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Vokietis su Lenku Susikirto 
k Tautų Sąjungos Posėdy 
• n >*.-•>- * •

IŠtrisgeniann gynė mažumų , tei
sies Silezijoj

■ r. < -j
Pažymėjo, kad vokiečiai Sile- 

Mijoj tųn tašę protestuoti 
s prieš * laukus įr ieškoti pą. 

lengvinimų.

4 tuganOj Šveicarija, gruo
džio 15 d. — Dr. Gustave 
.Stresęmąnn, Vokietijos už
sienių. mįūisteris sudrebino 
TėufĮį šųjun&os taigos po- 
ędį, ‘ kumet jis kumščiu 
renkė į stalą pasmėrkda- 
nas.Lenkijos užsienių rtii- 
įisterio. Zaleskio, kalbą dėl 
zokiečm teisių Aukštoje Si

lezijoje,. kurią dabar valdo 
Lenkija.
‘ . Aukštosios Silezijos vo
kiečiai padavė Tautų Sąjun
gai skundą prieš Lenkiją 

’dėl jų varžymo.
. Lenkijos Zaleskis besitei

sindamas ir beteisindamas 
savo valdžią kaltino vokie
čių organizacijas Aukštoje 
Silezijoje ir sakė, kad tai 
dėl jų. agitacijos susidaręs 

‘pavojūs taikai. 
\ Dr. Stresemaim^ tokių 

J&leiįkio kaitmimų negalėjo’

> trenkė kumščiu į sfa-

d&ąd, kad ’JU .teisėsi igni> 
ruojamos tik dėl sudarymo 

-jĮšuęipen^ . .opinijos, bet 
taĮp iįėsą,^ t‘ 
’ ’ Kada Kalelio, kalba buvo 
verčiama-^aiiglil' kalbėtai 
JM ̂ Štįeuęmannfasr 
tęš’vęį p^ėkd parodydąiįiįs 
nepasitenkiūimą/ pažiūi^ja į 
vertiką ir ką tokio pasakė. 
' ^v'Štresemami pradėjus 
kalbėtų prezidentas; Briand 
buvo; priverstas’ smarkiai 
pasakyti: “S^ence.51

Dr. Stresemann pasakė, nėin dviem savaitėm Vilniuj. 
. kad, jis klausęsi Lenkijos 
Zaleskio kalbos Su nusiste
bėjimu it pastebėjęs joje 
neapykantos ir keršto dva- 
sįą prieš vokiečių mažumas.* 
Jiš pradžioje kalbėjo sųsį4 
judįuįs ir supykęs, bet vė
liau, bent taip atrodė, atsi- 
elido. Jis tvirtino, kad vo- 
kieČių skundos prieš lenkus 

” nėra daromos išypiktumo ar 
keršto, bei tam, kad apginti 

k apŠvietps ir religijos teises, 
ir kad vokiečių vaikai turė
tų teisę, nevaržomi lankyti 
savo mokyklas Aukštoje Si-

1 lęzijoję. :
u Jeigu Tautų Sąjunga 

palaiko tų mintį, kad ievai 
negabi .naudotis; teisėmis 
protestuoti,” sako pakeltu, 
halsų Dr. Stresemanh, “tų-^ 
rtiet bus* sugriuvęs tvirčiau-
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šias Tautų Sąjungos pilio
rius.”

“Mažumos ieško Tautų Są 
jungoje pagalbos ir jeigu 
jos pęrsitikriM kati ji jų 
nenori išklausyti ir apsau
goti, tumei gali būti daug 
žmonių ‘ persvarstys savo 
mintys ir nebematys reikalo 
priklausyti priė Lygos.”

Ši Stresemann’o kalba 
trenkė kaip perkųneliS; Tąu- 
tii Sąjungai įr visi pamate 
rimtą pavojų.

Brancijos užsienio minis- 
teris Briand, tarybos prezi
dentas tuojau pastebėjo pa
vojų, kokio dar nįekad ne
buvo Tautų Sąjungos isto
rijoj. Briand kalbėjo Švel
niai ir bandė kokiu nors bū
du, patenkinti vokiečių 
skundas prieš lenkus.

Tuojau prasidėjo diskusi
jos apie procedūrą sulig ma- 
žumij sutarčių.

Prieš uždarant sesiją I)r. 
Stresmann pranešė, kad jis 
reikalausiąs visapusiškai ap
kalbėti mažuinų problemas 
Lenkijos Silezijoj ir kitur.

Ši vokiečių byla prieš 
Lenkiją yra tokia pat, kaip 
ir mūsų pereitą metą Ge- 
nęvoje. Bet kas padaryta 
su mūsų byla f Nieko. Mo- 

fedvo iiŽdarjrtos> taip ir fe- 
bėra; lietuviai kaip ,bųvo, 
taip ir tebėra pūdomi kalė
jime. Tautų Sąjunga dėl tų 
■skundų Lietuva apkaltino ir 
gą verčia išsižadėti Vilniaus 
ir visų teisių.

Tik kumštis gali privers
ti Tautų. Sąjungą svarstyti, 
mažumų klausimus. Tą pa
darę Vokietijos Stresemann.

GROVAS PŠESDZIECKIS 
NUBAUSTAS ŪŽ

' BPIRITO AFERĄ 
‘ Vilninš (E.) — Paskuti -

------  , . ..-n;.' - -f —-------- - "

DEŠIMTS MILIJONU LITŲ 
PASKIRSTYMAS PATVIR

TINTAS ’ ,

Katinas.8^-' Ministęrių ka
binetas jau patvirtino pa
skirstymų ‘ 10,000^000, litų 
nukentėjusioms ^ūkininkams 
pavasario sėjos reikalams. 
Galutinai paskirstyta .taip: 
Šiaulių apskričiui 3,600,000* 
litų, Biržų — 2,850,00b.lit,, 
Panevėžio — 1,600,000 lit., 
Rokiškio — 900,000 litą, 
Mažeikiai ir Telšių apskr. po 
300^000 it,, Raseinių ir Ke- 
dainių apskr. 150,000 lt. 
ir 150,000 litlj, liko7 nepa
skirstyta.
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Voldemaras priėmė Tautų Są- 
jungos rezoliucjją, kad Fa- 
bftltijo pądetfe butų jos eks
pertų ištirta.

•- Bondona#^ 
nešimai padui 
Jio^jcarabau^ 
kata gėrėja, 
pavojus dar Mi

įp- DBOEMBEĘ 18 D., 1928 M., Nr. 9«

Bis ; ■: 
teSKvęj 

į x Maskvos,: 
teplešė val- 
y^ąUg; pa- 
įiMpįaūta/ 
ygą; šinonu 
^hiįstuš/'’ 
iLmjo” -ir 
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Vokietijos Kariuomęrt^

100 UŽMUŠTA, 238 SUŽEIS
TA RIAUŠĖSE

Bogota, Coiumbia.—Mag
dalena bananų plotuose 
streikas dar tebeina. Kovo
se su ginkluotą kariuomene 
100 streikininkų užmušta ir 
238 sužeista ir nuostolių ap
skaitoma $1,250,000.
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. Pranešimu 1 ’M .’- 
nežinomi vagy™ 
stvbčs- -muziejui 
veikslų: iš re™ 
Tarp pavogtų | 
Rųmbranūto *j| 
Titlano FEOo# 
Corregio “Švem
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RUSIJAI STINGA DUONOS

Reikalaujama ekonomyti 
duonų

•“ii •_ ’ • ‘

* '-pUga^au-patf "SS-SR spau-i 

da sutinka su užsienių lai
kraščių korespondentų pra
nešimais, kad Rusija dėl 
stokos maisto produktų ne
rami. Profsąjungij organas 
“Trud” rašo, kad net- dar
bininkų gyvenamuose rajo
nuose pastebimas žymus 
maisto produktų nepritek
lius ir nereguliariškas jų 
pristatymas.

. Eilės ties krautuvėmis, au
ga, duona išduodama pagal 
korteles ir tt. Visi, kas ga
li skubinasi daryti; atsargas. 
Iš to kyla panika.

“Trud” kaitina valdžią 
ir reikalaują griebtis prie
monių, kad būtų ekonomiš
kiau valgoma duona. Be ko 
kita, reikalaujama sumažin
ti vienam asmeniui parduo
damos duonos kiekį.

A’

Nedaug laiko 
tortine deko 

keista-sįbro
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Lietuviu lenkų kmfliktas^B 
tapęs pinšfdintas iš pavojinJM 
gos politinės srities ir nukeli® 
tas į teknikinį laukų jfl

Dabar Tautų Sąjungos® 
susisiekimo ir tranzito’ ko-® 
misija bandys at&teigti nor- 3 
malu geležinkeliais susisie*® 
kimų tarp Lietuvos ir Len-® 
kijos. ’

>

Komisija taipgi stengsis* 9 
atstatyti normales sąlygas ® 
Nemuno upe, kuri teka per ® 
Lietuvą į Klaipėdą, 3

Sako, kad šios dienos dar- 3 
bas reiškia, kad krizis dėl 1 
suvereniteto Vilniaus tapęs ji 
bent laikinai išvengtas, , ir e- ® 
są vilties, kad Lietuvą ir 3 
Lenkija būsią sutaikintos ® 
abiem jom naudingu ekono- 
minių pagrindu. ‘ |

Tautų Sąjungos taryba i 
mano, kad tinkamas išspren- 1 
dimas ekonominių problemų 1 
sudarys taiką.

; Taigi Vilniaus. Maušmia^ij

KARAS ĮĮIKTf AMERI- -į

. * r. ', ’

105 Jpą^ųĮi&įeČįų įtavc j 

kovoje -t~ I

£4 Bolivia, gruodžio
15.'L:i*rane^ą, kad tarp 
liyijbs ir ^Parąguą/os ka~ 
riūomeųės įvyko susirėmi
mas. Žuvo 100 Parąąuay ka
reivių. Bolvijiečiai užėmę, 
Port Bbįueron ir jų mažai ' 
žuvo. '■ ’ ■ j
< Pramątoma, kad greit bus: 
paskelbtas oficialiai karas.

LIETUVA PASIRAŠĖ VIE
TOS SUSISIEKIMO SU- 

TART1SU VOKIE- 
KIETIJA

Spaudos pranešimu, lap
kričio 21 dieną pasirašyta 
vietos sttfclsiekimo sutartis 
su Vokietija.

Pasienio, Zona nustatyta 
10 kilometrų platumo iš a-

KUMŠTYNIŲ -LENKIJOS
■ SEIME

. • • v

Per labai triukšmingą len
kų Seimo posėdį atstovas 
Polaęięvicz skaudžiai sumu
šė ukrainiečių vadą Chruc- 
kį. Polakiewicz ’sudaVė ke
lis, karius Chruckiui per 
veidą. Manoma, kad- tas in- 
cidentas turės politinių pa
sėkų.'

JAU ĖARDAVA 9IŠK0 
Y MILIJONĄLITŲ

; Kaūnaš. Lapkr. 28 d. 
miškų departamente įvykę 
Varžytinės; parduota miško 
iš Zarasį miškų urėdijos už 
395,210 litų/ Dzūkų—53J75 
lit., Kretingos —■ 283,500 li
tų ir Trakų — 217’591 W 
Iš viso už 1,009,476 litus.

Prie taksos kainos gauta 
priedo 39,7%. Gruodžio 4 
d; paskirta, parduoti iŠ 6 
miškų urėdijų už 1,103,050

' - P$ĮE|Ė?rtrtE<nNIS BLO-

- > |$|edarqiUs> .
jjaip bitiĄ pranešta, Vai'- 

Šuvon atvažiuoja Vengrijos 
Užsienių rę&ahj ministeris 
Volto. Oficialus vizito tiks-

tarti

Ekspertų komisija išdaos ra- 
portą kovo mėnesy

. Lugano^ Šveicarija,-—As- 
sociated Press praneša, kad 
gruodžio 14 d. Rręmims 
Voldemaras pasakęs pirmą 
tokią nuosaikę prakalbą nuo 
to _ laiko kada prasidėjęs 
ginčas dęl Vilniaus. Jis pa
reiškęs, kad priimąsTautų 
Sąjungos tarybos rezoliuci
ją, idant Pabaltijo padėtis 
būtų sąjungos ekspertų ko- 
mišijbs ištirta.

Premjeras Voldemaras 
atidavė kreditą Prancijos 
užsienių ministeriui Brian- 
dūi, kaipo tarybos pirnunin- 
kui, už sutaikymą abiejų pu
sių

,M. Briąnd, kurį palaike 
gri^fas Quinonęs de Leon iš ± . .,s,. ;v . . -

, Lsliąiųios^ oficialįg^larybfe

•jpš derybų eigėBy diihę ūki 
vėlumos, kad perkalbėjus 
Voldemarą ; priimti Lygos 
intervenciją, kurį neturėtų 
būti šuprąšta, kad būtų kaip 
įr pabaudimas Lietuvai.

■ . . k, 1 . ... ,b - IIIT lllllil u' ‘ II '
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apie dabartinę Vokietijos 
kariuomenę;^ reictisverą.

Esą: reichsveįeo kareiviai 
puikiausiai išmokyti ir pa
ruošti pakeisti reikale savo 
vadus. Kiekvienas pėstinin
kas. gali vesti puolimą; kiek
vienas’ artileristas i valdy
ti batarėją, Galima sakyti, 
kad reičhsveras sudarytas, 
išimtinai iš karininkų.

Ėėiėhsvęras . yra daug 
skaitlingesnis, negu jis gali 
būti pagal Versalės sutartį: 
karininkų Trečdaliu, dau
giau. Beichsveras tankų 
dar neturi, bet naudojasi 
užmaskuotais automobiliais 
ir nedaug esą laiko reikia,1 
kad kartoninė dekoracija 
būtų pakeista storu plienu.

Ėeichsveras ofieiališkai 
neturi ir 'aeroplanų, ’bet 
laike paskutinių manevrų 
“sportininkai” lakūnai mė
tė rakietas, davė signalus ir 
tt: Žinoma, po sportinin
ko kauke slepiasi tikra vo
kiečio karininko lakūno" fi
zionomija. . ■ .

Tekniškas ' kariuomenės 
apginklavimas ' puikiausia. 

įKanuolės pagerintos; pa- 
Iffreitintasž šnndvmas.

Laikraštis tvirtina, kad
• ' ‘ s ,

i

jis *bu’s šprend^aina»r MįS 
įturbūt turės išspręsti pati | 
tauta—Lietuva. . ?

Kaip tai skiriasi vokiečių 
bylą., nuo lietuvių bylos Tau
tų Sąjungoje dėl mažumų♦* . ’ ’ . ’

ėjo sensacinga; spirito kon
trabandos byla, kurioj vy
riausius kaltinamasis buvo 
grpvas Przėzdzieckis, žino
mas lenkų visuomenės * vei
kėjas. Przezdzieckis už pa
darytus valstybei nuostolius 
nuteistas 150,000 zlotų pa
baudos arba 150 dienų areš-^ mzsi«uxil »pauuv& ®.wrvs- 
to. ‘ Be to, ųz kiekvieną ne-/pondentai praneša iš Mas- 
įegalų. spirito transportą, kvos, kad žymiai pradėjęs 

įkristi červoncas.' Be to, kal
bama apie neišvengiamą po
pierinių pinigų infiliaciją.
k

I Kauliu atvyko, lenkų dę• **. V •'*... ‘ • *
legacijbš Karaliaučiaus de . _ . v
rybtfsė sekretorius p. šaudymas,

kovskis.. . v..
Jis. atvėžė paskutinių de- reichsveras yra pasiruošęs 

rybų prpfbfeio . projektą? karo vetanąms ir. yra 
įjūris, turėjo ’būt paruoštas lankstus įrankis Vokietijos 
lenkų delėgaci joSA 7 : politikų rankose.

kurni buvb penki, grpvas 
PrzezdžieGkis gavo po du 
menesius arešto, t. y. iš vi
so^ 10 mėnesių.

NUMARINO TROCKIO 
SEKRETORIŲ

> Berietu kalėjime; iš bado 
mirė Trockio z sekretorius 
Butovas. Jis, protestuoda
mas prieš kanlnniinus, pa
skelbė bado streiką, Įr mite.
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KRISTA SSSR ČERVONCAS
Užsienių, spaudos korės-
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JUNGTINIU VALSTIJĄ 
MILITARiS JĖGOS

WasKingt(mf D; U. — Ak
tualių didumas M. Jungti
nių Valstybių arini jos 1928 
m. birželio 30 dieną siekę 
134,505 žmonių (neįskaitant 
West Point militares mo
kyklos sąstato).

Viršininkų ir karininkų 
yra 13,320.z ■ ■ • ■

Reguliarės armijos vytų 
114,757. • ■ ■ / .. •’

PŪipįnieČių skauht 6į400; 
Atsarginių, pasilikusių ak

tyvioj tarnystėj 28.

„IŠ 134,505 karininkų it 
kareivĮų 96,36^ tatnaųją J. 
Valstybių teritorijoj, 14,083 
Havzaii, 8,605 Kanalo Zo- 

lasy^ ĮMsįtąŠyti trečiųjų su^ noj, 310 Alaskoj/ 1285
* J, iiboMiūlns *— prioŠso- Porto Rikoj, .11,3^ Pilipi- 
viėtįmo bloko sudarymas, nuošė. 967 Kinijoj, 7 Euro- 

PUsųdski^ viešėdamaš Bu- poj, 1,530 yra perkėlimo 
kaiešiįj Ved^ tno^eikaįu de* stadijoj iš vienos šalies į ki- 
tybti^—rdAMt ’jos tęsiamos, tą.

Garbovo kaime užmušti visiy 1 
komūništaĘ " J

Sukilėlius malšino GPU j
Suimta 60 Žmogių 1"M

-■ Į . * t A
Iš Vainiaus pranešama, | 

^ad Biėlorusijoj išvesti: iš | 
kantrybes valstiečiai pieša . i 
Lenino, atvaizdus ir griauna | 
įstaigų namus. !

- ‘Garbovo kaįinė valstiečiai i 
užmušė visus savo kaimo ko- 4 
munistus. Kituose kaimuo
se mušami sovietų, valdinin
kai.

Sovietų valdžia, kad suki
lėlius. niųnalšintų, pasiuntė 
GPU būrius, kurie suėmė a- 
pię 60 sukilėlių ir jų vadų 
Purehalskį. Yra sužeistų ir 
užmuštų valstiečių.. .
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. Kas tiki, nugalėjiinit įv J 

dienų ir naktį, tas paguliau. J 
paliks nųgalėt^u. v^
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LtKTUVĄg'' 

& ąu spisdįu 

mėn. 19 d. dėl blogo įr ūka-

V»L JIOKJIJMtJA

.Lapkričio 8 d. vak. de-

o
H

i

Antradienis, gruod. 18, 192K

V

K KAUNAS.- — Kun. K. 
Ktodenis lapkričio 9 gynė dL 
B^prtaciją daktaro laipsniui 
Kiautu ^Vy Jėząus Dievybės 
EjpaTeiškimas Senudriono po- 
Kjįsdyje.V Disertacija apima 
wįį&) dideliu mašinėle rašytu 
■gūuslapiip Lapkričio 10 dok- 
Įįįlorantas gynė tezes ir jam 
Rnutaria /suteikti "daktaratas. 
K' Teko taip pat patirti, 
E/kad naujasis teologijos dūk-' 
E taras kun. K. Audenis vyks 
E Roriion Biblijos institute 
Kr studijų pagilinti..

,• . r - —, . _• --?»■- .. --/

jungos skyriaus susirinki
mas. Susirinkime buvo du 
pranešimai; p. P. Mikšio a*

uoto oro nusileido vokiežūrS“^06 ' fl3
' . .v,. x a : Ate Pxanusluv08: kaunu, Traku®^l?Hapsk* lenkai piaįejo apka-

NELAIMĖ LIETUVOS 
GELEŽINKELIUOSE

. Lapkričio mėn. 13 d. ke
leivinis traūldhys 1 nruink- 
ties ' metų. vnžįųodųpas iš 
"Virbalio link /Vilkaviškio 
stoties 4-me khn. užvažiavo 
ant porinio vežįmo pik Sa
kalo vi jono iš Tmwp$ėš«Ic.r 
Kybarių vate įvykus ka
tastrofai dų arkliai, pateku
sieji po ratais, visiškai su
važinėti. Žmonių aukų nė
ra. Traukinys buvo kiek 
sustojęs katastrofos vįetoj. * 

Tą pačių .dienų iš ti’aūki- 
nio nr. 117 Libiškių stoty 
iškrito keleive* Clioja Gra- 
maifė 28 mt. iŠ Skaudvilės 
miestelio, Grainaitės smar
kiai sužeistos abi kojos. Su
teikus medicinos pagelbą, 
nukentėjusi tuo pačiu trau- 
kiniu nuvežta į Šiaulių ruo
žo ambulatorijų.

Lapkričio 15 3 vaL 58 m.: 
siaurojo geležinkelio trauki
nėliui einant iš Čiurlionio 
stoteles į Karmelitus, vyr. 
konduktorius Engelis, per
eidamas iš vieiio vagono į 
kįtų, užkliuvo už pTaeinau-, 
čio automobilio, kuris jį iš
traukė iš vagono, nutraukė 
žemeli ir sunkiai sužeidė 
galvą, rankas ir tt. Sutei
kus greitą , pagalbų geležin-. 
kelių ambulatorijoje, Enge
lis nugabentas į ligoninę.

UŽ TARNAVIMĄ. LENKU 
KARIUOMENĖJ 6 METAI 

KALĖJIMO

Kariuomenės teisinas nu*-* . 
baudė 6 met. sunk., darb. ka
lėjimo B. Grigonį, už tai, 
kąd jis pabėgo iŠ Lietuvos 
ir tarnųvo Lenkijos karino- 

‘ .menėj- Grį^ įLįgtuyon, no- 
1 tėjo gauti vidaus pasą, bet’ 

buvo sulaikytas.

Vyr.Tribunole
RaSys iMeisįnias, keturi normali, 

nuteisti f

"C*.

n
<•

Politinės Policijos' Valdininkų Byla

vis dėlto sugeba' ,
pasislėpti nito ęplįeijos ir 
nuvykti į ICarųliaiičiiį '.gyū , 
dytis. .Tik beda, kaį teų gy* 
dytojai per praMi, M’ fodėl 
smunka į Maskvą... Na, ži
noma, ten “pasveiksta’* yL • 
riškat Jei kas šioj byloj 
nukentėjo, tai tie patys kat 
tinainieji valdininkai, Juos 
ir prašo, kaip ir pirmasis 
gynė jas,^ išteisiųti.

