renkant aukas šiaurės Lietuvos 
gyventojams nukentėjusioms dėl 
nederliaus, vietinė LRKSA. if>5 
kuopa surinko ir išsiuntė $98.64.

Apie aukos gavimą Įrūdija *.is 
pranešimas:

Kaunas, 1929 m. rugsėjo 30 ■!.
Nr. 783. 

Ponui M. Augustinaičiui.
737 Tappan St., 
Kearny, N. J.

Šiaurės Lietuvai ilėTpti Uenjro 
Komitetas gavo iš Tamstos laišką, 
kuriame Tamsta klausiate ar yra 
gauta Jūsų siųsta auka sumoje 
$98.64.

Pranešame, kad Šiaurės Lietuvai 
Šelpti Centro Komitetas tą auką 
yra gavęs ir -Jums parašęs laišką, 
kuris gal būt dėl netikro adreso 
— Jūsų nepasiekė.

Už Jūsų gražią auką ir malonų 
duosnumą, šelpimo Komitetas ta
ria Tamstai gilios padėkos žodžius.

Su tikra pagalba.

S. Smetonienė, 
Garbės Pirmininkas.

S. Aleksandravičius, 
Komiteto Reikalų Vedėjas.

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

kimas Įvyks lapkričio 22 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelu para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 24 d., 1 via. po pietų, baž
nytinėj svetainėj. 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkričio 24 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
d raugus C es) prirašyti. Valdyba

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

susirinkimas jvvks sekmadienv. 
lapkr. 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

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

sekmadieny, lapkričio 17 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsu brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok- 
les. ' '

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

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

Kviečia Valdyba

i

JUOZAS A. SOOTKŪOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERN0N DRUG C0MPANY 
360 Millbury Street 

Worcestex, Mass.

Įvyks

10 d. 1929

Sodalietė

J. Ančios, vargonininkas

6:30 vai. vakare

SO. WORCESTER, MASS.
i

S

Lapkričio
[November]

Kalbės Kun. J. švagždės. Kun. F. Strakauskas, Prof. Pranas 
Galinis ir A. F. Kneižys, “Darbininko” redaktorius. Dainuos šv. 

; ' Juozapo parapijos choras p. J. Aučiiii vadovaujant. Solo dainuos J. 
Šlapelis, O. Virkauskaitė ir A. Vitkauskaitė. Visi iš Nashua’os. Taip

ogi dainuos ir vietiniai dainininkai: J. Aurius, vargonininkas, J. Na- 
' 'rinkai t ė ir J. .Jurevičiūtė. Aluzikalę programos dali išpildys p-lė F. 

Baumiliutė ir R. Pcčiukoniutė. Tokio vakaro kaip šis mūs kolonijoj 
*4ar nebuvo. Bus turiningų prnkalbėlių ir Unksmių dainelių ir kito- 

ą paįvairinimų. Sueikime visi pasiklausyti ir pasigerėti.

Spalių 27 d., tai yra nedėldn nv, 
mūsų klebonas kun. K. Vasys pa
sakė labai gražų pamokslą apie 
Kristų Karalių ir į>aip mes esame 
apsileidę tikėjime ir nepildome jo 
įsakymų. Draugijoms užfundino 
po pyragą, kad jos turėdamos 
šventųjų vardus, ir katalikiškas 
konstitucijas, o dėl kokio vieno 
laisvamanio, nepildo tų konstituci
jų ir draugiją sulaisvamanina. 
Woreester’io lietuvių vyru drau
gijos po šventųjų vardais yra 3. 
kuriose nepildo savo Įstatymu. Tų 
draugijų konstitucijose rašo, kad 
kiekvienas narys turi atlikti vely
kinę išpažintį, o priima laisvama
nius, kuriems išpažintis tiek rūpi, 
kaip žydui kiauliena ir už tų ke
liu bedievių visa draugiją žemina.

Reporteris

BALSAS Iš LIETUVOS
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

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

Spaliui 27 d. teko man būti \Vest- 
ficld, Mass. Neturėdamas pažįs
tamų nuėjau pas kun. S. Vembrę. 
Buvo apie ketvirtą valandą, tai 
ėjom j bažnyčią mišparų. Žmo
nių susirinko m»daugiausia, ypač 
vyrų ir vaikų mažai. Bažnytėlė 
nedidukė, bet rūpesčiu buvusio 
klebono kun. K. Vasio viskas 
švariai sutaisyta kaip vidury, taip 
ir iš lauko pusės. Geležine tvora

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS
Vincentas DOBROVOLSKIS, vii 

Kiškis. Nedzingė* parapijos, 13 me
tų atgal vedęs pas kunigą Žilins
ką, South Bostone Eleną Trečio
kienę. Dabar yra reikalas sužinoki 
apie jo mirimą ar gyvenimą. Žinan 
tieji malonėkite pranešti “Darbi 
ninkui. “ Jei jis miręs prašome ger 
biamų kunigų pranešti kun. Vir 
matukui, 50 \V. fith St., Sn. Bostan 
Mass. (S.-22)

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metu, už 50 litu—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. N r. 24. Kaunas. Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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



Archan

Baltgudijos so-

PLUMBING IR HEATING

Komisija

L. Tolstojus.

Tiktai sveika siela teišlaiko kūną sveiką — doras gyvenimas turi savyje visas higienos sąlygas: darbą, paprastą maistą, susilaikymą, skaistybę

PARSIDUODA
Nepaprasti Pirkimai

Nauji, moderniški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir maudy
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (furnace), chestnut ap
dirbti, craftes sienos Į svarbesnius 
kambarius, elektra, shades ir t. t. 

