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Yra lūžęs šonkaulis.

Juozas Vincą pralaimėjo 
antras savo kumštynes Ame
rikoje, pereitą ketvirtadie- 
nv, lapkričio 7 d. Keene, N.

,_.. H., kur jis kumščiuvosi main 
bout iš 10 roundų su senu ir 
gerai patyrusiu kumštinin
ku Pietro Corri Austrijos 
čampijonu. Pralaimėjo 7-^am 
rounde. Prieš kumštynes 
Vincą buvo pasigavęs smar
kų šaltį krūtinėn. Be to ne
turėjo progos tinkamai pasi
ruošti, nes negalėjo gauti 
kumštininko (sparring part- 
ner) treniruotis. Nežiūrint 
to, per 6 roundus Vincą 
smarkiai ir gerai kovėsi ir 
išrodė, kad tikrai laimės. 
Bet jo oponentas buvo kie
tas ir gudins, seniau buvęs 
ristikas. Atradęs Vinčos 
silpnas puses — naudojosi. 
Pradėjo pulti į klinčių ir pa? 
sėkmingai Vinčos rankas su 
savo viena ranka ir galva po 
jo pažasčia pakišęs surakin
ti, o su kita ranka daužvti 
Vinčos kairįjį šoną. Po to
kių smūgių Vincą pasijuto, 

š kad jam atsikvepiant pasi
darė baisiai skaudu. Per
traukoje, Sharkey (Jis buvo 
Vinčos kampe) įsakė Vincai 
paleisti savo kairę ranką į 
darbą, kad išvengus tokio 
pavojingo klinčiaus. Bet 
kuomet Vincą bandė tai da
ryti tai pasirodė, kad jis kai- talikų veikimas Lenkijoje 
rėš rankos jau nebegalėjo 
pakelti, o kvėpavimas darėsi 
dar sunkesnis ir skaudesnis, 
todėl nebegalėdamas kvapo 
atgauti Vincą suklupo ir ne
begalėjo ilgiau kumštynių 
tęsti. Ir pralaimėjo.

Kumštynėse žmonių buvo 
nepaprastai daug. Ir Vin
čos pasirodymas, kad ir pra
laimėjus. padarė gerą įspūdį 
Jack Sharkio pasirodymas 
iššaukė dideles ovacijas. 
Sharkey buvo referee vienai 
preliminarių kumštininkų 
porai.

Parvykus Bostonan Vincą 
išekzaminavo D r. Joseph 
Spellman ir padarius X-ray 
pasirodė, kad Vinčos vienas 
šonkaulis esą lūžęs. Vincą 
mano, kad jis buvęs sužeis
tas kumštynėse su Dixon. 
Pats Vinča šiuom tarpu ne
pergeriausiai jaučiasi, bet 
turi viltį, kad pasveiks ir ta
da turėdamas daugiau paty
rimo pats dar nevienam 
kumštininkui šonkaulius su
laužys.
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VOKIEČIAI LIKVIDUOJA 
FAŠISTUS i

J *

Berlynas. — Vokiečių na
cionalistų šalmo- (Stahlhelm) 
organizacijos vadas Seldte 
pasiuntė prūsų vidaus reika
lų ministeriui Grezinskiui 
laišką, kuriuo protestuoja 
prieš Reino ir Westfalijos 
organizacijos skyrių uždary
mą. Jis reikalauja, kad šį 
klausimą išspręstų prūsų ir 
centralinė Vokietijos vyriau
sybės.

Reichstago nacionalistai 
sąryšy sti Stakhelmo skyrių 
uždarymu pateikė interpe
liaciją.

KATALIKŲ VEIKIMAS 
LENKIJOJE

Kardinolas Gasparri ilgu 
aišku, adresuotu Lenki jo; 

primasui, nurodė lenkti vys
kupams reikalą gyviau už
siimti katalikų akcija. 'Tu
rima galvoje pasauliečių da
lyvavimas bažnytiniame a- 
paštalavime. Tas katalikų 
veikimas neprivalo tarnauti 
oartijoms, atskirti asmenų 
reikalams ir politikos tiks
lams. Katalikų mokslo rė
muose tas Veikimas turi pa
likti atskirti žmonių simpa
tijoms laisvu. Baigdamas 
laišką, reiškia vilties, kad 
Lenkijos vyskupai artimes- 
niame savo susivažiavime 
tuo klausimu susirūpins. Iš 
to galima spręsti, kad ka-

šlubuoja.

VERS1ACKAS LAIMĖJO 
ANTRAME ROUNDE
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Janovo miestely netoli 
Pinsko išsilaužė staiga ugnis 
ir greit pasiplėtė. Apie 200 
1robu sudegė. Nuostoliai ne- 
apskaiSuoti.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO

Stasys Versiackas iš Haver- 
iill, vidurinio svorio jaunas 
kumštininkas, kurs ringėje 
langiau vadinasi Steve Ket- 
-hell, lapkričio 7 d., Bostono 
Arenoje į du roundus iš nu
matytų 4 roundų paguldė 
juoduką Jake Hicks iš Cam
bridge. Tokiu savo vikriu 
ir smarkiu paisrodymu pa
darė gerą įspūdį į 10,000 
žmonių minią, kuri buvo su
sirinkus pažiūrėti milžino 
juoduko George Godfrey, 
kurs sveria 255 svarus, ko
vos su Jimmv Bvrne. Bet* •/

ta kova išėjo fiaseo. Refe
ree 7-tame rounde abu kum
štininku išvarė iš ringės už
tai, kad nesimušė nuošir
džiai, bet tik bovijosi. Už
tai jie negaus užmokesčio ir 
jų laisniai šioje valstijoje ta 
no atimti.

Stasys Versiackas vė’ 
kumščiuosi s Boston’o Are
noje, penktadieny, lapkričio 
15 d., 6 roundus su Joe TLo- 
mas iš Dės Moines, Ia. Lin
kime pasisekimo.
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LIETUVAI SIŪLol
____________________ • . L '

PASKOLĄ SIŪLO ŠVEDŲ DEGTUKŲ SINDIKATAS.
• ■ *" — ■ ■

Už tai nori gauti švedą degtuką sindikatas degtuką 
monopolį Lietuvoje. - *

w z
Tuo reikalu eina derybos.

-------------- . '
“ Tenka patirti, rašo “Mū- degtukų fabrikai, konkuren- 

sų Laikraštis,” “kad degtu
kų sindikatas siūlo Lietuvai 
60 milijonų litų paskolą su 
ta sąlyga, jeigu jani bus ati
duotas degtukų monopolis 
Lietuvoje. Tuo reikalu, kaip 
praneša.kiti laikraščiai, gir
di, jau einančios derybos, 
tarp sindikato ir vyriausy
bės atstoviu

Švedų degtukų sindikatas 
Švedijoj ir daugely kitų val
stybių turi didžiausius savo 
fabrikus ir nemažus nuosa
vus miškų plotus.

Švedų degtukų sindikatas 
turi pilną degtukų gamybos 
monopolį šiose valstybėse: 
Lenkijoj, Graikijoj, Latvi
joj, J^stijoj, Pietųslavijoj, 
Vengrijoj, Rumunijoj, Pe
ni ir Ekvadore. Jis pama
žu jau paima į savo rankas 
degtukų gamybą šiose valsty
bėse: Prancūzijoj, Šveicari
joj, Belgijoje Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, Norve
gijoj, Japonijoj, Kinijoje, 
Vokietijoje ir kitur.

Vokietijoj degtukų mono
poli gavo dar visai neseniai. 
Už tai sindikatas suteikė 
Vokietijai kelių šimtų mili
jonų litų paskolą. Panašiai 
kaip ir Vokietijai, už degtu
kų monopolio gavimą sindi
katas suteikia valstybėms il
gametes paskolas. Pradžio
je šią metų įvairioms valsty
bėms tokiu paskolų sindika
tas suteikė 685 milijonų šve
dų kronų.

Švedų degtukų sindikatas 
dabar valdo per 150 fabrikų^ sos knygos ateityje būtų ve- 
iš kurių tik 12 yra Švedijoje. 
Likusieji išmėtyti po visą 
pasaulį ir juose dirba dau
giau kaip 600 tūkstančių dar
bininkų;

įvedus degtukų monopolį 
Lietuvoje, mūsų dabartiniai nėra galimybės.

ei jos neišlaikydami, arba tu
rės užsidaryti, arba parsi
duoti sindikątui;

Švedų degtukų sindikatas 
savo kapitalo turi apie 2 mi
lijardų švedų kronų, tai y- 
ra dešimta dalis rišo švedų 
tautos turto. ?

I 
-------- i-----------  z 1

LIEUVTŲ ENTAI LATVIŲ
SUSIOR-

. GANIZAVO
41

Ryga. — Latvijos univer
siteto lietuviai studentai ,y- 
ia susiorganizavę į draugi
ją “Viltį/’ Draugijos val- 
dybon įeina -studentas Ča- 
pas, pirminidkas ir studen
tai Pabaustas, Savickis, 
Stirbvs ir Pr. Ramunaitė. 
Valdyba neseniai perrinkta. 
Ilgą laiką lietuvių draugi
jai vadovavo p. Ąndrašūnas. 
Šiuo metu draugijoj yra 36 
nariai. :

■
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VILNIUS. — Šiomis die
nomis iždine (Izba Skarbo- 
wa) Vilniuje pareikalavo iš 
Lietuvių Poliklinikos, kad 
per 4—5 dienas visos Lietu
vių Sanitarinės- Pagalbos 
Draugijos Poliklinikos kny
gos už buvusius 1928 metus 
būtų perrašytos lenkų kal
ba, nes vestų lietuvių kalba 
knygų Iždinė nepripažįsta. 
Be to, reikalaujama, kad vi-

damos lenkti kalba, kitaip 
Iždinė uždėsianti mokesnį 
savo nuo žiūra. Vadinasi, 
susilaukėme, kad vidujinia
me lietuvių draugijų gyve
nime lietuvių kalbos vartoti

LIETUVOS POLITIKOS LEDAS PABALTIJY 
SULAUŽYTAS

■ 1 .
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HELSINKIS. — Suomių 
spauda labai palankiai atsi
liepė apie Lietuvos vyriau
sybės permainą Pabaltijo 
politikos atžvilgiu. Agrapa- 
rų organas “Helsingin Sa- 
-omat,” komentuodamas 
uos pakeitimus, nurodo, 
ad artimiausiu laiku tenka 

’aukti Lietuvos politikos 
oasikeitimų Pabaltijo at
žvilgiu. Lietuvos užsienio 
politikos centre, pasak lai- 

Įkraščio, atsistojusi srovė,
R«/xlkuri palaiko susiartinimo
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Vilnius. — šiemet į Vil
niaus universitetą Įstojo 10 
lietuvių, iš jų 2 į teisių fa
kultetą, 3 į medicinos, 3 
gamtos matematikos ir 2 
ekonomini.
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NAUJAS UŽSIENIU
REIKALŲ MINISTERIS

Prof. A. Voldemaro įu 
versitetą Nepriėmė

ŪKININKAI

Paryžiaus laikraščiai suži
nojo iš Gardino, kad Rusi
jos ūkininkų nerimavimai 
paskutiniais laikais virtę 
tikru sukilimu. Viso sukili
mo centras yra Leia upė, o 
nuo čia judėjimas prasiplė-

Pranešama iš Kaimo, kad tė Į visas šalis. Sovietų »vy- 
Dr. Dovas Zaunius yra pa- .riausybė z griežčiausiomis 
skirias Užsienių Reikalų priemonėmis rūpinasi suki-j 
Ministeriu. Dr. Zaunius vra į Įima numalšinti. Daugiau 
kilęs iš Prūsų Lietuvos. Lie-. kai p 100 ūkininkų jau tapo 
tuvos Užsienių Reikalų Mi-'mirtimi nuteisti. Visur būva 
nisterijos tarnyboje yra nuo j labai daug suėmimų daroma. 
1918 metų. Jis yra buvęs Kaip pranešama, suimtųjų 
Lietuvos atstovu Rygoje, * skaičius jau viršija 2,000 
Šveicarijoje, prie Tautų Są-!žmonių, 
jungos ir Čekoslovakijoje. 
Pastaruoju laiku Dr. Zau
nius buvo Užsienių Reikalų 
Ministerijos Generaliniu 
Sekretorium.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai 

AVashington, D. C. 
1929 m. lapkričio mėli. 9 d.

LIETUVOS TURTAS

Svarbiausias Lietuvos tur
tas yra žemė. Jos visa Lie
tuva su Klaipėdos kraštu tu
ri 5,625,700 ha, dirbamosios 
tame skaičiuje 3,300,000 ha, 
kurios bendra vertė, skaitant 
vidutiniškai po 300 litų (30) 
1 ha yra 1 milijardas litų.

KOMUNISTAI MINĖJ012 
METU TERORIZMO 

SUKAKTUVES

politiką su kitomis Pabal- ; 
tijo valstybėmis, o taip pat 
su Skandinavija. Iki šiol 1 
Lietuva Estijoj ir Suomijoj i 
buvo. atstovaujama vienos 
pasiuntinybės, kurios negau
singi veikėjai negalėję sėk
mingai atlikti visų jiems 
pavestų didelių darbų. Da
bar nutarta steigti atskiras 
pasiuntinybes: taip ’ pat Hel
sinky ir St©khok»K “Lietu
vos Pabaltijo politikos le
das sulaužytas, ”baigia Lsd- 
kraltis.%

t a*. ...

KIEK PAGAMINTA IR PAR 
DUOTA LIETUVOJ 

DEGTINĖS
KAUN2VS. — Per šių me

tų aštuonis mėnesius, nuo 
sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d., 
pagaminta 40 laipsnių deg
tinės 3,252,477 litrai ir 95 1. 
spirito 164,276 litrai. Per tą 
patį laiką 1928 metais paga
minta 40 laips. degtinėj 3,- 
721,016 litrų ir spirito 152,- 
189 litrų, 1927 m. degtinės 
3,177,189 1. ir spirito 123,487 
lit r.

Tuo laiku parduota 40 
laipsnių degtinės 3,151,524 
litrai, 95 1. spirito 141,944 1. 
ir medicinos bei technikos 
reikalams spirito 427,714 1. 
Už visa tai valstybė gavo pa
jamų 25,790,4447 lt. Tuo 
pačiu laiku 1928 m. parduo
ta 40 laipsnių degtinės 3,- 
457,093 1., 95 laips. spirito 
143,066 lt. ir medicinos bei 
technikos reikalams 401,566 
1. už 27,981,773 lt. Išeina, 
kad šiais metais kiekvienas 
Lietuvos pilietis išgėrė 40 
laipsnių degtinės 1,37 litro, o 
1928 m. 1,5 litro. 1929 m. 
išgerta degtinės mažiau ne
gu 1928 m. 305,469 litrais, o 
kiekvienas gyventojas išgėrė 
mažiau 0,13 litro.

-JIš Maskvos praneša, kad 
paminėjimui 12 metų revo- 
liucijinių sukaktuvių komu- 
nistų komisarai paskelbę 5 
dienų šventę. Per tas die
nas skurdo ir vargo pri
spaustiems darbininkams 
komisarai teikia ypatingi) 
“maloniu.” Sako, kad dik- 
tatorius Stalinas įsakęs ap
dalinti skurdžius bulvėmis 
ir grūdais, kuriuos jo val
džia yra atėmus iš valstiečių.

Komisarai suruošė iškil
mingas militares parodas ir 
jose didžiavosi ginkluota jė
ga ir grasino pasauliui, kad 
nuo jų kuilių dar žus ne vie
nas milijonas darbininkų, 
kurie nepritaria komunizmo 
terorui.
; :Siose sukaktuvėse vpač Praneša, kad Karo lauko l 1rtfae baisų kerštą religijai, teismas pasmerkė 4 studen- 
gal dėlto, kad komunistų tus, vienos revoliucijonierių 
budeliška ranka rusuose ti-' organizacijos, už sąmokslą 
kėjimą per tuos 12 metų dar prieš valdžią, sušaudymui, 
daugiau sustiprino.

Rusijoj būklė kasdien ei-' ganizacijos narės, nubaustos 
na blogyn. Sukilimai prieš po 15 metų kalėjimo, 
komunistų valdžią vis daž- • Nuteistieji studentai krei- 

•   j _ • _ Z*1 _ 1 1 ai ' — • • » w1’7 l 

darni paaigailPjimo.

KAUNE 4 STUDENTAI
PASMERKTI SUŠAU- 

. DYMUI
KAUNAS, lapkr. 8 d.-

. i • •

Dvi moterys, tos pačios or-

' • j 
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KAUNAS.—Spalių 25l 
Humanitarių mok. fak» 
ryba svarstė prof. Voldeųį 
ro pareiškimą. Jai 
Voldemaras prašė fakultę 
tarybos pripažinti, kad* 
paskaitų neskaitytas lailg 
vra'praleisti teisėtai — 
yra praleisti teišėtai — 
atostogos ar kas panašu.^ 

Fakulteto taryba, kiek t 
ko patirti, laikydamasi si? 
tuto, prof. Voldemaro 
reiškimo patenkintį nej 
jo, nes statute aiškiai p 
kyta, kad profesoriai, 
skaitę be jokio pranešimo 
paskaitų per visą semestrą^ 
laikomi išstojusiais.
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APKALTINTI 186 KOMU- 
NISTAI ’

Paryžius.—Prancūzų v^ 
riausybė apkaltino 186 ko* 
mu n istu s priešvalstybiniu^ 
veikimu ir šnipinėjimUi< 
Tarp kaltinamųjų yra ir ži
nomas rašytojas Henri Bar^i 
buso, Cachinas ir visa “H® 
mauite*” redakcija.

■ " iv.

100,000 ŽMONIŲ
KĖŠI STEBUKLŲ V VIETOJE čJ

MALDEN, Mass. — Pe*- | 
reitą sekmadieny apie 
tas tūkstančių žmonių ag^J 
lankė a. a. kun. Patriko J.f| 
Po\ver kapą, Šv. Kryžiaus 
opinėse, kur dar daugiai^ j 
išgijo nuo Įvairių ligų. Pra- įJ 
neša, kad per ‘pastarąsias? J 
kelias dienas dar 7 asmenys a 
išgijo.

Anglų spauda labai pla- | 
čiai rašo ir net paduoda 
dus ir adresus išgijusių as- | 
menu.

Francus Budkecech (ar 
tik nebus lietuvaitė Butka>, 
ričiutė?) 22 m. amžiaus* 
gvv. Montello St., Broekton, 
Mass. buvo nunešta į koply* 
čia, kuri yra prie pat kapo 
ir ji per kiek laiko meldėsi, 
kad jai Dievas
sveikatą. Ji buvo suparafi> 
žuota per 10 metų. Ji paaį» 
kėlė ir savo pajėgomis iš 
iš koplyčios sveika.

Kadangi daug žmolli%^įhĮ 
sutemus dar ris stovėjo 
se ir laukė,-kad'gavus 
gą prieiti prie kapo, tai 
ninių viršininkai nuėmė Ittlo 
kapo “tabletę” ir nuveiK|,' 
ofisą. ' Rytojaus dieną 1 
lydėjo.

’įiek žmonių dar ndį 

vieną Naujos Anglijos ž 
tovę nebuvo sutraukta, Adei 
dabar suvažtuoja 
prie a. a. Povrer kapo.

J
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niau pasikartoja. Gal dėl-.nėši į prez. Smetoną prašy
to jie taip ir šėlsta. | darni paaigailėjimo.*



erų žurnalas, leidžia
me ^ale straipsnių ąk- 
i sale žinių iš viso pa- 
iuolatos eina šie sky-

KAUNAS. — “M. D.” 
praneša, kad naujai prasi
dėjo derybos'su švedų deg
tukų sindikatu dėl paskolos 
suteikimo Lietuvai 60 mili
jonų litų sumoj. Esą gir
dėti, kad derybos eina sėk
mingai. Tikimasi, kad švedų 
sindikatas suteiks Lietuvai 
prastotą geresnėmis sąlygor 
mis, negu savo laikų Latvi
jai.

Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nervuotas?

‘vbąlir skirti didesnių sumų 
Klaipėdos uosto statybai.
- i- - •:—-.... :

iš jų reikalaujama.i . į ' >

BIUDŽETO PADIDINIMAS
Kaunas. ‘ “M. Įfcį*iš pa

tikimų šąltinių sužinojo, kad 
Lietuvos biudžetas šiais me
tais bus padidintas per 20 
milijonų litų. Tie pinigai 
bus sunaudoti produktin- 
_gįeips tikslams. Ministerių 
kabinete , yra bendra nusi
statymas pagreitinti Telšių

NUBAUDĖ ŽYDŲ LAIKRAŠČIO 
REDAKTORIŲ

KAUNAS. — “Id. Šti- 
me” atsakingąjį redaktorių 
Jokūbą Rabinavičių už 
skleidimą spaudoje melagin
gų žinių apie kariuomenę 
karo komendantas nubaudė 
500 litų pinigine pabauda 
arba 1 mėnesio kalėjimo.