Teismo pirmininkas <w* '
da paskutinį žodį kaltina- 
miesiams. .

pie dabartinį poBmi padČ-J“^M?& Lėktų- :res perkeldami mūsų įpuseii.
įima ir ūkininku saiungos rFatl8^^0 VirgainiiįAva- Tačiau mūsų pblicija gaires 
3veikm ir p. Br. K > 8kri’^gi’w-

4 •. friai ir 1 keleivis. Ryto me-gebo apie uiugų ekopmm-Lį dk pragiedrėjus Vi
nius smtykms su latviais, forui lėktuvas pakilo ir nu- 
Savo ilgame ir išsemmnma-Įg]il.įcį0 Ęygos link. Lėktuvu Kariuomenes teismas nu- 
me pranešime p; P. Miks^ LpžįiĮygjo daugelis žmonių/ baudė & Uiet. stmk, darb. ka- 
pažymejė tuos visus OėntreĮ^^ kurių buvo organiziio* Įėjimu ; Januškevičių kir
Valdybos darbus, kuriė bu-Įtai VidiĮklės pradžios mo- 
vo atlikti, kad įgyvendinti Įkykla. ■ 
visų politinių grupių susita- Į \ ■
1W Bet po šiai diepaį to K jarę ąyea.

UŽPUOLĖ KINO ‘!SA-- .Sutemo nėra, ir Matyt,] - ^į^dos Teisme
’ TURKĄ” Ji tegalės įgyvendinti tiki, ■

organizuotieji ūkininkai, buv0 P^eta »^ensa- 

kurie jau kitose valstybėse 
tuos darbus diiU arba yrak^0 ?“1^ “Sietynas” 
ath'kę. Dabar vis^ dėmesiį™1;1^ lr .tarnautojus, 
reikia kreipti į stipriu sky-fe^'Mtoami es^ię pa

nų sudarymą, nes tam labai 
patogus laikas: visi lengvo j litu. Del sto-
būdo ir pasipelnymo mėge-k°f “ ekspertų
ja,i iš musų ‘skyrių jaii gidėta.

i o kitur persikraustyti, otasį,.
Ūkininkų Sąjungą'sUtvirti- GAVO VIENĖRIŲS METUS 
no ir atnaujino. Nauji dąr-J GRASOS KALĖJIMO 
bininkai stoję skyrių prie-j jfflrijmnpoZč. — Apygar- 
šakyje dabar tik privalo su-Idos Teismas išnagrinėjęs 
rinkti savose apylinkėse vi-Į mokinio J. Čėsnos, nukovu- 
sus geros valios ūkininkus ir I šio čigonų bylą, pripažino 
ruoštis ateities darbui. I Ji Čėsną kaltu ir davė jam

Dabartiniu laiku ūkiniu- vienerius metus grasos kalė- I -.J 4, V
kų Sąjunga stovėdama nuo- Įjįmo. 
šaliai ir nedalyvaudama vai-Į —- ----------
džioje, o tik dabodama ir BEDARBIAI ŠIAULIUOSE 
keldama aikštėn ūkininkų] Paskutinėmis žiniomis, pa
reikalavimus, daug tiksliau]gibaigus žemės ūkio dar-‘ 
įvertina krašto padėjimą. bams> Šiauliuose 
Vienas ryškiausių dalykų, fatataniStf bedarbių. Dalis 
tai musų keliamas klausi-Kg tikisi gąuti viešuosius 

!jn^s, kąd ekonominė krašto 0 kUa , dalis., ><Įa
padėtis sunki ir kad nedera Uįjjį į xatūją darbo ieško- 
liūs yra žymiai didesnis ne- taj, ’
gu apie tai valdžios laikra- Į . 
ščiuose skelbiama, jau pasi
tvirtino. Nukeiitė juslėms Į
niio nederliaus vyriausybė I 
buvo skvrusi tik 684,000 li-Į 
tų. Dabar vyriausybe ran-Į 
da, kad be 10—12 milijonui 
čia nieko gero nepadarysi. I 
Tautiškos ir krikšičoniškos | 

visuomenės sutarimas dabar 
priklauso tik nuo valdan
čios tautininkų partijos, iies 
kas liečia Ūkininkų S-gų: 
tai’ji jau padarė visa, kas 
galima.

E TURNĄ”

E: -2!Dz^Kov/’ praneša, kad. 
E Šančiuosą buvo padarytas 
K kino “Saturno” užpuoli- 

Inas. Ten buvo demonstruo- 
Įb, jarna filmą “Dana juodai 
E apsįvilkus ir baltos rožės,” 
E kur dalyvauja žinoma lenktą 
į- artistė Jadvyga Smosarska. 
į 9 vai. vak. nežinomi as- 
| niens, šaunamais ginklais ir 
Sį . lazdomis apsiginklavę, įsi- 
f brovė kino teatran ir, iš- 
| / gąsdinę tarnautojus, jie per- 
į plovė telefono vielas. Po to, 
J' grasindami mechanikui rc- 
I'. veiveriu suardė aparato bū

delę. Du aparatai visiškai 
. sunaikinti.

Čia pat buvo sunaikinta 
. elektros įtaisų lenta, po ko

• visame , teatre užgeso elek
tra, Publikoj kilo panika, 
ji. mėtėsi bėgti laukan. Prie 
daru pasidarė susigrūdimas 
ir- maigymasis. Pasigirdo 
vaikų ir moterų, vaitūįiinaij 
Bet piktadariai

. blikai kelių ir iŠ salės nieko
• neleido.

Sunaikinę kino, piktada- 
riai ramiai pasitraukė. Į 
pranešimų apie užpuolimų, 

I tuojau atvyko sustiprintas 
k būrys policijos, bet piktada- 
į lią jau nebuvo. Tai mat ką 

daro “patriotai. ”

V /
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KATINO ŪKININKŲ SA GOS 
SKYRIAUS SUSIRIN

KIMAS
Lapkričio mėn. 15 d. Ūki- 

iiiiiIyTi. Ramovėj įvyko skait
lingas Kauno Ūkininkų Są- 
B*" 7 '■ 11 I ' 11 ■ ■' -.
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lusį iš ^rišlių m, už pabė
gimų iŠ kariuomenės 1921 m. 
ir slapstymąsi iki šių metų 
liepos 5 & f

' , • v-.tepi.-Ui.—"
JAVŲ KAINOS LIETUVOJE

Lietttvos rinkoje javų kaf- 
’ uos jokių- atmainų nepada
rė. Paruosti rinkai ūkinin
kai suspėjo ’ daugumoj e šių 
javų: kviečių;-miežių ir avi
žų. Kiek piažesnįs kiekis 
matėsi rinkoje, rugių.

Javams, kainos. mokama 
tokios:. '

KviečiaV-26-29
Rugiai — 23-24 
Miežiai ^,2^-23
Avižos — 21-22

ATIDAROMOS VALGYKLOS 
BIĖDNUOMENEI

Lapkričio iriėn. 20 d. Kau
no m. savivaldybė atidaro 
biednuomepei,valgyklas, ku
riose neturtingiems asme
nims bus teikiami nemoka- 
Inai pietus..

Šelpiami maistu bus: Sla
badoj 220 ašnlenų; Žaliakal
ny—300 ašinenii, ‘Senamies
ty — 430,fakeluose —.230 
^^ujanįeš^^ ^arme- 
įituosę'2J 70 Aleksote 1$ 
asmeiių? 11 ‘ ‘

■ “V- •- :f • . ■ ■

Kauna^^ Lupk. 10 d. Vy
riausius. Tribiuiolas nagrinė
jo politinės policijos valdi
ninkų bylų.

?Jie buvo kaltinaini, esą 
prictt 3 metus, likviduojaut 
Vilkaviškio - Matiampoles 
1'ujone bolševiką veikimą, 
elgęsi ne visai korektiškai. 
Šiemet pavasarį byla buvo 
nagrinėjama Mariampolės 
Apygardos Teisme, kuris vi-j Vėžys: "Prašau patvir- 
sus: kaltinamuosius, kaip ŽLWi Mariamp’olės Apygar- 
rioma, išteisino. .Tačiau to-: dos Teismo sprendimų, 
kiu Apygardos Teismo I Račys: —.Aš esu nekaltas 
sprendimu prokuroras ne- R* prašau mane išteisinti, 
pasitenkino ir padavė Vyr. Žilinskas•-—Prašyčiau iš 
Tribunolui.apeliacijos skun- teisinti, 
dų.
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Iš Lietuvos
4- • ” * * --f Į « • « ' • . . -I

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- • 
. . Įdo, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną. 1 

: : grumiuosi’ su tikėjimo, tautiškumo,, sveikos po- ; 
| litilvos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- • 

si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik manė kvie
čia ir pasakau daug- saldžios ir karčios tiesos.

: v Nors nuo Tamstos mane skiria platusis AL 
laidas, jei tik panorėsi ir Tamstą, lankysiu* Be 

u to? jei Tamsta nori savo giminėms gyvenau- • 
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau,

* ’ • . •• <

Lietuvos įgyvento jus aš lankau tik už 5 Įi- , 
tus visą mėnesį, už 15 litu 3 jnėn., už 35 lit.—<_

v pusę metu, už 50 litiĮ--visits metus. Užsienio . 
|L lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- į 
įg f iįją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Bttoiiė- j 
E riąičio gat. Nr. 2L Kalinąs, Lietuva^ - 
Į Aš esu yiei^iiiteHs<X4^tiptos k^talįkij dienraš- 
į /tis. <iRYTAS/r. Maiią redaguoja proL &' teo- 
I : nas B i k t r d š;. 
jį - v
j • Aš tik teisybę rašau.
■ 'i
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PROTOKOLAS
Amerikoslietuviu Romos Kataliku federacijos. 

XVIII Kongreso įvykusio Rugpiūoio 28 ir 
29 dienomis, 1923 in., Hartford, Conh.

i ■ . • * ,

Po pertraukos skaitoma 
Teisme pirmininkavo, p. sprendimas, kuriuo kaltina 

Staškevičius, valstybėshniešiems Br. Vėžiui, P. As- 
gynėjas p. V. Zaikauskas! traūskui, L Žilinskui ir VI. 

Kaitinamuosius gynė Sta- įLaban miškui Marlampolės 
Apygardos Teismo sprendL 
mas panaikinamas, ir jie 
nuteisi amt kiekvienas po 3

V

. Kaltinamuosius gynė Sta
šinskas ir Nargęliavičius. 
Ekspertai buvo pakviesti 
gydytojai Viršila ir Blažys,L—----------r— -
o liudininkai, buv. politinės mėnesius paprasto kalėjimo, 
policijos viršininkai p. Pas- tariau pritaikius amnestijos 
keyieius, p. J. Šaltenis. įstatymą, lieka po 2 mėn, ir 

Išklausius liudininkų ir H savaitę; Ant. Račiui ir X 
ekspertų, valstybės gynėjas | MareinkeviČiui, kaip nekal- 
pastebi, esą byla iš Apygar-piems, Mariampolęs Apygar
dos Teismo išėjo be pakan- M0S Teisme sprendimas pa
kaluos šviesos. .O teisybes Į liekamas, ir jie išteisinami, 
ir šviesos niekuomet nerei- Į - 
kia bijoti. Politinės polici- GAEU IR IŠPŪTIMO
jos. organai, turi veikti gra- PILVO AR VTOURię Ą 
ziai, Svariai, teisingai, neiti! Skausmas Ir nesmagumas, Irokį pą* . 

komintorno čekos metodais, (1,aro «»h‘ai ar jautimas pilvo ar vidų- . 
m ■ v m -i i .1 riu, ,-1>UM. .greitai, .pašalintas painiąntjy
Todėl prašo Tribunolų savo! irastebeuhda- prepW

nncmlrv+i l-nd ltuS trivjau nugali konstlpačljfj, par v
i sprenounu pasaųyu, Ąąaįgeitatt virškinimui, luuUdim apetitu 

būta nusikaltimo, tiesa, - ne- |i’a&iJJna inkstų ir pūsles ®uerzinrmĮr ... .. , I galvos skaudėjimų, kvaitulius, inuBkii*
didėlio, vis dėlto baustino. įllhlus skausmus ir panagias ligas pa- 

- • . .įeinančias nito atselųo organu silpną*
Po pertraukos’ adv. Sta~p°- • ' . . .

mitrini ri+Tomin h-al I Taip diiū" Pastebėtinų pasekmių / ,
SinSKaS miniai ariemia Kai- t’,uo(]a Nųga-Tmie vartojimas, kad var- • v. , 
tinimus ir pažymi, kad pas||?jant.n<!§?0\^alp 3M.r be
.... * J ’ .t ĮFrancls maekman, Clemons,. O.* . ,
^kaltinamuosius • komunistusĮlmrl mg Nuga-Ttme, šabo: ‘‘‘Mane 
buvo rastą daug komumsti- Įtus. Paėmusi Nuga-Tone tris, dienas 
nSe litfimtfi'Po^ F n m ovsit*- Ipasijaučiau .tarsi {gijusi nauju pit*nes uiti anuos, i as svai iv? u. tai bnvo pflgeiba, .kokių , 
biausiaja kaltininkę Šmei-1«* turėjau i 5 metus. Kuga-Tonc yra 

iDievo davinys žmonėms, kurte- turi 
— I vidurių pajrlimj.” Miliūnai žmonių r 

«mm+n vvmiii ne Įstębėtimį■ pasekmių iš. l*ugn* , '.— smillTO žymių ne.-|Tone ir iis yp!1^ geras tiems; kurie ;

f • •

• ‘ *

1

ino bei griežto nusistatymo šį svarbi) darbą privesi 
iki galutino jo užbaigimo, reiškia pii*tarinio šiam 
darbui ir karštai ragina visuomenę ir jos vadus 
kuo uoliausia prisidėt prie šio svarbaus Amerikos 
pį^tuvirj'Visuomenes Darbo.

Nutarta kad Fed. Centras praneštu per spau
dą ir laiškais į draugijas bei skyrius kada narni- 
navimas į Centro Valdybą įvyks:, patariama rinkt 
tokius asmenis į Centro Valdybą, kurie atatiktij 
lietuvi!) dvasiai Amerikoje.

Vilniaus Lietuviu Šelpimo Reikalu
Federacijos Kongresas pareiških. pritarimą. Vil

niaus srities atstovo. atsilankymui Amerikos lietu
vi!) kolonijas. Tokiam atstovui atvykus rinkti ati
kas Vilniaus lietuvii) na šlaitams, Federacija teiks 
reikalingą paramą.

Centro. Valdybai pavesta surasti auką įrengimui 
Ateitininką namo Lietuvoje. r,

Kun. dr. K. Matulaitis perduoda Federacijai pa- 
'dėką nuo kun. prof. P. Bučio už suteiktą jam pa-

Kongresą, Sydney, Australija.
Centro Valdybos Rinkimas

... Nutarta balsuoti tik už Kongrese esamus kan
didatus, kurie sutinka palaikyt kandidatūrą. Iš
imtis padaroma kun. J. Jakaičiui, kurs išvyko prieš 
kongreso uždarymą ir kun. dr. J. Na-riekui, kurio 
■Kongrese nebuvo. Balsuojama slaptu balsavimu, 
kurio pasekmėmis C., Valdybon išrinkti sekantys 
,asmenys: Kun. I. Albavieius, Ktin. J. Ambotas, Leo- 
aardaa šimutis, Kazys Krušinskąs, Kun. Jonas J, 
Jakaitis, Juze Leonaitė, Kiin./J. Šyagždys, Kun. 
ir. J. Navickas, Juozas P., Mačiulis*.

. Sekančiam seimui vietą surasti palikta Centro 
Valdybai.

;*/ Kongreso vedėjas p. J. P. Mačiulis dėkoja Kon
greso . dalyviams u% rami) užsilaikymą ir rimtą 
^varstymą Federacijos reikalą. Sykiu vardan Kon
greso -išreiškė.širdingą padėką kun. J.Amhotui 
ir Hartfordo lietuviam už nuoširdi) priėmimą. Kon
greso dalyviai ».gi‘ažiąi padėkojo Kongreso ptezidiu- 
muį. už tvariu) pasidarbavimą. T. J. Mačiulis, 
Kongreso pipniitiųkaą /uždarė Federacijos XVIII 
Kongresą 4.30 vai. po pietų pakviesdamas kun. J, 

( Ambotą ątkaĮbūti mžildą, prieš 'kuriob šukaįbejinuĮ 
gerb. kum J. Ambotas pasakė Ubai gražią prakab

FUm. J. P. Mačiulis,: 
Mt. Juie LeonaitS,

‘ (J3iw daugUn\ ... ’ '

(Tęsinys)

Pasaulinė Paroda Chicagoje
I ■ * ■ ■ ' < * -V k • . ■

Nutarta ragini/kbririjas ruoštis imti dalyvii- 
iną Chieagos pasaulmeje parodoje. Federacija de
leguos savo atstovą j parodos komitetą:

Kun. M. Krupavičiaus Neįvykusi Kelione
4 Nutarta kun. M, Krupavičiau^ neįvykusios ke
li lionėš lėšas paskirti Leono XIII-to draugijos Fondo 

pį|reikalams. Tuo. reikalu skaitomas gerb. kun.- M. 
s^į.Į Krupavičiaus pasiūlymo laiškas, kuris tampa pri- 

“ ’ I. ^įimtas.

ūS į • ‘Amerikos Lietuviu Rymo Kataliką Federaeijb8'.ramą kuomet jis vyko į Tarptautinį Bueharistinį 
p Pirmininkui Kun.. Ig. Aibavičiui.
Ee| Federacija savu laiku buvo man pasiūliusi at*. 
|e|. važiuoti į Ameriką ir tuo tikslu buvę atsiuntąsį 
3g| tris šimtus dolerią kelionei. Politine. Lietuvę^ 
|Į|| ‘ padėtis neleido man patenkinti Amerikos vien 

minčą ir pasinaudoti atsiųstais kelionei pinigas.
§S| nors labai tai norėjau padaryti. Ir dabar dėl 
jįjį, tą ar kitą priežasčių, greit numatytai misijai. 
jį||. Ameriką išvykti negalėsiu. Reikalinga tad iš 
sgl spręsti atsiųstų pinigu klausimas. Aš iš save 
ag] pusės siūlai! tokį klausimo išsprendimą; atsiųs 
afi| tuosius.pinigus pavesti.Lęono XIII Fondo rei 
įjjĮ kalants, kurią j|s-turi daug,. nes štatas': 
gQĮ. didėlius narnąs ąr rengiasi spaustuvę. Jeigu kjr 
Hffiį da nors aplinkybės leistų Amerikos aplankynu 
įĮgįį sumanymą įvykinti ir Federacija negalėtų tą pi- 
ggl. migų paaukoti D. XtHv Fondui; aš atyaŽiuoeiat\

* išautais iš jo minėtMs pinigais. 
Tikiuosi* .Tamsta, tą propoziciją palaikysi i 

klausimas ta liplnse bus išspręstas? 1 ’
į ’ Laukdamas prielankus atsakymo, pasiliekuL' 
I Sų aukšta pagarba
h’ s Krik M.

K j Leono Kili Fondo Pirmininkas 
Kaimas, nu ‘ te■ \ . ■ -j . ■ .'-.t.'.-

‘^Amerikos Lietuviai’•Knygos Reikalu
A. L. R. K. Federacijos: XVHI Seimus išklausęs- 

knygos i(Amerikos Liėluviai” Leidėją Komiteto 
pirmininko, kun. S? Dųatigelio, pranešimą dėl mL 
nėto# knygas leidimo ir “JStatistfttfą žinią’‘ rinku.
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gauskaitę, didelį ligonį, -
sako.
rasta. Tai patvirtinusi eks-|turl a^ai silpnus: n sumenkėjusius

, - • • lorganus. Jus. galite gauti NngarTofle .
pertyza. Daugiausia ViskasIkur tik; vaistai yra pardaVinėjamL 

iš piršto išlaužta, Negali
ma, — sako, — naudotis su
provokuota medžiaga, ku~. . , .
riai trūksta objektyvių fak-ĮL. D. S. CENTRU VALDYBA

Kun. K Ui’bonaviČins, Dv. Vadas, 
50 W. Sixth St,

S'outli Boston, Mass<

19 Daridson St, 
Linvėll, Mass.

Zdankus, ViceFirmininkas, 
1297 AV. lStk Ave„ . 

Gary, Ind.
F, Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broadway, \
/Šouth Boston, Mass.; 

VaisiausMs, IldniiMkas, 
371 Fortiand Si,. ’ 

Cambridgc, Mass. .;
Kontrolės Komisija

organus. Jus. gulite gauti NugarToflė

į Jeigu j tisų vertelga neturėtų jų stake, * 
ĮpapraSykit jį užsakyti dėl jus iš urmo 
yaistynes, • * ' ‘ '

V

hj.
Autasis gynėjas adv. Nar-

*-v» ■ ' ji* v- i i I 0Q41U1» CUSLUJlj

gelsviems pastebi: si? byli vi. Pabustas, FirminiDiai, . 
Mariampoles Apygardos1 ~ ■'
Teismas nągrinejp visą die- 
iia ir nuodugniai peržiūrė
jo visus dalykus, visa turi
mą medžiagą. Ir teisinas 
visus kaltmamtiosius išteisi- 
no. Ilgiau sustoja ties ape
liacijos skundu in nagrine- 
diimas įjį papunkSiu, ata-l KonttoKs 
mia višūs valst. gj>ėjq mo- Įj.; Smilgis/ J/ Glarielm ir & • 
fyvus.

Šmeigauskaite buvusi gud
ri simuliafore, mokėjusi pui
kiai orientiįptis savo-/ velij
ime. Nors, kaip sakoma bu
vo ir isterike, psiridslcai riė-

p.

A.

A.