Tototva Borough. 
Dvi minutos nuo bus linijos. Kai- 

]na $9,000. Sąlygos. Nuo gaisro 
apdrauda vieniems metams dykai. 

I Statytojas kasdien tenai. Šaukite 
Hatvthorne 2596-R, vakarais arba 
kreipkitės pas savininką Mr. II. 
Hagoort, 15 Ilutchinson Avcnue, 

I Hatvthorne, N. J.

Jonas 
Ponas Sta- 
IC Šidaus- 
Kazimiera

Ne kiekvienas gali padaryti ką nors nepaprasto, bet kiekvienas gali nudirbti paprastą darbą nepaprasta dvasia. — Booker Washing- ton.

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame lr Lictuviikai

382 Broadvay, South Boston

Tel. South Boston 2870

KUN. VALAITIS IŠVAŽIAVO
Po kelių savaičių darbo Šv. Pet

ro lietuvių parapijoje, kiin. J. Va
laitis, Telšių vyskupijos įgalioti
nis, išvažiavo pirmadieny 3:15 vai. 
po pietų į Chicagą.

Kitų pirmadienį iš Chicagos va
žiuos Į New Yorką, o iš ten, jei 
Dievas duos sveikatą, lapkričio 15 
d. grįžš Į tėvynę.

Kun. Valaičio misija Amerikoje 
pavyko. Jis ne tik, kad surinko 
didelę sumą pinigų seminarijai, 
bet sustiprino lietuvius dvasiniai. 
Ne vienas paklydęs lietuvis sugrį
žo prie Motinos Bažnyčios ir tė
vynės Lietuvos.

Prof. A. židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

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

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO ,

7 NUOS. PREFERED ŽIBUS
dėl

Holliston Trap Rock Co., Ine. 
Dėt platesnių Informacijų kreipki- 

tėa paa
PANELI M. A. P0WER

Care of Centrai Management Corp.,

185 Devonshire St, Boston’e 
Tel. Liberty 9783 

Gyvenimo Tel. S. B. 1706-M.

ŠIANDIEN BALSUOKITE
Bostono miesto viršininkų rin

kimai įvyksta šiandien.
Visi piliečiai, kurie užsiregistra

vę turėtų balsuoti. Svarbiausias 
viršininkas, tai majoras. Kandi
datai yra trys: Curley, Mansfield 
ir Coakley. Pirmasis yra popule- 
riškiausias. Jis yra keletą kartų 
kalbėjęs lietuvių susirinkimuose.

Daug kas sako, kad James Cur
ley bus išrinktas Bostono majo
ru.

Yra ir daugiau svarbių vietų, 
bet piliečiai jau yra apsipažinę su 
kandidatais ir klaidos gal ųepa- 
darys.

Svarbu, kad visi balsuotų.

GĖLIŲ PER TELEFONU
Bile Kada — Bile Kur

Greitai—Saugiai—Tikrai

JAMES P. THORNTON
Member Florist Telegraph 

Delivery

108 Dorchester St., South Boston
Phone S. B. 3198—1658

Milton 7993

Kalbant apie rusų ginkluo
tas jėgas, reikia bent keliais 
bruožais paaiškinti dabarti
nį rusą valstybės (SSSR) 
sutvarkymą. Tai reikalinga 
todėl, kad dabartinė Rusija 
daūg kuo skiriasi nuo kiti] 
Europos valstybių, o be to, 
nežinant pačio Rusijos su
tvarkymo, sunku būtą su
prasti ii* kai kuriuos dalykus, 
kuriuos čia minėsiu, apraši
nėdamas rusą kariuomenę.

Buvusioji rusą imperija, 
Rusija, dabar trumpai vadi
nasi “SSSR” (Sojuz socia- 
lističeskich sovietskieh res- 
publik).

SSSR, t. y., socialistiniu 
tarybų respubliką sąjungą, 
dabar sudaro šios šešios at
skiros respublikos:

RSFSR — Rusą socialis- 
tiuių tarybą federacinė res
publika, į kurią įeina Euro
pos Rusija (be Ukrainos) ir 
Sibiras. Sostinė Maskva.

USSR—Ukrainos socialis- 
tinią tarybų respublika. Sos
tinė Charkovas.

BSSR
cialistiniiĮ tarybą respubli
ka. Sostinė Minskas.

ZSFSR — Užkaukazio so
cialistinių tarybų respubli
kų federacija, susidedanti iš 
Gruzijos (Sostinė Tiflis), 
Armėnijos (sostinė Erivah) 
ir Azerbeidžano (sostinė Ba
ku).

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

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

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

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

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

Pageidaujama, kad tokių vadų 
susilauktume ir dažniau. Tuomet 
gal nebereikėtų kalbėti apie Ame
rikos lietuvių mirtį. Sustiprėtų 
mūsų spauda ir organizacijos.

Rap.