VILNIAUS “RYTO” PRADŽIOS 
, " ■' MOKYKLA

; Vilniaus inspektoratas pa
tvirtino' Vilniaus - “Ryto” 
pradžios mokyklai Nr. 14, 
mokytoją J. Matuzėitę, nio
kotoją J., Navaką, ir kun. N, 
Raštutį.. • Mokinių skaičius 
kds met daugėja ir jau sie
kia 60. - :i'- - - ■ -s- ;♦ :

DR. ZAUNIUS — UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIS

Kaunas. — Tenka patirti, 
kad dr. Zauniui pasiūlyta 
užsienių reikalų ministerio 
vieta. Užimti šitą vietą dr. 
Zaunius savo sutikimą jau 
davė.

DERYBOS SU KLAIPĖDIE
ČIAIS •

Spalių 28 d. tai*p Lietu
vos vyriausybės ir Klaipė
dos kr. direktorijos prasi
dės finansinės derybos. De
rybų klausimai yra gana 
painūs ir sunkūs. Ginčo ob
jektą sudaro ir pensininkų 
klausimas. Derybų reikalais 
į Kauną buvo atvažiavęs ir 
D. Sidzikauskas iš Bferlvno. 
Tačiau jis derybose nedaly
vaus. Lietuvos delegacijos 
pirmininku numatoma val
stybinio draudimo valdyto
jas p. Feterauskas. Derybų 
posėdžiai eis Kauile?

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

XXIX-US TARPTA|rnNIS EUCHARISTINIS 
'■ 7/ Wpis

J Arašė KUN. PROF. PR. BU0IS, M. L C.

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay, 'A-' South Borton, -MMB.

“Až buvau labai silpna*, kol aš ne
pradėjau vartoti Nuga-Tone,” saku 
Mr. H. Bufner, DiUon. Kansas. “A8 
Išvanojau keletu butelių Nngn-Tone fr 
jos padare iš manės skirtingu *®°- 
gU." z- -

Aukščiau minėtas raportas yra pa
prastas dėl tą, kurie vartoja Nuga- 
Tone. Jos yra suteikusio* virš mi- 
Heno vyrą ir moterų gersnės sveika
tos, daugiau stiprumo Ir energijos. 
Nuga-Tone pataiso apetitą, prašalina 
galvos skaudėjimą, svaiguli, prašali
na pūslės ir lakstą nesmagumus, su
stiprina nervą sistemą, padauginą 
svarumą menkiems ir silpniems. Pa- 
.bandykit Nuga r Tone. .Jos suteiks 
toms daugiau stlpnnno’ir energijos’ir 
sutelks jums jėgos de) visą tua© or- 
gątJU-. Jus galit gauti ^’uga-Tone pas 
savo vaistininką ir jeigu pMektnės ne
bus užganėdinančios. Jusą pinlgnl bus 
grąiinsml be argumentą.

ir Žali. ’ > c »<< i . ' ’ '
MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

itflmį&.ąfos -formatas (didis) 
pasidaryti daili 

įmyga. Nelaukite ilgai, siųskite pinigus tuojau 
it ^MOTERŲ PIEVA” pradės eiti Liotuvon. 
- Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"MOTERŲ DIRVA*
9322 W. 24 Street, Chicago, IU.

75c
Vertė

Saurusaitis _______25c

Knygelė — su pa- 
__ _______________ 30e

Patyrimai Didžiojoj 
1918 ir 1919 m. Para

J. F. Jonaitis (Ka- 
____________________25c

TO REIKALŲ

Kaip jau anksčiau buvo 
žinoma, Šiomis dienomis 
Kaune dalyvavo p. Klaipė
dos Krašto gubernatorius 
Ministeris Merkys įr Lietu
vos 
Sidzikauskas. Dabar 
tuvos Aidas” praneša, ;kad 
tarp jų ir Ministerių Pirmi- 
ninko ir Užrubežm Reikalų 
Ministerijos pareigas einan
čio p. Tūbelio bei užrtibežių 
ministerijos generalio sekre
toriaus Dr. Zauniaus įvyko 
pasitarimai, kuriuose buvo 
pajudinta visa eilė svarbių 
Klaipėdos Krašto reikalų. 
Pasitarimai ej ©sklandžiai ir 
daug dalykų išaiškinta, - * 
■ j • _______ :____

1 A. L. R. K. P. -Blaivinin
kų Seimas įvyks 1929 m, 
Lapkričio-NovenĮbėr 28 ‘ 

r’.CThanksgivĄ§į‘(i^ Alonte. 
. Uę; Mass. r.

Visos Blaivininkų kuopos 
visu rūpestingumu padirbę 
kitė, kad Šįmet į Blaivininkų 
Seimą - suvažiuotų daug ir 
nuoširdžiai blaivybės idėjai 
atsidavusių delegatų.
' Seimas prasidės pamaldo

mis šv. Roko bažnyčioje. 
9:30 lyto.

Kun.. J. Švagždys

VYT AUTO DIDŽIOJO rtos daugiausia liėčią praši-
JUBILIEJAUS KOMITETAŠ skolinusius bankuose;įvari- 

; T'7/h/us. — Prie Laikino-Jninkus, nes sodžiaū&ūkinm- 
jo Vilniaus Lietuvių Komi-(kai sumoka mokesčius, kada 
teto susidarė ’ Vytąuto DĮ-f 
džiojo Jubiliejaus ..Komite
tas tokiam sąstate: .Kamite- 
tp pirminihkats Vytauto Di
džiojo Gimnazijos direkto
rius M. Šikšnys, šambelionąs 
kun. d-ras A. Viskantas,- 
Ląik. K-to pirųiininkas’ K, 
Stasys, d-ras J, Šlapelis, ka
nauninkas K. Maliukevičius, 
direktorius A. Petraitis, de
kanas kun. N. Vaišutis, di
rektorius A.' Rymas ir šio 
komiteto sekretorius kun.
prof’ P. Kraujelis;

; KIENO GI MINISTERIJĄ?

• Vilnius. — Paskutiniame 
dr. Alseikos laikų “Vilniaus' 
Šviesos” numeryje p. M. U.. 
matyt gerai painformuotas 
praneša, kad Darbo ir Glo
bos ministerija šiais 1929 
metais * paskyrusi Lietuvos 
emigrantams šelpti net 29,- 
700 zlotų. .Gaila tik, kad . p. 
M., U. nepasakė kokios .val
stybės ministerija taip mie- 
lašii-diilga yra14‘ vargšams ’ ’ 
Lietuvos emigrantams.

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi 
•skaitymų, dainelių, deklemaei 
ių- • - -
Verta kiekvienam turėti na 
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųškit u? 
3c. pašto ženklelį.

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

' -
jai.; J. Lątvią ir antras ne
pažįstamas asmuo.
;-Vakare slaptai grįždami 
atgąį ęer Merkio upę, prie 
Prakšip^nės ‘ kaimo staiga 
buvo lenkų užpulti, ir Lat
vis sunkiai sužeistas susku
bo išbristi į mūsų krantą, 
kup jis mūsų sargybos buvo 
rastas ir be sąmonės nuvež
tas į Varėnos sanatoriją, 
r- Kitam nežinomajam pasi
sekė pasislėpti, bet kur jis 
dabar yra, pesą žinių.

Įvykio, vieta mūsų polici
jos saugoma, kol bus smul
kiai apžiūrėta. ; .

Nuteikus Latviui pirmąją 
medicinos pagalbą jis nuvež
tas į Alytaus ligoninę, tačiau 
kol jis neatgavo sąmonės iš
kvosti jo negalima ir kokiais 
tikslais lankėsi mūsų pusėj, 
nežinoma.

Apie įvykį pranešta Kau
no valstybės gynėjui ir Mer
kinės nuovados teismo tar
dytojui.

l VALSČIŲ 
Kfftg DALYVAUJA TIK ■ 
IpSįįtt VI8V BUKOKŲ 
f “į. Aido”pranešimu, s^au' 

T £ Lietuvoj
Sprasidčjo valgių tarybų ir 
SS&tf b šėniūnų rinkiniai1.

Tžinldifruii • kiekvienam apš- 
-tęsiasi po 5—4) dienas.

Savivaldybių departamento 
Biržų, Trakų, Za- 

Kretingos ir PaneW 
AŽįokapskrityse rinkimai jau 
^ągsbaige; čia jau išrinkti 
^jįaNįhrai į valsčių tarybas, o 
kiaip<pat kaimų seniūnai. 
g?V£rao metu rinkimai eina 
[•šiose apskrityse: Biržų, Sei- 
(įįnį^Šiaulių, Tauragės,- Vil- 
^kaviškio, Rokiškio, Telšių, 
^Kėdainių, Utenos ir Vilk- 
^uergės. Be to, jau.paskelb- 
ti rinkimai ir likusiose 4 

|$Bkržtyse: Alytaus apskr. 
,spąlių mėn. 25 d.; Mažeikių 
bjwr:spalių 28 d., Šakių — 29 

7d* ir Kauno apskrity — lap- 
'jjkrįčio_mėn. 4 d.

Tikimasi rinkimus baigti 
C lapkričio 10 d. Apskrityse, 
kur jau baigti rinkimai, iš 

^Hiakikų turėjusių balsavimo 
teisę dalyvavo vidutiniai a- 
pie*50 proc.; tik kai kur da- 

’ lyvąyę 80 proc. rinkikų, ta- 
^Čiau -kituose žvmiai mažiau.

ROZALIMAS. Nuo S. in. 
rugpiūčio 1 d. švietimo mi
nisterijos įsakymu likviduo
ta Rozalimo vidurmč" iho- 
Tvvkla, veikusi Razalime nuo 
1919 m., įsteigta pastango
mis p. M. Grigoiiies, anais 
laikais buvusio pradž. mo
kyklų instruktoriaus. Per 
savo gyvavimo laiką Raza- 
limo vid. mokykla praleidę 
nemaža įvairaus plauko mo
kytojų ir bent tris direkto
rius, neskaitant laikinai ė- 
jusių pareigas. Nuo 1925 
m. paskutiniuoju jos'direk
torių buvo p. M. Grigonis, 
kuris tik įr sukūrė Razali- 
me tikrą kultūros židinį.

Nesigailėdamas savo svei
katos, visokiais būdais sklei
dė jaunimo tarpe mokslą ir 
dorą, ne tik mokyklos sie
nose, bet ir šiaip visuome
nės tarpe savo kilniomis 
paskaitomis, prakalbomis ir 
įvairiais patarimais. žo
džiu, jis buvo šios apylinkės 
mokslo apaštalu. Jo nuo
pelnai šiai apylinkei liks 
neužmirštamais, nes moks- 
]as ir dora gyvenime yra 
didžiausias turtas, kuris nie
kuomet nežūna. Nuo š. in. 
-rugsėjo mėn. 1 d. p. Grigo-

niS paskirtas Anykščių' vi- 
diprinės mokyklom xMrėkta- 
ri|. 

lAtąisveikintį su gerb. p. 
Grigoniais vietos; khboųgs š. 
xn. rugpiūčio 25 d. surengė 
arbatėlę. Rugpiūčio 30 d. 
anksti rytą geri).

pasiuntinys Beriyhe^ttitfį apleidė Razalimą. Jo iš-
* J - — 4. :

leįsti susirinko vietos moky
tojai ir kiti kaimynai. Jis’ ‘Kretingos ’ geležinkelių sta 
atsisveikino dabai v nubSi^ 
džiai: < % • ■-1' ■ '

MOKESČIAI
L-.- ' ■. £ • '

Vilniaus vaivadija, turė
dama galvoje pernykštį ne
derlių ir didelį skaičių neiš
mokėtų mokesčių, rūpinasi 
gauti palengvinimų. Nuo že
mės ir uždarbio mokesčius 
Disnos ir Braslavės apskri
tyse norėtų atidėti iki 1930 
ir 1931 metų rudens, o kito7 
se apskrityse iki 1929 ir 
1930 metų rudens. Lengva-

TEATRAI
Nepaisytoja—keturių veiks
li drama. Parašė kun. Pr. M. 

nras. Kaina------------ --- ------ 35c.
GUiukiiigas Vyras—2 aktų 

• -mediją; parašė S. Tarvy- 
as______________________25c
Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks

iu komedija. Parašė Seirijų 
•mzukas________________ 25c
Ubagų Akademija ir Ubagų 

balius -» komedijos po 1 ak 
1. Parašė Seirijų Juozu kas.. _35c
Sniegas — Drama 4-rių ak- 

j. Vertė Akelaitis _______ 40c
Esamas—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 vaiz- 

lelis; parašė F. V. _______ 10c
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas _____ 10c.

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
'’abiota—5 aktų; 3) Liurdo 
itebūklas — 4 aktų; parašė 

1 Tarvydas.______________ 65c.
Knarkia Paliepus.—Komedi- 

a 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.
Vaikų/ Teatrai: dalis I: 1) 

‘agaivok ką darai: 2) Jono 
aiibė; 3) Pasakyk mano lai-. 
ię. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

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

' MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelia—“D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
, Mažas Naujas Aukso Alto- 
■ius—^juodos (prastais minkė- 
^is viršeliais)--------------------- 50a

Mažas Naujas Aukso Alto- ■» 
dus—juodos (prastais kietais 
viršeliais)----------------— ----- 50e

DARBININkĄS’’ '
So. Boston, MasaBroadway,

■ Justi giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
hori žinoti, ką veikią Amerikoj katalikės mote- 
iys. Atsiųskite 2 dol, ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
iisą papasakos.
į “lĮOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių mo1

Motorų Sajtmgos. - J < 
Nuliais moterį} klausimai! 

ĮipHo inoTerų gyvenimo, ų
.Vaikų MŪdSjimn8, 2) Sveikata, 3) Na- 

ūkį Mandagumas, 5) Literatūros sky
das'

Vigeliais ir viąjel 
tptoi M R.

' > įvišteiioB Mmriads

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos- 
privalumų, .ypatybių ir tikro, 
jo kataliko priedermės. Pąra, , , 
šė Kun. Jėzuitas F, CoząL-StO.

Huckleberry Finas—labai p 
doiii apysaka-------------------75<

{\ ‘ 1 i • ■

Patarmės Moterims—pamo--’ 
kirĮimaš moterims jųr asmėnJ-'J 
niame.'šeimyniniame ir :visuos-> 
meiliniame gyvenime^ Parengė' 
Ku£l V,, Kųlikąuskas ~, ,r

Ben-Hur—istorijos apysaka > 
iš Jėzaus. Kriątuus laikų. Lą- : 
: ai įdomi. ir . Į iačiaį. žinoma 
•■;nyga (audimo.'apdaru). Ver
tė ‘Jonas' Montvila' . - $1 5

1 Auksino Obuolio Ęistorija 
Graikų Mytndlogijos Žiups- 
įelis) šu paveikslais. Lietu- : 

, - ių kalbon išguldė’ Alyva-___5tFv r
‘-'Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Zydas ir Turkas.- • Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš- 
tiąuskas. Vertė'P. B._______40

Trumpi Skaitymėliai—labai 
•frąžtis pasiskaitymai apie į- 
airius gyvenimo atsitikimus 

Parašė J. Tarvydas ......,.45<
Turto Norma-2-® okhliški pa

siskaitymai. Parašė- Uosis___ 4b
Didžiojo Kiro Užrašai—su 

paveikslais iš 1914—16 metų 

. Gerumas — aprašymas apie 
gerumą- per Tėvą Faberą-Fi- 
:ipiną. Vertė Kun. P. L. ___ _15<

Tabakks—Nuodai —- rūky
mo kenksmas^ pagal d-rą Ni. 
xolskį parengė S. Kaimietis_ 15.

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

Katalikų, Bažnyčia ir De- 
nakratizmas. — Parašė kun. 
Painas Žilinskas__ _ ______ .50.

* f 4 .• .’ ? / ! * i ; j

Apaštalystės Maldos Statu 
tas. — Vertė Kun. P. Saurū- 
sažtis____________________25.
; Kelione 'Aplink Pasaulį per 
SO dienų—-Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke- 
ian® per įvairius kraštus. 

Paįrašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio,-----—__$1.0

PramoninėsDemokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis —1—75* 
"■ Gegužes Menuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina---------------- 50.

Aritmetikos Uždavinynas . _25' 
Vaikų'Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15< 
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj--------------------------- 15<

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
•zaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ___________ —---------- 50<

Laimė — (poema). Parašė 
•Vaitkus ---------------------- ------50<-

Mūsų Tikėjimas — išaiškini- 
nas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas..—_50<-

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
leronimas Pečkaitis ---------- 50č

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

nas' ____________________ _40c
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 

•ijos, Monofgai ir Dialogai. 
Pairašė Juozas V. Kovas ---- 30c

Graudūs Verksmai. — Ver
tė ;-Vysk. A. Baranauskas---- lOe

Ęucharistiškos Stacijos—Su
dėtu vino Kun. P. Juškaitis—15c 

u 

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
tesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys,--------------- -----------------25<

Dangaus Karalienė. — Su- 
•inko Kun. M. Gavalevičius; 
>e . apdarų 75 centai, su ap- 
l arais - _____________$1.0t

Legendos ir Pasakojimai a- 
»iej Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 

V. .Kulikauskas ----- ----------- 50<
žmogus ir Gyvuolys, Para

šė -kun. P. Bučys -------------- 30c
Socializmas ir Krikščionybė.

Prof V. Jurgučio----- -—10c
Žydas Lietuvoje. Parašė S. 

Kaimietis '___ _L_10c

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
tpysakos. (B. Vargšas) 15c

Maldos Galybė. Istoriškas : >i 
piešinys-IV-to šimtmečšė kri* 
'(ščjonybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P> B. -------—....... 25e

'Apologetika arba * * -
Kat. Tikėjimo' Apgynimas. Pa 

išė kurt. 'V. Zajančauakaa. 50®
Apie Apdraudą. Parašė J 

, s. Vasiliauskas —-------- ------ 5c

Apsirikimų Komedija. A ti
kimas iš Amerikoniško gyve 
imo. Išguldė Lapšiaus Vai- 

x as L,—i------ :—j——j---------- 10c
Moterystė ir Šeimyna. Ver- 
j. Gerutis. —____ . .40c

1 J r ■ {, i • ? • J* • ’ ’ ; •
; , Gaiptos Pradžiamokslis — 
■>r.f A. Vileišis-^,...._________ 50c

Limpamosios Ligos ir kaip 
io jų išsisaugoti? Parašv 
•gyvoji gamtą: žemė, van- 
uo. oras. Parašė J. Baronas_.._50c 
Patrimpo Laiškai. — Išleido' 

’un. A. Miliukas_________ 60fc
Gyvenimas Sv. Stanislovo 
istikos—JaunuomeųėR Užta
kojo. Vertė'M. M. T._____ 20c
Meilė (Poema)'. Parašė M. 

'nstaitis_____2__________ 15c
Nauja Skaitymui Knyga — 
>alis II). Su paveikslais.
Vienuolinė Luomą.
un. P.
Vaikų 

•ikslais
Mano 
trėj

Kun 
•lionas)
Moterystės Nesuardomybė. J. 
•satiskis Šy. Kaz. D-jos lei- 

inys, Kaune —----------------- 10c
Sunkiausiais Laikais. Parašė 

Rucevičius_____________40c
Šventas Gabrielius. Išleido 

ęvas Alfonsas Maria C. P....25c
Religijos Mokymo Metodi-

a. Sutaisė K. J. Skruod.vs ...50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

rie Manęs. Sutaisė KuPra- 
■aš_ _____________________40e
Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 
s Puida ______________ 50e.
Anderseno Pasakos—su pa- 
ikslėliais -.___________ ....... ,20c

i 
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- 
.atika. Paaršė J. Darnijonai- 
is________________________40c.

AEuropęŠ Istorija. Vertė J. ~ 
odziulaitis—_—  ----------50c
Iš Kelionės po Europą ir 
riją. Parašė Pranaičių Julė 2.50



*
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Kad aš ėjau gep kiemą, per žaliąjį kiemelį, — 
Kiemo veja žydėjo,
Kad šlavėją regėjo.

JAUNIMO DARŽELIS
šį skyrių veda D£D£ ANUPRAS

Sveiki Gyvi!
Dėdė Anufras kalba.

Kaip mano “Darželio” skaitytojams einasi. Šią savaitę Dėdė 
buvo užimtas svarbiais reikalais ir negalėjo užtektinai surastį jums 
gražių ękaitymėlių. Manau kad su sekančiais pasitenkinsite.