. J

f-*

jĄinorius,
Literatinė Komisija

Kuii. . V. IC TaskilnaS, 
Kiin. įKi Urijonavičhs, ; 
K J. Kfusinskai, 
Kw J, Bvagždyš,. ; <

■... .,

Atstovi® i A, L; Ii K f ų

*

lįrRidtKHltt manytomis > atskimūs i'uSlmiš, . Šit jperslttntium -vlęim 
Rainuoju ttte.Ta cėntiis*.. imant didesni duodame gorų miotaldf.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ ' ;
is WEST BRoiniVAV \ '.

w

I
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. NMNBttS kttd'delesitai h‘ no’Į 

Nąujos Anglijos Sf^SŽ IVAlklOS KNYGO^-'

koms draugijoms ir organizd- m ĮVAIRIOS KNYGOS
t™™™* ~ nepaprastai ger- Mattdagttmas-Mriis pate-įjų kupoorns^kad^NaujosiosL . kažko prisibijomaj^i užsilaikymo draugystė-

Anglijos Katalikų Seimas kas •' 4. .... , . ^. • x . hc ir visuomeniniame gyveni-metVivy^avo vasario 22. U ParaJS Kun. A. Starky-

ną, tau ir-»ių metų Federaci- .1 •; ; , . . . „ x Jėzaus Kristaus; Vaidinimas
• J -r G ateivių ar daug at- Apie Katalikų Tikybos Tik- - - -----]0S Naujos Anglijos Apskričio J ' - ^Mažinimas tikybos, jos

suvažiavime So. Boston, Mass.'į■ v. . . 1 privalumų, ypatybių ir tikro-
palikta Seimo rengimą gerb. Atvažiuoti; tai atva- jo kataliko priedermės. Bara-
■tam. V. K/TaSkfinni, apekri-kioj0* b<* truputį pagyre-1» Klul-Selik' Com130o. 
ėfo: dvasios vadui, kad pa-h vėl: sprunka. - 
kviestų Naujosios Anglijos atvažiavo pas mus pyasymas švento Pranciškaus
gerb. klebonus prisidėti pyjępięnas amerikietis komums-yemtolųų ir 3 vįenųolijų įšta- 
surengimo Seimo vasario 22,: W. Vaikščioja gražiai pa-M r------——<•—*—8c*
1929 .m; So. Bostoii, Mass. sWŠęs. Tad į jį žiurėjo jfctemte MCterims-pamo- 
Tad gerb. dvariSkiai ir avie- W i 
tiškiai yrA kviečiami rengtis!*^® didžiausias eiles nu- meniniame gyvenime. Parengė , 
prie to svarbaus darbo, kadpkiirusiu žmonių, stovinčių, Kim. V. Kulikauskas 15e. 
būsiantis seimas kogeriaustai kad duonos pagal koi- Ben-Kur—Istorijos apysaka
pavyktą. Visos NaąMok 
glijos katalikiškos Kdr-jos ir turejd slaptą . fotografijos |knyga (audimo apdaru) . Ver- ; 
organizacijų kuopos ragina? ruparatą. ir nufotografavęs Į tč jonus Montvilą 
mos išanksdo išrinkti atstovus eiles keliose pozose is- Į Auksinio Obuolio Historija 
r “ ' " — " | važiavo atgal į Ameriką, C^aikų Mythologijos žiups- z
į seimą. . | . e .. .linelis) su paveikslais^ Lietuvių. . Apskričio valdyba pors^buvo galvojęs Rusijoj ka^on i§guid5 Alyva................_50e.

■ ... . ■ [pasitikti. < T^sKeleiri^
Gerai, bet jėi jau ten taip pydąs ir turkas. Išmokinanti 

bloga, .kodėl. visi giria ir £ T‘

Trumpį Skaltymeliai—labai
I « - ’.l* A a>

- i

tiją. Ką paima į rankas, 
tas iš rankų krenta. Tai 
ženklas, kad. žmogus per
daug nusivaręs.* .Tokiam 
žmogui būtinai reikalinga 
nutraukti darbas ilgesniam ' 
laikui, kad vėl. atsigautu. 
Taigi ir čia žmogus nuken
čia' nusižengęs® Plutarclio 
taisyklei. “Dirbk, bet ne
persidirbk.” Tai reiškia 
dirbk, bet mokėk ir atsilsėti. 

“Būk natūralus” Šiais 
žodžiais Plutarehas nori 
tarsi apibudinti aukščiau iš
reikštas savo mintis. Būti 
natūraliam reikia valgyti 
tiek ir to, kiek ir ko reika
lauja organizmas, gerti tai, 
kas organizmui nekenkia, 
dirbti tiek, Įdek jėgos įneša. 
Norėdami būti natūralūs 
mes ieškosime poilsio ne ali
nėse, prirūkytuose traktie
riuose ar klubuose, bet gry
name ore, vaikščiodami ar 
atlikdami mūsų kūnui pri
taikintus mankštymus, kuo 
iš. tikrųjų stiprinsime .ir 
grūdinsimo savo sveikatą. 
Būti natūraliam bereiškia 

•k - . . Į ,
pasiduoti kūno geiduliams, 

Labai dažnai ir nuvar- kaip kas gal norėtų supras- 
gęs jis dirba įtempdamas vi- ti. Atvirkščiai, tai reiškia 
sas savo jėgas. Tačiau taip tuos geidulius valdyti, ver

čiant juos tarnauti aiikštes- 
niems Dievo ir gamtos žmo
gui skirtiems tikslams. #

Tad įsidėmėkime aukščiau 
išreikštus Plutareho žodžius 
ir stengkimėš gyvenime rie- 
prasilenktį su jais. “J. S.”

■ » ' • ’• ■ • ’ *i-

*r

1

■ --------- -----------------------------—------- ....... .................—-------------i- :
• /• . '■ ■ - ■ : į

, ' Dr. A. Gylys

Gyveninio Taisyklės

kyla: ifDirbk, bet neperki-- ■*- . * r ’ 
dirbk” Kiekvienas žmogus 
turi šiokį tokį užsiėmimą, 
•ttiri ką nors dirbti- Bet jei 
nori , žmogus būti darbe pa
tvarus, jei jis non išlikti 
sveikas, turi mokėti dirbti. 
Dirbdamas daugiau, negu jo 
jėgos neša,* jis suardys savo 
sveikatą ir nustos jėgij lai
kinai, o tarpais net ir visam 
aųižiui. Kiekvienas darbas, 
psichinis ar fizinis vargina 
žmogaus organizmą. . Jame 
atsiranda vadinami nuovar
gio nuodai. Tu nuodu vei
kimu organizmas pavargs
ta. Tinkamiausias būdas 
tuos nuovargio nuodus iš 
organizmo prašalinti — po
ilsis gryname’ore. Bet nevi- 
sada žmogus nuovargio pai
so.

“Valgyk, bet nepersival- 
gyk; dirbk, bet nepavargk, 
būk natūralūs.” Tai žodžiai, 
kuriuos kadaise . pasakė 
graikų .mintytojaš Plutar- 
etas. Nors daugiau, kaip 
pora tūkstančių metų skiria 
mus nuo Plutareho, tačiau 
jo pareikštos mintys dar ir 
šiandien mus žavi. Žavi jos 
mus savo paprastumu, o kas 

r svarbiausia savo teisirigu- 
l\mu. ’ '•1

Ir iš tiesų, Šiose paprasto
se mintyse slepiasi gili gyve
nimo tiesa. Neperdėsiujas 

' pavadinęs gyvenimo taisyk
lėmis. Jų turi laikytis kiek
vienas, kuris nori būti svei- 

* kas. Tik įsigilinkime į tas 
. mintis. bet neper-

sivalgyk.” Valgis žmogui 
natūralus dalykas. Be val
gio jis negali apsieitų nes 
Valgydamas jis įgija savo 
veikimui reikalinga energi- 
ją, suteikia organizmo kai
tai reikalingą medžiagą. To- 

/ dėl žmogus turi būtinai yal- 
. gyti. Bet jis privalo tik 
tiek valgyti, kiek jo orga
nizmas iš, tikrųjų reikalau
ja. Tik gaila, ne visada žmo
gus tiek valgo. Dažniausiai 
jis Valgo daugiau negu jam 
reik. Valgo, kad jam gar
dų, kad patenkintų savo 
gomurį. Tiesa pilvelis kan
trus > ir paklusnus. Jis pri
ima, kiek jam duoda. Bet 
tik iki laikui. Ilgainiui jis 

^galį pasišiaušti ir pradėti 
protestuoti. Savo protestą . 
jis pareiškia sopuliais, ku
rieporomsnęnoroms priver- 

, čia žmogų susimąstyti. Daž
nai tie skausmai pareina 
nuo nesaįkaus valgymo. Jei 
žmogus perdaug'valgo, tai 
jis perdaug apsunkina savo : 
pilvelį. Pilvelis pavargsta 
ir nesugeba išdirbti valgio 
virškinimui reikalingų.syvų,*. 
Ilgesnį, laiką pasilikdamas 
pilvelyje nesuvirškintas val
gis ima gesti. Besdamas iš
šaukia skilvio slogą, kurį ir 
pasireiškia skausmais. Tai 
vis persivalgymo padariniai, 
v Perdaug valgydamas, žmo
gus gali ir daugiau sau be- 

f Jų pasidaryti. Jei žmogus 
priima daugiau maišto, ne
gu jo organizmui reikalin
ga, žmogus ima tukti. Bet 
tuldmas taip pat neina į 
naudą. Nutukęs žmogus da
rosi nerangus. Jis pats rie- 

> pakelia savo- sunkumo. Daž
nai nuvargsta, pailsta.Kiek- 
yienas sunkesnis psichinis 
ar fizinis darbas pakerta jo 
jėgas. Jis daugiau ilsis, ne- 
gu dirba. Bet maža to. Nu-. Į < • • • *. ‘v*1 t V* • ’ 4. •

dirbdamas jis gali tik savo 
orgaiiizmą nuvarginti, kad 
ne poilsis nieko negelbės. 
•Juo tolyn, juo labiau jau
čiasi žmogus netikęs. Joks 
darbas jam nesiseka. Prie 
darbo jaučia didžiausia apa-

Š. m. spalių mėn. 1 d. be
važiuojant traųkiniuvienam 
klaipėdiškiui iš -Joniškio į 
Šiaulius teko jam įsėsti į 
traukinį, kuriame važiavo 
didelis ešelonas žydų ir ru
sų emigrantų. Sužinojęs, 
jog tai jie važiuoja Jš Ru
sijos, jis keliaujantiems da
vė kai kuriuos klausimus.

Paklausti, iš kokio krašto 
ir kurlink jie važiuoja, — 
atsakė, kad jie važiuoja iš 
Ukrainos į Buenos Aires 
(Argentinoje).; ‘

/ Į klausima: kodėl emi
gruojate iš Ukrainos, o ne 
iŠ kitur? Atsakė: todėl, kad. 
Ukraina yra lyg ir atskira 
autonominė, privilegijuota 
Rusijos dalis iiyiš čia leng
viau galima gauti vizą.

— Kodėl emigruojate? 
Regi manote, kad Argenti
noje bus geriau?

— Jei ir nebus geriau, tai 
betgi nebus ir blogiau. Uk
rainoj mes negalime nei .pa
doriai apsirengti ir nei.žmo
niškai pavalgyti.

5— Bet juk .Ukraina yra 
Rusijos aruodas ’

’ ^- Taip. žemė ten gera-.. 
Buvo kažkada aruodas, bet 
dabąr vos patys praminta. ;

— Kur to priežastys? “
— Priežastys yra tokios. 

Niekas nenori kitam dirbti. 
Ūkininkas nespėja javus iš
kulti, tuojau juos valdžia 
ir atima, palikdama kiek
vienam šeimos nariui po pu
sę svaro. Taigi, ar ūkinin
kas ir jo darbininkas gali 
būti patenkintas tokia nor
ma?

—• Bet juk, grūdus valdžia

— Veltui nesekvėstriibja.. 
Tiesa, moka po .60 kapeikų 
už’ pūdą, o kai* pačiam ūki
ninkui pritrūksta, jis iš val
džios nebegauna, perka iš 
tų, pas kuriuos yra trupiitiš 
atliekamų grūdų ir moka ųž 
savo parduotus grūdus jau 
po 3 rublius pūdui.

Tai darbininkai turi 
būti t savo valdžios tvarka 
labai patenkinti?

— Ne visi ir jie patenkin
tu Koks gali būti malonu
mas, kai viskas varžoma?! 
Duona išduodama pagal 
kortelę, drabužiai — pagal 
kortelę. Laisva prekyba 
draudžiama. . N orėdamas 
gauti duonos, turį žmogus 
išstovėti eilėje po 10—12 
valandų kiekvieną dieną. O 
kai atveža drabužius *— ir
gi toji pati ceremonija;

— Bet ’ duona, fur būt, 
jau gera? .

— Duona visai 'prasta. 
Galite sau įsivaizduoti, ko
kia ten duona gali būtį, jei 
nuo jos valgymo man vidu
riai pasigadino, ką pripaži
no gydytojai,. užgindami 
valgyti šią duoną.

— O kodėl ir rūbus pagal 
kortelę reikia pirkti?

— Todėl, kad ten veikia 
kooperatyvai. Privatinė 
prekyba taip suvaržyta, kad 
ji yra visai negalima.*

— Tad iš ko žmonės gyve
na?

. Gyvena daugiausįa iŠ 
darbo. .

—•O ar visiems darbo Už
tenka?

— Tame ir blogumas, kac

tukimas ir širdžiai pavojin- Cl 
; gaš. Per daug nutukusio 

. žmogaus širdis taip pat ap
tunka; Ji negali tinkamai 

t veikti. Todėl ir supranta
ma, kad daugelis nutukusių 
žmonių skundžiasi širdies 
silpnumu. O jie nabagai 

į "dažniausiai ir nežino, kad 
f 'tai atsitiko, pamiršus jiems 
! Plutareho tąisy'klęf “Vai- 
. gyk, bet nepersivalgyk.” 
į Kai dėl darbo, tai Plųtar-.
* i»ho taip pat teisingai paša-veltui nesekvestruoja? ne visi darbo gauna.
1 .. • . • ? • . • • k-

!

f-

Girdėjau, kad tėn vel
tui žemę dalina ? ’» , .

— Taip, dalina, bet dali* p “L . . . . I irumpi »Kanymeuai—įaoai
giausia Sibire. Tenka-kai ~ Taip,, yra vietų ir ga- gražūs pasiskaitymai apie į- \ 
l-nm iir TTlrrfrinni irnnlV bpf Pla Šiltlj. Žmonės teil sėclė- vairitiš gyvenimo atsitiktas, 

nes beveik vfea derinu vai-k" P^?us

tik truputi i sali, išvysime m .dzia atima. . .. , Turto Norma—moksliški pa-
__ Bet tokie duonos ir i vls.0“;'ll baisenybių, o ką Liskaitymat Parašė Uosis.___ .45c. 

rūbu gavimovaiai gal kalb6ti telion5 Aplink peF

tik toj jūsų apyltakėj bu- - Bet juk ten darbiniu- 80 
vo? . |W valdžia, darbnunkus tuiiĮn^gg per įvairius(kraštus. Pa- .

„r — Oi ne, jie yra visur. Užtarti? įraše Julius Verne. Vertimas .
9 Didžiuosiuose miestuose dar ’ Taip, bent turėtų būti,! - acl ■———

daugiau. bet faktūrai visas gerumas
— Tad kaip žmonės dėvi?fe™ “ lrtteOTU°H Didaojo Karo.
— Hm! kaip “Šia paša- ~ ? lsvi“93“** ”” “ paveikslais-S 1914-16 mbtą.

kius? PavyzdžiuiJeigwma4^ltai/“0da?. _ . p>araSė P. žadeilas “
ne. šiais rtbais.ten pamaty-L “ ?ele“g™- <Be kiblĮ Kaų. Gyvena Belgijos 

ti& tai tuojau areštaotai, sa- niWil, nno
kydamų kad esu Buržujus ir Retl • „ niMiųknuo k^kvie 
turiu ’
štai, šiuos rūbus '^š pirkau R1’?,““ nedaug, nors 
Rygoje ix, kaip matotį nė ir kas Is'
kiek nebrangesni, negu čia va?lu^1-. , , . _
jūs visi dėvit ■ “ Ka?’ b“dM1 P"’
' „ v _ ' j » lar zmonesvaldziapatenlan-

. — O avalyne ar ten bran- L■ a ,

F1 ’ v z ‘ Ris kalbate ?! Ten
^tųkĮis, j yį'gį įįempįį įP laukia mo- 

kaip čia pirkau, Rusi joj Į nenį;Oj kada galės sukilti, 
mokama 4Q rublių, o per mė- _ Na? jau. tag ne. 
nesį uždirbdavau irgi tik 401 paVy^g- Juk kariuomenė
rublių. ’ I tvirta?

— ‘O maistas kaip bran-1 —Kariuomene, bet juk 
Įir ■toji pati kariuomenė šū-

—r Maistas, bendrai pa- sideda iš ūkininkų sūnų: 
ėmus, daug brangesnis, ne-Nejaugi jis ęis savo tėvą ga
gu čia. Bet, kas svarbiau- labyti?! Ten dabar ir ka
siau atvykę Rygon, pamate- Įriuoinehėj jaučiamas ūpas, 
me tai, 'kuo mes patys ne- kad laukia tik momento, ka- 
norėjome. tikėti, Das musi ja ims kariauti su kokia 
už 100 kiaušinių mokama 5 [nors kaimynine valstybe, 
dolerius, kai tuos pačius so-Į Kai tik iškils karas, kariuo- 
vietiškus kiaušinius atvež-lmene tuojau, pirmoj eile j, 

’tus j Rygą pardavinėja tįk jišgalabys savo vadus, o ta- 
po 2 doleriu.' Kaip tatai su- Ja tik; ims tvarkytis. '* 
prasti, .mes nepajėgiame. — Žinote ką, man atrodo.

— Na, kokia yra žmonių kad jūs pasakojate man kaž-
nuotąika? [kokią: pasaką. : •

— Gera. Ten kitokia nuo-. O mums, atvažiavus į 
taika negali pasirodyti, nes Pabaltijo valstybes, išvydus, 
kitaip /sovietuose negyvensi * kad čia. juoda duona gardės? 
Pavyzdžiui, atvažiuoja koks nė, negu mūšų baltoji, pą- 
nors delegatas iš Užsienio. Įmačius, kad čia žtnonėš .ne 
Pranešama, telefonu į fabri- išblyškę, neliesi,’ gali laisvai 
ką, kad prisirengtų pasitik- Į važinėti, laisvai prekybą 
tį. Tokiu atveju teii tinka- vesti, laisvai dirbti, laisvai 
mąi pasirengia ir viskas, da-lvalgyti, laisvai kalbėti, lais- 
roma gražiausiomis i ceremo- vai įr su skoniu apąirengti, 
nijomis. Užklausus darbi- išvįydus tą gražią prieškari- 
ninką, ar patėnkintas esą-Įnę tvarką, mums atrodo, kad 
ma tvarka, turi džiaugia- [čia pas jus Lietuvoje rojus, 
masis pasakyti, jog1' pilnai I Taip mudviem bcsikal- 
patenkiritas. Priešingai jis Ibant viena važiavusi kartu 
žino, kas rytoj dieną jo lau-[rusų moteris ėmė * verktu 
kia. Į mažuosius fabrikus, Toliau kalbėti neteko, nes, 
į ūkĮųinko ir darbininko gy-[privažiavom Šiaulius ir tu- 

’veiĮimus niekas ne nemanu]rėjaū išlipti. (“L. K”)

į

gužio, Birželio ir Spąliif mėne
siams. Išleido kum K. A Vlk 
sys................ ’
IšganymoAplireiškimai—atė

jimas ir gyvenimas ant Žemės' 
r “ * /............
su gaidomis 75(h

Dangaus Karaūta&-r-Surin- 
ko Kun. M. Gavalovičius; ;be 
apdarų 75 centai, su apdarais 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas __ ~.,.50e.

žmogus Ir Gyvuolys, Para
šė kun, P.- Bučy s

Elementorius ir Vaikų Škai- 
tymėiiai. - Išleido M, Paltana- 
vicia - --------

Socializmas Ir Krikščionybė.
Prof. V. JurguSio__10c. •

žydas Lietuvoje. Parašė .S.
Kaimietis

Maldas Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-t.o šimtmečiokrik- . 
šČionybės. Lietuvių kalbon IŠ- 
guldė P. * R ..z...-..;:......,./, .

Apie Apdraudę, / Parašė J.
S. asiliauslras.'....*..<„...M.»„„„..^w».Hp<H. 5e. 

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi . *» 
apysakos. (B. Vargšas) __..„15o.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo. Apgynimas. Pa- L 
rašė kum V* Zajančauskas.,....50o.

Apsrikirilų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
Iras. ---- -

Moteryste ir žeimyria. Vertė 
J. Gerutis

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Patašė Dr. 
A. Vileišis.;____

Gamtos Pradžiamokslis—ne. 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas...-,___ 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, Sv. Te- f 
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji ■ 
Gėlėlė. Vertė Juozas Stankevi- . 
Sius __ __ .„„.™,_.__™™„.™...35g.

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų . . 

komdija; parašė S. Tarvydas 25c.
Hlgetų Gudrumas. 3-jų veiks- . 

‘inų kOTWja. Parašė Seirijų ( 
Juozukas __ ;—-25a .

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius—komedijos po X aklę. .
Parašė Seirijų Juozukas. ™_.^.35c

Sniegas—Drama 4-rių aktų. * 
Vertė Akelaitis. —40o.. ,

Esumas—3-čia dalis dramos 
u Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas...—10c.‘ . • * 

Žydų Karalius—drama 4 ak
tų,. 5 pav. Vertė j. M. Širvin
tas -----„--.^J;.--300.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė Pi V.1 ĮOc.

Patricija, ayba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver- 
te Jonas Tarvydas————lOo.

Piloto Duktė — 5 veiksmų . 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35©.

Dramos: 1) Germanai 2) . 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas ——.— ----- 65c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai- ■ " 
mę. Surinko & K., D. ir.N.~J5o.

Vaikų Teatrai: dalis H: 1)
IŠtirsiine paskui ; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir. N.  15c.

MALDA
Į * r

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto- - 
riuž^—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) llO..

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
iršeliais) *—

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink- 
tais. viršeliiiia)——.2..... SKą

Mažas Nauja* Aukso Alto
rius—juodos (geros .odos vir
šeliais) ..

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (celuloidos virio-

-į.,..... . ,idQQ

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:
DARBININKAS

366 Weat Broadway South' Boatoaū Mma

.75e.
♦

Gerumas—aprašymas apie gis-- 
rūmą pėr'Tėvą Tabėrą-Eilipi* 
ną. Vertė Kun. P. L; ......15c.

Tabakas—Nuodai■—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis.—„—15c

Užkeikta Mergele su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Derųo- 
kratizmas.—Parašė kun.; Ta- ‘ 
mąs Žilinskas -------- 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Verte Kun^P. SaurUsai- , 
tis J—~----- ;---- .25 c.

Gegužes Menuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina —50c..

Aritmetikos ■ Uždavinynag......25c.

' 'Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui —-—50c.

t .

Petriukas—laiškai viend vai
kelio. Vertė S. Rakauskai—15c.

■ . '-S. - . ; '

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
oj. —-————;..15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis.' Supaisė Matas Gri
gonis • -.... . ... :__ __ -.50C.

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

v * * ’ T
Mūsų Tikėjimas—Išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Verte Jonas M. Širvinta_ —__50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas PeČkaitiš __™™.„50c.

IJėtuvDs ženk!ri.rJŠlridp J. 
Šeškevieius ir B-vė, Kauhas..„..40c.

■ fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas. ——30c.

Graudūs Verksmai. —- Vertė 
Vysk. A. Baranauskas 10c.