šilusios, kad patenkinus svečius ir 
padarius kodaugiausia pelno para
pijai. Joms nuoširdžiai padėjo ir 
keletą vyrų, kurių vadu, kaip kle
bonas pareiškė, buvo p. V. Valat
ka, LDS. 1 kp. iždininkas.

Būtų gerai, kad kas surašytų 
visų pasidarbavusių šeimininkių 
ir jų padėjėjų, vardus ir patalpin
tų “Darbininke,*\kad visuomenė 
matytų kas darbuojasi parapijoje.

Vakarienė šauniai pavyko ir tflobart Av 
garbė priklauso šaunioms ir darb 
ščioms šeimininkėms.

Parapijai, girdėjau, liks nema 
y. a i pelno.

DAR VIENAS KOMUNISTŲ 
“LYDERIS” IŽSIBRAUKS
“Nelaisvė” praneša, kad buvęs 

So. Bostono komunistą 4‘lyderis” 
iš jų būrelio išl mosuotas už ne
veiklumą, buvimą konotabeliu ir 
būtlegeriavimą. Jis buvo įžymus 
jų “vadas.” Kas gi toks? Nagi p.

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

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

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

Raudonoji kariuomenė tuo 
laiku buvo labai blogai orga
nizuota, beveik neapmokyta, 
neapginkluota. Tik savo 
skaičiumi ji stovėjo daug 
aukščiau visą jos priešų, 
nes, pa v., per karą su len
kais ir Vrangeliu jos eilėse 
buvo 5,300,000 žmonių. Vė
liau šį skaičių bolševikai, ži
noma, turėjo sumažinti.

Pilietinio karo metu rau
donoji kariuomenė korpusų 
visai neturėjo. Buvo tik di
vizijos, sujungtos į atskiras 
armijas. Jų tada buvo 14.

KALENDORIAI
1980 Metama

Siunčiam Katalogą dykai, ii ku
rio pasirinksite visokią.

JONAS KERDIEJUS
663 FOT7RTH ST.. DEPT. D, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Aukščiausiu administraci
jos organu yra liaudies ko
misarų taryba (sovnarkom 
SSSR). Jos pirmininku da
bar vra Rykov. Karo komi- 
sąru dabar yra Vorošilov.

Tai tiek dėl SSSR sutvar
kymo. Dabar dėl rasų gin
kluotų jėgų.

Kadangi rasų ginkluotų 
jėgų organizacija yra gan į- 
domi, todėl apie ją reikės 
kiek plačiau pakalbėti.

Rusų sausumos kariuome
nė, kaip visai sutvarkyta or
ganizacija, prasidėjo Petro I 
Didžiojo laikais. Kareivius 
(rekrutus) tada ėrriė tik iš 
valstiečių ir miestelėnų po 
vieną žmogų nuo dvidešim
ties namų. Karininkais ga
lėdavo tarnauti tik bajorai.

1874 metais rekrutų siste
ma buvo pakeista privaloma 
karo pareiga visiems visą 
luomų Rusijos piliečiams.

1917 m., prasidėjus revo
liucijai Rusijoje, senoji, t. 
y., caro, rusų kariuomenė 
dėl agitacijos ir kitų prie
žasčių pradėjo visai nykti. 
Jau tuo laiku bolševikai pra
dėjo organizuoti daugiausia 
iš darbininkų, taip vadina
mą, raudonąją gvardiją. 
1917 m. spalių mėnesi, t. y., 
jau bolševikų revoliucijos 
metu, bolševikai Petrapilyje 
raudonosios gvardijos turėjo 
apie 15.000 žmonių. Tos jė
gos bolševikams užteko nu
versti Kerenskio valdžiai ir 
patiems įsiviešpatauti.

Prasideda žiaurus pilieti
nis karas tarp rasų raudo
nąjį] ir baltųjų. -

1918 m. vasario m. 23 d. 
liaudies komisai’ą tarybos 

į (Sovnarkom) buvo išleistas 
pirmas dekretas (įstatymas) 

j organizuot i nuolatinę sava
noriu kariuomenę — RKKA 

, (Ralioče-krestj anskaja kras-

RUSŲ (SSSR.) GINKLUOTOS 
JĖGOS

PARSIDUODA
Jamaica Plain — vienos šeimy

nos 9 kambarių namas ir 2 kari] 
garadžius 16,000 pėdų žemės ir vai
sinių medžių. 207 Chestnut Avė. 
Tel. Jamaica 0278-M.

1922 metais bolševikai sa
vo kariuomenę reorganizavo. 
1922 m. rugsėjo 28 d. buvo į- 
vesta karo pareiga, privalo
ma visiems Rusijos pilie
čiams. Be to, tų pačių metų 
rugpiūčio mėnesį buvo išleis
tas dekretas apie teritorialę, 
t. y., milicinę kariuomenę.

Dabartiniu laiku rusų gin
kluotos jėgos yra organizuo
tos taip, kad greta nuolati
nės kadrinės kariuomenės 
rasai turi dar teritorialinę 
kariuomenę, organizuotą mi- 
licinės sistemos pagrindais.

Nors teritorialėę kariuo
menės dalių rasai turi dau
giau, negu kadrinių pulki], 
tačiau organizuoti visą ka
riuomenę milicinės sistemos 
pagrindais jie vis dėlto atsi
sakė dėl politinių, kultūrinių 
(žemas kareivių kultūros 
laipsnis), geografiniu (ma
žas apgvvenimas atskirose 
provincijose) ir kitų prie
žasčių.