MEILĖ NEUŽGĘSTA NIEKADOS!
■s'-.o^nai pasakojo vienas kalėjimo valdininkas šį labai graudingą 

atsitikimą: “Aš parašiau laišką vieno žmogžudžio tėvams, kviesda
mas juos aplankyti savo suimtąjį sūnų. Prižadėjau leisti jiems pusę 
valandos pasikalbėti mano kambaryje ir kad niekas kitas nesiklau
sys jų kalbos tik aš vienas. Atėjo. Suvargę, sulinkę, susirūpinę se
neliai sėdėjo laukdami sūnaus. Ko neplyšo jų širdys kai sužinojo, 
kad jų mylimiausias sūnus, su kuriuo vos prieš šešias savaites atsi
sveikino, dabar suimtas, pančiais surakintas ir kalėjiman pasodin
tas ir už ką? Už žmogžudystę.

Atsidaro durys. Teismo sargas įstumia piktadarį ir pats tuoj iš
nyksta. Pamatęs žmogžudys savo tėvais suriko ne savo balsu ir ėmė 
graudžiai verkti ir taip visu kūnu drebėti, kad aš maniau, jo^-jis 
pargrius. Greit pastūmiau jam kėdę. Jis baisiai vaitodamas sudri
bo ant jos. Tada atsistojo motina, patraukė savo kėdę prie sūnaus 
dešinės puses, atsisėdo, priglaudė jį prie savo širdies ir ėmė glostyti tą 
ranką, kuri dar nesenai praliejo žmogaus kraują.

Taip pat ir tėvas, senas ir doras valdininkas, prisitraukęs kede 
prie sūnaus iš antros pusės, paėmė jo kairiąją ranką ir taip pat ėmė 
ją glamonėti. Jie nesakė nė žodelio, neišmetinėjo dėl tokio baisaus 
pasielgimo, tiktai glamonėjo. O ką darė piktadaris ? Jis irgi tylėjo 
Tačiau jo akys ėmė drėgti. Ir savo dvasioje žemai nulenkė savo galvą 
prieš tuos žmones, kurie jam tokį pamokslą pasakė, kad: “Meilė ne
užgęsta niekados” (I Kor. 13, 8). Tik štai sūnus pašnibždėjo kaž ką 
motinai, o ši nesutiko.

“Ką jis pasakė,” paklausiau, “man reikia žinoti.”
“Mes turime visų mūsų vaikų fotografiją,” atsakė motina. “ Jlc 

pasakė, kad ją reikia sudraskyti, nes jis nebesąs vertas būti mūsų 
sūnumi. O aš jam atsakiau: “TU ESI IR BŪSI MUSŲ SŪNŪS.”

Be abejo niekas, jokie prikalbinėjimai, nebūti} įstengę taip su
graudinti to jauno piktadario širdies, kaip didi jo tėvų meilė.

(“Žvaigždė”)

KNYGAS BESKAITANT
Kūno maistas yra valgis ir gėrymas, dvasios — knygų skaitymas 

Ne viskas eina kūnui į sveikatą, jis reikalingas daleles sau pasiima 
nenaudingas — išmeta. Taip privalėtų būti ir knygas skaitant. Šn 
dienų literatūra perdaug plati, su geriausiais norais mes jos visos ne 
suvirškintume.

Kaip elgtis su tokia daugybe šių dienų raštų? Ar būtinai reiki.- 
viską pasisavinti, kas tik yra naujai išleista? Juk ne visos knygo' 
ir laikraščiai teikia mums dvasinio peno? O be jo siela tačiau jau 
čias nepatenkinta. Ieško kartais suraminimo ne ten, kur jo rast' 
galėtų.

Kiekvieno vaisinio medžio tikslas yra duoti vaisius, bet šis medi- 
turi ir lapus, kurie teikia jam grožį ir žavi praeivio aki. Kaip tar- 
medžio lapų, taip tarp daugybės raštų turime rasti tuos vaisius, ku 
rie slepia savy dvasinį turtą.

Bitutė per dienas dūzgia lankydama Įvairiausias gėles, dažnai ne' 
nuodingas. Bet ji traukia iš jų tik^saldžias sultis, jas krauna kr 
rin ir pabaigoje vasaros prineša pilną saldaus medučio. Taip ir me- 
turėtume rinkti iš plačiosios literatūros tik tai, kas mūsų sielai nav 
dingą.

Sl-hidamos rožes, atsargiai vengiame skaudžių spyglių. Bet ar n 
skaudžiau žeistų mus nuodingos literatūros spygliai, jei skintume juo 
be atsargumo!

Tik tuomet skaitydamas taps tylaus džiaugsmo šaltinis, siele 
sveikatos versme ir akstinas skristi į kilnybės erdves, jei, kaip to 
bitutės, rinksime iš knygų tik saldžius dvasiniam sielos penui syvus ? 
juos ugdysime savo sielose.

S. Rūtelė Sesutė (“Naujoji Vaidilutė”

PEMPIUKAI
i Pempės—paukščiai su kuodeliais, 

Po balas kur skraido, 
Ir praeiviams tai žodeliais 
“Gyvi, gyvi” svaido.

Bet kitokių “pempių” būna —
Jas iš duonos daro :
Ima tešlos, daro “kūną”
Ir į krosnį varo.

Iškepa pempiukai dailūs,
Juos vaikučiams duoda.
Kaip tikri: snapiukai smailūs, 
Turi kaklą kuodą . . .

Dar vadina tokius “paukščius” 
Duonos pagramdėliais:
Mat, išgramdomas su braukščiu 
Indas prisivėlęs.

Ir iš tos tešlos šmotelių 
Daromi “pempiukai” — 
Keletas eražių kuodelių . . . 
Džiaugiasi mažiukai!

(“Žvaigždutė”)
1Kaunas, 1329. III. 9.

Su Diev!
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VILKAS IR LAPĖ
Vilkas ir lapė bėgo drauge pro žabangas. Žabanguose buvo žą 

sisr’pakabinta. Abudu buvo labai Išalkusiu, bet lapė nė žiūrėti nežiū 
rėjo į žąsį.'

Kodėl tu, kūmute, nelipi? antai žąsis pakabinta!”—klausia vilkas 
“Man šiandiena trečiadienis, mėsos nevalgau,” atsake lapė.
Vilkas atsiminė trečiadienio noiižlaikąs—jis ėdė mėsą, kada gau 

damas,—ir įsilipo į žabangus; bet, žąsies nepasiekęs, vitimt ir pasi 
kopė.

Dabar lapė drąsiai prilipo prie žąsies įr skaniai ją sutrioškino 
“Juk tau, kūmute, šiandiena trečiadienis,” tart vos gyvas vilkas.

"Tam trečiadienis, kas kojomis žemft nepasiekia,” atsakė lapf.

f * V

Kad aš ėjau per kiemą, per žajiąjį kiemelį, — 
Durų staktos spindėjo,
Kad šveitėją regėję.

Kad aš ėjau per lauką, per lygųjį laukeli, 
Lauke šienas kvepėjo, ! ■
Kad grėbėją regėjo.

\

BŪK ATSARGUS SU ŽMONĖMIS
x Sofronas, išmintingas mokytojas, neleisdavo net ir paaugusiems 
savo sūnams ir dukterims susidėti su žmonėmis, kurių pasielgimas ne 
visai buvo švarus įr padorus. \

Vieną kartą Sofrapąs uždraudė septyniolikos metų dukteriai E- 
milijai lankytis pas lengvąmaningąją merginą kaimynuose. “Tėte,” 
tarė Emilija, “tas apsilankymas man nekenks, aš jau ne kūdikis.”

Tėvas nįeko nesakęs paėmė iš krosnies vieną jau užgesusią anglį 
ir padavė ją dukteriai: “ji nekaršta, vaikeli, paimk.”

Emilija paėmė anglį ir susibiaurino ranką. Neapsižiūrėjusi, juo
da ranka palietė savo baltą jupelę ir išsisuodino ją. “ Aį kaip atsar
giai reikia apsieiti su anglimis,” tarė Emilija, pamučiusi subiaurintą 
rūbą.

“Taip,” atsakė tėvas, “matai vaikeli, anglis, nors ir nedega, bet 
suodina. Taip pat susiėjimai su nedorais ir netikinčiais žmonėmis.” 
x (Šv. Kazimiero Seserį} Vadovėlis)

PAMOKA; Kiek jaunimas gali pasimokyt i1 įš virš paduotos apy
sakėlės. Kiek mes rasime jaunimo šiandiena, kurie nuolatos savo tė- 
eliams sako: “A! as jaūžužąugęs. Nesibijok mamyte, niekas manęs 

negalės išvesti iš doros kęlio. Aš jau užaugęs.” Tie kurie savyje 
urį tiek daug pasitikėjimo, tankiausiai nupuola.

VIENO ŽYDO PRAKILNUMAS
Kartą aš buvau vieno žydo advokato pakviestas Į svečius. Mums 

'■>ėsėdint prie stalo, jis padėjo prieš mane laišką ir tarė: “Prašau 
ramsta, jį perskaityti.” Tai buvo vaiko rankos rašysena. Turinys 
’i skambėjo šitaip:

“Labai Gerbiamas Pone!
Aš girdėjau apie jūsų davįmą aukų vienam asmeniui N. N. Ar 

enorėtum kartais būti suįdomintas vienu vaiku, kurio didžiausias no- 
•as, yra . . . TAPTI KUNIGU ir visą gyvenimą paaukoti Dievo tarny
bai? Mano tėvelis darbuojasi prie vieno staliaus ir yra perdaug ne- 
nrtingas, kad manę galėtų leisti mokytis. Prašau, būkite taip geras 
- ateikite man pagalbon.”

Kai aš perskaičiau laišką, pažvelgiau Į advokatą, jo akyse žibėjo 
'Saros.

Rodos, jog šitas laiškas Tamstą labai jaudina?
“Galingas Dieve, jei katalikių vaikas siekdamas tikslą taip labai 

■asitiki Dievui ir žmogaus širdimi, noys tikrai žįno, jog jam ir žydas 
mgelbės tapti kunigu, argi tas nesujaudina? Ir ką aš turiu dabar 
’ a ryti?

“Matai, Tamsta, šitas vaikelis pamįršo laiške užrašyti savo antra- 
'ą. Būk Tamsta toks geras, suieškok šitą vaiką, ir kai-visa bus tvar
ioje ir jis rimtai norės tapti kunigu, kaip čia kalba-—jis galės juo 
uiti. Aš pasiimsiu visą jo išauklėjimą ir mokslo kaštą ir parūpinsiu 
am mažą metinę sumą, kilnia jis galės padengti visas savo išlaidas.”

Ir, ištikrųjų, vaikąs turėjo galimybės lankyti gimnaziją, kolegi- 
’ą, o po tam įstojo į seminariją.
as kunigu.
r

Dabar jis jau netrukus bus įšventin- 
Kasmet advokatas gaudavo sąskaitą už savo auklėtini 

taip pat reguleriai ją apmokėdavo.
Šitą pavyzdi galėtų sekti ir daugelis katalikų. (“Žvaigždė”)

VAKARINĖ MALDA
Laikrodis Iš lengvo muša vienuoliktą. Aldutė deda knygas į šalį; 

oamokos rytojaus dienai jau prirengtos. Aldutę dienos darbai ir įspū
džiai baisiai nuvargino. Jos galva usnki. lyg švino pripilta. 0 siela 
’rislėgta .. . Ji kažin ko ilgis ... nerimsta.

Aldutė klaupia .ties sienoje kabančiu kryželiu vakarinės maldos 
aibėti. Jos pusiau‘mieguistos akys išsiblaivo. Jose sužiba paslaptin- 

-o džiaugsmo žiburėliai. Išbalusi veidą dengia ramumas. Ramiai 41- 
isi nuvargęs protas . . . Kryžius . . . tikrasis mokslas . . . Neramio- 
i siela skrenda toli . . . toli . . . i augštį ... Ji skrenda... skren- 
la . . . ir skęsta Amžinojo Meilėj . . . Tenai nurimsta . . . atsigfeivi- 
la . . . Semia iš to Gyvybės Šaltinio naujų jėgų rytojaus kovai . . .

Neramiai plykščioja baigdama degti žvakė. Vėjas kaukia, dra- 
kos apie langą. Aldutė klūpo visai rami ir meldžiasi.

(“Naujoji Vaidilutė”)

MŪSŲ VAIDINIMAI
Tankiai sakoma, kad žmogus vaidintojas, pasaulis žiūrėtojas, ir 

nnogaus nudavimas, tai jo vaidinimas. Jeigu reikėtų surinkti geriau- 
ius vaidintojus, tai manau iš mokyklų surinktumėm geriausius.

Mokykla, taį vieta mokymosi. Tankiausiai mokytis, tai mes vi- 
okiais kitais svetimais reikalais užsiimdami, pamirštame savo tikslą 
ankymosi į mokyklą. Kitiems reikalams tai mes pirmutiniai, bet sa- 
0 mokslo reikalams, savo mokslo uždaviniams, tai mes nelabai turime 
!aug laiko. Atėjus į mokyklą, ir žinoma kaip paprastai, kuomet mo- 
•ytoja pašaukia nius išduoti ką namie išmokome, tai tuojaus pradeda
me lošti, nuduoti sergančiais, užimtais svarbiais reikalais. Pasiklau- 
yk mergaičių ar berniukų mokykloje kuomet mokytojai juos pa
laukia.

Štai kokie vaidinimai:
“Jonuk, meldžiu išduoti savo namų užduotį.” 
Štai kbkius atsakymus tankiausia išgirstame. 
“Nespėjau.” '
“Knygą mokykloj palikau.
“Mama nuvarė gulti.”
“Pamiršau.”
“Palikau namie.”
“Turėjome svečių.”
“Nerandu.”
“To lapo knygoje nėra.”
“Buvau prie lentos, kuomet aiškinai.”
“Dingo nuo suolo.”
“Ne tą knygą parsinešiau.” 
“Nespėjau perrašyti” 
Mariutė irgi nesiskiria savo vaidinimu.
“Mariute, meldžiu išduoti savo lekciją.”
Ji šiaip s&fa#:............
“Broliukai taukais Apliejo knygą, negalėjau matyti.

imtinu anąiiiįiėit.
REIKALAI

LIETUVOJE
Vienas senelis tretininkąspO* • * ■ * • einąs .dabar 88 metus, skųs- 

dčivosi dažnai sakydamas, 
kad pasauly esanti reta 
roji artimo meilė. O ieigUuM 
tiė socialistai ir kiti kiek beh 
įmanydami stengsis p^dary-r^aĮ 
ti iš šios ašarų pakalnės ro-:^ 
jų; — jie niekada to nepa*i» 
sieks, nes jie nežino ir nega-^|K 
Ii žinoti tikros, ne savęs 
kančios meilės paslapties. 
Bet vieną kartą, tikrai 
sutikęs gerą žmogų ir 
niekada jo neužmiršiąs.

.nelis tą atsitikimą taip paAi^O I , . *sakoja:
“Keletą metų atgal, nore-įW* 

jau maiše anglių parsinešti?/4!: 
Pirkliui įpylus anglis į 
šą, priėjo nežinomas žmogus, 
•atėmė iš mano rankų maišą; < 
ir tarė:'“Tėveli, aš jums ne- -j?'
........................................   į-’-'i. 

j tas ? Nelaukdamas mano su-‘Iš
tikimo, nuvežė anglis įdėjęs 

..................... ■ U

mažu didėja (šiais metais

KAUNAS. — Spalių 4 d. lo apdirbimo specialybe. Vi- 
švietimo ministeris priėmė sas kursas jose išeinamas 
spaudos atstovus, kuriems per 4 metus. Mokinki skai- 
pranešė apie švietimo minis- čius pradžioje nedidelis, pa
tėvi jos darbus.

Švietimo ministerijos tiks- tose mokyklose mokosi apie 
laš . sutvarkyti krašto nio- 300 mokinių). Šalia val- 
kyklas, kad jos, teikdamos džios amatų mokyklų, vei- 

1 mokslo žinių mokyklos lan- kia dar 8 privatinės amatų 
kytojams, kartu juos ir auk- ir namų ruošos mokyklos, 
lėtų. Kadangi mokyklą lan- kurioms valdžia teikia pa
ko daugiausia kaimiečiai, tai šalpos, o nuo šių rųetų pra- 
ir mokykla privalo stengtis džios duotas leidimas Kata- 
1-uošti kaimu įtinkamus dar- likų Darbininkai draugijai į- 
bininkus, kurie galėtų ten steigti tokią mokyklą Dotnu- 
darbuotis mūsų visuomenės voje.
labui. To tikslo greičiau Universiteto statutas dar 
galima būtų pasiekti, atatin- tebėra ruošiamoje stadijoje 
karnai paruoštų prityrusių ir visai suprantama, 
mokytojų ir atatinkamai į- toks rimtas įstatymas 
rengtas ir mokslo priemonė- būti apsvarstytas visu rim- 
mis aprūpintas mokyklas.

Lietuvoje veikia ketveriu 
metų pradžios mokykla. To
kių mokyklų visoje Lietuvo
je vra šiuo metu 2,440 su 3,- 
701 mokytojų, tame skaičiu- 

; j e lenkiškų 30 su 49 moky
tojais, vokiškų 18 su 31 mo
kytoju, rusų 15 su 19 moky
tojų, latviškų 8 su 11 moky
tojų ir mišrių 40 su 73 mo
kytojais. Savus namus tetu
ri tik 20 proc. visų mokyk
lų. Šiais metais mokyklų 
statybai skirta 500,000 litų, 
iš kurių pati ministerija ma
no pastatyti 8 naujas mo
kyklas, o likusioji suma iš
dalyta kaipo pašalpa savi
valdybėms, kurios jau yra 
pradėjusios mokykloms na- sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
mus statyti. ‘todėl kiekvienas išeivis turi skai-

Ministerijos laikomų auk- Į-V';2S‘ .viCTlą 
štesniųjų lietuviškų mokyk
lų yra 17, privatiškų (“Sau
lės,” “Žiburio” ir kitų 
draugijų laikomų) mokyklų 
15. Kadangi šis mokyklų 
skaičius visai patenkina 
krašto reikalavimus, naujų 
tos rūšies mokyklų nebema
noma steigti. Žydiškų aukš-

■«

kad 
turi

tumu.
Po pranešimo p. ministe- • ir tarė:' “Tėveli, aš jums nė- 

ris atsakė į spaudos atstovi! tą maišų,. kame jūsų "J 
duotus paklausimus.

— Ponas ministėri,—klau-
šia vienas spaudos atstovas i mažą vežimėlį ir įnešė juos
— dėl ko atleisti iš vietų kai ^ar i rusb nor^3au jani “ 

tarti savo padėkos žodį ir 
duoti pinigą, bet jis išsiėmė l 
iš savo kišenės cigarą ir pa
davė man. Aš labai nusiste
bėjau to nežinomo žmogaus-'“ * 

valdininkas. Pasiryžimu man padėti!”
» ’l 

tasai senelis, 4
Kad -

kurie mokytojai.
— Mokytojų atleidimas ir (

kilnojimas paprastai esą at
liekamas bendrąja tvarka. 
Mokytojas — sako p. minis
teris — esąs '--------------
Bendrai, čia gali būti įvai-! Iš tikrųjų, 
rių priežasčių, kurias visas sako šventą teisybę, 
sunku pasakyti. j būtų pasauly daugiau tokios -į
------------------------------------- artimo meilės, kaip šitame 1

- ........................ . - 1 atsitikime, smagiau būtų gy
venti visiems. Mūsų laikais- 
daug- kalbama, maža veikia-^ 
mą. Mes nekalbėkim tiek ' I . r —-- -
ddttg apie artimo meilę, . . 
bet geriau tyliaF veikime!'“' 
Progų tam veikimui visur 
pilna, kur pasisuksi, ten ra-, |
si skurdo, vai^o, ašarų. Pas- -^* 
kutiniame teisme net viešai ”* 4 
pagirs Viešpats visus tuos,’

’’ kurie artimui padėjo: “Ką 
vienam iš tų mažiausių pa
darėte, man padarėte.” 

“Ž-dė’>Z
f ■
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SVARBUS PAIEŠKOJIMAS .«•>.
Vincentas DOBROVOLSKIS, vii-"’*’ 
įiškls, Nedzingės parapij'os, 13 me- '* 
tų atgal vedęs pas kunigą Žilins-.--- 
ką, South Bostone Eleną" Trečio- ^’* 

įvairenybių ir tt. ( kienę. Dabar yra reikalas sužinoti **
“ŪKININKO” kaina 1929 me-' apie jo mirimą ar gyvenimą. Žinan -

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- Ueji malonėkite pranešti “Darbi '
merikoniškų centų, o Amerikoje ninkui.” Jei jis miręs prašome ger - • 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio, biamų kunigu pranešti kun. Vir - j 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith- mauskui, 50 W. 6th St., So. Boston 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- Mass. ' (S.-22)‘

■ i i

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa-

. &

»’t

laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”

gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi-

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 

tesniųjų mokyklų p-a viso daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
14, lenkiškų 4, kurių viena 
Kaune išlaikoma valdžios 
lėšomis, vokiškų ir jūsiškų ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
po vienų. Mažumų mokyk- daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
los gauna atatinkamą pašal
pą iš valstybės biudžeto.