EucbaristiškosStacijos.—Su- 
lituvinb Kum P.

Kristaus Kryžius: Stacijos, ' 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge

Nelengvai.
Iformalurnų, dar reikia įmo- l^kai, S't. Dabusis.
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imtas Karųįą Pavojus

kuomet senatorius rbos Paliaubų dįeta kuriojei^-^ V •*-
jįąriautį M kĮS Mar įhąžes* rt^cT^įi^į

se .^ŪGNIAKALNIAI |
kaltui, iŠ tojuj kar-

tais veržiasi kamuoliu / ‘ i 
vandens gai’aį tikuC taSI ; 
akmens ir teka skysta, kaip| f 
tešla,, masė. Senovėje žm<H 
nes manė, >kad tas bąi senjjt 
bes daro, požemių dievaitis* . ' 
Tų dievaitį romėnai vadino} ' 
'Vulkanu, todėl ir dabar tie), 
kabiai, iš kūrį< veržiasi ug^ i 
ninč mase, ’ vadinasi viilka^

' nai. ’ '. :> /; .■ •
; Vulkano, arba ūgniakaL • 
m.o, viršūnėje yra įdubimas,> 
kufis nueina į žemės' gilu* / 
nų. Tas įdubimas vadina* 

mas ugniakahiio taure.
: Prieš pradedant ugnia* -f 
kabliui veržtis, girdėti poį’ 
žeme dundant, lyg. kas iš cri* 
pačios su kūju daužo,' Tuo
met iš taurės ima smarkiai 
įeiiti vandens garai, karšti 
akmens ii*, pelenai. Nuo is* 
kilusių yandens gatų ir pe- _ 
Ienų pasidarp tamsu,' kaip 
(naktį, ir taip išbūva kelias 
dienas. O kai ant ugniakąl- 
pio pasirodo raudona pąv . 
švaiste, tai ženklas, kad iŠ 
taurės ima , tekėti lava. Ta 
jlava, kuri susideda iš sutir
pusios geležies, akmenų ir . 
kitų mineralų, sunaikina ir . 
sutirpdo visa, kų tik pake
liui sutinka. . t *

s Ugniakalniui verčiantis, 
pradeda drebėti žemė. Tada • 
atsiveria skyles, griūva na* 
mai ir miestai. Žmones ir 
gyvuliai bėga į laukus, fet’ . - 
juos dažnai ryja atsivėrusį1 
žemė. Tokia baisi nelaimę 
atsitiko senovėje 79 metais 
Italijoje, kada ugniakalnią 
Vezuvijus sugriovę ir užpy* 
lė lava du miestų: Bompėjų1 
ir Herkulęsą. . • ą

! * ’ Ugnlakalniai da^niaųsjaj*'J 
■pasitaiko kalnuose ir pajų* 
iriuose. Jų žemėje priskai* < 
■toma per 500. Ugniakalniaf ; . 
■nevisados veikia. Kartais : 
jie išbūva ramūs kelias de* J 
išimtis ar šimtus'metų. ... - / 
■ Ugniakalnįai yru kalvos . • 
pavidalo; kartais pasitaiko : 
ir labai didelių, net su lti* 1 
komis taurėmis., Pav., Is? ’ 
tadijos saloje yra ugnia*?- 
kulnis įlekia, kuris turi net’ 
;G tarės. Apliiik didesnį N 
iugniakalnį yra mažesnių,
' ■ s. . . ‘

.0 

'.'i 
I 
t• I

rodytu puslapio. Apsnūdę 
su Jo, pk- 

giūlyBU^įF 4™balsayu pa
keisti - Tik vėtiau t® kelių

f.

prad^įo juoktis, jie 
pasižiūrėjo įu jo* nurodytų 
biudžeto puslapį ir pamate, 
kad senatas ųubals^vo ’pro- 

’Oife bet du 
^ibitif W sė^į^nUšdešiti^ mi- 
Ujdnlį doferiųA
L'*-' .*g 4. • .» '■ .

; Kongresas dar nebalsavo 
Šio kiabsimo. Ketenka abe- 
Jjbti* kž^tabaĮsiios tik 13 
niiliįonil’ p^įibičtjai ir se- 
taas ’šti tu# ktitife.? tačiau 
juokasbus iš^rėstasy ne 
ifeųT gnibdŽio* bet tuomet, 
kUoūiet ^fbhmicįĮ ai iLtibal- 
$uoš. tik mtiijonų. Pii^a-. 
įli<fe;Jiik Viša ta mūsų probi- 
taija yra Tik didelis Juokas.

>• jr< > r. < ;

į P,?rybos
f. ’ ...
L
* . ■ *

Lietuviai vėl derasi su 
takais.1’ šį kart T. Lygos 
Tapybai pasirodė per šalta 
^opeyo^i. tod^ nusikraustė 
įĮ^ėę^uiį į tgtesnį Luga
no. ^fųtyt šiltesnis klimatas 
^lepino- p-no Voldemaro e- 
Uėrgijg ir> anot Associated 
įpress’ pranešimo, jis pasakę, 
pirmų taikingų kalbų ’dery- 
^osę su lenkais. Kaip pa
prastai, šį'sykį jis irgi “lai* 
m.ęjo*’’ peš. sutiko įsileisti 
lygos “ekspertus” į Rietuvių 

gin^ų. ’
•* ' ■ ____ ‘

■ Kų reį|kia ir kų lemia 
Lietuvai’'tų’ ^ekspertų” Įsi
leidimas T Tas gali tik raikš
tį, kad betarpiškas susisie- 
kiųias tarp Lietuvos ir Len- 

greitu laiku bus įVy- 
įkęS faktas; Nemunas bus 
lenkams atidarytas; norma- 
lįniai santikiaį su Lenkija 
bus užųiegsti. To j.uk len
kai ir norį. Bet Vilnius?

. niinui rimti pavojų, kM S* 

prie jų prikUiziycUniaa gali 
į tikybai dajykw©

tapti jai bent tpWęmtiš- 
k&i, ieiffii ne nrietituzraa. 
(Mūsų pabr.) Tuo. ti^u

, * , - , t .' * ■ 1 •' ■ 
mums reikia išauklėti aiŽ-

’ * •, ,■ • ' ' 

kius ir sąmoningus kštalį-
■ - ■ r ' * r

kus, kurie noriai stotų ir 
kovotų po Kristaus vėliava; 
kiekvienas gi indiferenta 
maš čia ne, vietoje’ ir yra 
griežtai, priešingas mūsų 
Dieviškojo Mokytojo doktri
nos dvasiai, kurs sako: *Kas

. ne su manim, tas prieš ma
ne; ir kas nerenka su ma
nim, tas barsto. ’ (Luk, 11, 
23).”

Štai kų vyskupai sako a-: 
pie atėmimų pašalpų iš ka
talikų mokyklų:

’' “Lietuvos Vyskupų Kon
ferencija, įvykusi š. m. ko- 

, vo mėn. 27—29 d., kai ji, 
apsvarsčiusi tuomet stisida- 
riusių privatinių katalikų 
laikomų mokyklų padėtį, o 
ficialiniame savo darbu ko? 
munikate viešai paskelbė: 
‘Susipažinus su faktais, kad 
privatinėms aukštesniosioiilS 

, ir vidurinėms mokykloms y- 
ra sumažintos Švietimo Mi
nisterijos ikšiol duodamos 
pašalpos ir kad dėl to kata
likų laikomų mokyklų padė
tis turi žymiai pasunkėti; 
Konferencija pabrėžė, kad 
tokios 'mokyklos katalikams 
yra reikalingos, kad jos ly
gias teises tūri turėti su 
valstybinėmis, kad joms ik-i 
šiol teiktos pašalpos ir to
liau paliktinos.’ ”

Mūsų skaitytojai gaus su 
mumis sutikti, kad tų, kų 
Lietuvos vyskupai pasakė 
diplomatiškai apie katalikų 
organizacijas ir mokyklas, 
mes esame nė sykį rašę apie 
tas pačias orgųnizacijas ir 
mokyklas ir dar apie kata
likų spaudų, katalikų vadus 
;etc., tik griežčiau ir drastiš
kiau ; be to dar nematėme 
reikalo nenurodyti pirštu į 
tuos, kurie persekioja ir ko
dėl persekioja, neš tai pu
blicisto pareiga nupiešti 
faktus nekišant jų po puo
du.

j.

j

SUBSCRIPTION RATES;
- Domeatte jenrly S4J5O
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"D AEBINI1TKAS”
M8 West Broadway , gouth BoJton, Mass,

. Tricpnone South.BbstonOBStt"

v*

. Nesenai buvo ginčų mūsų 
spaudoje apie p. Voldema
ro vyriausybes katalikišku-

• mų, ar antikatalikiškumą, 
laisvamanių žodžiais tariant,

* klerikališkumų,. ar aųtikleri- 
kališkumų. / Žinoma. “Lais- 

? vei” ir Co. dabartinis Lietu- 
Voš režimas atrodo klerika- 
liškas, nes nėra raudonas. 
Bedievaujautieji p-no Vol- 

’ demaro pakalikai džiūgau
dami įrodinėjo, kad p. Vol
demaro politika yra, antikle-v 
rikališka. Mes senai sake- 

. me, kad jo politika yi’a gud- 
} 4> riai ir pasalingai aiitikata-' 

: likiŠka. Kad sakėme tiesą,
? * .įrodo ir tas faktas, kad kiek-

v vienas ‘ ‘ D-ko ’1 numeris, ku
riame apie tai užsiminėme, 

‘.■grįždavo- iš Lietuvos cenzo-
I,riaus išvytas. Mat tiesa 

-drasko akis. Neabejojame, 
kad sugrįžš ii* šis numeris, 

t , pasakęs cenzoriui: “Links
mų Kalėdų”Arba “ Laimin-( 
gų Naujų Metų!” Tuotar- 

p pu “Keleiviai” ir “Naujie
nos” keliauja į Lietuyų ir 
cenzorius juos laimina. Kų 

: darysi? Tiesų reikia rašyti,
nes tai yra tiesa ir s’avę ger^ 
biančio publicisto pareiga.

Mums yra tekę išgirsti 
. priekaištų, būk mūsų nusi

statymas dėl p-no Voldema
ro politikos link Lietuvos 

" * katalikų . esąs klaidingas, 
• : būk p-as Voldemaras perse- 0

kiojąs. ne katalikus, bet įsi-L 
/ " politikavusių . 'krikščionių 

demokratų partijų. Žemiau 
. ‘ paduodamos ištraukos iš 

Lietuvos vyskupų konfęren- 
", eijosj komunikato ir iš vys

kupų laiško į Lietuvos ku
nigija aiskiaį parodys kiek
vienam norinčiam matyti 
tiesą, kad 'mūsų korespon
dentai iš Liętuvos ir nies ne- 
klydome sakydami, kad. p. 
Voldemaro vyriausybė per- 

» . sekioja ne kokių ten politinę 
partijų, bet katalikų organi
zacijas irmiokyklas. Štai kų 
sako , oficialiuis Lietuvos 

. vyskupų konferencijos ko- 
■ munikatas iš lapkr. 15, po 
kuriuo pasirašo konferenci
jos. sekretorius, vysk. M. 
Reinys:

»

“6. Vyskupų Konferenci
ja, susipažinta su įvairiais 
faktais iš1 dabartines KYC* 
būklės, ir ypač iš Ateitinin
kų Moksleivių Sąjungos, ir 

; turėdama omenyje, kad lel 
džidmayiufederuotis inoks-. 
įeiviams skautams ir šau
liams, randa reikalingą pa
darytį žygių pas J. E. p.

. švietimo. Ministerį, kad bū
tų pašalinti)® kliūtys, kurios 
trukdo Ateitininkų Mokslei-

X : būk p-as Voldemaras perse-

t

, l

4

i

•>

V

*

.v

vių Sąjungai, (mūsų p abi1.) 
esančiai Katalikų Veikimo

• f į,

Centro nariuir tuo'būdų e- 
sančiai Episkopato priežiū
roje, kurtis mokyklose, su
daryti rajonus, kur yra rei
kalo, ir daryti Sąjungos na- 
rių susivažiayiinųs laisvu 
niro mokslo metu.

“7. Vyskupų Konferenci
ja, konstatavusi, kad i Vai- 
nose vietose yra/didelis ne
vienodumas kai dėl sųlygų 
susirinldmij leidimams gaū- 
ii, kad tos sąlygos nėr vie
šai žinomos, is ko eina ža
lingi nesusipratimai tarp 
valstybinės administracijos 
vielos organų ir Katalikų 

♦ Veikimo Centro organizaci
jų, paveda KVČ. Vyriaus. 
Valdybai išrūpinti iš Vi
daus Ministerijos, kad būtų 
viešai visij žiniai paskelbtos 
taisyklės, kuriomis gaunafni 
leidimai susirinkimams.”

Iš tos ištraukos aišku, 
kad Švietimo ministerija 
stato ateitininkams kliūtis, 
kad vietiniai valdininkėliai 
sauvaliauja ir neleidžia lai
kyti susirinkimų įvairioms 
katalikų organizacijoms. 
Tuo pačiu laiku, kuomet ka
talikų organizacijos yra per
sekiojamos ir slopinamos, 
tautininkai organizuoja sa
vo “tautiškas’* indiferentiš
kas “vienybes” ir kitokias 

‘organizacijas. Mes tame ma
tėme ne partyviškumo nai
kinimų, bet kataliku organi
zacijų griovimų. Štai kų sa
ko vyskupai savo laiške į 
Lietuvos kunigiją apie tau
tininku ugdomas indiferen
tiškas organizacijas (ypač 
jaunimo) ir jų persekioja
mas organizacijas: Angelo 
įSargo, ' Pavasarininkų ir 
Ateitininkų šųjungas:

“Bažnyčia ir tiesioginiai 
turi visuomet tiesti jaūni- 

. mui galingos ii- nuolatinės 
savo globos rankų, pasinau
dodama ne vien grynai baž
nytines pastoracijos priemo
nėmis, bet ypač įtraukdama 

. jaunus žmones į tinkamas 
jų amžiui ir padėčiai orga
nizacijas ’hei. pamaldžias 
draugijas, kurias pataria ir 
Šv. Tėvas savo laiške. Jei 
čia kalbama apie jaunimo 
organizacijas, tai 'supranta
ma aiškiai katalikiškos or
ganizacijos, kaip autai An
gelo Sargo, Pavasarininkų, 
Ateitininkų sąjungas, (mū- 
sų pabr.) nes lik. jas tikriau 
gali įsąmoninti ir palaikyti 
JĮ katalikybės ir doroves 
dvasioje. Visokios gi vadi
namos neitralės organizaci-

X *_ w l\ -- ta’ • .«

)
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Kietų Amerikos resppbįi- 
ką> Bolivia rimtai rengiasi 

nė' TOpųbtika, ^ųrųguą^ū» 
Daroma ^ast^ugoą nepri
leisti prie karo/ Ypač įuo 
plausimu yra sų|tirūpinūį3i 
Amerikos respublikų sujun
gs. Yra gždįmybšs, kad į* 
pikis Tautiį i^yga. Tačiau 
jei, Jų pastangos nueis nie
kais ir karas įvyks, tai bus 
ne karas, .bet karukas, pa
našus į mažų pietų. AmerL 
kos respublikų nuolatines 
įevoliucijas.' Išskyrus t& 
pačius karo dalyvius, pasau
lis neaijaua jokių matetią- 
Jinių nuostolių. Užtat jti 
tas karukas įvyks dabar, 
bus tąi smarkus moralinio 
smūgis pasaulio taikos rė
mėjams; — *

Lygiai Bolivia kaip ir Pa- 
raguajus yra pasirašę vadi
namąją Kellogo nepuolimo 
sutartį. Karikatųrįstai nuo- 
jlątos pašiepia . Kellogo su
tartį sųrišy su tuo nėužgnį- 
čijamu aktu, kad pasaulio 
valstybės po to, kai pasirašė 
nepuolimo sutartį, ėmę. dar; 
smarkiau ginkluotis. Ypač _ _
daug karikatūrų pasirodė lių į pasaulio’ taikų.1 

L - • * y ’ ’ . - . -**** . , . y , w. V •
% * , j 
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Prdhibicijos Komedijos
t ‘ ;

• Kiek tai prikalbėta ir pri- nimo vairo, yra nuomonės, 
kad reikia mažiatišia W> 
milijonų dolerių metams, 
kad šiaip-taip įgyvendinus 
prdliibįcijų, ‘' An^, kaĄ 
Koū^ęeas- Aė nenSoub skirti 

šūmį
cijai. ‘ .
i •

Gruodžio 13-tų J. V; Se
natas paskyrė prohibičijai 
net 270,627,384 dolerių, bet 
tai įvyko tik’dėl to, kad se
natoriai snaudė ir tų šposų 
aškrętė “šlapias”. Mary- 
lando senatorius, Bruce. Se- 
nati^ buvo nutistatęs šiemet 
■sferti pf^bįbicijai įtek kiek 
jr pįmaį yf trylikų sų 
pusė imtijonų dolerių, Sįe- 
natbriams bcsnaudžiant, se
natorius Bįųce (pįsiu|e pa-

»•

>v

1 * -
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1
X
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/ .Jpaip jąu mmlioinę įata^ 
įą^vBįotivįjos t?
jaus medžįaginįų žvilgsniu 
netirčųOdeles svarbų^ 
moralimu žvilgsnių tir la
bui didėlės svapbos, nes pą- 
rodys, kad ̂ sutartys, lygos, 
konferęncijos ir kiti panųr 
šūs ■ būdai • neprileisti prie 
k;aro, mažai tėtuti vertes, 4 
gal net jokios neturi, įac| 
vienintelę apsauga nuo 
yra—daugiauginklų. Pa
saulinis karas parodė, kad 
šis paskutinis protavimas y- 
ra kl ai dingas įrpriyode'pa
saulį prie baisiausio' kartk 
ĮJabar pasaulis < nedifųtiaį 
ieško kito kelio į pasautfe 
įtaikų. -Bando susitarti* Jaū 
kaskart dfųsiau kalbama 
žpi4W4^W^^r. S°rs 
mažas Sblivijbs - Karagųa- 
jaus kųrukas užduotų skaU- 
dų smūgį ritinsnaujiems 
bandymams rasti naujų ‘ke-

I-

t

t

rašytu upie prohibicijų rin
kinių meti t Ir vis rimtai. 

Vieni įrodinėjo, kąd prohi- 
bicijos nfeturįme. Kiti, kad 
tiritajMem sake? kad ji y- 
fra tautos išganymas, kiti, 
kad jos pragaras. Bet senai 
jau yra amerikiečiai pastęr 
’ ' ’ , * • J • f ■ ’

bėję, jog politikierių kalbos 
rinkimų metu yra ne kas ki
ta, kaip hot air — karštas 
oras einantis iš jų burnos 
— ir daugiau nieko.

į Kiekvienam juk aišku, 
kad prohibicijos įgyvendini
mui toli gražu neužtenka 
13-kos milijonų dolerių. 
Ekspertai, kurie yrą patys, 
buvę prie prohibicijos vyki- įkeišįi ^ųįtlines au,į įo įik

T ‘ 'r" ' *'•* ■ ■ *■ . ‘
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’ NUSTATYTOS KAINOS
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\ Finansų ministerija šio- 
visų

F

i.

finis dienomis, nustatė 
metų kainas bulvėms, per- 
kamoms į spirito varyklas- 
^Šiaurės Lietuvoj už ęentne-
!®į riustatyta 7 £ 40c., piėhj totum tarnu, to baisaus 
Lietuvoj 6 1.50c. darbo padėjėju. (“S-nis”)

■3*..
_ * L «■ : - -v- • . . - . .■

Keturi Dešimtmečiai Kaune
■ (Pastabos ir atsiminimų nuotrupos) ?

, Prieš 40 metų mūsų kaimuose, ypač Suyal- 
drijoje, buvo'didelėje mačĮoje iš anapus Vandeny
no parslmdusi amerikiečių lietuvių dainęlę, ku- 

srioje tėvynės išsiilgęs išeivis svajoja apie sugrį* 
žima į gimtųjį. kraštų- Kam jisai giįžti? 
Minėtoji dama sako:

“ Aplankyt savo ’ šalelę, 
Tėvus, brolius ir Seselę, 
Savo kaimų, ir tų vietų, . 
Kur aš užgimiau ant svieto,’

• AplŪnlįrii miestą Kauną, .J 
Nemunėlį—upę sraunų...”.

Gimtasis kaimas ir Kauno miestas tais lai- 
kais sodiečio vaidentuveJę’buvo artį susigretinę- 
Iš gimtojo kaimu 1 Kauno miestų,~*"Wąi/!tidesit 
pati paprasčiausia kelione.