(Bus daugiau)

Biznieriai aukavusieji maistu ir 
pinigais šy. Petro parapijos meti
nei vakarienei: Klondike Mark et 
(Vileišis)’, Švagždys ir Vervečka, 
W. Yanušas, Juozas Sakatauskas, 
Vladas Jakštas, W. Nastoras, A. 
P. Wilkins, Blue Ribbon Market 
(J. Strigūnas), Progress Cash 
Market (K. V. Petreikis), Povilas 
Miškinis, Perkins Sq. Market (A. 
Baltrušiūnas), D. Daunls, Strand 
Market (J. Petrauskas), St. Vait
kevičius, Ponia Mat jaškienė, Tl. J. 
Bean, Lincoln Market (Baniulis), 
V. Trakelis ir Romanskis, Ponia 
Pakštienė, Ponas Talaška, Ponia 
Simonavičienė, Mrs. Girnis, Ponas 

Marcinkus, Povilas 
įBušmonas, A. Valiackas, Stanley 
Usis, Jonas Jakštas, Mrs. Kuodis. 
Ponas Simonas (Sharon) 
Venckus (Waltham), 
rinskas (Stoughton), 
kas, Petras Savickas. 
Jodienė (Lesington).

Visi(os) aukščiau paminėti au
kavo bulves, kumpius, vištas, sū
rius, .obuolius ir tt.

Sekantieji aukavo pinigais:
Po $5.90; Julius Mačiulis, South 

Boston Supply Co., Paul ’s Cloth- 
ing Shop.

Po $2.00: -James Kilis Co., Lith- 
uanian Agency, Centrai Spa.

■Kiti aukotojai: Dom. Jankus, V. 
Skudrienė, Konstantina Poškienė,1 
D. Pančcržinskis, D. Norvilas, Po- i 
nas Gelžinis, J. Petruškevičius, P. I 

I Jasinskas, Joseph Cun.vs, George 
Masilionis, John Klimas, J. G. Žal-, 
dokas, Antanas Šalna, F. J. Bago- 
čius, A. Ašmanskas, Dr. J. L. Pa
ša karnis, C. J. Kalinauskas, P. J. 

Į Akuncvičius, S. Barisevičius, J. 
I Roman, Vincentas Tamulaitls, Br.
Kontrim, F. P. Sullivan.

Visiems aukotojams tariame nuo
širdų ačiū. _ ...

Turkešlkno respublika ir Uzbekistano respublika.
Nors visos Šios dalvs, su- 

darančios SSSR, yra auto
nominės, tačiau jų teisės yra 
labai aprėžtos.

| Aukščiausia valdžia dabar
tinėje Rusijoje priklauso ta
rybų suvažiavimui (Sųezd 
Sovietov SSSR). Jis iš sa
vo tarpo renka gan skaitlin
gą vykdomąjį komitetą 
(CIK—SSSR). CIK-o na
riai tik retkarčiais suvažiuo
ja pasitarti, nuolatiniai dir- 
;ba CIK-o prezidiumas. Jis 
turi šešius pirmininkus, t. y., 
po vieną nuo kiekvienos au
tonominės respublikos. R. S. 
F. S. R-ro, kaip didžiausios 
autonominės SSSR-o dalies. 
CIK-o pirmininkas rasų 
liaudies tarme yra vadina
mas “Vserossijskij Staros- 
ta,” mūsiškai tariant S. S. 
S. R-o prezidentas. Juo da
bar vra Kaliniu.

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Pereitą sekmadieny, parapijos 

salėje, įvyko Šv. Petro parapijos 
vakarienė. Dšlyvąyo apie pus
ketvirto šimto svečiu.

Jieva MarksienS,

Toastmasteriu buvo kun. F. 
Norbutas. Jis gražiais juokeliais, 
perstatydamas kalbėtojus ir daini
ninkus, taip užinteresavo vakarie
nės dalyvius, kad visi ramiai klau
sėsi programo.

Programa buvo įvairi ir turi
ninga.

Kalbėjo klebonas ‘kun. F. Vir- 
mauskis, kleb. kun. F. Juškaitis,. 
Cambridge, Mass., A. F. Kneižys 
ir kun. J. Valaitis, Telšių Vysku
pijos Įgaliotinis.

Pastarasis pasakė prakalbą, kad 'Romanas. M 
publika juokėsi ir verkė. _ j

Geriausia visiems patiko tai ka
da jis pasakojo apie savo “pane
lę,” ir papasakojęs “ją” pabučia
vo.

Toji “panelė” tai buvo kun. F. 
Virmauskis.

Kada kun. J. Valaitis pabučia
vo kun. Virmauskį, tai pastebėjau, 
kad daug kam išriedėjo iš akių 
ašaros iš džiaugsmo.

Kun. J. Valaitis pareiškė nuo
širdų ačiū Amerikos lietuvių dva- 
siškijai ir lietuviams katalikams 
už aukas ir paramą Telšių semi
narijai.

Bostoniečiai turėjo progą gerb. 
svečią geriau pažinti ir iš jo gra
žių ir turiningų pamokslų ir pra- 
kalbėlių daug ko pasimokinti. Gal 
dėlto ir skirtis su juo bnvo sun
ku.

