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| Alėxander pasiskelbė dikta-
- - torium Jugoslavijoj

Jis panaikino konstituciją ir. 
susidarė savo kabinetą;
'j—--------- - ------------ -

-j' Skelbs įstatymus karališku 
dekretu

Belgradas, J ugosla vi ja, 
Sausio 6 d.—Karalius Alex- 
ander šiandie pasiėmė val
džią neramios karalystės 
Serbu, Kroatu ir Slovėnu i 
savo rankas, kuri buvo susi
darius tuoj po pasaulinio 
karo.
Jis dekretu pasiskelbė dik

tatorių; panaikino konstitu
ciją ir kitus įstatymus. Nau
jus įstatymus skelbs dekre
tu.

Per keletą dienų karalius 
Alexander bandė sudaryti 
stiprią partiją ir panaikin- ! 
ti partijų kovą, kuri eina : 
nuo ‘pereito birželio mėne
sio, bet nepavyko.

Tad, naują sau ministe- 
rių kabmetą sudarė iš visų {džiaugiasi, kad padarė^ galą 
partijų. Įzsavd kabinetą* į- parlamentui, bet tik ar ilgai 

ir radikalus. ~ 4džiaugsis. -— ~1

z Ministeriai neturės galės 
leisti įstatymus be karaliaus 
Alexander pritarimo ir su
tikimo. Jis bus pradžia ir 
pabaiga visų įstatymų.

Alexander, gimęs gruo
džio 17 d. 1888 m, sūnus 
Serbijos karaliaus Petro I. 
Jis buvo princas valdyto
jas nuo birželio 1914 m., iki 
rugp. 1921 m.

Po revoliucijos Austrijos- 
Vengrijos, Slovėnija, Kroa
tija, Dalmatija ir Bosnija 
atsiskyrė ir sudarė naujai 
nepriklausomą valstybę. Į 
naują sudarytą karalystę Į- 
stojo ir Montenegro 1921 m. 
- Naujoje karalystėje neap
sėjo be konflikto. Kroatai 
su serbais nuolatos pešėsi.

Dabar karalius Alexander 
visą karalystę paėmė dikta
toriškai tvarkyti. Žmonės

-^Rrtd&rir radikalus.
T
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po savivaldybių rinkimų eis Seimo 
rinkimų klausimas, sako Voldemaras

Karo stovio panaikinimo su- Šie rinkimai bus padaryti šį 
manymas dar tebeguli ant 
diktatoriaus stalo.

Kaunas.— Premjeras Vol
demaras į laikraštininkų 
paklausimus apie karo sto
vio panaikinimą ir dėl sei
mo rinkimu atsakė:

“Jaū antras mėnuo ant 
mano stalo guli įstatymo su
manymas apie karo stovio 

‘ panaikinimą,” sako prof. 
Voldemaras, “studijuoju, 
tiriu. Tai didelis įstatymas. 

~ Tenka susirūpinti dėl to' Įs
tatymo pravedimo ir Įgy
vendinimo.

“Kai dėl Seimo rinkimų, 
tai turi būti pirmiau pada
ryti rinkimai i savivaldvbes.* z 2

pavasari, o po ją jau eis 
Seimo rinkimą klausimas.”

Iš to pro f. Voldemaro pa
sakymo galima paprasti, 
kad jis dėl Seimo linkimą 
stato klausimą ir dar nebot- 
kokį, didelį, nes po savival
dybių rinkimu “eis Seimo 
rinkimą klausimas” ne rin
kimai.

Jengu rinkimai į savival
dybes nepavyktą, tai gali
mas daiktas, kad ir Seimo 
rinkimu klausimas nebebū
tą reikalingas.

■» 

MUSSOLINI VALDO 8 MI
NISTERIJAS

Radio pranešimu, pakeiti
mai, kuriuos karalius pasi- 
Tašė yra labai svarbūs ir ve
da prie tolimesnio konsoli- 
davimo fašistą galybės ka
binete ir Afrikos kolonijose. 
Einant tomis permainomis 
koloniją! ministeriją Į)erima 
Mussolini, kuris tuo būdu be 
premjeravimo valdys dabar 
8 ministerijas — prekybos, 
karo laivyno, aviacijos, kor
poraciją, užsieniu reikalą, 
vidaus ir koloniją? IkišiolL 
uis koloniją ministeris Fe- 
derzoni ministerią kabinete 
atstovavo senajai naciona
listą partijai, kuri buvo pri
sijungusi prie fašistu, bet į 
kurią kai kurie fašistai žiū
rėjo nepalankiai.