DiOis.buvo mano husiyylįmta Wį 
metais pirmų kartų atvykau į Kaunu; Jau gele^ 
žinkelio stotyje Kaunas man pasirodė kažkoks 
šiurpus; maskoliškais ^ųriaĮv^į’ žandarų, itiJL 
cijąš ir. visokių valdininkų.ųni^rinoĄ pūSL 
šiaušęs, . 4

Miešti taip pat ktekviepame Žingsų^je buvo 
maskolius ant maskoliaus.’ Bė paliovęs riudeda£ 
vo -gatvėmis pėsčių ir raitų taei’hiv w^s*'

r

t ‘

» \r

centras, buvo mažutė. Banaičio spauštūvelė< , 
Įtaka sukama mašrniotė, kuri daugiau buvcf J 
panaši į kaimiškų akselinę, negu į spaustuves 
pabūklų jau spausdino lietuviškus Yaštus. Kur 
dabar miesto JigoninėOptieka, čia buvo lenko 
laikomas viešbutis. ČĮo tarnai kalbėdavo, lietu* 
j^šJta d ties durimis buvo iškaba su paraštę 
^l^etrap dinis viešbutiš?’ .
j ? Mieste gyveno jau 2t lietuviai gydytojai, ir • 
bene’advokatai. Trys lietuviai jau turėjo įv 
sigiję Kaune nuosavus namus. ,

* Yis smarkiau ir smarkiau reiškėsi lietuvių 
visuomenės gyvenimas, -gražiai darbavosi Įta ■ 
įnos draugiją, suruošdama lietuviškų vakarėlių 
įsu yajdibimąis ir dainomis/ “Kaulės” draugija 
įsteigė^ pirmąsias lirtutių mokyklas JtaMtitiio* 
se, .|aliajauię kalne ų* Šančiuose. luti žadino 
fabrl^rūarbmmkus,. telkdami jus į £uo* *

■ ■•••*^taromis žiurėjo į tų viską, rusų adminis* 
•iįrooija ir kur tik gąleclama trukdo dirbti To 
^emzųti kaip t ik tab metais pasireiškė ūe^a* 
prastas gaivališkas tiutiiiės sąmonės pabudimas 
plačiose daibiniiikų1 ir šiaip varguomenės ma*

* ’ » ’ *
Apie, Sekmines darbmiukų delegacija buvo 

iniėjusi'pas vyskupų prašyti, kad Kaunp W* 
tįivė. į'Areiių ^rteJiotu- n^čidsę hūtų liduviškį pamokslai pelegąęijai 

faaSuve.' čia pat nętbiiese bu- buvo pasakyta, kad tiki rtį^ahvimai tik ard& i ;

^Kiekvienas kažokaš ture jo Prie Šono pritikabi- 
nęs kardų ir nagaįkų.
. ' Rodėsi, kad šį gauja tuojau puls ir užkąppa 
tave nagąikomis, jeigu suuos; kąd epi ^etu* 
vis. Savisaugos jausmas lįėpę Ipekvįenam slėp
ti kas ėsi^ 6 ypač giliai slėpti s^yo jausmus ir 
mmtis.
’ Lietuviškai kalbant niekur nė vieno miestie
čio išgirsti ąegaled^ai. Tokių yta ŪP1 
,vo. Krautuvėje, viesbučiūosė, • kavinėse2-visur 
klegėjo maskoliška kalba. XBetkar®iš kur ne 
■ktir išgirsdavai lebkišM ^odį. oBambk"slai į? pa
mokslai įr pamaldos višosė bažnyčiose buvo len
kiški’.? Lietuvių kalbų buvoIšguita.'iy iš mal
dos namų '• Tik senieji Kauno pilies griuvėsiai 
liūdnai ’pįumindavo, Į&dTdįį lįetąyių būta*.

fcūtįąs^ūdųvp Svetimas.
Jia 

buvo kalami mum j ųjlaĮsvęspam^aa irbm^o 
:ūįūsų vergovės Sargai! .■*?

nmtaiS’ • ' ■ "
Praėjo 10; motų- Visų1 tą laikų daug vargta, 

sunkiai ii? nenuilrtmuai dirbta. Ne vienas Įjie- 
tųyos darbmUikas per tų laikų miejo:'į kapus, 
nesulaukęs geresnio rytpjaųs. v .

. Ties ^otų^s‘ aikšte jau bųyo įsisteigusi ga: 
na graži “Nemuno” vartotojų bendrovės krau- 
i. • ■ ■ - '• .
1

.• ••' r,

-sese.
' ’ *

' X
' L:

.. Ypač'taaukųįspūdį^arydavd‘kazokai; Jų WTūosd^ątaMV.^^yb^ -Ttomibie-Retuviškad^kal’ 
^jos’labąi dažnai sudaro jau-išvaizda buvo žiauri, veidai piMb kraugertigi’ namuose, \kūr dabar Šv. Kątimiero dtfaugįjoa bančių Žmonių Kaune ir Jo priemiesčiuose be-

r v

Jo priemiesčiuose be*
, . 1 *

1

*

ataMutni

•. • ■' . ' a —r—
9

*

■\

\ i t *
• \

X

A

v >
I

X

«

r**
X

ūk.

’^r~~

X
I \ .

s

j.uk


jį.
*?

j

('

"I

•t? ''

»

U.
l

*

f

• ■t.

»

» 
> » .

*

F

r
te

J

t
i

X

S

J '■■

'•!

-•

*.
X

f

1;

• .1

c
.1

j

•S ‘

<

i

■ *

Antradieaįls, ’j
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AIRIAI APIEMETUVĄ
’ Prieš keletą metųAiri jo- Derryje7

je, kaip ir Anglijoje, mažai pagyrimas. y
kas apie Lietuvą tejįrtivo. gir- Šiomis dienomis į mano 

rankas pateko JaugįaušįM 
Airijoje išsiplatinusio dien
raščio /Irish Independent” 
spalių 29cb numeris, Ją- 
me. įdėtas gražus spęeiaįio 
šiaur* lytinėje Ęųropojė ir 
Ęųsijoje kūr^pondento 
straipsnis apie Lietuvą. Ne
vergdamas šio straipsnio iš- 
tikai paduosiu tik keletą jo 
minčių, manydamas, jog

P1

•* *
” —t neužtarnautas

, dėjęs. Dažnai net ir ap
šviestas aįr^ klausdavo, ar 

; Lietuva yrą ^alkanuose, ar 
ji rubežiuojasi su Čekoslo
vakija ir panašiai. Jie daug 
buvo girdėję apie Lenkiją 

. ir lenkui kad jie buvo ru
sų persekiojami, ir, kaip ka
talikai, airiai lenkams jaus
davo nemažai simpatijos. 
Bet apie Lietuvą’nie nieko. .. ...
Paskutiniu ląiku airiai kiek- mūsų laikraščio skaityto- 

£ • • ’’ # i 'irk. • • Jį . . ♦’V - *f . r*
vienas daugiau pradeda į- 
domautis mūsų kraštu, ypač 
kai jų ir mūsų gyvenimo są
lygos gan panašios. Abieji 
jo šonais ' 
kaimynų, kurie silpnesnes 
tautas stengiasi sau paverg- 

•. ti. Suprantama, kad airiai, 
mūsų tautos vargus ir aspi
racijas pažinę, mus užjau
čia, bent niekuomet man ne
teko airių spaudoje matyti 
užgaulingų žodžių Lietuvos 
adresu. Mūsų gyvenimo są
lygų jiems ilgai aiškinti ne
tenka. Jie tuoj orientuojasi 
— “tas pats ir pas mus,** 

. sakys airis, ilgai kentęs sve
timųjų priespaudą.
: Pereitą pavasarį apsilan
kius man pas savo draugą 
Airijos provincijos mieste, 
sužinojęs apie tai kas antra 
diena išeinančio laikraščio 
korespondentas tuoj atbėgo 
pas mane, prašydamas, kad 
suteikčiau jam plačių žinių 
apie savo tėvynę. Pasinau- 

' dojęs ta proga/ nupasako
jau jam mūsų vargus po ru
sų valdžia^ f mūsų kovas dėl 
nepriklausoind .gyvenimo 
mūsų pažengta priekin. Jis 
iš savo pusės ypač įdomavo- 

. si mūsų ekonominiu gyveni
mu, mūsų žemės reforma, 
mat airiai yra daug išken
tėję ir dabar tėbekenčia nuo 
ateivių dvarininkų. Po to 
mudviejų pasikalbėjimo už 
keletos dienų laikraštyje

■ • ’ * ■

(Derry Journal) tilpo ilgas 
straipsnis, apie Lietuvą,. at- 
pasakojęs visas mano pa- 

. reikštas mintis. Danir juo
ko buvo, kuomet pamačiau 
didelėmis raidėmis paskelb
ta: “Žymus lietuvis kunigas

jams bus įdomu išgirsti, 
kaip apie mus atsiliepia mū
šų idėjos draugai, “Niekur 
iš jaunųjų Pabaltijo valsty- 

turime didelių Mū tautiškumas nėra taip 
1 ^yvas, kaip Lietuvoje, ” pra

deda airis savo straipsnį. 
;Tam įsitikinti,, sako, reikia 
tik užeiti į vakarines apei
gas prie Karo Muziejaus 
Kaunę. '

Neįsileisdamas į Vilniaus 
klausimo gilumą, korespon
dentas vadina ją atvira žaiz
da. . Vilniuje dabartiniu lai
ku yra daugiau lenkų negu 
lietuvių, bet dėl to baltgu- 
džių ir žydų ten daugiau, 
negu vįenų ir antrų, tačiau 
statistinės žinios nėra tik
ros. Nei Lietuvos žmonės, 
nei vyriausybė nesislepia, 
jog, progai pasitaikius, jie 
savo sostinę paims į savo 
rankas. Tuo tarpu lietuviai

II H !1 I , ■_lll I I JI - L„.h.

dailina savo laikinąją sosti
nę Kauną, ne atsižvelgdami- 
j senovės palaikų mylėtojus 
^konB). .

į Tpac autorius gėrisi lie- 
tuvių dailė; Jis patį lietu
vių ntgimimą, vadina ‘artis
tinių 'mgįmiinu. • Tokio dai
lėje gėniališkumo, kaip .lie
tuviuose, retai kur teranda
ma*Lietuvių daile kaskart 
bus Jaugiau įvertinama, kai 
jų. kraštas būs daugiu sveti
mųjų pažintas* Reikia tik, 
sako, atgabenti bent lietuvių 
dąiles išdirbinių paveikslus, 
ar kad ir fotografijas, į 
Dubliną ir toji paroda turės 
didžiausio pasisekimo. Čiur
lionį- vddina pirmos klasės 
genijum, kurs paliko savęs 
Vertą dąiles mokyklą. Tame 
tolimame krašte yra kažkas 
naujo, kažkas, verto Euro
pai. Kad parodyti lietuvių 
dailės grožį, autorius prie 
savo straipsnio pridėjo vie
no medinio kryžiaus pa
veikslų.

; Nito savęs norėčiau • pri
gulti, kad mums reiktų dar 
daugiau supažindinti airius 
su musų tėvyne, mėginti 
užmegzti su jais kultūrinius 
rysiuš, nes, kaip minėtojo 
straipsnio autorius pažymi, 
Lietuva ir Airija — tai dvi 
kraštutinės Europos katali
kų tautos, pirmoji rytuose, o 
antorji vakaruose.

Kun. J. Petrauskis

(“Sutemos”)

»

)
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Plečkaitininkų Himnas
Kelkiui vėliavą raudoną, 
Vyrai, kelkime drąsiai!
Mes nežinom arklo saito, 

tik rupi pįiigąį. ;;h
Nemažai kvailių atrasim,

t z

Nemažai - jėgų priplauks, — 
Neprasnauskim, vyrai, laiko, 
Mūsų kitos vaišės lauks!
Lenkijos erelis tvirtas, 
Savo sparną paaukos, 
Kas išdrįs tik kelią stoti — 
Kris tuojau nuo mūs rankos.
Nemažai į dieną gaunam; 
Bet ateis tokie laikai — 
Ne po zlotą, bet po Saują

■ -Plauks dėl mūsų pinigai!
Kelkiui vėliavą raudoną, 
Vyrai, kelkime drąsiai,
Nėr dėl mūs valdžios, nei ponų — 
Mums tik rupi pinigai.

(“Šaltinis”)

j . >
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Plečkaitininkų 
“Patrijotizmas”

*. ’ *■

“Dicįeli liaudies teisių gy
nėjai ir tėvynės mylėtojai*7 
(taip pječkaitininkai save 
vadina), po gruodžio m* 17 
d. nustoję. Šiltų vietelių, su- •’ . .. , ‘ r ♦ - . 1
manė kitu būdu savo ateitį 
užtikrinti: padarė Taurage-, 
je piešimą, kur aprobę ban
ką ir kitas įstaigas, pabėgo 
pas lenkus.

Lenkai , juos priėmė su di
deliu džiaugsmu, nes tuo ti
kėjosi daug ko pasiekti. I7a- 
bėgusiems. iš Lietuvos plėši
kams, lenkų vyriausybe pa
skyrė stovyklą Gardine. 
Bėglių vadu pasiskelbė 
Plečkaitis* ;

Plečkaičio “kariuomenei ” 
organiziioti ir jai išlaikyti 
lenkai paskyrė keliasdešimts 
tūkstančių zlotų, 1928 m. 
pavasarį plečkaitininkų bau
da persikėle į Vilnių. Čia 
jie sudarė, neva, ministerių 
kabinetą. Pareigomis pasi
skirstė šiaip: Plečkaitis — 
pirmininku, Ancevičius — 
agitacijos ir propogandos 
ininisteriu, Paplauskas — 
susisiekimo inin., Kedvs —- 
finansų min.. Plečkaitinin
kų dalis, Vilnių j ez bendra
darbių nesužvejojus, vasa
ros pradžioje persikėle iš 
Vilniaus į Švenčionių ir N. 
Švenčionėlių apylinkes.

Pradėjo važinėti po kai
mus ir miestelius su paskai
tomis, agituodami ramius 
gyvento jus t. prieš dabartinę 
Lietuvos yyriausybę kartu 
ir Katalikų?Bažnyčią. Kai
muose jokio pasisekimo ne
turėjo. nors įvairiausiais 
būdais žvejojo visus, o ypa
tingai jaunimą. Jaunuo
liams prisirašiusiems prie 
plečkaitininkų bandos, buvo 
žadama, nuvertus Lietuvos 
vyriausybę^ P aprūpinti gercy- 
mis vietomis. Be to, priža^ 
dėtas ir šiaip nemažas atly
ginimas.

r

Pav. jeigu plečkaitimn- 
kas gerai platina .agitacinę 
literatūrą ir per ‘ mėnesį 
bent vienam Vilniaus kraš- 

/ to lietuviui sustato protoko-
T

l-

veik nesą. Delegatai pradėjo karščiuotis ir ga- kart stipredamas ir vis tvirčiau įsigalėdamas, 
vb bartu Išeidami jie pasaką vyskupui, kad ar-. ' 
•Ūmiausią šventadienį parodysiu, kiek yra Kau
ne lietuvių, suruošdami demonstraciją. Kadan
gi demonstruoti buvo griežtai draudžiama, tai: 
išsirūpintą policijos Įeidimas suruošti lietuvių 
darbininkų gegužinę iš Kauno į Kulautuvą. 
Patys rengėjai manė, kad susirinks koki 500— 
600 žmonių. Dėl to gegužinei pasisamdė du 
garlaivius. Bet kai atėjo gegužinės diena, mi- 
liios užplūdo prieplaukos krantus ir Rotušės 
aikštę. Telm paimti visus penkis uoste stovėk 

• jusiūs laivus, ir tai vos nežymi norinčiųjų dalis 
tegalėjo išplaukti. Visa šita minia jau kalbėjo 
įietuviškai. Tais metais visi pamatė ir paju
to, kad Kaunas lietuvių miestas, kad tose var
žytinėse, kurios dideliu įtempimu buvo vedamos 
tarp lietuvių U. svetimojo gaivalo, mes paimsi
me Viršų. Jau tada daugeliui įardėjo šypsotis 
laimėjimo džiaugsmas.; . / '

3. 1918 metais.

Pasaulinis karas sunaikino ir. apmarino 
Kamiu. Jo gyventojų dauguma buvo išbįaškyta 

. po visą Rusiją. Bet nei karo ajidros, nei žiauri 
, okupantų priespauda jau nepajėgu lietuvių gai- 
/ valo galutinai parblokšti ir. mūsų dvasios nu

slopinti. Bene į antrą dįeną,J^ąi Kaunąii įėjo 
voldečių llariuonienė, pasirodė’ gatvėse * lietų* 
viškas laikraštis* Tuo tarpų rusų čia ne dva
sios neliko. Toliau visą okupacijos laiką lietu
viu gaivalas ištvermingai, laikėsi Kaune, kas-

i
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ją, gafina 150 zlotų ir y^- 
?rus, kuriems' rėikia stoti \į 
kariuomenę,. paįiuosuoja 
nūo"ka^eirt^vįxno pareigų* 
Mažiau nusipelniusieji gau
na ,tik pusę algos.

k Todėl, norėdami gauti pil
ną mėnesinę algą, įvairiau
siais būdais i apgaudinėja 
žmones ir jeigu sugauna 
bent vieną žodį ištartą prieš 
lenkus, tuojau “protokolas” 
ir yra, o jau sekančią dieną 
lenkų policininkais areštuo
tą nuvaro į kalėjimą.

Jau per plečkaitininkų 
“malonę” daugybė mūsų 
bi’olių vilniečių nekaltai 
kenčia ir skursta lenkų 
kankinami.

Pavergtos Lietuvos sūnūs, 
skaudų vergijos jungą vel
kantieji už laisvę ir lietu
vybę, kenčia ne tik nuo 
kraugerių lenkij, bet ir nuo 
f i patri j otų ’ ’ plečkaitininkų, 
kurie susidėję su lenkais į 
bendrą frontą kiša savuo
sius brolius į kalėjimus.

• • Žilvitis

PRANEŠIĄS L. D. S. 
CŪNH. APSKRIČIO 
M MS '
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LDS. Conn. Apskričio me- rasti bet km- kitur. Net k 

trnis suvažiavimas įvyks 
sausio 6-tą dieną 1929 me
tuose, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, So. Park gt., 
Bridgeport, Conn. 1 vai. po 
pietų.

.į šį suvažiavimą lai kiek-; 
vieną kuopa prisiunčia skai
tlingą . būrį delegatų svars
tyti . organizacij os reikalus. 
Prieg tam bus valdybos rin
kimas ir kuo daugiau dele
gatų tuo geriau. rinkti ir 
valdyba.

. Jeigu neįstengiat delega
tų siųsti į suvažiavimą, tai 
nors įnešimų prisiųskit: raš
tininkei.

Nepamirškit vietos nė die
nos: sausio 6-tą dieną, 1929 
metuose, Bridgeport, Conn. 

■ LDŠ Conn. Apsk. Rast.
Blažauskaite

30 Stuart St., ■ L.. '

Maple Kili, ,
New Britam, Conn,

.V*
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Okupacijai besibaigiant, 1928 metais, nors dar 
smarkavo vokiečiai-okupantai, bet visi jautė, 
kad tikrieji šio miesto šeimininkai yra ne jie, 
bet lietuviai. .

•
Pagaliau pakrikusi okupantų kariuomene 

priversta buvo išsidanginti.. Drauge su ja dan- 
ginosi visos okupantų įstaigos ir visas tas sve
timasis gaivalas, kuris buvo užplūdęs miestą ka
ro metu. Jų vietoje apiplėbtame, apgriautame 
ir nutetiotame Kaune vargingai kūrėsi Lietuvos 
įstaigos, telkėsi lietuvių tautos žmonės.

Sunku buvo tuose griuvėsiuose susikurti ir 
išsiląikjdi. Miestas buvo ištuštėjęs. Gyventojų 
niaža bepalikę,. b it tie.patys kentė badą ir vi-, 
šokį skurdą. Bet palęngvėl vaizdas kitėjo. Krau
tuvėse pradėjo atsirasti prekių, įmonės prade- 
jo atsigauti, gyvenimas palengva ėjo į norma
les vėžes.

4. 1928 metais.

Senasis Kaunas—laikinoji Lietuvos sostine, 
Gyveiiimas turte verda. Mieste pridygę naujų, 
didelių ir gražių namų. Supuvę mediniai šali
gatviai seniai, užmiršti* Viskas naujoviškai su- 
tvarkyta ir atstatoma. Gatvėmis laksto auto
mobiliai, važinėja autobusai. Krautuvės .pilnos 
yisokių prekių. Žmonės gražiai pasipuošę; 
Reiškiasi perteklius, o kai kur ir prabanga.

Dabar .Kaune daugybė visokių specialybių 
Inteligentų; Daktarai, advokatai, profesoriai,

V
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valdininkai, bankininkai, pramonininkai, pirk
liai—vis nauji Kaime, bet savi žmonės. Kelio
lika tūkstančių lietuvių moksleivijos pripildė ne 
tik pradžios, bet viduriniąsias ir aukštesniąsias 
mokyklas. Pačių mokyklų keletą kartų dau
giau. Veikia Lietuvos Universitetas, veik kė- W’ ' •* ’■ A f t ’

turi tūkstančiai studentų r uošios? stoti į. gyve
nimą, apsišarvavę aukštaisiais mokslais.

Gegužės mėn. 15 diena.
Aukštai plevėsavo musų vėliavos. 
Iškilmingai skambėjo Laisvės Varpas. Ab 

dėjo Lietuvos himno didingi ir kilnūs garsai. 
Pergalėmis apvainikuota Lietuvos kariuomenė 
drausmingu žingsniu Žygiavo gražiai surikiuos 
tomis voromis.: pėstininkai, raiteliai, artilerija. 
Lietuvos karo orlaiviai skraidė padangėse...

Lietuva Kaune Švente dešimtąsias savo ne
priklausomybės sukaktuves.’ Jeigu toksai sap
nas būtų prisapnavęs 1898 ni. kuriam nors Kau
no gyventojui, jisai pats būtų manęs, kad tai y* 
ra nesveikos vaidentuves padarinys, o kiekvie
nas, kas būtų tuomet mėginęs Kaunui šitokią 
ateitį .pranašauti ir tvirtinti, kad 1928 metais, 
visa tatai tikrumoje įvyks,—būtų buvęs paskai
tytas bepročiu ir uždarytas į pamišėlių namus...

Kada tauta yra įstojusi į atgimimo kelią, 
gyy^ųinąs pi^ilęnkią.žnmgaus protą ir . jo vai- 
dlįitiivę. ' Kąip; atrodys Kaunas dar’ 40 metų 
praslinkus, kada Lietuva 50-nietines neprikląu- 

. somybės sukaktuves, Šiandien niekas, .nei* atspė- 
, ti, nei.įsivaizduoti negali* (“L* A?’)
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Sunkiai vyksta karo lai
mėtojai—Prancūzijai? tvar
kyti savo gyvenimas. Daug 
ji turi vargo su savo vidaus 
ir užsienio reikalais. Gyve
nimas brangsta: duona ir 
pienas tiek pabrango, kad 
vyriausybė rimtai tuo susi
rūpino ir pradėjo kovą su 
maišto brangimu. Naują 
butų nuomos įstatymą išlei
dus butai pabrangs 500-600 
pfoc., kai tvirtina nuomi
ninkų sąjunga, ir tų pačių 
maža. Viduj nesutikimai, 
smarkios kovos. Tarpusavio 
pasitikėjimo maža. Stebėti-, 
na, kad toks didelis kraštas 
neranda patikimo, . viso 
krašto turinčio pasitikėjimo 
žmogaus. Poinkare —r da
bartinis ministeris pirmi
ninkas savo finansine poli
tika to pasitikėjimo kaip ir 
įgijo; bet tik toje srity. Fi
nansinio tvarkymo reikalui 
praėjus ir jo pasitikėjimas 
atkris. Jau šiandien kai ku
rios grupės mano jį nerei-. 
kalipgą esant ir mėgino jį iš 
valstybės vadovavimo paša
linti. Susiskaldymas visuo
menės toks, kokio sunku su- 

lęa- 
talikai ir tie nesusiranda 
bendro veikimo pamato ir 
jie susiskaldę į devynias gn
ybęs ir kovoja tarp savęs. 