Šalia bendrojo lavinimosi 
mokyklų ministerija rūpina
si ir specialinėmis, būtent 
amatų mokyklomis. Tokių 
valdžios vidurinių amatų 
mokyklų ministerija kol kas KAS” yra gražiausias ir mylimmu- 
teturi tik 6. .Jose mokoma sias ckinink’ laikra«ti». todfl di- 
, . . |... , . delį džiaugsmą padarysit užsaky-dauglausia tik stalių amato, darai » jr pažįsta-

o kai kuriose įvesta ir meta- miems Lietuvoje. į

.1

ninistraeijai, Gedimino g-vė 30 Nr. 
Neužmirškit, kad “CKININ-
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“Kitą padariau ... ne tą.”
“Pradėjau, bet neužbaigiau.”
“Knyga sušlapo nuo lietaus.”
“Nebuvau mokykloje tą dieną.”
“Kas nors paėmė mano popierį persirašyti ir nesugrąžino.”
“Sumušiau akinius.”
“Mes? Ar mes, mokytoja, tą turėjome padaryti?”
“Nežinojau, kad šiandiena uždavinius surinks.”
“Aš dabar darau.”
“Sirgau.”
“‘Rašalas išsibaigė.”
“Turėjau savo mažą byoHuką prižiūrėti.”
“Turėjau mamą vesti pas gydytoją.”'
Etc., etc., etc., etc., etc., etc.. etc., etc., etc., ete. ir niekados tur 

būt nesibaigs mūsų vaidinimai mokykloje.
Marijona Kaspariutė (Milf.)
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Ant musų pnpulinrių laivu 
Neprtlyvinamas švarumas ir 
patarnavimas visose klešnei 

Savaitiniai išplaukimai ' 
A—$203—

Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
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ir?|g
į Lapkričio 11 d. 1918 me- 

\ tais, 11 vai. ryte pasaulio val- 
..dovai sutarė padėti ginklus. 
^.Žinoma, jie jų nė neturėjo 
? savo rankose.
r atrašė

Vokiečiai prisipažino nuga- nybę, ir visos valstybės pra- 
? - lėti, nes pačioje Vokietijoje dėjo garsiau kalbėti ir ruoš- 
& jau buvo kilus revoliucija, tis prie naujojo karo, kuris 
K“ * a;__ i. ii__4... 11 būsiąs daug baisesnis ir

žiauresnis.
Delko taip ? Dėlto, kad 

didžiųjų valstybių valdovų 
širdyse nėra Dievo nei arti
mo meilės. Jų dievas, jų ar-, 
timas yra kapitalas.

Žinome gerai, kad t ik. vie
na yra teisybė ir ji yra pa
remta Dievo įstatymais. Kas 
tų įstatymų neprisilaiko, 
pas tuos nei teisybės nėra.

• X

J eigų pasaulio galiūnai 
prisilaikytų teisybės, tai ne
reikėtų nei karų, nei nebūtų 
tiek skurdo ir vargo. Kilus 
kokiam nesusipratimui galė
tų jį išspręsti taikiu būdu, be 
ginklo.

Dabar aiškiausiai matome, 
kad pasaulio didžiūnai žiūri 
tik ten kur daugiau materia- 
lės naudos gali gauti.

Lenkija pagrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Ką daro pa
saulio galiūnai ? Nagi užgi- 
ria Lenkijos judošišką žygį. 
Ar atsirado per 9 metus nors 
viena didesne valstybė, kuri 
užstotų Lietuvą ir jos reika
lavimus? Ne. Dėlto, kad 
nėra biznio.

Darbininkai! minėdami 
šias paliaubų metines sukak
tuves, pasižadėkime dirbti 
daugiau švietimo srity, kad 
ateity kokie ten dolerio pa- 
trijotai mūsų negalėtų suvi
lioti ir išvesti į kovą už jų

PALIAUBŲ DIENA

Tą dieną pa- 
sutartį nebekariauti.

svarbu tų vargšų darbinin
kėlių pralietas kraujas.

Gal dėlto, kad visos nusi
ginklavimo konferencijos, 
Kelloggo paktas ir 11, tik 
daugiau suskaldė tautų vie-

STAGNACIJA IR NICHI-
LIZMAS .

»

“Mūsųkrašte,”rašo“Ry- šiem,s talentas pavojingiau- 
tas,” “niekados nebuvo per- sias žmogus, tiesiog bandi-, 
daug veiklumo ir per daug tas. Laimingi banališkieji 
kūrybinio karščio. Esame ū-1 žmonės, i. Šiandie jų epocha, 
kininkų tauta, palinkusi Jie niekam nepavojingi. Jie 
daugiau į pasyvumą negu ’į! niekam nesudaro konkuren- 
aktyvumą, mėgstanti daU-:cijos pavojaus. Jie visur 
giau skurdžią ramybę, negu 
rizikingą judrumą. Triukš
minga ir nerami demokrati
nė tvarka greit mums įky
rėjo.

“Stagnacija arba dvasi
nio skurdo, apsileidimo ir 
lepšiškumo įsigalėjimas. Ni
hilizmas arba tiesos, grožio 
ir gėrio viršukalnių neapy
kanta, gyvenimas be idealų 
ir be drąsių žygių.

“Dažnai skundžiamės, jog 
iš Rusijos atkeliavęs nihiliz-1 elgeta, 
nas graužia mūsų sielą, 
ri, tikrovėje, to raugo 
tiek jau daug iš svetur 
keliavo. Nihilizmas jau

MOTERŲ UŽDUOTIS •

Šiemet suėjo 11 metų, 11 
mėnesy ir 11 vai. pasirašy- 
tos sutarties sukaktuvės.

Nuo 1918 metų pasaulio

&iI -rg Valdovai turėjo daug konfe- 
rencijų ir pasirašė daug su- 

tę tarčių, kad prašalinus kitą 
karą, kuris pranašaujamas 
daug baisesnis ir už buvusį!

P ’-ipasaulinį karą.
Įj^^.'Bet ar tos konferencijos ir; 

t,os sutartu buvo daromos iš 
t mioširdum

s.

Aišku, kad ne. 
ovams ’ taikaPasaulio 

reikalinga kol^įiiednuomenė 

 

tebėra skurde ir\arge. Kaip 

 

tik žmonės iš po ISąro prade

 

da atkiusti, tai tiks, žiūrėk, 
kam nors atsirado reiKąlas ir 
tai “svarbus” skelbti kūfą.

Kiekvienas karas buvo 
naudingas ir reikalingas tik 
didžiuomeniai — kapitalis
tams.

Tiesa, mažos tautelės, kad 
ir nenoromis visiųnet būna į- 

, -trauktos į karą ir jos turi dė- 
r ti aukas, atiduoti savo jau- 
£ niausius vyrus, kad apgynus 
£ savo teises, kurios ilgi labai 

| daug priklauso nuo didžiu
lį 9^ 
f-’ Pirmaisiais paliaubų me- 
Į tais būdavo iškilmingiau mi- 

į llimos metinės sukaktuvės. 
; Šiemet<net ir prez. Hoover 
pamiršo prisiminti savo pro- 
klamacijoje tuos, kurie už dolerinę idėją.

Dirbkime, kad viską at- 
Gal nė ne- naujinus Kristuje!
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b.į‘‘demokratiją”- ir 
fe. galvas paguldė.
I
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“laisvę”

Maišus Ateities Karo Vaizdai
X 

n

Nesenai Paryžiaus apylin
kėse buvo padaryti karo or
laivių manevrai. Manevruo
se dalyvavo apie keli šim
tai kariškų orlaivių (aero- 

/ planų). Bet apie manevru 
; reaultatus iki šiol nieko ne- 
J bttvo žinoma. Ir tik šiomis 
J lianomis laikraštis “Evr”
4 kad manevrai davė baisių
5 rėfultatų. Būtent, vieną na- 
J ktį atlf&ė 1 virš Parjkžiahs

100 kariškų orlaivių 500 me
trų aukštume. Ir nors prie- 

h šingoji pusę stebėjo, bet vi-

I
*
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sai nematė atlėkusių aero
planų. Dėl to vienas karo 
specijalistas pareiškė, kad 
jeigu tie 100 orlaivių iš
mestų ant miesto po tam 
tikrą skaičių bombų su nuo
dijančiomis dujomis, tai vi
sas miestas būtų apsuptas 
20 niętrų dujų debesimis ir 
per valandą laiko mieste ne
beliktų uė vieno gyvo žmo- f '' i
gaus.

O juk Paryžius turi apie 
4 milijonus gyventojų. Štai 
koks bus ateityje karas.

laukiami ir visados pagei
daujami.

“Vargas ir prakeikimas 
talento žmogui. Jis ne pa
pūga: jis nemoka nieko žo
dis žodin pakartoti ką jam 
galingesnis už jį pasakė. Jis 
drįsta laisvai ir savarankiš- 

Talentas ne- 
Jis visiems 

Jis iš bailiųjų

kai galvoti, 
drausmingas, 
pavojingas, 
išplėšia visus taurus, nors 
empiriniame pasauly lieka 

Todėl ir karpomi 
01 pas mus sakalams sparnai— 

ne ir paskui skundžiamasi, jog 
ai_i vienos varnos telekioją mū- 
se_:sų padangėje. Kai talentas 

įai įsiskverbė i mūsų visuo-‘ dinSsta brutalioje gyvenimo 
menės kraują ir įaugo į jos kov°je’ tal ramiau Padaro, 
kaulus. Senai jau kvėpuo- ^kaidau lJda miegoti ii sal- 
jame nihilizmo užnuodytu o_<džiau saPllu°tj* Niekas ta
rų. Esame be entuziazmo da nebedrumsčia sapnų skai- 
ir be meilės, be ugnies ir be 
sparnų. Gyvename klam
pynėje. Dėl to visi serga
me ir čiaudime vienas ant 
antro.

“Entuziazmo ir džiaugsmo 
mūsų visuomenėje sukelia 
Įauginusia kitų nepasiseki
mai ir kriminaliniai nusi
žengimai. O kitų laimėjimai 
ją užgauna. Talentas, ku
pinas veiklumo, pas mus ne- 
madoj, nes jis neduoda vi
suomenei ramybės. Jis ją 
užgauna vien savo egzisten
cijos faktu. Jis ją erzina. 
Jis ją gąsdina. Negabie-

J rūmo.”
Šiame straipsny iškeltas 

mintys galima pritaikinti ir 
Amerikos lietuvių visuOme- 
nei. Ar pas mus ne tas 
pats? Kur mūsų vadai? 
Jeigu dar ir turime kur nors 
vieną kitą, tai dirba kur už
sidaręs, nes žino, kad pasi
rodžius jis bus pasmerktas 
kaip jau nesu vienu tas at
sitiko, ir anot “Ryto” “pas-

Gražiausia ir geriausia 
tvarka yra tuomet, kuomet 
kiekvienas gyvenime žino 
savo vietą ir užduotį. Pas
taruoju laiku moterys pano
rėjo užimti aukštas vietas, 
atlikti vyriškus darbus. Ne
mažas ją skaičius įsivėlė į 
viešą visuomeninį veikimą. 
Tiesa, jos pasidarbuoja 
daug, užsipelno pagarbos. 
Tačiau, visa bėda, štai, ka
me, kad tik vien tokios te
gauna garbę, o ramios mo
tinos, kurios daug daugiau 
padaro, pasilieka užmirštos.

Moteries vieta, namie. Mo
teriškė, kuri žiūri lipnių, ku
ri išauklėja gerus sūnus ir 
dukteris, yra garbingesnė, 
galingesnė už viešąją veikė
ją. Moteriškė Dievo sutver
ta, ne didžius riešus darbus 
nuveikti, bet padoriai išau
klėti vaikus. Tai labai at- 
sakominga ir prakilni už
duotis. Tokios moterys-mo- 
tinos užsipelno pagarbos.

v •

kurie pasišvęstų juos išpla
tinti. LDS. jau kelinti me
tai ieško generalio agento, 
rodos, ir neblogą atlyginimą 
duoda, bet tinkamo tam dar
bui žmogaus negali gauti.

Tiesa, turime ir idealistų, 
kurie platina spaudą be at
lyginimo. Tik jie ir palai
ko mūsų spaudą.

Didžiuma mūsų inteligen
tų, pusinteligentų ir šiaip 
jau prasitrinusių darbinin
kų ne tik, kad neparagina

kui skundžiamasi, jog vie- kitų užsiprenumeruoti, bet ir 
nos-varnos telekioją mūsų patys pamiršta tą padalyti, 
padangėje/” Taip ir skęstame ameriko-

Turime keletą laikraščių, nizmo bangose, 
bet ar daug-rasime žmonių, “Wakeup!”

MARO BAISENYBES
(Estų legenda)

Paraše Aino Kalias
(Tęsinys)

III.
Paskum Gertrūda Karponaitė nebegalėjo 

i ikrai pasakyti, kiek laiko ji klajojo Saaremaa 
miškuose ir pelkėse. Kai ji atvyko, pagaliau, į 
pliažą, buvo puikus, džiaugsmingas rytas. Bet 
Gertrūdos širdį slėgė vienumos ir mirties našta. 
Ji pasiryžo mirti ant jūros kranto. Ji jau buvo 
bepuolanti ant žemės, bet tuo pat momentu pa- 
stebėjo drėgname smiltyje žmogaus kojų pėd
saką.

Ji negalėjo apsirikti. Tai buvo nesenas, ge
rai atsispaudęs pėdsakas, kur aiškiai matėsi kul
nas ir pirštai. Užpakalyje buvo kitas, trečias, 
daug pėdsakų...

Gertrūda ko nenustojo sąmonės. Žmogaus 
pėdsakas! Vadinasi, pasaulis dar nebuvo tuš- 
ščias. ji nebuvo vienų viena!

Ir, nusilenkdama labiau, kaip prieš pačius 
šalies galinguosius, išdidi ir kilni Gertrūda Kar
ponaitė, pilnomis ašarų akimis, nužemintai pa
bučiavo nežinomo žmogaus kojų pėdsaką.

Jos sunykusiam kūnui tas džiaugsmas buvo 
perdidelis ir ji parpuolė ant smilties be sąmo
nes.

Saulė jau buvo arti laidos, kai Gertrūda at
merkė akis. J i miegojo ištisas valandas. Ji pa
stebėjo, kad per miegą ją kažin kas prinešė prie 
vandens ir po galva padėjo žabų naštelę. Kairė
je kilo stačios uolos, prie kurių glaudėsi keletas 
lūšnelių be kaminų. Jūra buvo rami.•

Prie jos kažin koks jaunas vyras kepė žuvis. 
Jis vilkėjo paprastais sodiečio apdarais, juosėjo

Jei berniukas išauga į tė
vynės gynėjus, į valstijos 
vadus, į advokatus ar kuni
gus; kas užginčys, kad jo 
kalboje, jo dvasioje yra jo 
motinos dvasia. “Visa ką 
turiu tai dėkų motutei.”

Motinos, kurios savo die
nas praleidžia namuose, pa
lieka gyvenime neišdildoma 
ženklą. Jos padaro pasau
lyje pažangą, jos padaro di
džius darbus. Moterys, ku
rios žinote savo vietą ir už
duotį ir pildote, jums gar
bė!

LATVIAI VISUR EINA 
PRIEŠ LIETUVIUS

• X

RYGA. — “Rygos Bal
sas” praneša, kad lietu
viams minint spalių 9 d. 
Mintaujoj, policija adminis- 
tratyviu būdu uždraudė p. 
p. Raulinaičiui ir Krasaus
kui skaityti paskaitas. Ne
žiūrint nurodymo, kad p. 
Raulinaitis yra Latvijos u- 
niversiteto lektorius ir nori 
skaityti paskaitą, kurią 
skaityti Rygoj jam buvo 
leista, o p. Krasauskas yra - . 
nuolatinis Mintaujos gy
ventojas, vis dėlto draudi
mas nebuvo atšauktas.

APSIGALVOJO
Filipinų salų gyventojai 

nuo senai norėjo nepriklau- 
simybę įgyti. Nerimavo ir 
prašė Jungtinių valstybių 
duoti jiems pilną nepriklau
somybę. Tačiau, kuomet 
prasidėjo Amerikoje tarifų 
klausimo gvildenimas, salų 
gyventojai pradėjo galvoti. 
Jog ir jie, kaip ir kitos ša
lys, turės mokėti muitą. Tas 
nelabai malonu. Reikės mo
kėti muitą už įvežimą pro
duktų į Ameriką. Dabar ir 
nepriklausomybė .nebe toki 
pageidautina atrodo.

Ne labai kas iš nepriklau
somybes jei vargas šalyje. 
Filipinų gyventojai apsi
galvojo, jog nepriklausomy
bė daug gali kainuoti ir ka
žin kaip, gal labai vargingai 
laikytis.

Daug žmonių, savo kas
dieniniame gyvenime, pana
šiai elgiasi. Dirba žmogus, 
pragyvena neblogai, bet štai, 
koks agitatorius, Įkalba, jog

jis turėtų daugiau gauti al
gos. Neretai žmogus paklaus 
so, išeina į streikus. Neap
galvojęs, jog daug turės; nu
kentėti, o pasekmės neužtik
rintos. Streikas turi būti 
kaipo paskutinė priemonė. 
Reikia viską apgalvoti. Kiek 
ras viskas kainuos, gal be to 
galima neblogai gyventi. 
Apgalvok, pirm negu ką 
nors reikalausi. Gal kaina 
yra didesnė už daikto vertę.

T.

Joninių Papartis
DAINA

■— Oi kaip liūdna, oi kaip ilgu, 
Tėviškėlės mano.
Čia dalužę vargas vilgo,
Ten kiti gyvena!

Nieks manęs čia neramina
Dainij nedainuoja;
Spaudžia vargas vien krūtinę, 
Ak, tamsus rytojus!

Oi kaip liūdna, oi kaip ilgu. 
Svetimoj-padangėj. — 
Ak kaip Tavęs pasiilgau 
Tėviškėle, brangi!

“L. D.”

storu diržu ir neturėjo jokio autuvo. Jis buvo 
labai liesas. Jo šviesiai geltoni plaukai buvo il
gi ir krito ant pilkai melsvų akių.

Pastebėjęs ją atbudusią, nepertraukdamas 
savo darbo, jis paklausė kaimiečiu tarme:

— Ar tu nori valgyti?
Gertrūda atsakė galvos linktelėjimu. Sodie

tis padavė jai žuvies ir ji ėmė valgyti. Žuvis bu
vo švieži, liet be druskos.

— Visi mirė ? — jis vėl paklausė.
— Visi, — atsakė Gertrūda ta pačia sodie

čių tarme.
— Čia taip pat.
Jie kurį laiką tylėjo, vogčiomis tyrinėdami 

viens kitą.
— Aš esu Laes, Kadariku Laes; gyvenu ano

je lūšnoje. Otų?
— Gertrūda Karponaitė. — atsake ji.
Kalbėdama, ji pastebėjo, kad tas, kuo ji ga

lėjo būti, turi tiek pat svarbos, kiek debesėlis 
plaukiąs' ten, padangėje

Kaimietis pakurstęsugnį vėl tarė:
— Iš tavo drabužių aš tuojau supratau, kad 

tu esi vokietė. Bet dabar mes likome vieni du 
iš visos parapijos.

— Aš mačiau tavo pėdsakus smiltyje, — pa
sakė Gertrūda.

— Aš buvau nuėjęs atsinešti vandens iš šal
tinio, — atsakė jis.

Pabaigę valgyti, jie nuėjo prie uolų.
Vakaras jau buvo arti.
Viršum uolų raudonavo vėlyvos, Įietsirpę Ge

resnės. Uogos buvo sultingos ir skaniai kvepėjo. 
Jie valgė daug, kaip vaikai pasislėjię krūmuose. 
Tolima! saulė leidosi į jūrą. ’ Žvaigždės skendėjo 
pilkuose ūkuose.

— Iš kur tas
Gertrūda.

A

duslus ūžimas? — paklausė
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— Yra kitų uolų po vandeniu, — paaiškino 
Laes. — Kad žūklė pasisektų, reikia Įpilti į jūrą 
alaus ir degtinės.

Jis sėdėjo ant uolos krašto. Nei vienas, nei 
kitas neklausė kas jų laukia. Bet Gertrūdai ro
dėsi, kad ji atgimė visai naujame pasaulyje. Tai 
buvo pasaulis, kurio ji dar niekados nebuvo lan
kiusi. Kaip senajame, čia buvo žemė, jūra, sau
lė, bet mirtingieji tebuvo du Kadariku Laes ir 
Gertrūda Karponaitė.