Pabaigus programą sušukta tris 
kartus “valio!” kun. Valaičiui ir 
kun. VirmausldnL

Beje, programą paįvairino mūsų 
garsiosios lakstutės p-lės M. Gri- 
baitė, F. Karbauskaitč ir Urboniu- 
tė. Stasys Paura irgi dainavo. 
Dainininkams akompanavo p. M. 
Karbauskas ir p-lė Ona Gribaitč. 
abu vargonininkai

Prof. Židanavicius šį kartą toast- 
masterio atsiprašė, kad paliuosuo- 
tų nuo dalyvavimo programoje.

Vakarienės dalyviai vakariene 
ir p rogramu buvo patenkinti. Bu
vo “short, būt su-eet.”

Reikia fmžyniėt šeimininkių pa
sišventimą ir darbštuma. Dirbo su-

Įvyks Lapkričio-November 11-tą, 1929, Paliaubą dienoje, Pradžia 6:00 valandą vakare.
ŠV. PETRO PARAFUOS SALEJE 492 E. Seventh St, So. Boston, Mass. Muzikantai bus iš Montello, Mus. Grieš Lietuviškus ir Angliškus Šokius. Kviečia RENGĖJAI.

ŠVENTO PETRO IR P0VH4 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — J. Grublnskaa, 
24 Prescott 8 u, Readvllle, M a*

Vice pirmininkas — J. Markei louU 
140 Bowen St, So. Boston, Mass. * /

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

Fin. Raštininkas — M. Seiki s,
256 E. Nnth St, So. BostonT^aass. 

Ižtlininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Mas* 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfield St., S®. Bostou, Mas* 

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

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

VALDYBA

CAMBRIDGE, MASS. 
Vieša padėka.

Užsukęs šion garsion kolonijon 
buvau gražiai priimtas vašingo 
klebono kun. F. Juškaičio. Duos- 
nūs katalikai Telšių dvasinei sem-i 
parijai sudėjo 250 dol. aukų. Nuo
širdžiai ačiū.

Kun. J. Valaitis

Pirmininkė
625 E. 8th St., S. Boeton, Maaa> • ; į 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA ‘ \
11 Monks St., S. Boston, Mas*. ■■•į. 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, . )
443 E. 7th St., S. Boston, Maa» 
Telephone South Boston 3422-B

Fin. RaŠt. — Bronislava Ciūnien< ’ ,
29 Gould St,, W. Roibury, Mas* 

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienB, ' *77* 
1512 Columbia Rd., So. Bostoa. ^ 

Draugija savo susirinkimus
kas antrą utarninką kiekvieną 
mėnesio, 7:30 vai. vakarė, p<F,7 - 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštinmkf 7

na j a armija). Ši data akai-'f 
tomą raudonosios karinome- nes pradžia. Tais pačiais metais kovo mėn. 4 d. buvo suformuotas aukščiausias raudonosios kariuomenės organizacijos ir administracijos organas — aukščiausioji ji karo taryba (Visšij Vo- jennyj Soviet). Jos pirmininku buvo dabar iš Rusijos jau išvarytas Trockis.

Iš pradžių raudonoji ka
riuomenė buvo organizuota 
tik iš savanorių. 1918 m. bir
želio m. 12 dieną buvo pa
skelbta pirmoji mobilizacija, 
nes bolševikus tuo laiku jau 
pradėjo pulti iš visų pusių: 
Volgos apylinkėse ir Sibire 
prasidėjo čekoslovakų legio
nų ir rasų baltgvardiečių su
kilimas; šiaurėje 
gelske pasirodė prancūzų ir 
anglų kariuomenė; Sibiro 
rytuose įsistiprino japonų ir 
santarvininkų pulkai. Kau
kaze veikė anglų ekspedici
jos korpusas, turkai ir rasų 
baltagvardiečiai; Ukrainoje 
ir Dono srity — vokiečiai ir 
rasų baltoji gvardija.

Pirmininkas — Motiejus Zioba, >' ’ įį
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. į. J 
Telephone South Bostoh 3552-R.

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

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

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, >» '■* J
256 E. Nnth St., So. Boston, Mas* į 

Iždininkas — Andriejus NaudlinnsS, .»
885 E. Broadway, So. Boston, Man 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 IVinfield St, So. Ęoston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kąg . - * 
trečią nedėldienį kiekvieno m|L 7
nėšio, 2-rą valandą po pietiįf •;
parapijos salėj. 492 E. Seventi 
St., So Boston. Mass - •

L. R. K. SALDŽIAUSIOS SERU
V. J. PAŠALPTNfiS DR-JOS 1 

VALDYBA ’T.
Pirmininkas — V. T. Savickas, *;.?► -s-$

427 E. Seven th St, So. Boston, MaA £ 3
Vice-Pirmininkas — A. Naudžluna% > J

885 Broadway, So. Boston. Ma*L |
Prot. Raštininkas — V. TamoUun** /“

40 Marine Rd., So. Boston. Mas»* ’ > si
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,.

44 Glendale S t, Dorchester, MaA •• J 
Kasferlus — P. Kleponls,

266 Bolton St, So. Boston, Mas* 
Tvarkdaris — J. Leščinskas, .141

141 Bowen St, So. Boston. Mas* '* - 
Draugija laiko rasirlnklam kas aat ‘ 

ra panedėlf kiekvieno menMto 7dK ' 
▼ai. vakare, pobainytląAJ svetaMB 
Flfth 8t, So. Boston, Mass. "

Pirmininkas — Antanas Navikas, . 
702 E. Flfth St, So. Boston, Mas* 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiuj 
92 Savvyer Avė., Dorchester, Mas* 

Prot Raštininkas — Albinas Nevleft,'. •' 
948 E. Broadway, So. Boston, Mks* 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlėfa^ / 
27 Tampa St, Mattapan, Mass.