Nauju projektu taip pat 
suvienodinama ir sujungia
ma Italijos koloniją Afri
koj Tripolį ir Sirenaikos 
administraci ja, kuri paveda
ma feldmaršalui Badogilo, 
buvusia ungeneralinio štabo 
viršininkui karo metu. --Šis 
administracijos sujungimas 
rodo, kad abiejose kolonijo
se bus varoma ta pati poli
tika. Badoglio yra vienas 
ištikimiausią Savojos dinas
tijos tarną. Jo paskyrimas 
vis dėlto sukėlė didelę sen
saciją, nes į tą kolonijų gu
bernatorius buvo minimas 
Apulijos kunigaikštis.

Ikišiolinis Tripolio guber
natorius Debono pasklidas 
koloniją ministerijos sekre
torium. o Sirenaikos guber
natorius Terruzzi milicijos 
štabo viršininku.

RED.

Afrikiečiai pradėjo pa
mėgti amerikoniškus saldai
nius.

'Lietuvių Lenkų bylos 
ateitis

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

Zaleskis “Presos” atsto
vui dėl lietuvių lenkų bylos 
pareiškė, esą Qulnonas kon
statavęs, kad derybos neda
vę latiktų vaisių, Lenkijai 
pasiūlius, šis nesureguliuotų 
santykių klausimas perduo
tas smulkiai ištirti T. S-gos 
tamžito komisijaip kuri su
sirinks 1928 m. vasario mėn. 
Padarius abiem pusėm pra
nešimus komisijai jei ir tuo
met padėjimas galutinai ne
bus išrištas, tai komisija vie
toje padėjimą tirs. Pada-

* r- 2
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unizmą iki gyvos 
imaniivos

R'V

^SPROGO 
jgNEŠTA 
feMA-

» -J 
• A?

Varšuvą: 
dieną Lvovel 
tas patikėsiu 
užsienio reikt 
SkržynskioČ fi 
raščio “SW 
dakcijoj. Įi. 
nepažįstamas kurjeris ir pa
liko laišką ir pąkietą, o pats 
nieko nesakyjįainas pasišali
no. Kuomet ąsrzynskis no- 

ikietą, jame 
’o mašina, 
istas į gal

vą ir krūtinę.r^Visi redakci
jos langai išbyrėjo.

V'. fjr. 1 3. 1 vai. 
H&vo padary
mas buvusio 
tg. ministeno 
Rlžiamo laik- 
ŠPolskie” re
dakciją atėjo

Turtuolio dukterį už “proleta- 
riškas” idėjas nubaudė iki 
gyvos galvos kalėjimo.
Kariuomenės Teismas p. 

m. gruodžio mėn. 5 d. savo 
sesijoj Kretingoje 
Thodosaitę X Kauno 
rybos nario Chodoso 
rį nuteisė iki gyvos 
kalėjimai!

Malką 
m. ta- 
dukte- 
galvos

už priklausimą 
pTie komunistą partijos ir 
komunistinį veikimą.

rėjo atidaryti 
sprogo prių 
Skrzynskis su

ŽINIOS APIE?
SSSR

s iariuonie-

“Rul”
šaltinių
Sovietų 
nėj tikrai

net junkeriai, ypač Bieloru- 
sijos karo mokyklos.

UŽDĖJIMĄ 
OMENĖJ 
TINA

iš tikrų

PILSUDSKIO PASITARI
MAS SU.LERONE

Šiomis dienomis vėl lan
kėsi Varšuvoje Prancūzą 
generolas Lerone, Puankare 
draugas, kuris turėjo ilgą 
pasitarimą su Pilsudskiu ir 
premjeru Barteliu.

Lerone, kaip žinoma, or
ganizuoja priešsovi etinį
frontą. Todėl ši Lerone ke
lionė vėl kelia SSSR neri
mą.

Mirė sporto promoteris 
Rickard

HOOVER JAU SUGRĮŽO
Washhigton, I). C.—Her

be rt Hoover, kuris septy
nias savaites praleido pietų 
Amerikoje jau vėl sugrįžo į 
Dėdės Šamo sostinę. Jį čia 
iškilmingai pasitiko.

Dabar pradės rengtis 
prie inauguracijos.

(
i

riusi savo darbą, tranzito' 
ir susisiekimo komisija pa-1 
darys pranešimą T. Sąjun-

Į » Z-. « Z • z, 1 » . J z-» ‘

leskis, pilna žodžio priisme Etta Milller’ienę kalėjimu 
užvaduoja ekspertus. Be to, j|<i gyvos galvos už ketvirtą

NUTEISĖ IKI GYVOS GAL
VOS Už PROHIBICIJOS 

LAUŽYMĄ*
i Lansig, Mieli. — Čia teis- 

Ši komisija, sako Za- nias nubaudė moterį Mrs.

jisai pridėjo esą Lietuva 
pradėjo komisijai darbus 
tormozuoti.