Nei vergų, nei laisvų žmonių; nei vokiečių, 
nei kaimiečių; nei žemųjų nei aukštųjų luomų, 
nieko nebebuvo. Viskas, ką žmonės sukūlė per 
amžius, žuvo.

Po viena vyšnia, čia pat prie jų, didelė gy
vatė šildėsi nusileidžiančios saulės spinduliuose. 
Jie ją pastebėjo kartu. Tą pačią akimirką jis 
nupiovė vyšnios šaką, perskėlė vieną galą ir, kaip 
replėmis, suėmė gyvatės galvą. Ji apsiraitė ant 
lazdos galo, jos geltonas pilvas blizgėjo, o iš naš
ių išlindo didelis gylis. Tačiau Laes jos neuž
mušė. Jis tik ją nubloškė toli į šalį.

— Kur užmušta gyvatė, grūdai nebeauga.— 
paaiškino jis.

Bet, kai jis metė gyvatę, Gertrūdai pasiro
dė, kad ji pirmą kaitą jį mato. Jo kūnas buvo 
jaunas, bet labai blogas. Tačiau žiūrint į jo ran
kas Gertrūda pamanė, jog jos turi būti tokios 
pat stiprios, lyg būtą nukaltos iš geležies. Nei 
badas, nei vargas negalėjo sutriuškinti to jauno 
kūno. Kiekvienas jo judesys buvo gyvas ir 
griežtas.

Tuo pat metu ji pastebėjo, kad ir Laes ją 
tyrinėja. Ji užkaito ir nuleido akis. Paskum, jie 
p e bežiūrėjo daugiau, vienas j kitą;

Jie vėl nusileido prie kranto. Rami jūra 
blizgėjo.

Ten, tuščioj pakrantėj, kalyje, kur nebuvo 
r ' . ♦ c . - ę

t ’ į -
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■s(Pabaiga) rusų ginkluotos jė-Visosgos trumpai vadinamos R. K. A. (raboče-krestjens- kaja krasnaja armija). Jos nusideda iš sausumos kariuomenės ir oro bei jūrų laivyno. . i ?Sausumos kariuomenė, kaip ir kitose valstybėse, susideda iš lauko kariuomenės, vietinės kariuomenės, tvirtovių. atsarginių,- mokomų, specialių ir ypatingiems paskyrimams dalių.Lauko kariuomenės sąsta- tan įeina pėstininkų, kavalerijos, artilerijos, inžinerijos ir technikos pulkai.
Pėstininkų pulkas suside

da iš trijų batalionų. Bata
lione trys pėstininkų ir vie
na kulkosvaidžių kuopos ir 
bataliono artilerijos būrys 
(minosvaidžiai 58 mm ir pa
trankos 37 mm). Be to, 
pulke yra artilerijos divi
zionas (šešios patrankos 76 
mm) mokoma kuopa ir ki
tos smulkesnės pulko štabo 
ir ūkio skyriaus dalys. I- 
domu tai, kad pulko etatuo
se dar yra pulko komunistų 
partijos biuro sekretorius, 
komuni s t i n ės j a un u o men ės 
organizatorius ir du moky
tojai.

Iš viso 
kadrinėje 
pulkai ir
zijose 123 pulkai.,. . ..

Kavalerija suskirstyta Į 
armijos (strateginę )kava- 
leriją ir i korpusų bei divi
zijų kavaleriją. Kaip vie
nur, taip ir kitur, kavaleri
jos vienetai skaitosi kava-

pėstininkų yra: 
kariuomenėje 89 
teritorialėse divi-

_ _________ 1 r f ,lerijos pulkas, susidedąs iš trijų? arba keturių eilinių ir vieno kulkosvaidžių (16 sunkiųjų kulkosvaidžių) eskadronų ii* kitų pagalbinių dalių. Iš viso rusai turi 79 kadrinės kavalerijos pulkus ii 18 teritorialinių pulki).
• i I ■ tA isa rusų artilerija organizacijos atžvilgiu susiskirstyta į lauko artilerijų (batalionų, pulkų, divizijų ir korpusų) ir ypatingiems paskyrimams artilerijų (A. O. N. — artilerija osobago naznačenija).
Bataliono artilerija pade

da pėstininkams tame kau
tynių laikotarpy, kada jo
kios kitos artilerijos dalys 
negali pėstininkams padėti. 
Jos taikiniai — priešo kul
kosvaidžiai, tankai, lengvos 
apkasti priedangos, mažos 
priešo kareivių grupės. Ba
taliono artilerija apginkluo
ta 76 mm. o taip pat Ma- 
kleno, Gruzenverko ir Ro
zenbergo 37 mm ir kitomis 
smulkaus kalibro patranko
mis.

Pulkų ir divizijų artileri
ja skiriama padėti pėstinin
kams slinkti pimųm. kovoti 
si priešo artilerija ir atski
rais atsitikimais apšaudyti 
priešo užpakalines pozicijas. 
.Ji apginkluota 76 mm (3 co
lių) patrankomis ir 122 mm 
(48) liei 114 (45’’) gaubi

momis.
Lauko artilerija spatran- 

kos suskirstytos Į atskiras 
lengvas (76 mm), kalnų (76 
mm), raitosios (76 mm), 
gaubimi (122 ir 114 mm ir 
i sunkiosios Artilerijos bate-

vežama automobiliais arba 
traktoriais.Artilerijos atskiras viene- pųlkas (trys dvizio-nai), divizionas, arba atskira baterija.Ypatingiems paskyrimarųs artilerija (AON) susideda iš zenitinių (Zaon) ir smulkiųjų (Tądn) baterijų. Ji yra vyriausios karo vadovybės netarpiškoj žinioj. Susideda iš įvairaus tipo patrankų, pradedant smulkiausio kalibro ir baigiant sunkiausiomis patrankomis. Organizuota ji taip, kaip ir lauko artilerija; skirtumas tik tas. kad lauko artileri-
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nė vienos žmogiškos būtybės, juos apėmė keistas 
svaigulys. Jų smągenyse lyg galingas apsvai
gimo karštis, kilo mirtis. Nuo to jausmo jie 
svaigo kaip nuo alkoholiniu gėralų. Jų jauni 
ir sveiki kūnai nesąmoningai linko vienas prie 
kito, kad pradėjus naują gyvenimą nualintoje že
mėje. Jie tebuvo tik du.

Kai jie prisiartino prie Laes pirkios, saulė 
jau buvo nusileidus. Žvejys Laes atidarė duris 
ir kilni Gertrūda Įėjo i vidų. Ir pritikusioje 
pirkelėje, ant šimuli] lovos, karštame glėbyje jų 
mirties baimė susimaišė su noru duoti gyvybę 
naujoms kartoms. Pasaulis buvo tuščias ir tos 
dvi būtybės, kaip pirmoji žmonių pora, turėjo 
progos jį vėl apgyvendinti.

J V.
Tokia yra Gertrūdos Karponaitės istorija 

juodaisiais Saaremaa mirties metais. Kaip ga
lima matyti didžiojo šiaurės karo epochos regis
truose, penki Kadariku Laes sūnūs buvo pa
krikštyti kartu, septyniems metams praėjus. Jų 
motina, Gertrūda Karponaitė, senojo pastoriaus 
ir kilniosios Beatos fon Kraemer duktė, turėjo

, per tris sekmadienius atgailestauti už savo nuo- prato, ką tuose jausminguose motinos žodžiuose, dėmes savo tėvo bažnyčioje, kur ją visi galėjo 
matyti. Dar ir šiandie galima matyti bažnyčioj senųjų liekam] tarpe žemą, medinę kėdę, apves
tą geležiniais lankais, ant kurios ji sėdėjo.

I

Kai tuo būdu padaliusi atgailą ir gavusi 
nuodėmių atleidimą, ji krikščioniškai buvo su
tuokta prie altoriaus su Kadariku Laes, ji vėl 
buvo priimta į bažnyčios prieglobstį. Ir dabar 
žmonės pasakoja, kad dabartinio j i parapijos gy
ventojai, kurių yra 5,000, kitę iš tos poros ir pa
sidauginę dar nuostabiau, kaip Izraelio vaikai 
Egipte.

Apie paskutini Gertrūdos Kaq>onaitės gy
venimo laikotarpį nežinoma nieko. Savo šeimos 
ir klasės atstumta, ji, lyg akmuo įmestas į pel-

- f “S 
iw;.i !ono, 6. JhaHgudi jos—Smo

lenske, 7. Sibiro — Novosibirske, 8. Viduriniosios Azijos — Taškente, 9. Kaukazo armija, štabas Tifliše ir 10. Kazakstano krašto komisariatas, štabas Kzyl- Ordoje.
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Kiekvienoje karo apygar
doje yra apygardos involiu
cinė karo taryba. Jos pir
mininkas kartu yra ir apy-' 
įardos viršininkas.

Tokia yra rusų kariuome
nės organizacija.

Pastebėtina, kad savo ka
riuomenei išlaikyti bolševi
kai lėšų nesigaili, todėl ir 
rusų karo biudžetas yra ga
na didelis, pav.:

1924—25 m. jis sieke 403,7 
mik rublių, t. y. 2 milijardu 
litų (čia rusų rubliai per
vesti i litus, skaitant nor
maliu rublio kursu, t. y.. ka
da 1 rtisų rublis yra lygus 
5s litams). 1925—26 m. — 
556,1 mil. rub. (2.8 milijar
do litų), 1926—27 m.—634,5 
mil. rub. (3,2 m. lt.), 1927— 
28 m. — 742,4 mil. rub. (3,7 
m. lt.). 1928—29 m. — 850.7 
mik rub. (4.3 m. lt.).

Už tuos pinigus, kaip jau 
anksčiau mano buvo rašyta, 
taikos metu rusai išlail o 
562,000 karių.

Karui ištikus rusai galėtų 
pi imame karo periode su
mobilizuoti apie 5—6.000,- 
000 kariu. Pravedę pilną 
mobilizaciją, jie galėtų turė
ti apmokytos kariuomenes 
iki 12 su viršum milijonų 
žmonių. Žinoma, tokiai ka
riuomenei išlaikyti bolševi
kai prie dabartinių resursų 
neturėtų nei apmundiravi-

pitalistus, prieš pasiturintį 
luomą -rusų kariuomenėje 
vedama labai plačiu mastu.Šiam tikslui < ankščiau bolševikai visose kariuomenes dalyse ir įstaigose greta vadų bei viršininkų turėjo ir politinius komisarus. Vėliau jie patys pamatė, kad tokiu būdu karo jėgų negalima valdyti, kad prie to- 

f
kios tvarkos jokiu būdu ne
gali pasireikšti vado inicia
tyva bei jo grynai kariški 
gabumai. Todėl bolševikai 
laipsniškai pradėjo vykdyti 
kariuomenėje, taip vadina
mą, “princip jedmonačali- 
ja,” t. y., kad dalies prie
šaky būtų tik vienas vadas, 
be komisaro, bet kad tas va
das sugebėtų pildyti ir pil
dyti] ir politinio komisaro 
pareigas. Daugely kariuo
menės dalių komisam] jau 
nėra, nors dar ne visur. At
skirose kariuomenės dalysiu 
ir kariškose įstaigose jie pa
siliko; pasiliko komisarai ir 
visame jūrų laivyne.

Laipsnių rusų kariuome
nėje visai nėra. Viršinin
kai skiriasi vieni nuo kitų 
lik užimamomis vietomis.

Visos rusų kariuomenės 
aukščiausia įstaiga yra re
voliucinė karo taryba (Rev- 
vojensoviet — RVSSSSR). 
Jos pirmininkas kartu yra 
ir liąudics karo komisaras. 
Juo dabar yra Vorošilov.

Rusų teritorija karo ad
ministracijos atžvilgiu pa
dalyta i dešimt karo apygar
dų :

1. Maskvos karo apyga
rdą .štabas Maskvoj. 2. Le
ningrado — Leningrade, 3. 
Volgos — Samaroje. 4. Uk
rainos — Charkove, 5. Šiau
rės Kaukazo — Rostove ant

; Be lauko kari dar yra mokomos < skiri drausmės batalionai ii- kuopos, tnmsporto kuopos, karo topografijos dalys, sargybų komandos ir O- G. P. U: (Objedinionnoje go- supdarstvennoje političes- koje up ra vieni j e) kariuome- — Čeką) susideda iš parinkto ir komunistams visai ištikimo gaivalo. Ji skiriama valstybės sienoms saugoti, neramumams malšinti ir kitiems žandarmerijos uždaviniams pildyti.
Rusų oro laivynas, t. y., 

karo aviacija suskii-stoma į 
. susidedan

čias iš lėktuvų) t. y. apara
tų, sunkesnių už orą, ir į 
aerostatines dalis, suside
dančias iš orlaivių, aerosta- 
tų, t. y. aparatų lengvesnių 
už orą). Rusi] aviacijos jė
gos susideda iš: 12 žvalgy
mo rinktinių: 9 atskilų 
žvalgymo? eskadrilių, 24 at
skirų naiikntojų eskadrolių, 
naikintojų būrių, 3 atskilų 
liombosvaidžių eskadrilių, 3 
atskirų bonibosvaidžių bū
rių ir 13 atskilų aerostatų 
būrių.

Apie rusų jūrų laivyną 
čia nekalbėsime, kadangi tai 
yra atskira ir gan lati sri
tis. Tai gal teks kitą kartų, 
kada bus proga panagrinėti 
didžiųjų valstybių jūrų ka
ro jėgas.

Mokymas dabartinėje ru
si] kariuomenėje daug kuo 
skiriasi nuo mokymo kitose 
Europos kariuomenėse. 
Svarbiausias skirtumas yra 
tas, kad karo mokslas vi
sur yra persunktas komu
nistu partijos obalsių skie- 
pijimaig. Agitacija prieš

ja beveik visa transportuo-,avia(..ijo!. dalis
jama arkliais (ne mažiau še
šių arklių vienai patrankai), 
tuo tarpu AON — trakto
riais, o dalis zenitinės, t. y. 
skiriamos kovai su priešo 
lėktuvais, artilerijos įtaisy
ta ant specialių geležinkelio 
platformų.

Dabar nišai turi 73 leng
vos artilerijos pulkus, 30 
sunkiosios artilerijos pulkų 
ir 90 zenitinės artilerijos 
baterijų.

Inžinerijos ir technikos 
kariuomenė niekuo ypatin
gi! nepasižymi. Pažymėti
na tik tai, kad pastaruoju 

rusai daug dėmesio 
a Šarvuočiams, tan

kams ir ypatingai karo che
mijai, t. y., nuodingųjų du 
jų dalims.

Visa rusų lauko kariuo
menė suvesta i šias didesnes 
vienetas:. 70, pėstininkų di-’ 
vizijų (29 kadrines ir 41 te- 
ritorialinės) ir 12 kavale
rijos divizijų (10 kadrinių 
ir 3 teritorialines). Visos 
tos divizijos sudaro 25 kor
pusus — 21 pėstniinkų ir

kę. išnyko jai svetimoje, savo vyro,‘aplinkumo
je. Jos vaikai pasidarė vergais ir žvejais. Bet 
j k gyvena paslėptame nuo žmonių pasaulyje, kur 
nėra nei kastų, nei vertybių suskirstymo, žmo
nių išgalvoti], pasaulyje, kur du meilužiai gyve
no vieni. Laisvai vertė V. A-tas

(“Liet. Aidas”)

P. Gaubys

Močiutes Dainos Galia
Buvo naktis. Visur tylu, rautu. Vienoje 

trobelėje, is po šiaudinio stogo, spindėjo žiburė
lis. Viduj sena motinėlė, paraudusiomis akimis 
ašarodama, supo lopšelyje verkianti mažyti sū
nelį ir bcsupdama dainavo.

Dainavo apie vargus, nelaimes, skriaudas, 
svetimųjų padarytas mums ir mūsų tėvynei... 
Minėjo mūsų protėvius ir jų garbingus žygius.

Nustojo mažytis verkęs — nutilo ir lyg su
žavėtas klausėsi močiutės dainos. Ar jisai su-

ar pažino tuo laiku pilną skausmo motinos šir
dį.. I Tiktai greitai užmigo. Užmigo ir moti
nėlė tiek naktų nesudėjusi akių.

Kaip upės vandenys, praeitin slinko metai. 
Motinėlės mažutis sūnelis dideliu, tvirtu vyru 
užaugo. Iš anuomet mažo, vystykluose verku
sio kūdikėlio,, išaugo tamsiaplaukis vyras, tam
siai mėlynom akim, iš kurių nepaprastai gili iš
mintis ir kilni širdis spindėjo.

Karią suskambėjo pavojaus trimitai gimti
nėje. .Jų skardus aidas palietė tėfynę lĮylinčio 
sūnaus ausį ir giliai Įsmigo į jo jauną širdį. ’

jus ne tik, kad neužgeso, bet virto tikra tėvui že
mės meile.

Užgirdęs karo trimitų balsą, pasibalnojo 
jaunasis sūnelis ristąjį žirgelį:

— Sudie, tėveli ir motinėle, aš joju tėvynes 
ginti.

Ir prašė senelių palaimos.
Įbaimino seneliai vienužį savo sūnų į didžią 

kelionėlę traukiant:
Pakylėjo jaunasis sūnelis seneliams kepurė

lę ir nudūmė.
Kovos trimitai nuvedė sūnų Į kovos lauką. 

Kai]) sakalas, jis prilėkė prie vado.
— Tėvų žemės ginti atvykau! — prabilo į 

vadą sūnelis:
— Jaunuoli, stok i jaunu liemelių eiles: 

greitai bus didi kova.^L
Išsipildė vado'žodžiai: didi ir žiauri buvo 

kova, daug jaunų bernelių kraujo nutekėjo į 
mareles, daug jų ten sumigo prie tėiynės auku
ro.. . Dar ir dabar tebelaukia tėveliai savo sū
nelių, dar ir dabai- tebelaisto žalias rūteles mer
gužėlės — laukia jaunųjų sugrįžtant.

Tėvų žemėje iškilo laisi’es vėliava.
Džiaugsmu nušvito visų veidai.
— Laisvi mes. laisvi! — skambėjo visur: 

tiek samanotose trobelėse, tiek šviesiuose rū
muose.

Linksmas grįžo jaumtsis sūnelis iš kovos 
lauko, priešus nuveikęs, šimtus nuožmiųjų pa
klojęs, tėvų žemę atvadavęs.

Nors daugel vargo iškentė sūnelis. I>et jis 
nerimsta. Naktimis sapnuoja apie anoj pusėj 
Nerio laisvės trokštančius, pavergtus brolius, ir 
svajoja apie tai, kad juos išvadavus iš prakeik
imų lenkų .nagų. Tr laukia prašvintant ryto, 
kada galės už jų iškentėtus-vargus ir skriaudas 
atkeršyti. Nerimsta jo jauna krūtinė, veržias Į 
kovos lanką ir kiekvieną valandą budi...

< !
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Gyvenimas

Kas yra gyvenimas? 
As -nežinau, ir todėl si 
gilios su juo veistis, kaip 
su yispkiais kitais maiVJD 
žinomais 
atsargiai ir nejttokaui__

-------
. Neaprėpiama gJ^Sį!

jūra pilna poezijos; bet jąjį 
gėrėtis gali tik tas. -kuris*ne

■ 
Li.-sš'd

~:<O5 

meni#

dalykais, ’ būtent

serga jūros liga.
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Gyvenimas — tai 
kas Absoliuto atvaizdavį- 
mas; deja, daugumas zmo- 
nių atsižiūri Į jį, kaip ts 
karvė, kuri, pastebėjusi 
ke dailūs paveikslą, prieini 
ir pradeda ji laižyti liežui 
viii. | ■• '

Banginio gy ve) i inias^—^be- 
dugnis vandenynas, o varyk 
pasitenkina nykiu purvynii 
ar pelke. . -

V.*- ~

Daug žmonių ne patyi 
gyvena, tik jiems kaž kai 
e vvenasi.

Tariamu gyvenimo nu< 
bodumu, pavadintu ašar 
pakalne, kamuojasi tik ti 
kurie patys nuobodūs.

' J •

mo. nei ginklą. Bet vi#dėl 
1o šie skaičiai rodo, kad pri( 
atatinkamu sąlygų nišai ga 
lėtu i karo pasiusti foku 
skaitlingą kariuomenę, si 
kuria Rusijos kaimynam 
šiai]) ar taip reikėtų skaity 
lis. Sf. Įfrišitki.