O rezultate tai, kad politi
koje katalikų nejaučiama, 
nepastebima, jie kaip ir iš
tirpę įvairių liberalų ir so
cialistų jūroje. Kiek ge
riau yra su jų visuoįneninu 
darbu, bet tai padėjimo bent 
kol kas negerbia. Paskuti
niais laikais ir šioj srity su
sidarė daugiau keblumų ir 
painumų. Jų įnešė prancū
zų tautininkai, pasivadinę 
bendru vardu “Action 
įPrancaise.” Bažnyčia juri
diniu atžvilgiu stovi ^įek 
blogoj padėty, kaip jWioj 
titoj Europos valstybėj, ne
skaitant,- žinoma, Rusijos. 
Faktinėm jos gyvenime, 
tiesa, būtu kai kas ir mums 
pasimokyti. Bet tilt kai kas. 
Bendra savo padėtimi ji ne
gali būti mums pavyzdžiu 
nors būti galėtų, visi duome
nys tai sako.

Ir Prancūzijos katalikai 
ir Bažnyčia vargs ir kentės 
po bedievio, padu, tol kol iŠ- 
siklampos iš tos susiskaldy
mo balos, kol susiras bend
rą veikimo platformą, kol 
susikurs tą būtiną katali
kams ii’ išganingą vienybę, 
kol supras pagaliau Jventus’ 
Pijaus' XI žodžius, kad, ka
da politika braunasi į š ven
čiausias katalikui vietas 
kaip altorius, šeima, mokyki 
la, ji katalikui yra svarbi 
pareiga. Bet pareiga bus

X

gerai atlikta iį> gerų • 
duos tik Jųomėt, kai į 
kai ir politikoj susi 
nybei pamatą ir . vieū 
ganizącijoj sūsispįetę
drąsiai ginti savo ii 
Politinis katalikų ,ąnįį| 
dyrnas visuomet veda 5 
liūdniausiu vaisiu* Liet] 
katalikai tai geriausia 1 
jo patirti. Ir tie žtnc; 
kurie prie to stovio 
vos katalikus privedė, i 
rie iš dabartines skaudi 
pamokos savo«klaidų nei 
pažinti ir pataisyti, eit 
turės atsakyti ir prieš/ 
vą ir prieš tėvynė? Ndl 
tat iš Prancūzijos gyy 
mo rašyti, medžiagos^ įs 
labai daug. Bet nei man 
kas leis, nei bus kur 
rašinius dėti. Reti 
tad parašysiu tai, kad pt 
cūzuos opiau tampa i 
mums įdomiau galį 
Šiuo-metu visa PrincūS 
gyvena vyriausybės krizitf 
jo priežastimi. Šitais kl# 
siraais trumpai ir man 
Lietuvos katalikiją painfdi 
muoti. . ’

i 7O.ir 71 paragrafai

Šituo du paragrafu bu 
faktina Poinkare vyriau^ 
bės sugriuvimo priežast 
Kas jie yra ti ko jie. no 
Tai yra du Poinkare įne| 
to į parlamentą. “Fina 
įstatymo” paragrafu, kąj 
riais buvo norima bent kie3 
aptvarkyti juridinė, bažnyį 
Čios būklė. Vienas jį n 
mate grąžinti savu laiį 
konfiskuotą bažnyčių tu 
reikalingą, kūltiu, parapįj 
sąjungoms, kurios įstatyt 
numatyta tvarka, paskuti* 
nių penkerių metų laikoto? 
py, yra įsiregistravusią^ 
Kitas —- numatė toms, ’1 
danČiOms misijas kitu 
kraštuose vienuolijoms, 
rios išpildė įstatymų reik 
įaujamas sąlygas, gl*aži 
turtą ti suteikti joms, teisei 
kurtis Prancūzijoj ir stėį$ 
reikalingas . misijoms ve 
mokyklas.

Kad geriau tai supras 
tum, reikalinga bent t 
pai pažvelgti į istoriją. j

(Bus daugiau)

X

rinkti prenumeratas, skelbimą igū 
įspaudus darbus- 
' Sąlygos geros: alga ir komisai 
smaukite tuojau^ pą^anBdami 
vd tinkamumą prie tokio d

/‘DARBININKAS” •

366 Broadway, So. Bostonu
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farašęautomobiliu 
lietuvį

Pirmas sniegas ir pirma 
auka

Rudžiai iž,Lietuvos

Pirmas sniegas čia pasirodė 
ir apdengė žemelę ■ gruodžio 
7-8 dd. Po to, ir šaltis pakilo, 
kad už ausį) reikėjo griebtis.

Pirmu sniegu labai džiaugė
si vaikai. Jų buvo“ pilnos gat
vės su rogutėmis. Atsitiko ir 
nelaimė. Troliu užmušė ketu
rių metų mergaitę, Jane 
Cashour.
' Tėvai, neturėtų leisti vaikų 

taip palaidai i gatvę.
D. Kukutis

t

4

f

7

- 
patenkinti turėdami tokį dva
riškį. . Jis liks atminty pas
mus.

kričio 28 d., vakare, au- 
Įliu mirtinai sužeidė Si- 
Venckų,jam išlipus iš 
Bušo, kuriuomi važiavo 
ark.’o į savo namus, 

m,Simonas Vene- 
i buvo 60 metų am- 

40 metų pragyveno A- 
roje. Paliko žmoną ir ke- 
suaugusius vaikus. Lai- 

Hš įvyko gruodžio 3 d., 
kilmingomis f pamaldomis 
k’o lietuvių bažnyčioje, 
avo kun. Ig. Kelmelis ir 

Is’graborius M. Akelis, 
ingi a, a. Simonas Venc- 

i buvo labai rimtas ir visų 
mas, tai ir į laidotuves 

daug velionio drau- 
»ir pažįstamų. ‘ ■

Newarkietės laimėjo: 
■; dovanas - ,

. f

nrk’o Lietuvių Politikos 
s, lapkričio 28 d., vaka-» 
o surengęs New Mersov 

rijos lietuvaičių popul&riš- 
oykontestą, kuriame pir- 

dovaną laimėjo p-lė Katrė 
skaitė gavusi 8,450 hal- 

įF Antrą dovaną laimėjo po- 
Marė šliaužienė gavusi 7,- 
balsus ir trečią dovaną ga- 
p4ė Marė Sakevičiutė 
k 5,745 balsus..

Važiuoja Lietuvon 
... apsigyventi

■Hemet . daug newarkiečių 
vių buvo išvažiavę aplan- 
Lietuvą. Beveik visi grį- 
cgai iš Lietuvos pilnai pa
yri;, Jau keletas iš grįžu- 

į Įvažiuoja.. apsigyvenimui, 
ijij ir -p. lurgiš Nevulis, 
s Nmvark’o gyventojas, 
ėjas,, fotografas.

rengiamasi prie paminėji- 
mo Vasario 16 d.

Nevark’o ■ lietuviai per pra- 
s .10 metų visuomet rengė 

ingus paminėjimus Lio
vės nepriklausomybės, šiais 
Mais irgi smarkiai rengiasi 

metines sukaktuves.
A. S. T-kas

botiene $37.50; Agota Sadaus
kaitė $25.00.

Apart aukų vienuolynui, p. 
Stonelis paaukavo puikų auto
mobilį ir daug kitii reikalin
gų dalykėlių.

Šv. Prandškąus Sesutės iš
reiškiu didžiausią padėką 

Kun. J. Šimkevičiui,Gerb.
Gerb. ICun. I. Zimbliui ir vi
siems aukotojams bei gerada
riams Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno, ,• J J .

Tegul Viešpats Dievas Jiems 
užmoka už tokius labdaringus 
darbus,- Sesutės nuolat mel
džiasi ir melsis už savo gera
darius.

Dar sykį visiems ačiū. Lai 
’ Dievas Jums šimteriopai atly

gina.. ' ___ :
Jums dėkingos,

Šv. Pranciškaus Seserys

Parapijos labili daugiausiai* 
darbuojasi Petras Pikūnas ir 
Kazimieras Bartašius, Jiedu 
pasišventę parapijai visu šir
dimi, Petras Piktinas,"61 m. 
amžiaus, teisingas ir darbštus 
žmogus, tarnauja parapijai jau 
nuo senai. Visuomenėj dėkin
ga jiem, už Jų malonumą rei
kaluose parapijos, draugijų ir 
visuomenės.

Parapijom
r-n- ■ s~~ ■ ' J

“4-

$d

RGH, PA.

r

Iv. Pranciškaus Vienuolynui 
Aukos

« J 

y kun; J. Širakevičius 
avo $150J0; gerb. kun.

: Zhhblys $50.00; .Stanislovas 
htpavičius.$15.00*, Ponia Am-

Geras tSvynalnlB privalo 
ttirėtl Lietuvos miestų žen
klus., Yra Indomu stt jais 
si/slpažlntl. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikratne sęsiu-
tlnyje, ifivlso yra 40 Ženklų.

. Kaina 40 centų 

“DARBININKAS” 
366 W*Broadway 

i.Boston, Mass.

“Darbininko” Nr. 92 paste
bėjau korespondento “Lydė
jęs” parašyta labai trumpai, a- 
pie mirti a. a. V. Miškinio. Aš 
noriu biskį plačiaus jojo grau
dų užbaigimą dienų aprašyti.

Lapkričio 17 d. a. a. Vikto
ras vakarienę pavalgęs, išsi
maudė, šeimyninkei užsimokė
jo, pasakė: “dabar jums gas- 
padine esu atsiteisėk” Pasiro
dė apie 30 dol. ir sako: “Šitie 
pinigai bus praleisti parapijos 
bazare.” Valiūnas išėjo tie
siai bazaran į šv. Antano baž
nytine salę .ir einant skersai 
Baker St. koks ten vyras au
tomobiliu pataikė Viktorą, 
paglemžė po automobiliu.Greit 
nugabentas į ligoninę, buvo 
dar šauktas kunigas, bet ne
buvo galima suspėti, mirė už 
^dviejų valandų. .

A. a. Viktoras Miškinis bu
vo vienas iš pavyzdingiausių 
Detroite ateivių vaikinų. Jis 
pėr tuos kelius metus . įmokė
jo šv,. Antano parapijai virš 
septynių šimtų dolerių. Buvo 
doras ir praktikuojantis kata
likas,- Prigulėjo prie LDS., 1:05 
kp., buvo net kuopos valdybo
je. Čia neturėjo Jokių ,gimi- 
nių. Laidotuvių dienoje su
silaukė daug palydovų. Ma
čiau daug gailiai verkiančių. 
Kuri. Boreišis pasakė atsisvei
kinimo pamokslą. T kapines 
lydėjo virš dvidešimts auto
mobilių, jojų buvusių gerų 
draugų-ių. Graborius apsigy
venęs naujai mūsų kolonijoj 
J. Balčiūnas, gražiai, tvarkiai 
it nebrangiai patarnavo a, a. 
Viktoro laidotuvėse., parbe 
mums turėti J. Balčiūnų,

■ . Draugavęs

į
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LDS* 13 kp. reikalai

| Visai jau arti metinis LDS. 

ĮlS kp. susirinkimas. Nariai 
Kuo sušįrinJdmu turėtų sųsido- 
Įmeti. Susirinkimas įvyks sau- 

' Gruodžio 1-2 AL, bažnvti- sio d'' Visi urnai ltviefiatai 
nĄje svetainėje, p,. Jonas- K. «teit1*’ aes 
Milius rodi; judomiiK paveiks-^®® HI- Jarlūj tvarkĄ Be 
ūs, kuriuos nutraukė pereitą pdsr turėtų ateiti ir užsimokėti 
metą Lietuvoje ir parsivežė į duokles ir pradėti naujus ine- 
Ameriką^ kad parodžius kaipkis gerai/ Skolingi nariai silp- 

isrodo Lietuva po 1(1 metų ne-nrgflpfaaę.iją, r 
priklausomo gyvenimo. <tn .. . , . L4 . ..

x _ į “Darbininkas” yra nmsn
Žmonni buvo «. Isro- g6riausias ir draugas.

do, kaji.uitis.} žmonės, neido- Jis lanko Ws -- {
.nauja savo tėvyne. Vaarr pa- gavaitę) -o mfis
siklaušmėjau zmornų kame rfme lų'miote{L jjeapmrikgjft 
dalykas, kad neatėjo pamatyti U j feęg 1<a5
U-tuv.} pavėniuose .r gavau kataKkai ir dar^ai: mes 
atsakymus maždaug totas: h Mti fetaUkište
“Mes nė to vardo nenonme ,^^ 
gtrdėlL Smetonai VoldemarasJ - — ,___
o dar eisime jų paveikslų žiū- Į kviečiame ir ra
mti.” ' .’" ■ Į giname narius ateiti įsusirin-

Kaip nebūt.}, bet p. J. K. F"* ” 6 J B"® 
"J“

c rVTXT , , , ROCHESTER, N. T, 
Gruodžio 9 d, kleb. kun. Ju-1 '

ro pasidarbavimu atvaidintai _ , ,v. ' n ,
veikalas “Nepaisintoja.” Ren-L' Fyk« ąv.
' - a j’v ji •• I Jurgio Kareivio Draugijosge Sodalicijos draugija. Zmo- .

. , 4. • - vakariene. Gerai pavyko,niu buvo pilna svetaine.
1 .. v. ,TT .... Žmonių buvo daug. Draugijai.
Scenenja gnazL vaidino so-l . ... ... .i pelno liko $191. Musų biznie-

dalietes. Tarnuose grajmo or- . . , ;, , TT . ,‘iai daug parėmė aukodami
kestra. Vaidintojos gerai pa- , . .., ,. . ,. valgomus ir kitokius daiktus.
>noce. Aukavo Mileris ir Gorskis $5,

Sodalicijos draugija yra su- Teodoras Paluikis cigaru bak. 
organizuota pastangomis- mū- L Kaifys ip p]>
sų klebono kun. F. Juro. I »r sme.į;0I1^ Buvo labai 

Garbė draugijai , ir mūsų iarbštus komitetas: Petras 
dvasios vadui už pastatymą Krajęras> Petras Pikūna^, Jo
sio puikaus'ir naudingo veika- nas Naviclonskaš, Vincas Bu
to* . trimaitis, Justąs Vaicekevi-

Girdėjau, kad vaidintojos Juozas Jončius, Juozas, 
pasižadėjo ir kitose kolonijose Butkus. Geros ir įmaningos 
vaidinti tą veikalą: Cam- šeimininkės, nesigailėjo darbo 
bridge, Montelloj ii* kitur. . hr iaik0, viską labai gerai pri- 

Kurkučkas apleido rengė. Ekonomistė, virėja, bn- 
Lowell’į Į vo ponia Krajerienė; šeiminin-

, V1 , ... I kavinio patarnautojos buvo 
Alfonsas Ivurkuckas apleido! . z. ? .v^ _ tr •_ . .. . . I poniosS.‘Zdanevieiene, U.

šią koloniją ir dabar, kaip t .. _. , = v. . Šereliene, P. NAvidonskiene,girdėt, meilužes su dėdėmis jo K , .v. _■ t, •. V1 \T. , , .. P. Vaicekavieien& Programo
ieško. Viena lenkaite; sušilau-, _ • , . v_ vedėjas buvo pirmininkas P.kus dvynukų, irgi, jo ieško. T_ . ™ . . ...i v, /. Į Krajeras. Tvarkas ir viso biz- 

Alfonsas Kiirkuckas gimęs | . ‘ n , tš., --r ■ *r» • nio trustas Petras Piktinas,ir augęs LoAvelL y. Prie para J 
pijos neprigulėjo. Prigulėjo I Prieš pradedant vakarienę ku- 
prie D. L. K. V. kliiibo ir bu- mgas Alfonsas Orvydas sukal- 
vo jo stambus .rėmėjas. I bėjo maldą. Po to sekė daL 

Lankėsi viešnia nos’ marMai ir Sokiai- Daly’
Įviai btivo labai patenkinti. 

Mūsų kolonijoje lankėsi vieš- viršminėta draugija suorga- 
nia iš Vilniaus p-nia E. Vilei-luizuota gruodžio 26, 1908 m. 
Šiene. Kartą važiuojant palei §įmet švęs 20 mėtų jubiliejų, 
buv. kalėjimą, o dabar katali-Į L ■ . ,, ,
. .„I J , . . TT.. .v. Draugijos nauja valdyba kišką mokyklą, p-ma Vileisie-Į— 1—i_-i_ _ Trri-iy.!

ne paklausė: “Kas yra tame 
name ? ” Atsakiau, kad kata
likiška mokykla. “Bet,” sa
ko, ‘ ‘ atrodo lig kalėjimas. ’ ’ 
Sakau, kad čia ir huvo kalėji-

Pirm. - 
vice-pirm.

......... .. .. "J?"1111 •"'"g""™™ ■—j,
d - o

Antradienis, graod. 18, 1W

MUSŲ VAJUS
Nuo gruodžio pįrm°s stotos prasideda ^DaTbininko” 

mujų. prenumei*atv vaj*us. Vajus tęsis du mėnesiu.

* ICacl šis vajus būtų pasėkmfogasmes kviečiame visus 
LDS. narius ii’ ‘^Barbiniiiko” skaitytojus į darbę* Dar
bas nesunkus, i ik reikia noro ir pasišventimo.

' Į , ' *

Skundžiame^ bedarby Wr tuos du mėnesiu bus gera 
proga padirbėti plątinanČkatalikišką spaudą. Kiekvienas 
LDS. nurys ir “Darbininkoprenumeratoris nuo metines 
prenumeratos gaus $1.00; nuo pusmetines 50 centų, .

Naujieji prenumemtoinųi irgi turi teisę rinkti prenti- 
nieratas k nuo jų gauti atlyginimą. Taigi įstojusieji pa* 
sidarbUoti JjO'S* organįsracijos labui, šiais sunkiais beta- . 
■bių laikais, gali užsidirbti keletą dolerių. '

\ . . . a’ . .*
. Tokiam darbui nereikia, kad žmogus mestų’ darbą dirb- 
tuVėje ar kur kitur, bet jis gali jį atlikti liuosomis nuo T 
darbo valandomis.

ir

Užmušė policistą..*

Gruodžio 11 d. apie 4 vai 
pu pietų gatyekaris užmušė 
policistą CĮiarles Sįieer, stovė
jusi kryžkely Devintos ir Wal- 
nut g-vių. Pelicistas valde 
trafiką. Gatvekariui važiuo
jant Devinta gatve pasidarė 
kas nors negerai su “ switeh” 
ir gatvekaris nušoko nuo ’re- 
lhj ir trenkė į stovintį policis- 
tą, Policistą vietoj užmušė.

Prieš tai, kelios mįnūtos at
gal, tas policistas kalbėjosi su 
savo žmona ir ji eidama pasa
kė: “t will see you later.” 
Bet “later” ji jau rado jį. ne* 
gyvą. Šis policistas per 11 m. 
ėjo teisingai savo pareigas ii’ 
buvo visų mylimas.

Kita nelaimė

Joseph Marteno, 5 metų vai- 
. kutis persišovė sau- ranką. Jis 

radęs tėvo revolverį bandė 
; šaudyti ii* netikėtai iššovė ir 
. kulka pataikė į ranką. Lai

mė dar, kad nepataikė į gyvy- 
bei pavojingą vietą.

Tėvai, atsargiai su- revolve
riais.

■ ■ ' '
Nori pakeisti kalendorių

Anglų, spauda plačiai rašo a-: 
pie pakeitimą kalendorių. No
ri padalyti vietoj 12 mėnesių, 
tryliką mėnesių po 28 dienas. 
“BulletiiP” rašo, kad bus įneš
tas bilius į kongresą.

. Išpylė lauk 900,000 galionij 
alaus

; Šiomis dienomis ; pasibaigė 
Bergner ir ngel bravoro bylą 
Aukščiausiam Teisme. Teis
mas nusprendė, kad padarytą 
alų. 900,000 galionų išpilti 
lauk. Jeigu tą ąhj būti) par
davę, tai būtų gavę milijoną 
dolerių. Alus Jau buvo pavir
tęs į vinigerį ir buvo manyta 
kaipo tokį parduoti, bet teis
mas įsakė išpilti lauk.

K. D.

’ *

...

a

Prenumerattis kaina:

Amerikoje metams .................. 
Vieną kart savaitėje metams ........ 
Užsieny metams į..... L.. ;\777. J..
Užsieny vieną kart savaitėje molams .....

Jung. Valstijose yra tūkstančiai lietuvių, kuriem ga
lima užrašyti “Darbininką.” Tik reikia juos pakalbinti. : .

-Jieikalaukite prenumeratoms rinkti kvitų ir užsiregis
truokite į darbuotojų eiles. - . .

į darbą broliai, darbininkai!
■ ■ . LDS. Centro Raštine

■ ' , 1

DETROIT, lilGB.
t

Šv. Jurgio parapijos baza- 
ras pasibaigė gruodžio 9 d. 
Visos katalikiškos draugijos 
turėjo savo darbuotojus, kurie 
.labai gražiai darbavosi.

Šio bazaro gaspadoriais bu
vo kleb. kun. J. įčižauskąs, J. 
Usaris ir J. Ząbalevičius. , 

Pagirtina, kad mūsij drau
gijos taip gražiai "remia para
piją. . ' ' V. P. J.,

Vyčiai miega

Kažin kodėl, kelis metus at
gal Norwoode gyvavo stipriai 
Lietuvos, Vyčių 27-ta kuopa. 
Kai kurie iš Jaunimo sąko, 

K 

kad ateiviai palaikė kuopa. 
Man rodos ne ateiviai, bet čia 
augęs Jaunimas. Energijos ne
truko, smarkiai judėjo vyčiai.

Šiandien rodos, 4,4 kaip ang
lis, pavirsta į pelėnus,” taip 
ir Nonvood’o jaunimas vyčiai 
paliko į bevertės pelenus orga
nizacijos atžvilgiu. . Kodėl Į 
Todėl, kad susirinkimai ne
įvyksta, Reikėtų-sušaukti su
sirinkimus sykį į mėnesį, o tik' 
atlaikyta du susirinkimai per 
šešis mėnesius. Nariai, be abe
jo nesirūpina organizacijos 
darbais, nes yra daug kuo rū
pintis! apie “parties,” “auto 
.ridės/*.- ir “up-to-dųte” good

'♦ » * • • «*» a» f
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TIK KA IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA 
KNYGELĘ ANGLU KALBOJE 

“Signifieatioh Of A Parental .
Language”

ši knygele yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuviu jaunimui. Kaina t|k„ 
25c., persiuntimas. 2c. Kreipkitės: '

“DARBININKAS0 .
306 Broadway, So. Boston, Mass.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto .

STANIO PILKOS 
Nauja Knyga

« WBA,r y 
su paveikslais ’ .

Daug rimtų ir Juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaei- 
jų. ■ /
Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražių knygutę.

Kaina tik 25c.
Dž persiuntimų prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį
“DARBININKAS”

times.”
Negi visa kaltė' jaunimo. Ne. 

Tetai nepaiso ką vaikai daro. 
Kada kalbama apie gerą dar
bą, tai tėvai. prisideda su, la
bai naudingais patarimais jau
nimo' gerovei. Norwood’e jau 
nimas valdo tėvus.