Kada savo pranešimą ši 
komisija padarys T. Sąjun
gai ar kovo ar birželio mėn., 
4aj pareis nuo to, kaip ji 
spės dalyką ištirti ir paruoš- 
ti pranešimą. _______

kartą sulaužymą prohibici- 
jos Įstatymu.

DR. ŠAULYS PAS POPIEŽIŲ
“Stefani” pranešimu, Po

piežius priėmė Lietuvos mi- 
nisterį prie 
Šaulį.______

Miami Beach, Florida, 
gruodžio 6 d. — Čia mirė 
“Tex” Rickard, sporto pro
moteris. Jis turėjo “apen- 
dicitis” ir Nauju Metą nak
tį ligoninėje padarė opera
ciją. Po operacijai prisime
tė gangrena ir ji pakirto jo 
gyvybę.

Rickard buvo 59 metą 
amžiaus.

Kas užims sporto promo- 
teriaūs vietą dar nepaskel
bė, bet spėja ar tik Jack 
Dempsey, kuris buvo labai 
artimas Rickardo draugas.

Planai dėl Jack Sharkey 
ir Stribling kumštynių, va
sario 27 d. Miami Beach ne
pasikeis, sako Rickardo 
draugai.

Rickardo kūnas atvežtas į 
New Yorką ir čia jis bus 
palaidotas trečiadieny. Jo 
kūną įdėjo į $15,000 bron-

Vatikano dr._ zinį grabą, kurfv užsakė 
------------- ----- Dempsey ir Field.— '

Nori iš Baltijos Valstybių 
Padaryti Karalystę

LUNAČARSKIO EKSPEDI
CIJA PRIEŠ SIBIRO 

BUOŽES
Lunačarskis nuvykęs Oms- 

kan pareiškė, kad jo kelio
nės tikslas — pakelti kovą 
su -buožėmis, kurie visai nu- 
stoję skaitytis su sovietą 
valdžia.

PASIKEISTA RATIFIKACI
JOMIS

Gruodžio 20 d. Berlyne 
pasikeista pridedamosios 
konvencijos dėl pasienio 
susisiekimo tarp Lietuvos ir 
Vokietijos ratifikacijos raš
tais. Konvencija Įgyja ga
lios nuo tos dienos.

JAU IR TEISMAI TURI
KENTĖT DĖL “BUOŽIŲ”
Kova prieš “buožes” So

vietų Rusijoj palietė ir teis
mą. “Izvestija” praneša, 
kad už perdaug švelnų 
“buožių” traktavimą atleis
ti iš vietų Oršos apygardos 
prokuroras Savickis ir jo 
pagelbininkas.

Pasitvirtino žinios apie
J. Romaną

’ A..: V J -e-*-- - «■'
LIETUVA PRIIMA NAUJĄ

LATVIJOS ATSTOVĄ
Kaunas.—Latvių vyriau

sybė kreipėsi Į mūsų užsie
nių reikalų ministeriją, pra
šydama Lietuvos vyriausy
bės sutikimo p. Liepinšo pa
skyrimui Įgaliotu ministeriu 
Lietuvoje. Mūsų vvriausy- 
svbės sutikimas duotas ir 
šiandien apie tai pranešta 
latvių vyriausybei.

i. .

Kaunas.—Dienraštis “Ry
tas” praneša, kad Jonas J. 
Romanas, buvęs Amerikos 
Lietuvių Akcinės bendrovės 
direktorius ir Lietuviui Pre
kybos bendrovės preziden
tas, gruodžio 20 d. paleistas 
iš kalėjimo.

Taigi žinios apie p. Ro
mano paleidimą pasitvirti
no.

i
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Man vilk1 iš Pleasant- 
N. Y. yra vienas_is_

Kandidatais į karalius 
to grafą Bemadotte arba 
kunigaikštį Radzvilą.

________ .

L o n d o n a s.—š vedi j os spau- 
da praneša, kad grafas 
Folke Bemadotte, kuris ne
senai apsivedė su p-le Es~ 
telk1 
ville,
dvieju numatomą kandida
tą Į kąralius Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai, kurios, kaip 
korespondentas rašo, veda 
propogandą už tą trijų val
stybių sujungimą.

Rygos laikraštis pataria 
gi rinkti karalium Lenkijosr. 
kunigaikšti Jau Radzivilą.--

Sako, kad Latvijos monar-> 
kištai net tuo tikslu šauki® 
suvažiavimą.

Europoj, monarkijgnH; 
diktatūra pradeda įsigyį®? 
ti. .