Iždininkas — Vincas Ėallšlus, '•
67 G Street South Boston, Mas®,__ _

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

Draugijos susirinkimai būna kas 
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 1 ' 
vaL po pietų, parapijos salėj, 402 - 
2. Seventh St. So. Boston, MasS.
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■IKIIMIURRH
LĖKTUVAI 8KRJB BE GARSO 

IR NEMATOMAI?
Dabar daromi bandymai, 

lėktuvus nuo žemės nemato- 
sio žmogaus tarano, mais ir negirdimais padary-

-=»=sš-a=ss!
.'/Ž '•

u 1

r
SURASTA ŽIAURI INDŲ 

fe- SEKTA EUROPOJE
a r w 2.

K? Nesenai Prancūzijoje Liono 
mieste policija susekė vieną 

B- paslaptingą indų sektą, kū
gį jęįai priklausė iš Indijos at- 

vykę indai. Šios sektos na- 
& riąi garbino dievą Lokapalą

v - . : ^2 V

pats pajuto nuovargi ir. už
simanė miego.

Iš to mokslininkai daro iš
vadą, kad nuo darbo atsiran
da kraujuje kaip ir kokių 
nuodų, kuliuos kūnas tik pa
mažu iš kraujo pašalina, 

įr'aukojo kruvinas žmonių Tam reikalingas poilsis ir 
aukas. Paskutinė auka bu- miegas. Jeigu gaĮiųm 

p vo Madame Uodover, žy- pašalinti tuos nuodus be-po- 
maus Liono advokato žmona, ilsio, tada miegas ir poilsis 

■Kfari neseniai buvo ištraukta 
g iš Ronos upės nuoga, su šil- 

kine virve ant kaklo. Aukš-
F tesis tos paslaptinogs sektos 

kunigas buvo indochinas, ki- 
IFlęs iš tolimosios Indijos, 
lį paskutiniu laiku jis tarnavo 
į Liono banke. Policijai su- 
| sekus sektą, jis kažkur be 

'pėdsakų išnyko. Policija 
.... sektos bažnyčioje rado viso- 
s 'kių pergamentų, kur apra

šoma, kaip šis žiaurusis kul
tas prieš šimtmečius ir da
bar dievo Lokapala garbin
tojų buvo atliekamas.

“L. A.
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'pasidarytų nebereikalingi. 
Taigi mokslininkai dabar 
ieško ir tikisi rasti būdą, 
kaip pašalinti iš kraujo nuo
vargio nuodus. Tada miegas 
ir poilsis būsiąs nebereika
lingas.

“M. R.”

*
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tautelės žmonėmis. Nugalėti 
pastarieji priversti buvo 
duoti 250 -gražiausių mergi
nų Habibulai, kaip karo 
grobį. Habibute,-gavęs mer
ginas, liepė jas toliau par
duoti., t Ir pardavę, visas už 
12,000 dolerių. Anglų lai
kraščiai, aprašydami mergi
nų pardavimą pažymi, kad 
parduodamosios merginos 
buvo išstatytos turgavietėj

K

Jeigu nenori, kad Tamstos vaflot 
pamirštų gimtąją lietuvių kaR% 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ” 
' ? V**.’ '

Juokeliai
* ---- =*r

? 1
K J

• žmona išgerdavo manz kantrybės..-.
— Tai ar jau vedei ir antrą?
— Dar ne. Bet tuojau vesiu ir 

turėsiu tuo-pačiu atsilyginti bent 
būsimą jai. ” “M. L.”
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NESVARBU, KAM AT8I-
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PRASISKOLINUSIO 
^LIKIMAS

— Na, brolaių kaip tai atsitiko, 
kad tu atsidūrei ligoninėj su per
skelta galva.
;. į-T-.S'kolintojai mane prie to pri
vedė. Einu vakar gatve žiūriu ,ei
na Ickus, kuriam skolingas 200 li
tų. Pašokau į kitą gatvės pusę, gi 

. ž.iūrau, eina Matijošaitis, kuris jau
ir toji.buvusi labiau verti-'nuo užpernai baudžia grąžinti sko

lą. Sustojau vidury gatvės ir ne
bežinau, kaip nuo tų įkyrhj žmo
nių išsisukti.'Tik staiga man auto
mobilis bakt į hugarą.Taip ir atsi
dūriau čia. Bent dabar nuo-jų ra
mus. “M. R.”

Mtiį tas labai gerai būtų kariš
kiems lėktuvams. Dideliau- 
si kliūtis matymą prašalinti

• ■ '^7 C 4

yra šešėlis, nes jo niekaip ne- i 
galima nusikratyti. Dabar 
norima lėktuvus labai tam
siais dažais nutepti, tai jie 
bent prieš debesis nebus ma
tomi. Jau panašus būdas bu- : 
vo ir karo laiku vartojamas. i 
Tuokart tapo ant žemės vis
kas taip nudažyta, kad nega
lėjo nuo žemės atskirti.