(“Trimitas”) .
J

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame 'dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iŠ Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliuriracijų pa- . 
rodo, kai]) gyvena lenki] okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos. 1“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” išdūla kartą i mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustrtfo- tas. ♦“MŪSŲ VILNIUS” melams kainuoja tik 1 doleris, už vieną doleri turėsite gale metų puikiai I iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug p riedi}| knygelėmis Vilniaus klausimu.i “MŪSŲ VrENtAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania. <
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Močiutės daina, anuomet, dar lopšelyje gu
lint, įkvėpė tėvynės meilės kibirkštėlę, o paūgė-



Išaus kas p. Zdankaus raporte pa-

PROTOKOLAS1.^.-
C

įetuvių Darbininkų Sąjungos 
f Seimas įvyko rugsėjo 25 ir 26 

1929 pi., Aušros Vartų para- j 
BrĮĮažnytinėje svetainėje, High- 
į Rd., Worcester, Mass. 
Įugaėjo 25 d., 9 vai. ryte, sei- 
s prasidėjo iškilmingomis šv. 
joną i s, kurias atnašavo Provi- 

lietuvių klebonas kun.
Kavaliauskas. Diakonu buvo 
•i. a. Petraitis, AVoivesterio lie- 

: Šv. Kazimiero parapijos kle- 
i, sub-diakonu buvo kun. S. 
irė, Westfieldo lietuvių kle- 
i; Ceremonijų vedėju buvo 
j-parapijos , klebonas kun. K.

Vasys. Turiningą pamokslą 
Mpntello lietuvių klebonas 

IĮ- J, Švagždys. Iškilmėse da- 
, rąvo delegatai, svečiai ir vietos 
Štąlikai. Žmonių buvo irti pihiė I 
§£n'yčia.
S . 3 Pirma sesija.
/•Vladas Paulauskas, LDS. Cen- 
:ro pirmininkas atidaro pirmą se
siją/10:00 vai. ryte. Pasveikinęs 
delegatus Centro valdybos vardu, 
kviečia kun. J. Švagždi atkalbėti 

jmaldą. Po maldos prasideda svei- 
kinimaį. Nuoširdžiai sveikino sei-

• mą žodžiu šie dalyviai: kun. J. 
•Švagždys, kun. L. Kavaliauskas,

- kun. K. A. Vasys, kun. A. Petrai
tis, kun. S. Vembrė, K. A Ven-

‘ Čius, N. A. apskričio delegatas, P.
Tutoraitis, Connecticut apskri- 

, čio delegatas, A. F. Kneižys, Cen 
tro sekretorius.

A. F. Kneižys iššaukė delegatus 
nuo sekančiai kuopų ir apskričiu:

1 kP-. So. Boston, Mass. — kun. 
F. A. Virmauskis (nepribuvo), V. 
Tamoliūnas, A. Ivaška.

2 kp., Montello. Mass. — Ado- 
mas .Jąrnlalavičiųs, Tadas Kubi-

■ lius,*kūn. J. švagždės.
3 kp., Norwood, Mass. — Vin- 

fe cąs J. Kudirka, Kazys J. Viesulą. 
E kun. K. Urbonavičius.

5-kpį Waterbuyy, Conn. — J. 
V Bernotas, S. Cibulskis.

6 kp., Hartford, Conn. — Juo-, 
H zas, Bernotas, kun. J. Bakšys, P. 
||ž Mikalausžas.

7 kp., Worcėster, Mass. — kun. 
g, A. Petraitis, Izabelė Ročkienė.
f. /-8-ta kp., Cambridge, Mass. — 
fe Antanas Vaisiauskas, kun. F. Juš- 
? kaitis, Juozas F. Smjlgis.
Š 11 kp., Providvnce, R. I. — kun. 
j. Ix Kavaliauskas, Antanas O. Avi- 
fe žinls.
g. 14 kp., Neuark, N. J. — Jonas 
® Daukša.

36 kp., New Britain, Conn. — 
fe kun. E. Gradeckis. Antanas Mičiū- 

n?s- v
■ j70 kp., Lawrence, Mass. — Ona

Baubinienė.
: 97 kp., Loveli, Mass. —. Vladas
j Paulauskas.
L. /108 kp., Worcester, Mass. — 

khn. K. A. Vasys, Eleonora Džio
' -gfenė, Marcele Baksytė, Kazimie-

Svečiams suteikta ženkleliai ir 
sprendžiamas balsas.

Prezidiumo rinkimai.

Kandidatai Į vedėjus: P. Tuto
raitis 14 balsų, Jurgis Verseckas 
11 balsų, I. Ročkįenė 3 balsus. Pa
gal didžiumą balsų vedėju išrink
tas Petras J. Tutoraitis, padėjėjų 
Jurgis Verseckas. Raštininkais 
J. F. Smilgis ir K. A. Vencius, 
tvarkdariu K. Tamulevičius.

Į mandatų. Įnešimų, skundų ir 
rezoliucijų komisijų pateko: kun. 
J. Švagždys. V. J. Kudirka ir A. 
Mičjūnas.

Presos ir pasveikinimų komisi
ja ; kun. K. A. Vasys, 1. Ročkie- 

■ nė ir M. Bakšvtė.

Prezidiumas užima vietas.

1. Kun. K. A. Vasys, sveikina 
delegatus-tes ir kviečia visus daly
vauti jų parengtuose vakaruose.

2. Skaitomas pereito seimo pro
tokolas, kuris liko vienbalsiai pri
imtas.

3. Kun. K. A. Vasys skaito se
kančius sveikinimus: LDS. 63 kp., 
Racine. Wis. sveikina seimą laišku 
ir prideda dovanėlę $10.00.; LDS. 
28 kp., New llaven, Conn., sveiki
na seimą laišku ir prideda dovanė
lę $11.00; LDS. 107 kp.. St. Cfair, 
Pa., sveikina ir prisiunčia aukų j 
Bendradarbių Fondą $5.00; LDS. 
07 kp., Lovvell, Mass.. sveikina sei
mą linkėdama geriausių pasekmių; 
LDS. 4 kp., Athol, Mass., sveikina 
seimą ir prideda dovanėlę $5.00; 
LDS. 5 kp., N'ashua, N. H. sveiki
na seimo ddegatus-es ir prisiunčia 
av.k^į Bendradarbių Fondą $5.00; 
Kazys Vidikauskas, “D-ko” ben
dradarbis sveikina seimą, linkėda
mas geriausių pasekmių; Juozas 
F. Srnitrus, Baltic America Lini
jos atstovas, sveikina seimą žodžiu 
ir Įteikia dovanėlę $10.00. Svei
kinimai priimti griausmingais del
nų plojimais. Ypač seimas dėkojo 
už dovanėles. Pinigai perduoti ad
ministratorei M. F. Dusevičiutei.

4. Pertauka pietums 12:30 vai. 
vidudiehy. Nutarta susirinkti, 2 
vai. po pietų.

Antra sesija.

5. Antrą sesiją atidaro vedėjas 
P. J. Tutoraįtis 2 vai. po pietų.

Valdybos raportai.

žymėta, LDS. Centro Valdybos.po- 
sėdžiuose nebuvo svarstyta nei nu
tarta. Delegatai išreiškė padėkų : 
atsistojimu kun. K. Urbonavičiui, 
už uolų darbavimąsi LDS. organi- • 
zacijai.

Sekretoyius A. F. Kneižys pla
čiai nušviečia visų metų darbuo
tę. Raportas priimtas.

Iždininkas, A. .J, Vaisiauskas 
duoda finansini raportą pažymė
damas skaitlinėmis. Įeigų buvo 
$18,957.09; nuo pereitų metų ba
lansas $1,238.80; išmokėta $20,- 
195.87. Balansas rugpiūčio 1 d., 
1929, $1,760.65. Jis kas savaitę 
••uvažiuodavęs Į centrą po du ir 
tris kartus ir prižiūrėjęs, kad fi
nansai būtų vedami tvarkoje. Ra
portas, priimtas ir išreikšta padė
ka už jo pasišventimą ip dąrbavi- 
•nąsi.

Administratorė M. F. Dusevičiu- 
tė išdavė smulkmenišką finansinę 
apyskaitą. Priimta.

Kontrolės komisijos raportą iš
davė A. O. Avižinis, J. F. Smilgis 
ir J. Gląvickas. Raportuose pažy
mėjo, kad administracijos fin. kny
gos vedamos tvarkiai. Raportai 
priimti.

Literatinės Komisijos raportų iš
davė kun. J. Švagždys, pažymėda
mas, kad Litcratinė Komisija yra 
laikraščio pakraipos bosas, kuriai 
teko daugiausia nukentėti nuo ne- 
yinktų literatinės komisijos narių. 
Rajiortas priimtas ir Literatinei 
komisijai išreikšta padėka už jų 
darbuotę.

A. F. Kneižys, 1. e. redaktoriaus 
pareigas, išreiškė nuoširdžią padė
ką “D-ko” bendradarbiams, ypač 
kun. K. Urbonavičiui, kun. F. Stra- 
kauskui. kun. Balkūnui, M. Ma
žeikai, F. Virakui, kun. V. K. Taš- 
kūnui Ir kitiems.

6. Nutarta pasiųsti pasveikini
mus telegramų Jo E. Arkivysku
pui Skvireckui ir per jį Lietuvos 
katalikų visuomenę. Springfieldo 
diocezijos J. M. Vyskupui, Wor- 
cesterio miesto majorui M. O’Ha- 
ra ir a. a. M. Blažauskaitės tėvams 
užuojautos laišką.

e—l.
kad

8.

kai,' nutarta laikraščio neišleisti 
sekančiomis šventėmis:. 1 d. sau- 

. Dienoje, Padėkos Dienoje ir 25 d.
— - Dar

boje ir 25
* šventėj f.

gskritys Įneša, kad

sio, 30 d. gegužės, 4 d liepos, 
x> Dienoje, Padėkai Dienoje 

d. gruodžio (šv^įKa
15. Conn. a]^ 

Centro finansinė apyskaita būtti 
išsiuntinėta kuopoms kas trys ar 
bent kas šeši mėnesiai. Nutarta 
issiuntinėtį kas šeši mėnesiai.

16. Conn. apskritys -Įneša, kad 
kilus streikui centras v sužinotų 
tikras žinias, kur reikalinga pa
galba ir kad paraginti} kuopas 
padaryti kokius parengimus ir vi
sų pelną skirtį streikierių naudai. 
Priimtas.

*

■ ras Tamulevičius.* v
• Naujosios Anglijos apskrities— 

JurgisxVerseckas, K. A. Vencius.
L Connceticut apskr. — Petras J. 
r Tutoraitis.
fe'.- ?LDS. Centro — kun. K. Urbo- 

navičius, kun. J. Švagždys, M. F. 
*■ Dusevičiutė, A. F. Kneižys.

r Svečiai; kun. S. Vembre, Joseph 
K K Smitrus ir daug kitų, kurie ne- 

užsiregistravo.
g-, * /(Delegatams ženklelius prisegioj 

" Ę; Džiaugienė ir M. Bakšvtė. De- 
legatų užsiregistravo 35, atstovą- 

£ V0 13 kuopų ir 2 apskričiu.
■F'# -_____-____ -__________ -

Mandatų komisija praneša, 
visi mandatai yra tvarkoje.

Įnešimai.

Rezoliucijų ir Įnešimų Komi
sija skaito Įnešimus:

14 kp., Neivark N. J. pageidau
ja, a) kad centro raštinė kp. na
riams po trijų mėnesių praneštų 
kiek yra skolingi (Tas yra daro
ma) ; b) kad Centro Raštinė atsa
kytų i paklausimus,—priįmta ; c)

Pirmininkas Vladas Paulauskas‘kad mėnesiniai raportai būtų grą- 
trumpai apibudinęs organizacijos jžinami kuopoms kaipo paliudymas 
veikimą, pasisako, dirlięs kiek ap
linkybės leido. Raportas priimtas. 
Vice-pirm. P. Zdankus sciman ne
pribuvo. rapoptą prisiuntė laišku. 
P. Zdankus savo raporte pareiškia, 
kad nieko nedirbęs, tik vice-pir- 
mininko vardą nešęs ir nusiskun
džia ant centro valdybos, kad ne
atsakiusi Į jo paklausimus. Taipgi 
išmetinėja, kad LDS. virstanti lo- 
kale organizacija ir smaugianti 
jaunimo organizaciją Lietuvos Vy
čius. Skundas perduotas Skun
dų Komisijai.

Pribuvo i seimą kun. J. Bak
šys ir sveikina delegatus-tes. Svei
kinimas priimtas.

Pribūna seiman dvasios vadas 
kun. K. Urbonavįčiųs. Delegatai 
jį pasveikina atsistojimu ir delnų 
plojimu. Kun. K. Urbonavičius 
sveikina delegatus ir tuo pačiu 
kartu išduoda raportą. Jis pareiš
kia, kad darbininkų dvasinis sto
vis yra geras įr kad nieko pana-

i,
■

•*

Kį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJįJ 
MALDAKNYGIŲ

r • MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais________________________ :_____ .50

viršeliais., 
viršeliais.. 
viršeliais.. 
viršeliais

„...$1.75
__.$1.25

$1.75
$1.25

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 W«rt BroadWay South Boston, Mass.
f

‘ ■
8

už kuriuos narius yra priimta 
duoklės, — atmesta. :

6 k p. Įneša, kad LDS. organiza
cija taip, kaip ir kitos biznio kor
poracijos būtų inkorporuota. Pa
aiškinus, kad LDS. yra Įkorporuo- 
la kaipo idėjinė organizacija ir da
bar ją perorganizuoti sudarytų 
daug išlaidų ir kliūčių. Įnešimas 
atmestas.

9. Kun. K. Vasys skaito pasvei
kinimą nuo dienraščio “Draugo.” 
Sveikinimas priimtas.

10. Nutarta užprašyti šv. mišias 
už mirusius LDS. narius, kurios 
būtų atlaikytos seimo antrų dieną,
5 valandą ryte. Šv. mišias laikė 
kun. S. Vembrė.

11. Posėdžiai uždaryti 6 vai. va
kare. Nutarta* Į rytdienos posė
džius susirnkti 9 vai. ryte. Mal
dą atkalbėjo kun. S. Vembrė.

Trečia sesija.

Posėdi atidaro pirm. P. -J. Tuto
raitis 9 vai. ryte. Maldą atkalbė
jo kun. K. Vasys.

12. Kun. K. Vasys skaito pa
sveikinimų nuo LDS. 28 kp. nario, 
Jono Mickevičiaus iš Fair-Rock- 
way, L. I., N. Y. ir kartu prisius
ią dovanėlė $10.00. Sveikinimas 
ir dovanėlė priimta trukšmingu 
delnų plojimu.

13. Rašt. J. F. Smilgis iššaukė 
delegatus. Delegatai visi pribuvo 
laiku.

14. Rezoliucijų komisija skaito
6 kp., Hartford, Conn. Įnešimą, 
kad “D-kas” būtų išleidžiamas re- 
gulepiai du kartu į savaitę, nežiū
rint, kad ir pasitaiko koki ameri
koniška Švente. Kadangi “Dko” 
darbininkai taip pat nori švęsti 
kaip, kad ir ^dirbtuvių darbiniu-

17. Kun. S. Vembrė skaitė pa
sveikinimų nuo LDS. 72 kuopos 
Detroit, Mich. ir prisiųstą dovanė
lę $5.00. Sveikinimas ir dovanėlė 
priimta "delnų plojimu.

Taipgi 72 kuopa reikalauja, kad 
sekantis LDS. seimas būtų vidur*- 
nėse valstijose. Atidėta svarsty
mui kada bus kalbama apie seimo 
vietą.

18. Conn. apskritys Įneša,/kad 
prinokę namo bonai būtų atmoka
mi. Plačiai apkalbėjus namo bo
nų ir kitokių paskolų likvidavimo 
klausimą priimta sekanti po punk
tais skaityta rezoliucija:

Plačiai apkalbėjus bonų ir kitų 
paskolų atmokėjimo“ klausimą pri
eita prie šių nutarimų:

Rezoliucija.

1) Paskolų ir bonų likvidavimui 
seimas išrenka komisiją iš trijų 
asmenų.

2) Komisija pasitarus su Cen
tro Valdyba turi paskelbti pa
skolų likvidavimo vajų ir jį siste- 
■natingai vesti. Tam darbui suras
ti ir Įgalioti asmenį, kuris spau
doje, laiškais ir gyvu žodžiu vestų 
agitaciją.

3) Raginti apskričius ir kuopas, 
kad rengtų vakarus, išvažiavimus 
ir kitokias pramogas; daryti Įvai
rius kontestus sukėlimui kapita
lo.

4) Apskričiams ir kuopoms pa
skiria kvotas.

5) Turi išleisti-naujos paskolos 
lapus ir juos pardavinėti.

6) Atsižadėjusiems bonų, pa
skolų ar nuošimčių išduoti paliu
dymus kaip buvo nutarta pereita
me seime.

7) Komisija priiminės naujas 
paskolas ir visus pinigus Įplau
kiančius Į paskolos likvidavimo 
fondą; juos turi užrekorduoti ir 
padėti į banką atskiroje nuo biz
nio sąskaitoje; taipgi likviduoja 
paskolas j r bonus.

8) Komisijos kasierius turi būti 
po kaucija.

9) Vjsus naujus sumanymus pa
skolų fondo Išauginimui komisija 
turi paduoti Centro valdybai pa
tvirtinti.

10) Centro Valdybos susirinki
muose komisija išduoda finansinį 
įr iš savo darbuotės raportus.

11) Paskolų fondo komisijų at
šaukia, perrenka ir padidina Sei
mas.

12) Jei LDS. organizacijai mi
nėtomis priemonėmis nepasisektų 
bonus išmokėti, seimas Įgalioja 
Centro Valdybą užtraukti mort- 
gage.

19) N. A. Apskritys Įneša, kad 
būtų apmokama korespondentams 
už jų korespondencijas, kurios tel
pa “Darbininke” darbį ninku 
klausimais.

Pastaba: Už korespondencijas, 
kur rašo apie išvažiavimus, šokius 
it- balius nemokėti.

Įnešimas priimtas. Nutarta su
jungti su Bendyadarbių Fondu. 
Kam ir kiek atlyginti palikta re
dakcijos ir Literatinės Komisijos 
nuožiūrai.

20) P. Zdankaus skundo klausi
mu priimta sekanti rezoliucija:

LDS. Seimas išklausęs p. Zdan
kaus LDS. organizacijai daromus 

i užmetimus nutarė:
1 Pažymėti, kad LDS. organizaci

ja negali būti atsakominga už sa
vo “kaikurių” narių sątikius su 

, kitomis organizacijomis (tuo la- 
biaus, kad tų narių nej p. Zdan- 
kusneįvardina).

Atsakyti p. Zdankui į jo nepa- 
' matuotus priekaištus, seimas pava- 
i d6 Csntro Valdybai

21.‘Kun. K. Vasys skaito sver-

............................. ~ ------------------------------  

kinimo telegramų nuo A. L. R. Ka
talikų Federacijos centro pirmi
ninko kun. Ig. Albavičiaus.

Taipgi sveikinimo laiškų nuo A. 
L. R. K. Federacijos sekr. K. J. 
vruŠinsko. Sveikinimai priimti 

aplodismentais.
22. Atsilankė į seimų kun. F. J. 

Juškaitis, Cambridge’io lietuvių 
klebonas ir pasako sveikinimo pra- 
kalbėlę. Taipgi atsilankė p. F. 
Zaletskienė Iš Cambridge ir p. <)- 
•ia*Siaurienė įš South Bostono.

23; Įnešta, kad biznio Įeigps bū
tų vėlumos atskirai nuo namo.

24. Pertrauka pietums 12 vai. 
vidurdieny. Nutarta susirinkti 
1 :30 vai. po pietų.

Ketvirta sesija^

25. Posėdį atidaro pirm. P. 
Tutoraitis 2 vai. po pietų.

26. Įnešimų komisija skaito 
J. Viesulas skundą prieš Redakci
jų už nepatalpinimą Federacijos 
10 skvriaits -iš Norvvood, Mass. 
skundo prieš J. Versecką. Skun
dėjas K. I. Viesulą savo skundą 
palaikė. Kun. Žvaigždys ir A. 
F. Kneižys paaiškino dėlko nepa
talpino. Skundas atmestas.

27. Atsilankė Į posėdi kun. J. 
J. Jakaitis. Delegatai jį priėmė 
atsistojimu. Kun. J. J. Jakaitis 
pasakė sveikinimo turiningą pra
kalbą.

28. Sveikina žodžiu L. I). S. sei
mo delegatus-tes linkėdama ge
riausių pasekmių A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos pirm. Teklė Mažei
kienė. Į sveikinimus atsakyta ap
lodismentais.

29. Įnešta, kad apie vidurį gruo
džio mėnesio uoliau platinti “Dar., 
bininką” po namus ir prie bažny
čių. Priimta.