Jaunimas nyksta, ameriko
ne ja. Lietuvių ateitis juoda, j

Žiūronas 336 B’way, Šo. Boston, Mass,
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1929 m.

Petras Krajeras, 
—. J. Broyn, prot. 

rast. -^- F. Palaikis, fin. rast.
— V. Buitrimaitis,’ kasieriuš —;

------ ---- f -------------------------------- ■ . . -- . ...

mas. Bet J. E. Kardinolas |K. Bartasius, Hgonįų apielm- 
O’Connell nupirko ir perdirbo nas — T. Vilimas, iždo globė 
į mokyklą, kur dabar mokina
si berniukai ir mergaites. Tuo
met ji atsiduso ir sako: “1904- 
1905 metais laikė revoliucijos 
Rusijoj mano a. a. vyras buvęs 
kalėjime. Kąda aš nuėjau jį 
aplankyti, tai’ aš to kalėjimo 
viršininkui sakiau, kad už 20 
metų bus iš to kalėjimo gerų 
mokykla.” Tada aš pertrau
kiau jos kalbą ir klausiu: Ar 
jau tas kalėjimas pertaisytas? 
P-nia Vileišienė atsakė: “Nė. 
Jųu 23 nįetai prabėgo, bet dar 
■tebėra’kalėjimas?* ••

Pasirodo, , kad bolševikai 
Rusijoj yra žiauresni it iiž ca
ro žandarus.. KorėspOndentas

‘ M ’ . * . ’

\ ¥ • ‘ •

— ------------- .y j

jai —- V. Stanys ir AL Taut
kus,. maršalką — P. Brazys, 
vėliavos nešėjas — J. Sauno
mis. /' ' •

Dome! tų, kurie ieško valdybos 
narių

_____ "" X
l^W!^’*^"l***^,*!l*^l^^!Į*,^J’**^**^^***Wta***^*W,,^*7^*i*«

Gerbiamas klebonas kun. X 
Kasakaitis dar nepasveiko. 
Pirmą sykį po ilgam sirgimui 
parapijonys mate savo klebo
nų laike 40 valandų pamaldų, 
ną laike 40 valandų pamaldų, 
kurios įvyko griiodžio‘9, 10 ir 
11 dd. '

Gerb. kun. Alfonsas Orvy
das tik nesenai atvykęs iš Lie
tuvos laikinai gelbsti musų 
klebonui..»■ • . Pampij.onys labai

Labai daug yra narių, kurie 
net nežino kas valdyboj. DėL 
ko? . Dėlto, kad nesilanko J 
susirinkimus.

LDS. 69 kp. susirinkiinai 
šaukiami atskirai nuo S. L. R. 
K. A. ir todėl nereikia ieško
ti LDS. kuopos valdybos narių 
susivienyniO .kuopos susirinki“ 
rne. • : a

LDS. 69 ’kp* susirinkimas į- 
vyks i gruodžio 23. dų Lietuvių 
'Šv., Kryžiaus svetainėje, 2 vili, 
po pietų. Ateikite vi si į šį 
svarbų susirinkimų^ ' .,

... Vąldyboš būrys
• ‘

s||
 JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI

PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, | 
TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTE”
Daugybe paveikslų! Pasakos,apsakymėliai,oilėraXčiri> J 

; juokai. Piešos vaikų teatrui. Žinutės iŠ gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ivairam&iaL . VždarinĮM it? 
pramogelSs. Patarlė8, prieŽodžiai, mį81§s. Darbeliai f 
iŠ popieriaus,molio^ir kiloki. Laikarščiokaina: metama 
2 dol., pusei mėtų — 1 dol. Einą 2 kartus per mėnesį 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis. '

Vienassusipažinti siuniSąmas veltui*

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke ;

• ' ■4 * ‘ - t 4 * . ■ ‘ *
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įvairios žinios
SOV. KINIJOJ TERORAS

■ —f— * -

Nepasiteiridnimas diktatūra 
ir stoka maisto

■ . -■ >■*'

Sovieto spauda patvirti
na pranešimus, kad ten pra- 
sidėjo teroras.

“Iz vesti ja” rašo, kad pa
vojingai išaugęs kaimo ak- 
tihgumas ir baisiai dažni 
pasidaręykomunistų užmuši
mai bei sovietų įstaigų pa
degimai kaimuose. ’ ’

IŠ Kijevo, Smolensko, 
Minsko, Jaroslatlio, Sama
ros, Caricino, Rostovo t. D., 
Permės, Ūtos, Novosibirsko, 
Irkutsko ir kitų vietų tele
gramos praneša apie pade-* 
gimus, “užmušimus, pa^ikėsn 
ninius. Esą kai kuriose vie
tose patys sielso-vietų pirmi
ninkai terorą organizavę. 
Kai kur policija bijojusi 
nukentėjusiems tiekti pagal
bos.

. Neramumai kylą dėl ne
pasitenkini mo komiui i šių 
diktatūra, be to, juos didi- . 
na jau prasidėjęs daugely: 
vietų maisto nedateklius.

►

MDĖLIS PIL8UD6KININ- 
KŲ RRALAIMfcHMAS 

yfyršitva, (M) Spau
dą praneša apie dideli pil- 

, sudš^ininkil praMimėjimą 
per ligonių kasų rinkimus 
Doznanėj. Iš 40 mandatų 
Pllsiidskininkai gavo tik & 
Daugųmh teko tautiniam 

. 3 blokui — 29.
; ‘Kaip praneša “Gažeta
' ^Wrsząwska?n paskųtįmuo- 

ju laiku Poznanės Mlty pil- 
sudskininkams ' bendrai la
bai nesiseka. Nesenai Pil- 

/z Sudskio bb»ko ‘atstovai sei- 
" Ule, atvažiavę gastroliuoti 

kalbomis, Poznanėj buvo 
' apšvilpti.

« Vyriausybė ryšy su-“re- 
__ akcija*’ Poznanėj imasi vi

sų priemoniią jai atremti.
. Poznanęn paskirtas naujas 

vaivada grovas Borkovskis.
- Be to, čia atsiųsti geriausi 

sensaciniai publicistai. Vie
tos vyriausybės laikraščiai 
kuriems kreditai, buvo seimo 
atsakyti, dabar nežiūrint to 
praplečiami-

NOSIA RIEŠUTĄ RITO 
11 MAIUV

Hcbrlimgton, Texas. — Tu-
• * Jas Williams sulygo, kad jei 

Smitli, Demokratų Partijos 
kandidatas į’ prezidentus, 
rinkimus nelaimės, tai jis 
prižadėjo per 1L dienų risti 
Savo nosia riešutą 11 mailių. 
Jis• Mvo prižadą išpildė.

LIETŪKIUI PUSĖ MILIJO
NO LITyORĖDAMS- 

. -U'- UŽPIRKTI

. Kaunas. — Ministeriu ka- 
bilietas paskyrė Lietūkiui.

_ 500,000 liti] avanso iš 10 mi- 
. lijęnų, kad prajėtij sųpirki-

- ųėti grūdus pavasario sėjos 
reikalams. Kaip esame ra-

.. šę, tie 10 mil. litų bus išduo
to ūkininkams natūra, per 

'Lietūkį. ■
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“Darbininke” jau plačiai buvo rašyta apie dvi naujas poreles, kurios lapkričio 25 d. pa
dare ekskursiją prie altoriaus, štai jos: iŠ kairės dešinėn pp. Vincas ir įStajija Valatkai ir 
Aleksandras ir Ona Ivaškai.
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Lenkti Studentų Atstovai ‘Ne
priimti į Pakaitės Studentų 

Sąjungą

Rygoj atsibuvusio j šeštoj 
studentų konferencijoj da
lyvavo lietuviai, suomiai, 
latviai ir estai. Kadangi lie
tuvių. studentų atstovai pirm 
to pareiškė, kadd jei daly
vaus lenkų studentų atsto
vai,. tai jie ‘ negalėsią daly
vauti. tai jau iš’ anksto , šis 
klausimas sukėlė didesnį su
judimą. Lietuvių studentų 
.nusistatymą palaikė latviai 
ir estai, o suomiai nieko ne
sakė. Tuo būdu neliko kas 
gintų lenkų interesus ir jie 
nebuvo priimti. Lenkų pri
ėmimo klausimas atidėtas 
ant.‘vėlesnio laiko. -

■ .

MeŠ dar, kartą atsišaukia- 
. mb įįkatalikus darbininkus 

. .kviesdami jus. į talką.kNe- 
laukite, kad Jonas ar JPet- 
tas.. pradėtų, bet pradekite 
patys, ; •' ■

Ligšiol gyviausiai „ veikia 
. ’Waterbui*ietis B. P. šilkaus- 

Skas. Jis siunčia prenumera
tasir kitus ragina tą daryti. 

. Bet ir jį ar tik nepralenks 
nurijąs darbuotojas p. A. 
Zave’dzkas į§ Cambridge, 

■’ilass. Jis irgi jau prisiun
tė porą prenumeratų.

■ Gražiai atsiliepė apie mū
sų vajų ir mūsų organą 
“Darbininką” iš užsienio. .: 

'C. B. Alekna iš Windsor 
Ontario ' prisiuntė . naują 

■ prenumeratą ir $4.50 ir ta* 
šo:' , 1

. *f]tiekvieno kąt&liko pa
reiga yra remtį “Barbininy 
ko? prenumeratų vajų.

. “Mes iŠ šaltos Kanados 
irgi siunčiame prenumeratą 
ir • pasistengsime jų gauti;

/daugiau.-'
<•

• “įjia lietuvi!j yra mažai, 
tik keįipsi šeimynos. Daug' 
kurnėkime padaryti.

“Dieve duok Tamistoms -.:. * ’K.

I
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GYDYTOJAI IR ADVOKA
TAI LIKO KONDUK- 

: TORIAIS

B u dapest, Vengri j a.—Pen
ki šimtai gydytojų ir advo
katų netekę klijentų gavo 
darbus . už •konduldorius. 
Daugiausia buvo iš buvusios 
Vengrijos teritorijos,, kuri 
dabar yra prijungta prie 
Bimumijos,, .. Jugoslavijos 
arba Čekoslovakijos.

Paprasti konduktoriai, ku
rių vietas užėmė, profesijo- 
nalai, turėjo eiti ūkininkau
ti. Jiems valdžia, davė ri
kius lengvomis sąlygomis iš
simokėti. ‘
. Neužilgo ir Jungt;-Valsti
jose profesijonalai turės už
imti' paprastų darbininkų 
vietas, nes ir čia jaučiama 
perviršis.

.4» . ■ ''

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
LATVIJOS PREZIDENTĄ

Rygos 'laikraščių. praneši
mais, lapkr. 12 d; pavyko iš
vengti katastrofos trauki
nio, kuriuo grižo iš Liepojos 
į Rygą Latvijos valstybės 
prezidentas Žemgalis ir sei
mo pirmininkas Kalnius. 
Kuomet traukinys artinosi 
prie • .Mintaujos, jis buvo 
staiga sustabdytas. Paaiš
kėjo, kad traukinį sustabdė 
geležinkelių policininkas,, 
kuris pastebėjo iešme ban
dymo žymes sukelti kata
strofą, atbėgo traukinį su
stabdyti duodamas atatinka
mus signalus. Apžiūrėjus 
iešmą, buvo rastas į ji įkiš
tas kirvis. Jei traukinys bū
tų pro jį praėjęs, garvežys 
būtų nušokęs nuo bėgių ir 
katastrofa būtų neišvengia
mą.

Suimtas vienas ašmuo, ku
ris įtariamas ruošęs.* prieš 
traukinį pasikėsinimą.

NEKOMUNI^TAI NEGALI

' BŪTI RUSIJOS 
VALOMOJE’

Ryga,. Rusijos komu
nistams gyventojai nelhpa-

nors10,000 naujų skaitytojų 
gauti.

“Su tikra pagarba,
“Č. B. Alekna.’f

Taip mus ragina ir', linki, 
iš tolymos Kanados.

Dabar pažiūrėkime kaip 
gražiai reklamuoja mūsų or
ganą “Rytas” ir jo “pava
duotojas “Sutemos,” Lietu
voje. Rašo: . ■

“Geriausias Amerikoj lie
tuviškas laikraštis yra 

‘DARBININKAS ’

Jis apie "Lietuvą daugiau 
parašo, negu 'Ilguvos laik
raščiai. Kodėl taip, visiems 
aišku. Todėl skaitykit ‘Dar
bininką7 visi. Kaina 55 Iii. 
inet. Kas negali užsisakyti, 
prašykite Amerikoj esančių 
jūsų- giminių, kad jums 
‘Darbininką’ išrašytų.”

Taip apie “ Darbininką ’* 
atsiliepė iš Kanados ir. Lie
tuvos. Tas turėtų mūsų 
darbuotojus dar daugiau 
paraginti prie darbo. 
. Reikalaukite kvitų kny- 
gučių užrašynejimui.

Išpildykite savo pareigą. 
Centro Raktine sįtiki ir už juos nebalsuoja.
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Dabai’ eina linkimai Rusi
joj. Kai kuriose apygardose, 
kaip Smolensko' ir Kazanės 
rinkimus laimėjo ūkininkai, 
valsčių, sovietų- delegatais iš
rinkdami nepartinius žmo
nes. ■ 4 .

I % 
Komunistams tokie rinki-

ĖDOS CL
, t ■ j.. ir;.k ■

mai nepakenčiami. Jie j uos 
■ panaikino ir pasiuntė į tas 
apygardas savo agitatorius 
naujiems rinkimams pra
vesti.

Tose apygardose komunis
tai, galų gale, laimėjo.

Sako, kad Rusijoj balsa
vimai eina rankų pakėlimu.

Komunisto spauda varo 
siharkią agitaciją, kad žmo
nės balsuotų už komunistus, 
ir balsuotojus įspėja, kad 
Visur, kur linkimus laimės 
ne komunistai, išrinktieji 
atstovai nebus priimti.

Daugely vietų, kaip pra
neša, įvyko kruvini susirė
mimai ūkininkų su komu
nistais.

t

“DARBININKO’’ KONCER
TAS SAUSIO 27:

Kun. K. Urbonavičius, 
LDS. Dvasios'Vadas lankė
si? redakcijoj ir pranešė,, kad 
“D-ko” metiniam koncertui, 
sausio 27 d., Municipal sve
tainę užtikrinta ir kad prie 
koncerto galima drąsiai 
rengtis, .

P-nas M. Kąrbatiskas, šv. 
Petro parapijos,vargoninin
kas pakviestas į artistų pa
rinkimo ir programo tvar
kymo komisiją. Pakvieti
mą priėmė ir pasižadėjo 
kiek laikas leis padėti, kad 
koncerto programa būtų i- 
vairi ir turininga.

Taigi tikrinės, kad mūsų 
koncertas, sausio 27 d. vir
ins buvusius koncertus ir 
publikai padarys surprizą.

Kap.

PAN^LŽS M. GRIBAITeS 
Koncertas

jau čia pat. Nepamirškite 
įsigyti bilietą ir nepadaryti 
jokių “deitų” gruodžio 30 d.

Koncertas bus nepapras
tas. “Jaunį, pusamžiai ir se
ni artistai (ne amžių) gra- 
jįs, skambins,’ dainuos solo, 
duetus ir kitokius “etus.” 
Bus ir “foriių,” ko nė Va
nago prakalbose negirdėjo
te. Jaunas Kiškis, išlikęs 
gyvas, smuiką savo vargus 
ir linksmybes išpasakos. Jis 
yra gabus smuikininkas. Jo 
piršteliai yra labai lankstūs, 
taip, kaip zuikelio kojelės.

Gruodžio 30 d. 8 vai. va
kare, visi ir visos susiiąn- 
kitę į Municipal svetainę. 
Turėsite daug malonumo ir 
“fonių.”

. Vyriškį išklausyti nesun
kų ;' moteris gi paslaptį savo 
neišduoda.—Kant.

DQyAWASPIRKITE

lIoiĮl DILĮ
LAIKRODININKĄ

366 Broadway, South Boston
“Darbininko’’ name 

kambarys 7 4 :

Kainos pigiausios ir daiktai 
geriausi. Pirk ką tik nori 
iš sidabrinių arba • auksinių 
daiktų. Visko yra: žiedų, 
branzalietu, kėrolių, laikro-^’«d butų sušipažmęs su šiuo amatu.

ATfrn wd. <TAt*aF anttonu*«it*io A toisimtVl- 
dėlių, peiliukų, retežėlių ir 
daug Įritu dalykų. ■

STEAM IR HOTWATER 
HEATING

A. J. ĮVHELAN
202 N Strėet, South Boston 

Tel. S. B. 0610-W.
(G.-17)

 - O,, ' • • ..

REIKALINGAS LIETUVIS 
BARBERIS

Alga yru gerai apmokama. Atsišauki
te greitai: VINCAS BRILIUS, 48"N. 
Leonard St., Wątei'bury,. Conn. (G.iS)

i

i

. i.

K O N C Ę RT A S i
Beri gi a į

■__AIABGARKTA M. GRYBAITĖ 1
^ EKMĄp iEN Y • 1

Gruodžio-Dec. 30,1928 ,
, MUNICIPAL SVETAINĖJE <

EASTBROADWAY ' SOUTH BOSTON’E į
:, vai. Vakare \ ■ ./■ \ • Į

Aparkvirštoto^tos dairiihinkės dalyvaus ir kiti
*. artistai, kaip tai: P-lė Plorencija KABBAUS- t 

KzMTB, soprano,,pjė Florencija ;VBNItTTE, 
pianiste ir p.' KIŠKIS, šinuikihinkas. • j

gų šv. mįšių} 
sęs, kad tik visięuis itaįį^j 
yadio ketus, o įdtįen^,r$w 
liūgas prie radio dūlis..

Jis parduoda geriau^ 
ištobulintus setus, “spęa 
rius” ir kitas dalis. "

Jeigu noritb išgirsti te 
radio, tai kreipkitės pas 
liksą/ Tel. So. Boston 233wS

«.»

JUDŽIAI PATIKO 'J

Sekmadieny, gruodžio
d. pobažnytineje svetainėj id 
vyko Lietuvos DukterįS 
draugijos vakaras. J, 
Milius iš Brooklyn rd&- jiM 
darnus paveikslus, kurtojo 
jis atsivežė iš Lietuvoj 
Žmonių buvo daug. BaO 
veikslai geri ir įdomūs,

Kvieslys

AMERIKOS PILIETIS
ATVYKO Iš LIETUVOS

Pradžioje šio mėnesio at
vyko iš Lietuvos jaunikaitis 
K. MereškeVičiūs ir apsigy
veno pas savo gimines. Jis 
yra baigęs ū klasas gimnazi
jos Lietuvoje. Gimęs ame- 
rikojė, ir kaipo šios šalies 
pilietis be trukdymų atvyko 
į Ameriką. Lankėsi “Dar
bininko” redakcijoje ir pa
liko parašęs savo įspūdžius 
iš kelionės laivu /‘George 
Washington.” Ateity žadė
jo parašyti ką nors daugiau. 
' Nusiskundė, kad be ang
lų kalbos sunku gauti dar
bą. LDS. nariai prašomi 
padėti jam surasti darbą. Jo 
adresą galite gauti “Darbi
ninke.”

■A. A« ,‘flį
JONAS PUSVAŠKIS ?;"J|

• ? v » *iwl 
mirė ketverge, gruodžio į3 w 
d., sulaukęs 34 metų. am- 
žiaus. Palaidotas su bažnyųij 
tinėmis apeigomis Naujoji įS 
Kalvarijos kapinėse, -§v» mVJi 
šios už jo vėlę buvo atlaikė4 • 3 
tos pirmadieny, gruodžio 17 
d. Paliko nuliūdime žmonų g 
ir mažą sūnelį. Dirbo pti&'įS 
U. S. Mail ir buvęs Worl$f! 
War veteranas. *’v^|

Visą, patarnavimą, suteikė $ 
graborius D. A. Zaletskaš 
Cambridge. J' 1

L. D. S. 1-MpS KPONOS 1 

SUSIRINKIMAS , S
r __ « ' 1 * *

LDS. 1-mos kuopos ^var* a 
bus priešmetmisrsusttinsį. 1 

mas įvyks antradieny, gruoh 
džio 18, 7:30 vakare, parą* J j 
pijos salėj, “492 Ę. SevOntĮį iįi 
St/ Susirinkimas svarbuąų.S 
todėl visį nariai maionękit<.« 
ateiti. Vra daug ’ svarbių. JS 
reikalų.

Valdyp&jį

PADĖKITE KOVOTI 
DŽIOVA 1

Visur prieš šv. Kalėdas 
ra platinami ženkleliai, kii-3 
rie lipinami prie antros pu* :J| 
sės-konverto

I

1 a * .»

• c <

• V , ♦ W

•t.

■-i.p' 
t

f ",

. *

parodo, 
išrodo.

“Šis paveikslėlis 
kaip tie ženkleliai 
Jų galima pirkti krautuves^ j 
ir šiaip viešose vietose. Barį 
siduoda po 1 centą. Šųrįrik- yį 
ti pinigai už ženklelius pa-/'*

t

»•

.   , —u..-, t ... V* UZl Z4VĮIXVI.VlXVt.Q ,

FELIKSAS VĖL PARDAVL. naudojamikovai sn aižo«f"~£
NĖJA RADIO BALSĄ t——-------—>—------ -——

i’ciitaas Žįstas buva'lp**' 
laikinai apleidęs radio bizni. |jĮ ( 
Dabar, sužinojęs, kad p-lėjĮį 
M. Grybaitė rengiąsi tuoj ppi į į . 
gv, Kalėdų giedoti kalė$-|H 
nes giesmės per ralio ir kad h visoMajdrcšėsčriūū^ir-kau* 
Kalėdos©: .'S šk Kfyžiam. | 1
katedros bus giedama , kalė- 4 Į nom mnuita .; <
dujės giesmės per radio lai-m i ■
ke J. E. Kardinolo iškilmių-

, v ■

PARDUODAME

*:

į Patarnavimas geras. Ąpąiau • 
Į 'iiotfte IrAip netinka -.Į ’ “J

• , ‘ I • *

i 
i'

i

NORINTIEMS ATSIVĮSŽTIGIMINESTš LIETUVOS
Visjfettmpahird.na. nlvnUittistgt sužinoti'ąv Jūsų. gimines gnles’iš Lietuvos ai- 
važiuoti ar ne, kad itepadarytuniPte sau i^hddu ir gliūlnčms bereikalingą, 
VUtgij. ‘Tą Visą sužinoti krelpkltCB laišku ait* ypaUšknypus k. ŠWABIlAS/ 
87-j Cainbrldge St., Ctimbridge, Mass. Tet Unlvenilty &TJ8. >

,3* ■’ • , . . ’ __ 1_.. *   »■ • . » » , _ , - ,, *. . . ‘ * _kx ' . _ž i—,
1 *** *
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; Garidžiaus Telefonas . \ Stufctfs Telefonui
South Bpstonū777 \ . Ifl

* PABXWAT AUTt> SERVICM 1#
; -f® 

' Parduedain naujus StndebaketTus ir Erikikus. Taipgi ts&oiA 
viboHo padirbimo automobilius ^ir ptrtoto. nuo

. sius durii ir nakih Ullaikom OuUir Smdiurgsimlfo^ •’ "Tyl
415 Old Cblony s &uth Kbeton, M' I Jj

. . ■. ’ J ’ X
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F AKIRAS—BIRŽYS Į 
fc PASAULĮ .