Grafas Folke yra 
jos karaliaus brolėna^^*®'

Čia greičiausia bus, kflft 
monarkistai panorėjo pa
skleisti monarkijos idėją ir 
kitiems davė progą smagiai 
pasijuokti. j .

4

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
LATVIJOJ NEPASISEKĖ

Ryga. — Ryšy su amnes
tijos Įstatymo priėmimu 
Latviu seime, gruodžio 18 d. 
komunistai Rygoj ir provin
cijoj bandė sukelti streikus 
ir demonstracijas. Bet jų 
pastangos neturėjo jokio 
pasisekimo. Rygoj dirbo vi
si fabrikai ir Įmonės, išsky
rus SSSR prekvbos atsto
vybės sandėlius. Nepavyko 
taip pat demonstracijos, nes 
paskirtu laiku i demonstra
cijas nė viens darbininkams 
neatėjo. Už raginimą strei
kuoti ir už bandymą ardyti 
tvarką Rygoj suimta 10 
žmonių.

R. PREZIDENTAS RATIFI
KAVO PREKYBOS

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad R. Prezidentas p. 
A. Smetona pasirašė lietu
vią—vokiečią prekybos su
tartį ir pasienio susisiekimo 
reikalų pridedamąją kon
venciją, kuri liečia Klaipė
dos kraštą. Ta proga vokie
čių atstovas Lietuvoje p. 
Morath suruošė pokylį, ku
riame dalyvavęs R. Prezi
dentas ir Ministeris Pirmi
ninkas.

KIEK RUSIJOJ GYVEN
TOJŲ

Iš visą Rusijos 147,(XX),- 
000 gyventoją 127,700,000 
(82%) gyvena kaimuose ir 
20,600,000 (18%) miestuose. 
Iš rusui matininką 75% gy
vena kaime.

LATVIJA DVEJIEMS ME
TAMS PRATUSIA SU- ‘ 
TARTĮ SU LIETUVA 

Ryga. (E.) — Seimui pa
tiektas įstatymu projektas.; 
pratęsti iaiiknąją prekybos* 
sutartį su Lietuva dar vie-d 
niems mitams. Sutarties?■ 
terminas baigiasi 1929 metij.1 
sausio 16 dieną. Ta sutarę 
timi garantuojamas taikyk 
mas minemalinią muitą ta-; 
rifą. — «

MUSŲ VAJUS
Laikraščio ‘‘Darbininko 

vajus eina jau antras mė
nuo. bet dideliu pasekmių, 
kuo galėtume pasididžiuoti 
nėra.

Tiesa, užsiregistravo apie 
poras desėtką darbuotojų, 
bet ir tai ne visiems sekasi 
dirbti.

“Darbininkas” yra darini 
žmonių reikalams skiriamas 
laikraštis. Eina nuo 1915 
metų. “Darbininką” skai
to mūsų visuomenės rinkti- 
niausi ir šviesiausi žmonės. 
Ir neabejojame, kad kiek
vienam skaitytojui norisi 
kad jo draugai ir kaimynai 
skaitytą tokį laikraštį kokį 
jis pats skaito.

Jeigu taip, tai kiekvienas 
“Darbininko” skaitytojas 
turėtų stoti į tą kilnų spau- 
(Tos platinimo darbą.

į Draugai, neapleiskime tij
1 zl L-v i « », I * « 1*1, >» i zx I > z-^. , v z"\ I; darbininkų, kurie ligšiol ne
turėjo progos pažinti savo 
artimiausio draugo ir patą*' 
rėjo laikraščio “Darbinin— 
ko.”

Kviečiame visus Į talką!~
Nepasilikime nuo kitų ir j 

nedarykime “Darbininkui”^ 
sarmatos. Padarykime, kad 
šiais /actais ?‘Darbininko”^, 
skaitytojų skaičius pasidvE 
gubintų.

Parodykime, kad mes ne*"' 
mažiau susipratę už kitus ir 
savo laikraščiui sugebam su
rinkti tūkstančius skaityto-^ 
ju.

Tai padaryti mūsų šven-į 
ta part'iga.

Už mus niekas kitas tfcL 
nepadarys.