30. Kun. J. J. .Jakaitis įneša, 
kad kartą i metus būtų apvažiuo
ta kolonijos ir išaiškinta darbinin
kų reikalai gyvu žodžiu. Po ap
kalbėjimui nutarta, kad tas turi 
būti padaryta. Tą darbą turi at
likti Litcratinė Komisija.

31. Nutarta išleisti jubiliejini 
“Darbininko” numerį, padidintą 
ir iliustruotą, paminėjimui 15 me
tų gyvavimo LDS. organizacijos ir 
laikraščio “D-ko.”

32. Nutarta išleisti 15 metų ju
biliejini kalendorių su organizaci
jos apskričių ir kuopų istorija. 
Nariams nustatyta kaina po 15c., o 
pašaliečiams po 25c.

33. LDŠ. 14-tas seimas pakėlė Į 
Garbės Narius buvusi 
ko” 
na.
tino 
ką.

34. Nutarta pasiųsti pasveikini
mą LDS orgaryzaeijos tėvui kan. 
F. Kemešiui.

35. Nutarta skelbti organo 
“Darbininke” prenumeratų ir 
skelbimų kainas.

36. Kitam seimui vieta. Kadanąi 
kitą metą sukanka LDS. organiza
cijos gyvavjmo penkiolika metų, 
tai seimas vienbalsiai nutaria kitą 
metą laikyti seimą So. Bostono 
prie LDS. Centro.

37. Nutarta paminėti 500 metų 
sukaktuves Didžiojo Lietuvos Ku-, 
nigaikščio Vytauto mirties.

Valdybos rinkimas.

38. Nutarta prašyti Kunigų Vie
nybės paskirti LDS. organizacijai 
Dvasios Vadą. Pageidaujama, kad 
Kunigų Vienybė paskirtų tą pati 
kun. K. Urbonavičių.

.1.

K.

k »
I

LDS. Kuopų Susirinkimai
cU. i

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

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
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 susirinkimų atei
tų visi nariai ir bent po vienų 
naujų narį atsivestų prirašyti pr’t • 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
lės.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos, mėnesinis 

įvyks sekmadieny.
L. 

susirinkimas 
lapkričio 17, tuojpo pamaldų^, šv. 
Jurgio parapijos mokvkloje Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. Valdyba

CLEVELAND, OHIO p S ?

Lapkričio 13 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks .LDS- 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkai. Rašt.

......... — ■ — - '
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

LAWRF.NE, MASS.
T,DS 70 kr> siisirinl-'imnc ivvk® 

lapkričio 17 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at- 
silankvti i ši susirinkimą ir nžsi 
mokėti mėnesines Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti Nariai 
Ohrie dar neturite mokesčiu kny
gučių tai gausite susirinkto

Valdyba

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

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

a

K.
A.

K.

34. Seimo posėdžiai uždaryta 
:W pirm. Petrų J. TutopaitĮ 5 vai. 
vakare. Maldą atkalbėjo vietos 
klebonas kun. K. A. Vasys.

Petras J. Tutoraitis, pirm..

Juozapas F. Smilgis, rašt.

Kontrolės Komisija: kun. 
Gradeekis. Simonas Cibulskis, 
O. Avižinis.

Litcratinė Komisija: kun.
Urbonavičius, kun. J. Švagždys, 
lam. F. A. Virmauskis, kun. I-’, -f. 
Juškaitis, kun. F. W. Stpakauskas.

Atstovas Į Federacijos Tarvlią 
Antanas O. Avižinis.

29. Paskolų ir Bonų Likvidavi
mo Komisija: Kud. F. -J. Juškai-

[tis, Kun. -I. švagždys ir T. Kubi
lėlis.

30. Kun. J. J. Jakaitis Įneša, 
I ad Seimas išreikštų padėka kun. 
K. Urbonavičiui ir kun. F. AV. 
Strakauskui už jų raštus “Darbi
ninkui.”

31. Seimo vedėjas dėkoja daly
viams už gražų užsilaikymą. Į- 
iK.šta ir priimta padėkos rezoliu- 
■ ija Seimo rengėjams:

LDS. 14 Seimas reiškia nuošir
džiausi dėkų už djd>svetingumą ir 
malonų priėmimą gerbiamam kle
bonui kun. K. Vasiui. AVoycesterio 
108 kuopai ir visiems, kurie šiokiu 
{.r tokiu būdu prisidėjo prie to, 
kad delegatai turėtų visą tą, kas 
jjcm.s padėtų našiai darbuotis Sei
me LDS. brangios organizacijos 
reikalams.

33. Seimo delegatai išreiškė nuo- 
'irdž.ią padėka prezidiumui ir ko
misijoms už. dideli ii- sunku darbą 
Seime.

i

I

i

RAŠYTOJO PRAŠYMAS

“ Darbinin- 
redaktorni kun. V. K. Taškū- 
Jo darbą organizacijai Įver- 
ir atsistojimu išreiškė padč- t

Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knvge- 
les iš savo raštų, Surinktų iš Įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinki
ni mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skiros!“ knygelėse noriu išleisti.

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

(S.-’3O)

RLf.

i arti nric

BALSAS Iš LIETUVOS
K
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į

fe

iu
Vješai nominuota, slaptai bal- 
lota iš trijų kandidatų balsų 

išrinkta: Vladas Pau- 
viw.P™M,|

JR 
K

suota iš i 
dauguma išrinkta: ______ ___
lauskas—pirmininkas, Kazys Ta
mulevičius
Antanas F. Kneižys—sekretorius, 
Antanas J. Vaisiauskas — iždinin
kas. Jjs sutiko pabūti iki valdy
ba suras kitą finkamą žmogų. 
(Mat iždininkas turi būti a 
centro ir kartą savaitėje peržiū
rėti registori jr knvgas).

I

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEK0RIU3 
IApildau gydytojo receptus tr oi- 

• laikau vImj eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 
, Worcester, Mass.

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.

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

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

/ Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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



BUVO NORWOODE

tuvos Respublikos Valdžios ener-

I i

rjalę paramą, o ypač Didžiojo Vjs.

kun.
Iš

tapo

Vincas T. Savickas, Pirm. 
A. Ivaška, Raštininkas.

KAM REIKALINGA VIETA

I

’ i

Detroit’o Veikėjų Būrelis

PARSIDUODA NAMAS

PONIA MORTA V. SIURBIENĖ—KRETVTUTĖ
Gimusi ir baigusi St. Mary’s High School, Amsterdam, N. Y., Albany 
College of Pharmaey, Albany, N. Y., gaudama laipsnį Ph. G. 7 metus 
praktikavo Dr. J. Karužo aptiekoje, Amsterdam, N. Y. Poni Siurbie- 
nė yra žymi pianistė, turi gražų soprano balsą. Jos maloniu balseliu 
detroįtiečiai turėsime progą pasididžiuoti.

DR. JONAS P. SIURBIS
Jaunas atvyko ja Lietuvos. Su pasižymėjimu baigęs Tufts College

Medical School Boston, Mass., vieną metą praktikavo Grace Hospital,
Detroit, Mich., vieną metą Elizabeth Steel Magee Hospital, Pittsburgh,
Pa., vieną metą mokytojavo Faculty University of Pittsburgh Medical
Schol. Dabar turi atsidaręs ofisą 493 W. Grand Blvd., kampas W.
Vernon Highway, Detroit, Mich., šv. Antano parapijos kolonijoj.
Dr. Siupbis yra mandagus, pilnas nuoširdumo žmogus, pasiryžęs lie-1 Naujai inteligentų šeiniai linkime jų profesijose turėti kogeriausį 
tuviams kogeriausiai patarnauti. Todėl ir patariame vietos lietu-1 pasisekimą ir tuomi kelti lietuvių vardą.
viams visada kreiptis pas talentingą gydytoją Dr. J. P. Siurbą.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS.
Keli mėnesiai atgal Springfieldo 

diocezijoj įvyko lietuvių kunigų 
permainos. Mūsų šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. K. A. Va
sys liko iškeltas Į Worcester, 
Mass., Aušros Vartų-parapiją kle
bonu. Jis šioje kolonijoje buvo 
klebonu 12 metų, t. y. nuo pat pa
rapijos suorganizavimo. Jis buvo 
darbštus, energingas ir- visti myli
mas; lietuvių ir svetimtaučiu tar
pe. Kas prie jo kreipdavosi vi
siems maloniai ir teisingai patar
naudavo. Buvo geros širdies, bie- 
dnų tėvas.

Kun. K. A. Vasys yra tvirto bū
do, gerai supranta žmonių psycho- 

ir sugeba visus pritraukti 
prie bažnyčios. Turi gerą iškalbą, 
ir už tai jo pamokslų visi noriai 
klauso. Apart to, turi biznišką

L D. S. CENTRO VALDYBOS

susirinkimas įvyks antradieny, 
lapkričio 12 d., 2 vai. po pietų, 
“Darbininko” redakcijos kamba- 
«-l ■■

ŽINIOS
BOSTON'O LIETUViyT* 

BALSASZ'

L bejotinas, o ątutos | 
ra rišantis, — dar vis ste 
bejotino pobūdžio argumentais pa
tekinti pasaulio akyse kUs ” 
generolo Želigowskio žygį, 
sinti negarbingą sulaužymą UeS- 
vai duoto žodžio Suvalkuose/ 4**- v 
Lenkams dar ir to neužtenka: 
t tengiasi savotiškos propogandąs 
būdais nukreipti pasaulio opin 
nuo savo neteisėtų darbų ir d_2_. 
dituoti Lietuvą fabrikuodama gan*

9 .

•TRYS LIETUVIAI 
GALIJOTAI

Trečiadieny, lapkričio 13

‘Boston’o Lietuvių Draugijų Są- L------- ---------—
pižys, kuris atstovauja 5,000 orga- dus apie neva žydų pog 
nirtotų lietuvių, suruošė spalių 9 tavoje ir intrigomis s 
dienos paminėjimą. Tas Vilniaus išprovokuoti Lietuvą ko 
netekimo paminėjimas įvyko špa- < tuo pačiu laiku bputuališkai per. 
lių 13 d., 1929, Municipal Build- sekiodama viską kas yra lietuvi!-Trečiadieny, lapkričio 13 d.,

Mechanics Building salėje įvyksta įaleje/s^uth’Boito^ fjame ko okupuotame Vilniaus, Gardiį 
dainavo Šv. Petro parapijos cho- j ’r Suvalkų krašte; 
raą vedamas M. Karbausko ir so-1 Todėl, šis Susirinkimas vi 

balsu pareiškia visų žiniai:

1) Kad dabartinės Lenkijos im
perializmas ir jos santikiavimo mĄ;.,., 
todai su kaimynais, nežiūrint 1 
Lenkijos išpūstą rolę kaipo Euro
pos žandaro prieš bolševizmą, 
yra neabejojamai rimtas pavojus 
Europos taikai, - .

2) Pareiškiame savo viltį ir pa- T 
geidavimą, kad Didžiosios Valsti- 
jos moralinėmis, ekonominėmis ir 
ir politinėmis priemonėmis pri- 
verstų Lenkiją pagerbti sulaužy
tos Suvalkų sutarties nuostatus.

3) Pareiškiame savo ir tikimės v, 
visos Amerikos lietuvių visuome
nės tvirtą nusistatymą, kad nepai
sydami Lietuvos režimo formos, 
remsime Lietuvos valdžios ir Lie-

didelės ristynės indomios lietu
viams tuomi, kad jose dalyvaus ir 
trys lietuviai galijotoi, būtent: 
prūsas Diek Shikat (Šilkaitis), 
•Juozas Komaras ir Karolis Požėla.

šilkaitis, kurs pripažįstamas į“uT''p'ra"n^’Viraauskis,

P'ot- Pranas GaltaH advokatas 
Kazys J. Kalinauskas, adv. Anta
nas Šalna, Lietuvos Generalis 
Konsulas Povilas Žatdeiks ir 
Juozas Valaitis iš Lietuvos, 
klausius kalbų, vienbalsiai 
priimta sekanti

REZOLIUCIJA

listai Margareta Grybaitė ir Sta
sys Paura. Jiems pianu skambino 
Ona Grybaitė. Kalbėjo: vietos kle-

imsis su lenku George Manich, ne
senai atvykusiu iš Lenkijos. Juo
zas Komaras, kurs visiems jau ži
nomas imsis su milžinu vokiečiu 
■Jaus Steinke, kurio, visi ristikai 
jijosi. Karolis Požėla iš Chica- 
gos imsis su Glen Wade. Be jų 
dar risis garsus 'italas George 
balza su Ruddy La Ditzi ir Jim Mes, Boston ’o lietuviai, susirin- 
McMillen su Joe Stocca. Išrodo, I 13 dieną spalių, 1929 m., Muni- 
<ad tai bus indomios ristynės. Jas cjpaj Building svetainėje, South 
rengia Bill Avery. Beabejo ne- Bostone> dėl paminėjimu devynių 
mažai lietuvių eis jų pažiūrėti. lmetų Vilniaus netekimo sukąktu-

Bep. vjų jr išklausę Kompetentingi] 
kalbėtojų pranešimų, — aiškiaii 
matome į r giliai jaučiame, kad (tuvos visuomenės pastangas grei- 
Lenkijos valdžia, bežiūrėdama tel- čia u atvaduoti Vilnių, ant visados 
singų visos Lietuvių tautos ir Lie- pažadėdami savo moralę irmate-

rašė naujų, amžinti narių prie virš 
įminėtos draugijos. Ir peržiūrėda
mas sąrašą, radau, tarpe kunigų, 
ir vardą gerb. kun. Juozo J. Kau- 

1 lakio.
Kokiu nariu tos dr-jos iki šio lai

ko jis buvo, kol tapo amžinu — 
neteko sužinoti. K. V.

Nepaprasti Pirkimai
Nauji, moderniški, dviejų šeimy
nų namai, 5 kambariai ir jmaudy- 
nės ant kiekvieno flioro, du atski
ri pečiai (fumaee), chestnut ap
dirbti, craftex sienos į svarbesnius 
kambarius, • elektra, shades ir-.t -t. 
Hobart. Avė., Totowa Borough. 
Dvi minutos nuo bus linijos. Kai
na $8,900.00. Sąlygos. Nuo gaisro

Lietuvos Dukterį} po globa Mot. 
Šve. Draugijos vaidintojų trupė, 
mri nesenai pasekmingai pastatė 
veikalą “Šventoji Agnietė” minė
tos draugijos rengtame vakare, 
apkričio H) d. buvo nuvykusi j 

Norvvoodą ir ten LDS. kuopai pa
sekmingai išpildė vakarą su įvai
riais pamarginimais. Programas 
pasisekė geriau negu South Bos
tone. Programo dalyviai kelionę 
padarė busit. Toji pat trupė lap
kričio 24 d. vyksta j Cambridge 
išpildyti programą.

gingų protestų, taipgi ir Tautų Są- * tauto 500 metų jubiliejaus metą: 
jungos rekomendacijų, nepaisyda- tagu pasaulis žino, kad Mes be 
ma ir to moralio spaudimo pasį-t Vilniaus nenurimsime. 
reiškusio per pasaulio geriausių 
mokslininkų, teisininkų, politikų 
ir literatų pastangas dėl pasauli
nės taikos įgyvendinimo, —• bet 
ta Lenkų valdžįa remdamosi vien 
pačiu Vilniaus okupacijos faktu ir : nri nCIOfi
įsikabinusi į Lenkijos ‘^sienas” į UlL UlIuU
nustatantį Ambasadorių Konfe- prašome kreiptis dėl visų informa; 
rencijos nutarimą, kupio teisėtu- ei jų “Darbininko” Administraci- 

Rep. mas eivilizuotam pasauliui yra a- jon.

gįslelę parapijos reikalus vesti. 
Dėlto ir Westfieldo parapija grei
tai iškilo ir puikiai gyvuoja. Kun. 
Vasys ne tik darbavosi savo para 
pijoje, bet visuomet dalyvavo vi
suose lietuvių visuomeniniuose 
darbuose. Gražiai sugyveno su 
parapijiečiais. Gal dėlto jis tokio
je mažoje parapijoje tiek daug v- 
ia nuveikęs. Daug pasišventimo 
ir energijos jis parodė prie staty
mo bažnyčios ir klebonijos. Baž- 

. nyčia sulig kolonijos didumo yra 
erdvi, patogi ir graži. Kaip iš vi
durio taip ir iš lauko, tvora ap
tverta, medeliais apsodvta, viskas 
gražiai atrodo. Bažnyčios pasta
tymas ir įrengimas atsiėjo $30,000. 
Bet, tada; vienas iš statytojų ap- 
skaitęs padavė savo skaitlines, ku
rios siekė $48,000.90. Reiškia kun. 
K. A. Vasys sutaupė $18,000.00. 
Bažnvčios maliavojimas buvo įkai
nuota $4,000.00. o padarė už $2.- 
500.00. Parapijonys matydami 
gražų darbą, negailėdavo aukų ir 
suaukodavo kiek reikėdavo. Šian
dien Westfieldo parapijiečiai di
džiuojasi gražia bažnyčia ir kle
bonija.

Kun. Vasys išvažiuodamas pali
ko skolos parapijai tik $6,500.00. 
Lai Dievas jį palaimina ir Wor- 
cesterio parapijoj taip gražiai dar
buotis.

| Dabar irgi turime gerą ir darb- 
'štų kleboną kun. S. Vembrę. Ti
kimės, kad Dievas laimįs kartu vi
siems darbuotis.

Parapi jonas

NUOŠIRDUS AČIO
Šiuomi pranešu savo gerbia

miems draugams ir visiems priete-1 apdrauda vieniems metams dykai, 
liams, kurie parėmė mane pai’da- Statytojas kasdien tenai. Šaukite 
vinėdami laikrodėlio tikietus. Spa- Hawthorne 2596-R, vakarais arba 

kreipkitės pas savininką Mr. H. 
Hagoort, 15 Hutehinson Avenue, 
Havvthorne, N. J. • (G.-6)
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PAIEŠKAU dėdžs Roko Lignogaro, 
paeina iš Viežaičių kaimo. Gargždų 
pašto, Kretingos aps. Girdėjau kad dar 
gyvas ir dirba ligoninėj. Malonėkite at
sišaukti ar kas žino malonėkit praneš
ti, ues aš dabar esu atvažiavusi iš Lie
tuvos.

MARIJONA KUNDROTAITE 
(po vyru Mary Stonkus) 

5^ Griines St, So. Boston, Mas6.

lių 26 d., Adomas Junevičius No. 
23 Barclay St., Worcester, Mass. 
gavo laikrodėlį. Tariu širdingai a- 
čiū Waterburiečiams> Bostonie
čiams, Norvvoodiečiams ir vieti
niams mano rėmėjams. Kam būtų 
reikalinga parama, aš mielai pa
tarnausiu.

Jonas M. Vieraitis štai “FURNACE MAN
TORONTO, ONT. CANADA

Atsakymas J. Dilgei.

“Keleivio” No. 44 iš spalių 30 
d. J. Dilgė rašo iš Toronto kores
pondenciją, užvardindamas “Neti
kęs pasilinksminimas.” Dilgei, 
matyt, suskaudėjo labai širdį, kad 
katalikai turi bažnyčią ir “skie
pą” ir progai pasitaikius rengia ' 
šokius ir kitokius pasilinksmini
mus. Dilgė pasirišo visą “skie
pą” aplieti keleivine tulže. Tiesa, 
“skiepas” nėra pirmos rūšies ir 
reikalingas remonto, bet jeigu Dil
gei rūpi jaunimas ir jo sveikata, 
taĮ savo pastabą galėjo padaryti 
parapijos komitetui, rengėjams, o 
ne Maikiui. Griauti lengva, bet 
pamėgink statyti ,tai būsi vyras. 
Katalikai turi bažnyčią, sitaisys ir 
“skiepą.”

Dilgė atsilankęs su purvinom lū
pom į “skiepą,” tai jam atrodė, 
kad ir visos publikos tokios lūpos, 
ir sulyg savo nešvarios burnelės 
visus purvina. Jeigu, kuris jau
čiasi pasilinksminime dulkių ir 
purvų užgautas, tai jisai brangin
damas savo sveikatą visai neina ar 
nešoka, arba jei ir šoka tai su sai
ku, bet nebliauna taip, kaip Dil
gė. Kiek iš Dilgės straipsnelio 
matyti, tai jis norėjo apšmeižti 
katalikus. Jis yra išeivių lietuvių 
kiršintojas, meilės ardytojas. Jis 
nori jaunįmą atitraukti nuo pasi
linksminimų. Jeigu tas “skiepas” 
būtų Dilgės pažiūrų būrelio ar 
nuosavybė, tai netik tą visą nera
šytų, ale dar prašytų,'kad jauni
mas eitų į pasilinksminimą. Pata
rimas Dilgei: Jeįgu turi silpnus 
plaučius ir tavo sveikatai skiepas 
pavojingas tai verčiau nelankyk ir 
kitų nepurvyk, nedulkyk, patsai 
būdamas apdulkėjęs ir purvinas. 
Taip daryti negražu, kad ir kelei
vinių!, gėda neteisingai 
drabstyti.