Mm ne vienas iš lietuvių 
posi į. didele ir sunkia ke- 
įnę ajplinfc pasaulį. Vidaus 
fekalų m-jos žiniomis tokių 

(taukių jau buvo is viso

Paščių laišku iš tolimųjų pa
saulio kraštų/ , '

Aldras—Biržys paruošė 
tikrai pasigerėjimo verta 
“Pasaulio kelionių knygų/* 
kur pasirašys visų lankytų
jų valstybių valdovai ir tli- 

_ dieji žmonės. . Knygos vir-
ĮSturi. Trys*grįž<> nepasie- sėlis ąptemptas mūsų prabo- 

K tikslo, ketvirtasis diik čių darbo Šešiolikos nyčių 
b* , gražiu audeklu įr dailiai ap-
I Šiomis dienomis išvažiuot p^tas juosta.
B j pasaulio kelionę jau .5-1 Respublikos Prezidentas 
tam Ketuvis, rašytojas A- po savo, atvaizdų. pirmasis

Biržys, žinomas kc-|tejkėsi Akiro “Pasaulio ke
lto leidimų (miestų ir lionių knygon” įraš^ šiuos 
kosteliu monografijų, a. a*[gražius linkėjimo žodžius: 

Epin. Juozapavičiaus kiu, u Linkiu laimingai gijžti
Beraščių kn..,) autorius, tėvynėn Lietuvon iŠ pašau
ta to, Aldras turi - spaudai I io kelionės. . 
Srups$L didelį^ 600—800 [ Smetona, Lietuvon

T 1 Respublikos Prezidentas.”
EK. Grėclitmno imlko isto-] .. . .
Eo” ^Lietuvos teatras”] Total seką imnisteno 
R- ohn i \ • iaa pirminmko prof. voidema- toer 300 pusi.) ir per 100 1 , . l 
K, . ,■ •; j-.v rotoks trasas rSietuvosmiestų ir miestelių • ; . , .
fenogiafiju. Jei autorini ' tes P?tlsh 
Ife laikas ir aplinkybės ir F^ ,uelles. k?s
Karieta' Amerikoje gauti Jos mistojęs vėl gnria 
bidėjij,. tikimės, skaitytojai Į 8’mtojon salelėri. 
Hisilatiks ir šiit paskutinių- Universiteto docentas p. 
bj Akiro plunksnos darbu. T1- Daukantas įrašė šiuos žo- 

v. C džius: “Kelionė platina 
T Tikrai malonu čia pazv-L iv .. . . *, ... -rta vr [žmogaus issilavmima- dau-tatlį W Akiras-Birzys „bet 
tavasis lietuvis rašytojas, bekelifradami ki.
felmjąs j pasauli žadąs Ln rasi žraoncs
hm godiuną ir troškuli k 
apdovanoti vienu kitu dien- > , • ' *• lj?gF hno, tokio grožio Dievo ku-

:-------nrinį, kad -grįšite namo dar
j didesniu pasaulio ir žmoni

jos mylėtoju. Laimingos ke
lionės, laimingai sugrįžti 

ji mylimą šalį!” 
Vienas dar ypač 

gražus ir brangus Akiro —' 
Biržio žygis: 
tins savo korteles su Ge- 

' 46H-A ±5roadway, . “o * ir
~ . South Boston I “Ei. pasauli! mes be Vil-

Tel.’So, Boston 0225-M. I niaus nenurimsim!” Ta 
Gyvenimo vieta: . |l AWrits -ada

Dorehester. •. i išreklamuoti ' ir keletą di-
Telephone; Talbot 2878 Lietuvos firmų.

—...... " ' : ' , - ■ / . (“L. A.”)
I • ’

r K. J. KALINAUSKAS
į Advokatas
į. Bostono ofisas:

320-321 Exchange Bldg., 
[ 53' Štate Street, Boston
f Telephone Hubbard 0396
L Vakarais ir Subatomis 
{popietę
| .. South Boston ofise i

f 469-A Broadway,
South Boston

7- Tel.. So, Boston 0225-M.II
33 Rosemont Street

»■_

mums

Antradienis, gruod. 18, 1928
- iJĮigj-"1——!T*" __'4_ ■ ‘yMRLjraiL.'jML3fc,

Draugiją Valdyhy Adresai
* i ŠVENTO PETRO IR POVILŲ 

DR-JOSVALDYBA
Pirmininkas — A. Navikas, 

į 702 R. 5th St, S. Boston, Maas. 
Vice-Pirm. —J, Jackeviėius, 

92 Sawyer Ave,,Dorchester, Mass.
Prot. Raštininkas — L. švagždys,

11 Bowen St., S, Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis, 

I 366Broadway, So. Boston, Mass. 
Į Iždininkas ■— Vincas Kališius,

67 G St., South Boston, Mass.I ‘ f I

Maršalka — K. Ambrozas,
492 13, 7th St, S. Boston, Mass,

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rų vai. po pietų, pa* 
rupijos salėj, 492 E. Scventh

Į S t, So.. Boston, Mass.

r;

.LJ4- ■

a.

Ji’

SShELLO.HELIO / THI5 6 Usl

k

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

I Pirmininkas ~* Jonas Jaroša, 
j 225 L St., So. Boston, Mass' 

■ I Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas,
I 24 Prescott St., Readville, Mass. 

'iProt. Rašt. —> V. Mickevičiuj
Į 405^rd St, So. Boston, Mass. 
[ Fin. Raštininkas ~ M. Šeikis,
Į 366Broadway, So. Boston, Masa 
iždininkas —V. Balutis, 

36MercerSt., Si Boston, Mass,
M. Maršalka P. Laųčka,

į ’ 393 Fifth St, So, Boston, Mass.

D. n. K. KEISTUČIO DR-JOI 
VALDYBOS ANTRASAI .

• « * * ’ 
. • , *. ■ ti

Pirmininkas — Mot. Versiąekaa,
694 Ė, 5th St, S. Boston, Maai, 

Vicė-Pirm.Pov. Kuka/
95 C St, So. Boston,, Masu, ; 

Prot jRačl. — Ant. MacejOnas,
450 B. 7tli St,, S. Boston, Masti, 

rtn. Rast. — Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., S. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckasj
150 H St., South Boston, Mass' 

Tvarkdariu ■— Kazys Mikailionh, 
906 E, Broachvay, S. Boston, Masš. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių SalČj, kertė 
R ir Silver gat., So. Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietą, Atei
dami susirinliiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti 
prie mūsų draugijos.

5 kambariai "Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai Dėl \ 
formacijų kreipkitSs ”Darbiniu* 
ko” Administracijom

h

LIETU V. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBAMOTINOSBVO.’ 

VALDYBA

Pirmininkė Jieva Marksien®, . 
625 E. 8th St., S. Boston, Masi. 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienė, 
. 11 Monks St,, S* Boston,. Mass.

Prot. Rašt. -*-• Oną Siatlrienė, i. 
443 E. 7th* St.,. S. Boston, Mas». 
Telephone. South Boston 3422-R.

Fin. Rašt. —Bronislava, Ciunien^ 
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. - 

Iždininkė — Ona Staniuliutš, 
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. ‘ 

Tvarkdarė — Ona. MižgirdienS, 
1512 Columbia Rd., So. Boston., ■ 

Draugija savo 'susirinkimus laikė 
kas antrų 'utarninkų kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. Arakųre, ptt*. 

'bažnytinėj svetainėj,
Visais draugijas reikalais kreipki

tės pas protokolų . raštininkę 
laišku ar telefonu.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS):

511 Brodaway, So. Boston 
GlifovalanOM: 

nuo ^lkl;ryto ir nuo 1:3O lid 
ir nuo 6 iki 8 vai vakare;. Ofisai 
oždarytas subirtos vakarais U nė- 
dėldfenlals, taip-gl seredomis. nuo 

12-tos dienų uždarytas . 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Vil'S’1’ dargi n“^ukti ,jam|gyvulHi. “hipnozo” reiškinį M39WĖth Masa.
GAUS PAČIĄ SU KRAIČIU letenėlę, ir jis vis tiktai ne- galima žiūrėti, kaip į tam Draugija laiko susirinkimus kati 

parodys ne mažiausio gyvy- tikrų prisįtaikyinų, labail antrų nedėldienį kiekvieno mtV 
*.„.1^ *«.>.. hgg Tai .^papras- naudingu koyoję dėl būvio. SeSto

čiausias pasireiškimas įšta- Į D-ro J. Šimanskio pada- Gatvė, South Boston, Mass. 
baus instinkto apsimesti ne- ryti bandymai patvirtina ta 
gyvu. < spėjimų.; D-ras J.;'Šimams-’

Vadinamąjį gyvulį “hip- R. >iškiūti, kaip
nozs” gąlitna imti, kaip to lavinimas i hipno-
patiė? instinkto aukščiausi:} r® atsiradimą ir į jo ilgu- 
pavidalę. . Ta ypatybė yra H , V1S^ ,ir tary-
pas daugelį gyvulių - vg. Pasirodė, kad laikas, reika- 
žhj, varliu, v'ištij,- triušiu-atsiradimta, 
iryi-a šiokia; Iš netyiaū ir F paSios, bipnotiskos būldės 
staiga pagavus gyvulėli k^asi nuo laviin-
abiem rankom ir pastačius [Jno- n triušiu tarpe, kūne 
jo. kūliu i nenormališku būk- ir. ,Pūstame gyvenime 
lė fpavvzdžiui, apvereiant S^biasi nejudomumo, kaip 
ant nugaros'letenomis į yn- apsaugos- priemonės, bandy- 
šu, ir neleidžiant1 jam kai P° 
kurį 'laiką, k&stj :Ą būklę; mstmktą: J 
-r- tai gvfulvs vis pasilieka randa. greičiau ir ttęsiasi i - 
tpidoje būkime, visiškai^ ne- Visai kita pastebima
judėdamas, /su ■ Įtemptais vĮs*’l tarpe, . gyvuhtjj .cu- 
raumenimis. O po kaikuriolr*P paprastai labai judros: 
laiko, nuo vienos setam* dažnas bandymo pajartoji- 
dės iki dyičjij valandų, -puas su jomis turi nelauktu 
gyvulys pats grįžta į nor-įPf®®^' lustinkto iiag'a e- 
mališka būklę. “^Ruožas” kiekvieną

kartų atsiranda vis lėčiau ir
Įdomu, kad . to mokėjimo h-ęSjasį vįg mažiau, 

išsivystymas skirtingas pas £. 
gyvulius vienodos veisles, ir L- 
priklauso nuo gyvenimo, bū
do. Pavyzdžiui, tų rūšių jū
ros vėžiai (krabai), kurie 
moka apsimesti ėsa nejudo- ’ 
mi daiktai arba negali grei- PAS GYDYTOJĄ 
tai judėti, lengviau pasiduo- — Ponas Gydytojau, ‘ypatingai 

“HirmntiŠkni” būklei po pietij. jaučiuos toks pavargęs, nipnousKai ou^ra, net dažnaf beyęik ąta_
1/ Todėl į j Įo. Ką aš turiu daryti kad ne

užmigčiau prie stalo?
— Tamsta turi eiti į lovą.

“Š.”

Lenkai sugalvojo būdą išsigel
bėti nuo senmergių.

luaikrasčiai praneša apie 
kažkokio Galkos paduotų 
lenkų, vidaus reikalų minis
terijai prašymų suruošti to
kią Originalią loteriją. Gal- 
ka nusistatęs išleisti 30,000 
bilietų .po 2 zlotus, kurie tu
rės būt pardavinėjami išim-» 
tinai moterims be tikvbos ir 
taiitybės ii’ amžiaus skirtu
mo. Moteris^ kuri ištrauks 
bilietą, gaus vyrųv Jis ves, 
nežiūrėdamas į tai, ar mo
teris graži, ar ne, sena. ar 
jauna. Vyras užtat gaus įa-

1 visur jis pia- S|imaiIytojo jųiomone
' abi pusės bus patenkintos/ 

Gailia savo prašyme siūlo 
ministerijai šitų išradimų 
plačiai propaguoti, nes tik 
tuomet nebus senų panų .ir 
opaus dalios klausimo.

GYVULIŲ HIPNOŽAS
Visiems, turi būti, žino

mas kai kuriu vabzdžiii mo- 
liejimas ..apsimesti negyvais.

(Reikia tiktai -paimti. į ran-.
i kas vabalą dūsią arba pa- 
į guldyti jį ant nugaros, kad 
Į vabaliukas akimirksnyje į- 
! trauktu kojikes ir pasidąry-

! S&IliŠllSia AgCIltlll’ą So.» BOS t OIIG I žemes grumstelis. Galima c^a
1 - ————— ■ © dnhni’ lyTYiP'iti ii aukštai i uegu kitos rūsys.
W GERIAūSI pirkiniai, «dabai Mnestt 31 1

kokiu lig šiol niekur nėra buvę,
. J ‘ . SO. BOSTONE . .
J* 12 Šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro.*! 

■i Reiidii atneša .$2700 i metus. Prekė $22,000. Įmokėti nemažiau kaip g 
Į Į$2,000, likusius išmokėsite pandomis. Dabar būna viskas naujai pertai-© 

: , 1 soiįitt. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimynų pavyzdin- S
1 » gal, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir. jei norite būti neprt- © 
X .klausomas , savo gyvenimu, tai tuojau pašinaudokit Šia proga. Kiekvie-®
• nam. žmogaus gyvenime tokia , proga pasitaiko tik vieną syk], jeigu ją g 
£ praleidžia, tai kitos progos jau nepagaus.. Jei toli kur gyvenate, imkite ® 
®tuojaus traukini, laivą arba orlaivi ir atvažiuokite apžiūrėti persitikrini-S
• ntui, Kitos panašios progos nerasite niekur. ©
• ZM£ VIENANEGIRDĖTA PROGA! i
Z ’ . SOUTH BOSTONE , g
• -2: Šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rentas $820 j. metus, ž 
£ Kaliui $0,500, piešti nemažiau kaip $1,000, Likusius išmokės to namo ©

; S remtos. žmogus guli daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas, nebūtinai., ret g
£ kalingas igera vieta gyvenimui daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti dar- ® 

' Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas; A. X £
JKUPŠTIS. 332 W. Broachvay, So. Boston,. Mass. Teis. S. B. 1662—1373. $ 

; Z Pariipiunm mortgičius namams ir uklanis. Kas turi pinigą dėl įnoris 
w.gičių, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant> K išniokesčib—tik Mftss. valstijoj.

’ v • Mes Vlsupmet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių,—meldžiam
; £ Jtrėiptte jXuš tttta ir persitikrin ti..
Z Parduodam anglis ir malkas, pristatom j namus ne Įoliau kaip 12 my-
£ltų nuo Btateno,
1 PARDUODAM ĘA1VAKOKTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS

• ŠALIS. ' /. '

t. -s

. . J. KUPSTIS
1 S32 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. I 
E . v . • Tei. Sontli Boston 16G2—1373 H
£ 0PIS09 RITO IKI 0 VAIvARO 1 

|Real Estate Insurance ir Mortgičių j

k*

i*
f

t •

tu visiškai nejudąs, kaip

i SVEIKIAUSIA GĖRIMAS! '
* D.ironias i§ septyniolikos gatuuicą Šalmų, žolių it žfievių. TOllAH 
i garantuotas'pagili maisto ir vaistą akto, Birželio<30i.<U, 190G m, 
k Serijos No. 25607. ‘ *
Į DOVANA KOŽNAM! ’

Kas užsisakys keisą TORA.H arija kitoniško musų tbrilko, tas’ 
} gaus gražų HaVaiitm Melotlies Kalendorių vertės 50c. DYKAI. 
» Ordęriuokttė pas savo krautuyninką arba tiesiog pas 
į ; NATIONAL BOTTLING TORAH COMPANY 

1 86 Windsor Street, -y Cambridgė, Mass.
J • TEL. U$<IVERSiTY. 411Į • • .

i

antrą nedėldienį kiekvieno m&
__ _ _ jAf* nr* <*»» <

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALI 
DR*JOS VALDYBA

Pirmininką^ — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomąs Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, . Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, 
366 Broadivay, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas, ,
885 Broadivay, So. Boston, Mass 

Tvarkdarys — J* Zaikis, . .
7 Winfield St, S. Bo$ton, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trecių nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rų valandų, po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., Sb. Boston, Mass.

■- • ~ ■
SENAS MALŪNAS

Slavikai (Šakių ap.). Ne
toli' Slavikų miestelio, savi
ninko L. Elvio nuosavybėje 
randasi vėjinis malūnas, ku
ris statytas 1795 metais. 
Kad jis galėtų šnekėti, daug 

i j
L, 'Vitkauskas kų. pupusakotų.

I

5;

TAI IŠGĄSDINO!
Nakties metu tarnas, įbėgęs į* 

pono kambarį, šaukia: 
: — Ponas, kelkitės! 
greičiau!

Kas atsitiko?
— Namai dega!..
— Tfiu, išgąsdinai,

Greičiau,

o aš ma- 
niau, kad siuvėjas su sąskaita 
atėjo; • . • ■ (“š-nis”)

r~-—:—1—7—■——:~r~r—• ----- -

...... . ' , . _ .
LIETUVIS DENTISTAS I

DR. ST. A. GALVARISD
(GAIJNAUSKAS)

414 Broadway, So. Bostoal
1 Telephone So. Boston 2800 
1 Ofisas atdUTM nuo 161H12 iTta 
g nno 1:45 iki 5 :20 po piet lr nuo 7 ■ 
Alki 9 vakare, šventą diehą pagalite ■ 
gsltarlmą;

į!TeL. Brockton‘5112 Z
f. DANTISTAS i

pu. A. J. GORMAN i 
į 705 Maht Št,HK>nto]b,MMV.<| 

« (Kampas Broad Street). ‘ < Į
Ofiso valandos: • į;

Ryte’ nuo 10 iki 12 Vai J; 
xDieną nuo 2 iki 5 vai i > 

pakarę iiuo 6 iki .8 vai <!;
; Sekmadieniais pagal sutartie* 8

“MARGUTIS” BUS BU 
DOLERIAI

Pabrangs, linksmumo ir dainų su gai
doms laikraštis “MARGUTIS.” Rašy
kite tuojau ir siųskite VIENĄ UOLU*- 
Rl, gausite per vlšiis; metus ‘‘MAR
GUTI.” Kas mėnesi# leidžia muzikos 
Ir juoku laikrašti art A. Vanagaitis, 
adresas : “Margutis,“ 3210 So. Halsted 
St, Chicago, Iii* “Margutis” . naujoj 
vietoj. Išeina bu “overkftutu,” Už 10 
centų stempą galite gauti vieną “Mar
gutį*, dėl susipažinimo. Reikalaukite 
tuojau. “Margutis”, nuo 15 dienos 
rausto bus DU DOLERIAI. Visokios 
Kinius iš Lietuvos. Skaitykite “Margu
ti,“ tai visada busite linksmi. Yra 
vaikams piano “pyselių* labai lengvų 
•lt gražių.. Tik už Vieną dolerį l me
tus 12 “MARGUČIŲ.”

*v

Tel, So. Boston 0506-W. . j
Lietuvys Dantistas * , i

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

; (‘‘Keleivio” name) •] 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ’ 
nuo l:30—6 ii; nuo: 6:50—9 J 
vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 ' 
iki 6 vaK Nedaliomis nuo $ J 
ikf 12 (pagal sutartį). . j

DR. J. C. LANDŽIUS
. (SEYMOVR)

51 Providence St IVOUOESTER 
Tel, Patk 5873

Seredomis: 373 West BroHdwny 
' So. Bostone. Tel. S. & 24-12

P. J. AKUOČIUS
Lietuvis Graboritas

■ #.

820 0. BESTU ST., S0. BOSTON 

mb. b. «sa
X . ‘ *

• H . - .

pkįllFS

‘/TARPININKAS”—-“THE MEDIATOR” 
literatūros mSuraštis, lietut*lų Jtatboj* pirmiitintš ir i'ienintčltš

H .. ’*. Amerikoj, mt analų kalbas sJcarium-,.
į /Bšžv$štas naudingiems ^patarimams apie ReiiI Estajtę, Apdraudę, JtfoęV 

gįsuB ir kitus nejudinamojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gal 
Aonta, sveikatos skyrium, legaliSkals patarimais, naudai visos, lietuviu 

| HUftVljhoa Didėjo formato ne mažuti 32 puslapių, Pirmieji numeriai
L vietiniams duodami dykai. Iš tolinu :prlslųsklt oe. krasosjtenkta por- 
Fatimtlmai. • ' • v

/ . JSeltliriėJa reguliariai kiekvieną mėnesi, Reikalaukit šiuo adresu: 
.u$A:RP1NINKĄSN M® iVest South Roštoty Mass. ZeiMJas
1 d ’.i- A'-i/mtis • . ‘ ' ‘ ' *A JV KŪlHtls.

Resldenėljoii Telephonaa: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas 80. Boston

S.BARUSEVICIUS
Llėtuvlikas Graborlus, balsamuoto 
jss, Reel Katate lt Bubile Notaras

258 W.Broadway
. Bouth BottoiL Mus.

Bosldencija 838 Ekmcnester Amas 
-. Dorcbostsr, Mbm, ■

ifn

u.

BtSbI

E. V. WARABOW
(IVrubilanskas) 

r. LIETUVIS GRABORIUS IR 
r balsamuotojas 

1043 Washington Street 
Norwood> Mass. ’ 
Tat Norvood lt?Q8 

- MONTELLO OFFIOBI 
104 Ames Streėt 

Telephone Brockton 1044-J

PATARNAVIMAS DIENA 
IŠNAKTĄ 

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuoto 
877 ir 448 Cambridge Street I 
/ • - I
Telephomi UMverritySSSl-Vfg

t

Malu Offtde 
&mth Borton 

03O4-W

Brandi Offio^ 
Brockton 
?9O

J. PEffiUSKEViaUS
Gl*ab<KIŽIV|

187 AmM St, Brockton, mmb.
189 Broadway, RBoiton, Mmb.

t
t-•
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