Norint propelerio garsus 
sumažinti, bandyta juos ap

sitraukti guma, tas gana gerų 
pasekmių davė. Kitos me
džiagos propeleriai duoda 
vienodai aiškius garsus.Nors 
propelerio birbimas ir nepa- 1 
naikinamas, tai nors kiek su- : 
mažinamas. Motorą bus ga-' 
Įima geriau įrėdvti ir tokiu 
būdu bus galima daug tykiau 
skristi. Tai tik yra pirmi 
bandymai ta kryptimi. J ei
gų pradžia jau toli, tai gali
ma laukti ateityje gerti pa
sekmių.

narna, kuri' buvo didesnė ir 
stambesnė. <

- - iv .. “Tr.”

NEAPSIMOKA MEKSIKIE
ČIAMS SIDABRAS 

KASTI

Meksikoj, yrą garsios Los 
Estrellas sidabro kasyklos.

KAIP PAŽINTI KARŠTĮ
Buvęs medicinos studentas lai

ko veterinarijos egzaminus.
Profesorius:
— Kaip, ponas studente, pažinsi

3 I - -

DaugybS paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iŠ 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. 
pr ” 
m;

, IRGI ŽINOVAS
Jonukas mamai;’ “Aš dabar ži

nau kodėl viščiukai išsirita iš kiau
šinio: f .
i; Motina: “ Na tai kodėl ?’’ •

Jonukas: “Mat jie bijo, kad 
juos neišvirtų su lukštu, taigi ir 
skubina išsiristi.” “M. L.”

KEISTA LIGA
Gydytojas apžiūrinėja ligoni. Li

gonis klausia:

Uždaviniai ir 
lųamogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
a įsiės, j Darbeliai iš popieriaus, 

molio ir kitoki. Laikraščio kai
ria: 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.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
— Kuo aš sergu, pono daktare?
•— Vandens liga.
— Keista liga. Juk aš per visą 

savo gyvenimėli tik, degtinę tegė- 
riau, o vandens — nė į burną.

♦ > r - ____________________

Kas ugdytų Jumyse Brollai-Užjurie- 
ilal meile ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų Ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijj Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tardan
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie- ’ 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
‘•šaltinis’’ nori tapti dvasinių tiltu, 
turis jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
.avo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laiškų šiuo adresu5! 
‘šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
sausi vienų n-rĮ susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba,
“Šaltinio'’ Administracija

Ligi šiol jdse dirbo apie 3,- karštį, pavyzdžiui, pas karvę. 
000 žmonių.
sykių gamyba sudarydavo 
ketvirtą dalį viso, per metus ' 
pasauly iškasto sidabro. Da
bar meksikiečiai uždaro ši
tas kasyklas, nes neapsimo
ka jiems sidabras kasti. Ma-(ryčiavus ir rengias užrūkyti ciga- 
tyt numato pelningesnį biz-’ret3- Stokojant vietų kelneris so-

• I zi zv 1 ■» « 1 — zx zĮ ,r,AV  ̂z» zs

nį, gal naują revoliuciją.

Metinė šių ka- — Tai labai paprasta: esant 
karščiui, pradeda niekus plepėti. 

“M. L.MOKYTAS ARKLYS
Farmeriui Butleriui Daunt- 

sey, (Anglijoj) pasisekė la
bai gerai išmokyti arklį. Ar
klys mažas, “pony” veislės, 
išmokytas šeimininko kūdi
kį vežioti vaikų vežimėly. 
Arklys dantimis atsargiai 
laiko" vežimėlio rankelę ir ve
žioja savo “auklėtinį.” Tas 
pat “pony” pramoko atsaki
nėti, kelinta valanda, kiek 
metų jam ir jo šeimininkui, 
liepiamas moka pažįstamus 
žmones minioj surasti, apsi
mesti esąs nebegyvas ir už
lipti ant stalo...

Tuos visus dalykus arklys 
išmoko per tris menesius. 
Skaitytojams, tur būt įdo
mu, kaip jis moka, pavyz
džiui, atsakyti, kiek jam me
tų. Gi gudrusis trypia prie
šakine koja keturis syk, o 
jei klausia, kiek metų jo sei
mininkui, tai keturias de
šimts devynis syk.

z “Tr”

ANGLŲ JUMORAS.
j Geriausiame Londono Westend’o 
restorane graži panelė baigia pus-

LietuvisGraborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naSlaičlams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai

Jdina prie jos staliuko dar vieną ne
bejauną pbnią.

1
 — Ar aš valgydama netrukdysiu
tamstai rūkyti, pašiepiančiu balsu 
klausia ponia.

— O ne, atšovė linksmai panelė, 
ne bent jūsų valgymas bus toks 
triukšmingas, kad jums kranftant 
nebegirdėsiu orkestro. “N. Ž.”

BŪSIĄ GALIMA APSIEITI 
BE MIEGO

Gyviai, kurie neturi šilto 
kraujo, o reikalauja gyveni
mui šilumos, kaip musės, 
vabzdžiai, varlės, driežai ir 
kiti šliaužikai. atėjus šaltes- 
niam laikui užmiega ir at
bunda tik pavasari, orui at
šilus. Šaltakraujai gyviai, 
turėdami šilumą savo kūne, 
gyvena ir šaltam orui atėjus, 

h- .; Bet žmogų vargina kitas 
dalykas: nakties miegas. 