Darbuotojų vardus 
skelbsi ineikitąme

LDS. Centro Raštinį
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PARCELIACIJŲ MADA
—Lietuvos—krikščionių de- 

į mokratų valdžia dvarus par- 
f celiavo, tautininkai sustab- 
|-.dė parceiiaciją. Romos ku- 
- rija-Lietuvoje tris naujas 
r vyskupijas įsteigė, būtent:

Telšių bei Žemaičių, Kaiše- 
k dorių ir Panevėžiu Kauno

gi vyskupą į arkivyskupus 
5 pakėlė. Vyskupai didesnes 
7-.parapijas parceliuoja. Jau 
* Nemaža naujų parapijų i- 
į" steigta. Peniai dvi nauji pa- 
I rapiji išdygo: Sątaika ir 
yTaboriškės. Sątaikos par. 
I tarp Slabados, Krokelaukio 
> ir Ūdrijos apsirinko vietą 
i Punioje pakeitus jos vardą 
t- į Sątaiką. lomias klebonas

kun. Žigas, gyvena pas A- 
f doniavičius. Kita parapija 
’ gimė Garliavos par. tarp 
U Garliavos ir Zapiškio Tabo- 
t/Tiškėse, klebonas kun. Kiz- 
' laitis.
;_  Naujos parapijos tveriasi
k o iš susitverusiųjų kunigai

bėga. Kun. Baltrušaitis iš 
Ūtos ir kun. Krakaitis iš 
Išlaužo padavė prašymus 
kad juodu paliuosimlą vys- 

ę kūpąs, eisią geriau vikarau
ti, parapijiečiai neįstengią 
išmaitinti. Kum Krakaitis 
paliuosuotas ir jau išsikėlė 
į Keturvalakius, vikarauti. 
Kun. Baltrušaitis dar Ūtoj 
smilksta. Į Išlaužą nukel
tas Garliavos vikaras, kun. 
Vytautas Gurevičius klebo
nauti. labai nenoriai važia
vo, kadangi daug tėra skolų 
valdžiai už triobėsius įšmo- 

ėti. Kun. GurevieiamjfįGar- 
iavoj vietą užėmė kun. Pr.

Leonas ką trumpai Chica- 
goj Visu šventą par. pas 
kun. Ikiškauską vikaravo.

Ii. Dzūkas

šakojo, būk žydai vasaronin- 
Liii (dačninkai) padavę val- 
džiai prašymą kad uždraus
tų, kadangi gyvuliai teršią 
ir orą gadiną. Kiti, kad vi
sas Balčkalnis pavadintas 
dr. J. Basanavičiaus vardu, 
to garbingojo vyro vardą 
pagerbus, privalo šilelis bū
ti švarus. Ar dėl vienos, ar 
kitos priežasties uždarytas 
šilelis, nežinia, tik žinia kad 
apielinkės gyventojams didi 
skriauda padaryta. Atva
žiavęs žmogus ar pas ligonį, 
ar i bažnyčią netur kur ark
lių dėti, priverstas gatvelėj 
einančioj iš bažnyčios Į kle
boniją poliai šventorių ve
žimą ir arklius statyti, kur 
kunigai vaikščioja. Šiemet 
per šv. Roko atlaidus Vil
kaviškio vyskupas Karosas 
ir šv. Tėvo nuncius Barto- 
loni Įiatėmijo ir prityrė ne
patogumu.. .

K.

A. A. KUN. J. RUDMINAS
Lapkr. 25 d. sugaudė liūd

nai Aluntos bažnyčios var
pai pranešdami liūdiną ži
nią. kad jau atsiskvrę su 
šiuo pasauliu visu gerb. kum 
Rudminas. kunigavęs 10 
metą. x

Buvo tai tvraus būdo. 
Kiekvienas gaudavo patari
mui ir paguodos. ATisuomet 
rūpindavos bažnyčios ir pa
rapijos reikalais. Į laidotu
ves susirinko nuliūdę gimi
nės. penki kunigai ir didelė 
paraĮiijiečią minia.
* Fo pamaldų už- jo vėlę 
kun Gurauskas prabilo i su
sirinkusius. .Jis nurodo ve- 
lionies nuojielnus bažnyčiai 
ir žmonijai per keturiasde
šimties metą kunigavimą.

Velioniui ant kapo sudėta 
keturi vainikai nuo giminių, 
savivaldybės, mokiniu ir žv- 
dm Prie kapo kalliėjo dar 
kum Liepa. Skiemonių kle
bonas.

Anjrudionia, sausio 8
~r

>APIE LENKŲ ‘POGROMUS 
KALVARIJOJE .

Kalvarija. “Dziennik Wi- 
Ienski” ir kt. lenką laikra
ščiai aprašė keletą šiemet 
Kalvarijoje įvykusių kruvi- 
nų lenkų pogromų: “Pocho- 
dnios” išsprogdinimą, mo
kyklos apdaužymą ir/tt.

Į tuos lenkų pletkus Kal
varijos visuomenė štai - ką 
turi pasakyti: “Mums yra 
žinomas tik vienas “lenkti 
pogromas,” kuomet žydelis 
p. M. vieną vakarą lenkų 
mokytojui p. Š. išpylė kailį

ponui dS., kaip mokyto
jui, valgančiam Lietuvos 
duoną, nepritiktų. O jis 
drįsta tai ir viešai pasakyti.

už neleistiną flirtą kapuose ščiai, 
su jo dar jauna dukrele, ninku 
Daugi au “ pogromą ” i lė
pats Kalvarijos lenkai neži
no.