DANIEL J. F1TZGERALD
PLUMBING EB, HEATING

v*> .

t

>

purvais

t. B.

’ i*

„...r,

G » •

:.nr

FURNACE TR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviikai
382 Broadway, South Boston

TeL South Boston 2870

KALENDORIAI
* 1980 Metams

Siunčiam Katalogų dykai, Iš ku
ris pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS
663 FOtTfcTH DEPT.

SOUTH BOSTON, MA88.

Yra Kuras

Prof. A. Židanavičiaus •

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS '

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

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

MES REKOMENDUOJAME DĖL. 
INVESTMENTO

7 NUO*. PREFERED JpRUS 
dėl

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

te* pas
PANELI M. A. P0WER

Care 0f Oeneral Management Corp., 

185 Devonshire 8t, Borton’e 
TeL Liberty' 9V68 

Gyvenimo TeL 8. B. 1706-M.

Lietuviška bekamė su dviem pe
čiais ir visos mašinerijos kurios 
reikalingos prie bekarnės. Kreip
kitės: ALEX. STANKŪNAS, 857 
Cambridge St., Cambridge, Mass.

(L.-22)
r -’ • ' '' ' . M k-s

PHILADELPHIA, PA.
Kun. Kaulakis tapo amžinu nariu 

praplatinimui tikėjimo dr-jos
Kaipo senas, amžinas (perpetual) 

narys Draugijos Praplatinimo Ti
kėjimo (The Society for the Pro- 
pagation of the Faith) ir šiemet, 
paskiausiose dienose gavau prane
šimą — sąrašą, kiek Philadelphi- 
jos arkidiecezijoj per metą prisi- 

i
I

GĖLIŲ PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur

Greitai—Saugiai—Tikrai 
JAMES B. THORNTON

Member Florist Telegraph 
DeHvery

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

Milton 7993

PARDAVIMUI AR MAINY 
MUIFARMA SU BIZNIU

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 rastu. Ad
resuokite “Bartininkai,” No. 47, 
366 W. Broadwąy, South Boston, 
Mass.

“fJMlIOB DIDELIS 
’ BIZNISAnt tirščiausiai važiuojamo kelio 

(Statė road) ir tik 12mailių nuo South 
Bostono randasi ši pulki lama su 2 
Colonfal gazolino purtpomia. Fanas tu
ri 24 akrus žemės, geras namas, pulki 
bamė ir kitokie įrankiai. Galima dary
ti gerą bizn) su gasoltnu. Šią formą ! 
gulima pirkti už caah arba mainyti ant 
namo Bostone. Tat nepaprasta proga. 
Naudokitės. Nesigailėsite. Kuogrečlau- 
šiai kreipkitės prie

FELIX ZALESKAS
18 Tremom 8t, Room 206, Bostone. 

Tel. Liberty 006G arba S.B.A387.

Didžiausia ANGLINĖ prie gtlžke- 
lio, namais*, t fokais, arkliais ir ve
žimais. * Arti - Bostono. Panndupda 
pigiai. 'Nariiųifijfipamha^dčtr^r^/ 
ga knipiateshe sc:/ -’eirę zr!' r'

366 W.‘ Broadvny, S- Boston, Mass.

Sutaupina Anglis

N
Ė kūrenimo ar an
glių reikia kada 

nori prisišildyti kamba
rį, bile kada ir bile kur, 
su šiuo Radiantfire Ba
so šiluma. Nereikia rū
pintis apie anglis iki kol 

tikra žiema užeina. Tik 
pabriežk degtuką, už- 
degk Baso Šilumą ir ge- 
rekis kaip saulės šilu 
ma. Gali tuomi gėrėtis 
jo gražume ir patogume 
kad nereikia klapatytis" 
apie pelenus, suodžius 
arba rūkymą, jr atstu
mi fufnace kankinimą 
Hgn.ni laikui.

Koks Puikus 
Kuras yra brangi, yra visokios ma

dos, ir didumo iš kurių, 
galima pasirinkti kai- 
kurie ir labai pigūs. Jie 
mažai gaso teišvartnja 
palyginus kiek šilumos 

uka-kMttkt* 
mums paro

dyti jums šiuos paran
kiu* “Boom Furaaces.” 
Mes susitaikysime su 
mokesčiu, jeigu nori 
prisitaikyti fulyg sąw> 
išgalės. Nė jokis taip 
lygiu įnešimas negali 
lygintis su fino patogiu 
uznganectnnu ir sveuta- 
tos apsaugos Omo Kam* 
bary iilumoe.,

399 BR0ADW4Y, 80. BOSTON



yv.• - ■*4ĮĮJSMENCEAU IR JfizuiTAi jr nukirstas, r Clernenceau :^į^Kolnische VolkszeĮtung’’ rašo jėzuitų'superijorui laiš- paduoda įdomų atsitjkimą. garbingas Tėve! Aš Paryžiuje, Franklino gatvėj negaliu Jums atisidėkoti už ję buvo mažas jėzuitų, vie- Jūsų malomj patarnavimą, ųųolynas su sodeliu. Di- kur man padarėte, ko aš vį- džiojo karo metu Franklino sai njesitikėjau. Nepykite gatvėje, tiesiog prieš jėzuitų dęl titulų “Tėve,” neš Jūs vięnuolyilą. vienuose namuo- esate tikrai mano tėvas, n& sejapsigyA'eiio garsus Ule- Jūs suteikėt mari-šviesos.” menceau7 aršus Bažnyčios ^uperijoraą atsakė; “Mano priešas. Jėzuitų vienuoly- Brangus Sūnaul Taspatap- no sodely , augo šakotas auk- navimas, kurį Jums paro- štas medis, kurio šakų laidžiau yra mažas palygimu pai neleido nei vienam sau- su tuo, ką Jūs Prancūzijai lės spinduliui patekti į Cle- menceau darbo kabinetą, fjemenceau buvo tai didžiausias vargas. Jis kartą apie tai pakalbėjo vienam savo draugi). Draugas patarė prašyti jėzuitų, kad jie* medį apgenėtų. Cle- menceau atsakė: “Tai negalima, nes jėzuitai tai oi-įdenas!” Kitą dieną Clemen- apie PILSUDSKĮ, kat jis su ceau draugas parašė laišką jėzuitams, prašydamas pasigailėti senelio ministerio ir duoti jam saulės spindulių. Rytą atsikėlęs Clernenceau pamatė puikia saulės šviesą, žiūri — medis ne tik nuge-l nėtas, bet iš šaknų išrautas

rinm^as. Turėjęs, kaipo 
biznierius, daug reikalų ir 
su ‘^muzikais,'” bendravęs su jais ir nebuvęs išdidus labai. Mokėjęs lietuviškai kalbėti ir su žmonėmis daugiausia lietuviškai ir kalbėdavęs. Elgeta: “Prašau išmaldos, nes 

noriu valgyti.”
Praeivis: “Tai eik dirbt.”

: “ Tuomet dar labiau val- 
•gyf norėsiu.” “M? L.”

Y 'V ‘ t. * >

Vyras (išvažiuodamas ilgesniam 
— Bet, Maryte, būsi man tės ir kitais parubežio vo- ištikima iki sugrįšiu! kiečių kupčiais.: Bet atsitikę taip, kad Pilsudskiui reikėję viską pametus bėgti iš Lietuvos. Dėl kokių priežasčiii tai'jis da-

Pardavęs minėta dyarą,i Elgeta:
. . .• •'i nor&is pirkęs, ar nuomavęs kitą i dvarą, irgi. Tauragės aps- ęikrityj, ir kupčiavęs su Šilu- laikui)•

gera padarėte.. Ir Tamstą nepykite dėl titulo “ Sūnau,” nes aš, Įsakydamas nukirsti medį, vėl padariau Jums atvirą žvilgsnį į dangų.” Senas tikėjimo priešas suprato ne tik jėzuitu patarnavimą bet ir reiks?-7 mingus superijoro žodžius.
per

Jeigu nenori, kad Tamstos vaika 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ"
Daugybė paveikslų! Pasakos, 
aakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaiką teatrui 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai 
■na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį: 
Paveikslus piešia K.. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “FASA 

’KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied 
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.
J Adresas: “Saulutės” Adminia 

(racija Jurbarke.

ap- 
juokai. 

Žinutės iš

LIETUVIS GRABORIUS

VLADAS P. MIKSA <
49 Church St., Lowell, Mass.

Telephone 578G.
Laidotuves aprūpinu gerai ir ne- 

. brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

ŽEMAIČIAIS ARKLIAIS MAI- 
NIKAVO IR SNAPSĄ 

G£R£“Lietuvos Keleiviui”I vieną savo korespondentą te- ’ (ko užeiti kaltinėnuose vieną seną žmogų, apie 68 metų amžiaus ūkininką L. (be to jis yra savivaldybininktis) iš Pilsudskio laiku, kuris papasakojo, kad jis su Pilsudskiu arkliais kupčiavęs ir Snapsą gėręs. .;Tai buvo gal prieš keturiasdešimt metų. Pilsudskis valdęs (gal tarp ko kito) Adomavos dvarą (Ado^ maičių) Tauragės apskr ip prie to užsiiminėjęs bizniu, kaip tai arklių ir kiaulių kupčiavimu (gabendavę tada į Vokietiją). Bet atsi&t kę taip, kad jam prisię|ę parduoti šį dvarą ir jo. iž£ ventorių.“Aš tada, — pasakoja sį& senis žemaitis L., — kupčfą4 vau taip pat arkliais. Kiį oardavė Adomavos dvai^ aš atėjau žiūrėti, kokį arki ; nuo jo nupirkti, nes Pilsi^ skis turėjo gražių arklai ! Atėjau ir sulygau porą gaižių eržilų (nebeatsimenu, kiek už juos mokėjau). Padarę “gešeftą” ištraukėme su Pilsudskiu magaryčioms Snapso. ’ ’Tasai, buvęs kupčius, pasakoja, kad Pilsudskis buvęs ne taip jau blogas dvą-

?j

ir* IgfilSĮirT

XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENE'IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

46

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, f ei jėto-- nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiek v i ©naru 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 “KARY8.”

Žmona: — Žinoma! Bet visgi pa
siskubink sugrįžti. “M. L.”

APSKAIČIUOJA
Praeivis į elgetą: “Kodėl sėdi 

be darbo?”

NAUJAS BŪDAS DANTĮ 
IŠTRAUKTIJuokais ne vienas bus pa-

PASVEIKINO
Du anūkai ateina pasveikinti sa

vo seną tėvuką su varduvėmis. Vy
resnysis, 7 metu Juozukas, įteikai 
gėlių ir pasako “prakalbą:” — 
Brangus dėduk, mes sveikiname 
Tave yardo dieną < linkime Tau 
gyventi dar ilgus m^pis ir mama 
sakė, jeigu duosi mums pinigą, tai 
kad mes juos nepamestame.

“M. R.”

LAIKAI KEIČIASI
Tėvas (sūnui): — Tu, latre, vėltaręs kitam, kuriam dantys pridirbai skolij! Kas dabar jas su- 

I J j n-f i mokės?ręs, senis žemaitis gerai ne- skauda: “Imk revolverį ir žinąs. Seni tai buvę lai- iššauk!” Ligi šiol nebuvo <ai. Esą užsilikę iš tų lai- girdėti, kad kas nors būtų ni tokie pasakojimai, kad bandęs šitą patarimą pildy- Pilsudskis, susitaręs su savo ti, bet paskutiniu laiku tai sėbrais, užpuolęs traukinį, tikrai atsitiko Ispanijoje, kuriuo vežę daug valdiškų Astriflero mieste vienam i-pinigų ir išplėšė juos. Vai- darbininkui taip smarkiai jau, man galvą skauda. Ką reikia džios persekiojamas, jis tu- gėlė dantys/kad jis net bi- dandi? rėjęs palikti Lietuvą ir beg- jojo protą pamesti, Kaip! ti svetur. įspėjama, jam protas jau bus“Taip tiktai kalbama žmo- buvęs mažumą aptemęs, nes nių. Aš negaliu tvirtinti ar kitaip jis nebūtų drįsęs tokį iš tikrųjų taip buvo,” pri- dalyką daryti. Jis išsitrau- duria senukas, stengdamasis nesumažinti kiek galėdamas tikros praeities su visokiais gandais.Gal dabar bus aišku, kodėl Pilsudskis tankiai galvoja apie žygį i Kauną ir dar toliau. Mat, jis nori aplankyti savo gimtinę ir su pažįstamais, senais savo arklių mainininkais “po burnytę’ 'ištraukti, kaip geram dėdei Juozui pritinka.
.4*

Sūnus: — Bet gi, tėveli, ir tu 
darydavai skolą, kaip buvai jau
nas.

Tėvas: — Žinoma asile, bet jas 
sumokėdavo mano tėvas... “M. L.”

GERI VAISTAI
Jauna panelė: Ponas gydyto-

ŠVENTO PETRO IB POVILO
DR-JOS VALDYBA

Pirminintaz '•— Antanas Navikas, r r- 
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius
92 Sawyer Ava. Dorchester, Mass. ■ 

Prot Raštininkas — Albinas Nevieta,
948 E. Broadway, So. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlųa
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

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

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

Draugijos susirinkimai ’bnna kas pi>
mą‘ nedšldien] kiekvieno mėnesio 3 ; 
vaL po pietą, parapijos salėj, 48£ < 
E. Seventh St. So. Boston, Mass

ŠV. kazimtero R. K. D-JOi 
VALDYBOS ANTRAŠAI

■ -i ———

Pirmininkas — JT Grablnskas,
24 Prescott ’ St., Readville, Mas 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionb
140 Bowen St, So. Boston, Muss. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
’ 447 E. Seventh St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkus — M. šeikis,
250 E. Nnth SL, So. Boston, Mass 

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

Maršalka — J. Zaikis, 
*■ 7 VVlnfield SL, So. Bostou, Mas» 
DraužljH laiko susirinkimus kas ant 

rą nedėldien] kiekvieno mėnesio, p 
num. 4V2 E. Seventh St, parapijom 
salšj, 7th St, Soutb Boston. Muss

Gydytojas: Reikia ištekėti. Tuo
met vyrui ims galva skaudėti.

“P-lis”

DIDŽIAUSIA DOVANAkė iš skrynės savo revolverį, prisidėjo prie sergančio 'dančio ir paspaudė. Sulig mūsų supratimu būtų turėjęs taip arti paleistas šūvis į visą žandikaulį sulaužyti ar- minusių vaiką laikraščią, kurį net ba net galvą suplaiškinti, bet nieko tokio. Išplėštas dantys tiktai praplėšė žandą ir kartu su kulka išėjo. Tai ne vienas stebūklas, nes ir dantų skaudėjimas iš karto pranyko. |

Neužmirškite užsakyti savo m> 
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaiką laikraš
tį “žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo-

Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi 
te daug pasakėlių, įvairią pasi-, 
skaitymėlią ir pačią vaiką kuri 
nėlią. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

Adresas: Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d n t ė s ’ ’ Administracija.

*
.u *

f
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LIETUV. DUKTERŲ DR-JOl 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč 

VALDYBA

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

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienf 
11 Monks St., S. Boston. Mas» 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St., S. Boston, Mas. 
Telephone South Boston 3422-h 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnieni 
29 Gould St., W. Rosbury, Mas* 

Iždininkė - Ona Staniuliutė, 
105 W. 6th St., S. Boston, Mas> 

Tvarkdarč — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So Bostoh 

Draugija savo susirinkimus laik< 
-kas antrą utarninką kiekvien* 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p< 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipk 
tės pas protokolą roštinink

ŠV. JONO EV. BL. PAŠAL) 
DR-JOS VALDYBA

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

-DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAlfcRAšTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:Amerikoje metams ........................................ .*Pusei metų ............................. . .", Lietuvoje metams....................... .....................< ' Pusei metu .................................Pusei metu
$4.50$2.25$5.50$2.75

x

Pirmlninkas — Motiejus žioba,
539 E. 7th St, Sq. Boston, Mass. 
Telephone Sonth Boston 3552-R. 

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

Prot RaStininkas — Jonas Glineckis
5 Thomas Park, So. Boston, Mase 

Fin. Raštininkas — Matas Šeikis,
25§ E. Nnth St, So. Boston. Mass 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mus.' 

Maršalka — Jonas -Zaikis,
7 VVinfiėld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus k?
trečią nedėldienį kiekvieno m 1 
nėšio, 2-rą valandą po pietį; 
parapijos salėj. 492 E. Seven*’ 
St.. So Boston Masu

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRT 
V. J. PA^AT.PTNiiS DR-JOS

VALDYBA

“ DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮKaina :

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

Vice-PIrminlnkas — A. Naudžiunaa
885 Broadway. So. Boston. Mass.

Prot Baltininkas — V. Tsmollnna* 
40 Marine Rd., So. Boston Mnsa

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Ūlendale St, Dorchester. Mas» 

Kaslerius — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston. Mas» 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St. So. Boston. Man

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
rq panedčlj kiekvieno mėnesio 7:A 
vaL vakare, pobažnytlnėj svetainė 
Fifth SU So. Boston. Mass.Amerikoje metamsLietuvoje metams $2.50$3.00Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. . Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
» ■

IReikale Kreipkitės Pas ,1 <
A ? ‘ ' ** • • ’) ; T, ' ■

“DARBININKAS”
t South Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620

- - i.-.366 West Broadway
i L

i

-I Ji (. ’

»•

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO? 
VALDYBO SANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot Versi a eras, 
604 E. Fifth St. So. Boston. Mw»- 

Vice-Pirmininkas — Povilas Rnka 
125 Bowen S t. South Boston. Maa» 

Prot. Raštininkas — Ant Macejnnat 
450 E. 71 b St. So. Boston. Mass 

Fin. Raštininkas — Pranas Tnlelkb 
100 Rowen St. Sonth Boston. Maw 

Iždininkas — Andrius Zaileekaa.
150 H 8treet South Boston. Ma» 

Tvarkdaris -- Kazys Miknllonia,
906 E. Broadvay. So. Boston. Maa» 

Draugija laiko savo gusi rinkimus ka 
antra nedčldlenĮ kiekvieno mAneel. 
Lietuviu Salėj, kertė E tr Sltver gt 
So. Boston’e. 1:8O vai. ■ po pietą 
Ateidami sualrinklman prašome a< 
atvesti naują nartą prirašyti pri* 
musu draugijos

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos / 

875 Dorchester St, 8a Boston.
; , < Tel. 8. B. 4788 
Rezidenci ja ir kitas ofisas 

1234 Blue Hill Avė., Mattapan 
TeL Milton 2982.

Td.'So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

X L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio4* name) - 
• Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 

nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 ® 
vakare. Seredomis nuo 9—12 | 
vai. dieną Su batomis nuo 9 | 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 S 
•iki 12 (pagal sūtartį). - |

V A i ' : S

-•>

■>

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALTNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 :3O iki 5:3<> po piet Ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą diena 

pagal susitarimu
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NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPER
(KASPAItAVlCinai

511 Brouaway, So. Boston 
vaūind^e

u.. » iki 12 ryte Ir ono .' :Sn iki J 
r nuo 8 Iki 8 vai vakare Ofisa» 
•Mūrytas subatos vakarais Ir oe 
tridieniais taip-gi seredomis om 

12-tos dienę uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ra.v

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju FL 
Hamilton l igoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff lWellio li
goninės. Daktaras Miesto DisĮien- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikallškasegzamlnuo- 
tojas dėl Metropolitan l.ife Ins.; 
Lowell YMCA. Gym.: A. O. Fores- 
terš of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

Lietu vis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telepbone So. Boston 4486
Mirur šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne 
h rungtai

Rezidencijos Tel.: U779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. (»779-W.

S. BARUSEVIČiUS
Lietuvis Graborius, Bnlsnomuo 

tojas. Real Estate Ir Public 
„ Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija : 838 Dorchester A v 
Dorchester, Mass.

LAIDOJIMUS

Kurtuos pavede 
mano prižltirėjl 
ui ui. visuomet 
•iina p.-i tenkinti 

sntsiiĮiina ge- 
rokai pinigą.

Mano kalns vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway. So. Bosum. Mass. 
Residence: 313 W. Third St

Telefonas; Soutb Boston tlf?(M-W

v

E. V. WARABOW
(VVrubllHUskM) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RAUSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass 
Tel Norwoo<1 1508 

MONTELLO OFFICB 
KM Amen Stree, 

Telephone Brockton 7879-J.

PATARNAVIMAS DIEN4 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir BaJsamnotojaa
877 tr 448 Oambrfdge Street 

Oambridge Maut
Telephone Pnltmlrv W) «