& ŽAiogus turi miegoti. Ka- 
> dangi vidutiniškai žmogus 
r ? miega apie 8 valandas į pa

rų, tai išeina, kad jis savo 
gyvenimo trečdali miega, 
į Ar nėra galimybės miegą 
sutrumpinti arba ir visai pa
šalinti ? Pradėta tirti miego 
priežastis. Pasirodo, kad 
miegas yra nuovargio .pasė
lį Žmogus nori miego kaip 
tik pavargsta. Bet ką gi 
iteiškia pats pavargimas?
į Pradėta daryti šitokie 
bandymai. Paimta pavargu
sio žmogaus kraujo ir įleista 
kitam, gerai pasilsėjusiam ir 
išsimiegojusiam žmogui. Ir 
kas gi pasirodė ? Tas, išsi
miegojęs, pasilsėjęs žmogus, 
gavęs pavargusio nemiegoju-

“L. K.”

HABIBULA MERGINOM 
PREKIAUJA

Afganistane nors kovos ir 
nenurimsta, bet jau ten Ha- 
bibula, įveikęs visus prieši
ninkus, įsigalėjo. Neseniai 
jo kariuomenė turėjo smar-

REIKALAUJA TUOJAUS
ENERGINGO VEDĖJO

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,

kią. kovą su vienos, Habibu- 3^ Broadway, South Boston, 
lai priešingos, Afganistano Mass.
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KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO » 

prašome kreiptis dėl visų informa 
ei jų “Darbininko” Administraci- 
jon.

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. O779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway. 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

<
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LAIDOJIMUS

Z

•turtuos paveda 
mano prižiurti 
mni, vlsuoffim 
nona patenklifft 
>r sutanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda. į

TONASPETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS ’

162 Broadvay, So. Boston, Mass/' 
Residence; 313 W. Thlrd St.

Telefonas: Sonth Boston 0304-W.

DR. GRADY
?• SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
liškų kolegijų; buvęs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patient Staff Lotvellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikai iškas egzamlnuo- 
tojas <161 Metropolitan Life Ina.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

* vakare. Seredomis nuo 9—12

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI , 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS' 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

DVASIŲ BALSAI GRAMAFONO 
PLOKŠTELĖSE

Žinomas anglų rašytojas 
ir spiritistas Bradley prane
šė apie Įdomius mėginimus 
irodvti dvasiu esima, užra- 
šant iššauktų per spiritisti- 
nius seansus dvasių balsus 
gramafono plokštelėse. Vie
na gramafono plokštelių 
bendrovė sutiko dvasių bal
sus užrašyti. Per vieną se
ansą buvo padaryta dešimt 
plokštelių, užrašant dvasių 
balsus, įvairiomis kalbomis: 
angliškai, rusiškai ir net ki
niškai. Kalbininkams pade
monstravus plokšteles, buvo 
pripažinta, kad dvasių tikrai 
gerai tomis kalbomis kalbė
ta. Šis Bradley eksperimen
tas sukėlė didelį susidomėji
mą, nes čia apgavimo negali 
būti, kadangi pats Bradley 
moka tiktai angliškai.

DIDŽIAUSIA DOVANA
Reikale Kreipkitės Pas

vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
’ Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 :30 iki 5 :3O po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų
P AT AERAVIMAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 

877 ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Man.

Telephone Unfrversfty 8881-W

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

Nesenai sugrjio iš VIenna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nno 6 Iki 8 vak.

83 Copeland St., Quincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

t
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LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalveinamas Svarumas ir 
patarnavimas visose klesosc-

Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko i Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigų taksų) 3-čia -klesa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
lemomis rotomis.

Dėl gugr]žtmo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos ! 
Agentus arba pa8

Hamtarg-American line
209 Tremont St., Boston, Mas.

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

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

nas, Liaudies Namai, “žvaig
ždutės’’ Administracija.
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ilDARBTNINKAS”
y r a

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

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

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

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

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

...$4.50

...$2.25

.. .$5.50

...$2.75

E. V. WARABOW
. . (Wrubliausltas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washiagton Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Nonvood 1503

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 787&-J. 

. '' 11 —v

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Genu tfivynalnin privalo 
turėti Lietuvos miestą ien- 
tlua Yra lndomu gu jais 
•ualpažinti. Jnoa salima 
vartoti taip atvirutes, feo
dai yra tam tikrame agato- 
dnyje, iivlao yra 40 lankią.

• Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
366 W. Bro&dvay 

M & Borton, ftfe*

i ■ ..................J W_LL±LU1—

Tel. So. Ro«ton 0823
NAUJOJE/ VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

OR, M. V. GASFER
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Boston,
Ofsio valanda;

aoo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 7 :S0 iki & 
•r nno 6 Iki 8 vai. vakare. Oflaaa 
lidarytaa aųbntos vakarais ir ne- 
dSdleniala. tai p-gi seredomt* oo» 

12-tos dieną nždarytaa 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

375 Dorchester St., So. Boston. 
Tel_ S. R 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Mllton 2952.