♦
Kas galios turi, ar nepri

valėtų paieškoti, kas tuos 
“pogromus’.’ fabrikuoja. 
Mums rodos, kad jie ne Len
kijoj gimsta, o gal toje pat 
‘ ‘ išsprogdintoje ’ ’ “I>ochod- 
ūdoje.”

<\

Kalvarijiečiams nesupran
tama yra, kodėl rimtai ne
patikrina, ar pas mus Kal
varijoje reikalinga lenką 
mokykla, ar jos nereikia ir 
kas toji* mokykloje yra vei
kiama. Man regis, kad mū 
su aukštąją instanciją ve
dėjus chamais pravardžiuo-

APIE 750 NAUJŲ KNYGŲ•
1928 metais išleista Lietu

voje, atskirais pavadinimais, 
vį§o apie 75Q įvairią knygų. 
Be knygų dar leidžiama, at
skirais pavadinimais, viso a- 
pie 12Q įvairių žurnalų ir 
laikraščių.

Okupuotoje Lietuvoje lei
džiama 6 lietuviški Jaikra- 

neskaįtant plečkaiti- 
“Pirmyn.”.

AUTOMOBILIŲ KATASTRO
FOJ SUŽEISTAS M. YČAS 

IR FRENKELIS

Kaunas. — (jruodžio 6 d. 
7 vai. vakare Maironio-l)uo- 
nelaičio gatvių kertėj, nesi
laikant taisyklių ir smarkiai 
važiuojant susidūrė du leng
vieji automobiliai. 05 nr. 
Bielagurskio ir 308 nr. M. 
Yčo kuriame važiavo pats 
M. Yčas ir Frenkelis, vai
ravo šoferis A. Duii’e. ’l čas 
ir Frenkelis sužeisti. Abu 

i auioniobil iai apdaužyti ir 
sugadinti. Bielagurskio au
tomobilio šoferis tuojau pa- 
sislėiH*.

LENKAI UŽPULDINĖJA 
LIETUVOS SARGYBAS 

IR JAS APŠAUDO

Lapkričio mėnesio pabai
goj pasienio policijos Tra- 
kų bare lenkų buvo apšau-3 
dvti mūsų sargybiniai: D. 
Franckevičius ir A. Butkus. 
Apie tą apšaudymą gauta 
tokių smulkmeną: esant 
Butkui Antanui ir Franc- 
kevičiui Domui sargyboje a- 
pie 50 metrų nuo demarka
cijos linijos mūsą pusėj, 
buvo pasteliėtas kaž koks 
žmogus.' kuris bėgo demar
kacijos linijos liukui. Vie
nam policininkui surikus 
“stok,” jis nesustojo.

Tuomet policininkas iššo
vė į viršų, bet nežinomasis 
v išvien bėgu toliau. Neno
rėdamas šauti į lenką pusę, 
policininkas dar kartą iššo
vė į viršų, manydamas, kad 
bėgli sustabdys, bet jis ne
sustojo ir perbėgo demarka
cijos liniją. Policininkams 
prisiartinus prie demarka
cijos linijos. iŠ miškelio, kili' 

buvo

Naujai Įrengti šaldytuvai
Skerdyklos Klaipėdoje

0

1 ’ l-: formą. Čia pat ji susūdoma. ~ 
Taip apdirbti bekonai deda- -V 
mi į cementinius bosuš, iš 
viršaus pasiūlomi ir laikomi V’ 
5—7 dienas. Galutinai įsi- 
sūrėję b.ekonai išrūšiuojanriTT“ 
pagal ją didumą, riebumą, 
raumeningumą.

i

Pereitu metu lapkričio 
pradžioje pabaigta statyti 
dideli šaldytuvai ir skerdyk
los Klaipėdoje. Šią šaldytu
vą ir skerdyklą pastatymas, 
be abejo, teigiamai atsilieps 
į mūsą gyvuliu eksportą, 

s, i raumeningumą. Išrūšiavus 
aukštą'pakuojami po 4 štukas į pa- A 

reikalavimu ir dėl ką ir apsiuvami. Supakuoti U 
bekonai eina į vagoną ar į 
laivą ir gali būti vežami kur — 
reikia. C

Panašiai apdirbamos a-Č 
vys.

Sviesto skyriuje bus ątlie* 
karna valstybinė sviesto 
kontrolė. Čia bus nustatyta 
sviesto rūšis ir uždėtas ata
tinkamas antspaudas. Išra
si uotds ir suantspauduotas' 
sviestas eina į šaldytuvą, 
šaldytuvuose gali išbūti ne- 
sugesdamas net porą metą.

Poli-

gyvulių eksportą, 
kuris paskutiniais metai 
kiek pasviro dėl 
rinkos 
suvaržymą iš Vokietijos pu-1 
sės. Prie šaldytuvų pasta
tymo prisidėjo koperatyvą 
centro įstaigos ir valdžia. 
Vos tik pabaigus statyti 
šaldvtuvus ir skerdyklas, 
tuoj pasisiūlė viena anglą 
firma juos eksploatuoti ( iš
naudoti). Bet. kiek teko pa
tirti. naudojimasis jai nebus 
perduotas.

Rubrikas pastaivtas ant 
jūrą krašto, sujungtas su 
siauruoju ir plačiuoju gele
žinkeliu.

fabriko, tikslas—paruoš
ti išvežimui bekoninę kiau
lieną ir tvarkyti kitu gyvu
liu mėsos eksportą.

šiekliek apie fabriko su
tvarkymą. Atvežus kiaulę 
ji sveriama ir pagal gyvą 
svorį sumokami pinigai. To
liau kiaulė eina į maudyklą 
ir i skerdimo skyrių. Pa
skerstos kiaulės tam tikro
mis mašinomis nešamos į.šu- 
imimo skyrių. Nusvilinta 

ulė patenka į darinėjimo 
išimamos žarnos.

Atlikus visą tą

PRANEŠIMAS L. D. S.
CONN. APSKRIČIO

KUOPOMS
LDS. Conn. Apskričio me

tinis suvažiavimas įvyks 
sausio 6-tą dieną 1929 me
tuose, šv. .Jurgio parapijos 
svetainėj. So. Pąrk gt., 
Bridgeport, Conn. 1 vai. po 
įlietą.

[ šį suvažiavimą lai kiek
viena kuopa prisiunčia skai
tlingą būrį delegatą svars-

pasislėpė nežinomas, 
paleista į policininkus apie 
*10 šūviu iš šautuvu.
ciiiinkai išsigelbėjo atsigul
dami ant žemės. iŠ miško 
Šaudė apie trys keturi žmo
nės.

Iš Ežerėlių apskrities 
ta žinią
Kamisoriš 
ginkluotu 
iš anapus (lem.-'.rk 
jos.
1 rys 
kur 
rajono ■ 
pat kiek 
JtM,ri5feiis at> 
rėjo paslėpę rankines gra
natas.

Toj pat apskrity kHvir
tam policijos rajone- ties 
Lapeliškiij vienkiemiu iš 
lenki] pusės šiomis dienomis 
buvo paleista į sargybinį 
Vait k(-vičiu Kostą vienas 
šūvis, bet nepalaikyta. Šo
vė lenku kareivis.

'• a.-.

LENKAI .VIS LABIAU 
ŠĖLSTĄį. PRIEŠ

LIEttfviUS

Vilniaus.

padaryta 
knygyne,

ros žemėlapiu, 
su-

gau- 
apie alsilank\n>ą^ 
kili kaime t riją 
asmenų, atėjusią! 

įvi jos lini-
Vietos gyvento ju tie 
asmenys klausinė jo. 

gyvena mūsų policijos 
viršininkas, o taip 

turi .policininką, 
ginusieji tu-

PLEČKAITININKAI
ĮSKUNDĖ LIETUVĮ

Švenčiau į/s. — Švenčionių 
kalėjime sėdi kelintas mė
nuo Salą ŠalgąsfįiškĮt _
cas Vaitkevičius. Jo žemės 
yra vienoj ir kitoj demarka
cijos linijos pusėj. Kaitą jis 
atėjo šion pusėn savo žemės 
dirbti. Turėdamas reikalo 
nuvyko Ignalinon turgum 
Čia jį lenku ]>olicija suėmė 
ir pasodino kalėjimam o 
kaip dabar girdėtis, tai ir 
byla būsianti iškelta. O kol 
teismas ateis, tai žmogus 
laikomas kalėjime. Pasima
tyti su tėvais ar giminėmis 
negali, nes jie beveik visi 
anoj pusėj ir ją neleidžia. 
Žmogui reikalinga būtą pa
šalpa, nes kalėjimo valgis 
menkas.

Šitas žmogus plečkaitinin- 
ką įskųstas. N. Lietuvoj 
vienas plečkaitininkas norė
jo išsiginti kas esąs. Tuo 
tikslu jis norėjo gauti vals
čiaus gyventoją nutarimą, 
kad niekur nebuvęs ir su 
plečkaitininkais nesidėjęs. 
Beet Vaitkevičius ir dar ki
ti nesutikę pasirašyti. To
dėl lig tik Vaitkevičius at
vykęs lenką pusėn, piečkai- 
tininku buvęs įskristas, 
po fašistas ir Lietuvos 
pas.

P ra neši ųą
ixVin/šionjįs d• iš 

nu

.)

i.:. K ! < 
n k yriu: 
pilvas ir k. 
darką kiaulė perkeliama i 
kitą skyrių, kur apžiūri ją 
veterinarai, ar .ji buvo svei
ka.

I 'ripažintos sveikomis 
kiaulės antru kartu sveria
mos ir siunčiamos atvėdinti. 
Saldviiivuose kiaulė atšal
doma iki f laipsniu šilumos. 
Atšaldvfa kiaulė eina į be
koną .'kvriu. čia ji per- 
luauiiama išilgai tokiu bū
du. kad prie kiekvienos pu
sės pasilikti] po vieną užpa 
kalinę ir pimmtinę koja ir 
pusę nugarkaulio. Tuo bū-l 
du gaunami du bekonai, ku- *30 Stuart St., 
rie apipiaiistomi taip, kadlAIajile Ilill, 
iii’ėtii pailgą keturkam;>:ą Ne\v Britam, Conn.

jitungą buri delegatu svars-
* tyti črgatnzaeijos'reikalus. ;

Storastos 
krata Šlapelienės 
Ieškota Lieti
Okupantu policininkai 
rado 1 egz. efe>graiiiės Lie
tuvos žemėla]iffi. Šį egzem
pliorių okupantą policiją su 
saviftri paėmė? ir surašė pro
tokolą. Iš tikrąją, tai nėra 
suprantama. ’ kasgi darosi 
tai okupantą — lenką dik
tatūrai 2 Negi ji būtu jau 
nustojusi žmogiško proto C

Prieg tam bus valdybos rin
kimas ir kuo daugiau dele
gatu tuo geriau rinkti ir 
valdybą.

Jeigu neįstengiat delega
tu siusti Į suvažiavimą, tai 
nors įnešimą prisiąskit raš
tininkei.

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

LDS. Conn. Apsk. Rast. 
M. 13lažu u skaitė

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAINININKŲ KON

CERTAS
Kaunas. — Gruodžio 3 d. 

Valstybės Teatre įvyko A- 
merikos lietuviu dainininką 
koncertas, kuriame dalyva
vo AL Rakauskaitė. Tz. A- 
vlrTmmtė-Gustaitienė. Povi
las Stogis ir J. Butėnas, a- 
komponavo L. Hofmekleris.

Dainininkas Povilas Sto
gis yra neseniai atvažiavęs 
Lietuvon ir gruodžio 3 d. 
debiutavo. Tačiau, jo balsas 
ir meniniai gabumai tuo tar
pu sunku Įvertinti, nes kaip 
ir gerb. dainininkas pats pa
sisakė. negalįs apsiprasti su 
Kauno oru. o tai daug turi 
reikšmės i dainininką, ką 

Y.Y. ...\ ’ ' publika atsilankiusi koncer-
Sielgė žmonės nežino, tik pa-Į tau patyrė.

TIEMS VISAI GALVOJ 
SUSIMAIŠĖ

Dėl padaryti/ p. M. Šla
pelienės ir šv._ Kazimiero 
knygynuose kratą, ieškant 
"map litevvskich. vv ktorych 
AYilno jesf vvčiėTone d<> Lit- 
\vy,” — "Kur. Wil.” įsiga- 
liopavęs stambiomis raidė
mis pram-šė apie kratą, pa
daryta lietuvei spaustuvėse 
ieškant ‘ ‘ j>r< >w okącyj i įych 
map litevvskich. przeznaczo- 
nych do szei-szego užytku, a 
orkreslajacvch granice Lit- 
vvy kosztem tcrytorjovv Pols- 
ki.” Paskaičius tokias ži
nias. nenoioms ateina gal
von mintis, ar čia sanatorių 
laikraščio informatoriai tu
ri provokacijos tikslą, ar 
stačiai parodo savo kvaily
bę. Viena iŠ dveja.

NE MALKAS, BET KĖDES 
VOGĖ

Kaunas.— Pas pil. 
gaitį Petrą iŠ malki] 
lio nežinomas asmuo
co malkas. 'Taip pat iŠ 
kiemo buvo vagiama 
kitą pfHrėių malkos, 
jninalinė fiolicija a’.č 
ma vagystes nustatė-, kad 
malkas vogė- Imzauskas Sta
sys, kuris gyveno tame pa
čiame kieme. Sulaikytasis 
be šią vagysčių papildė- dar 

vagystes. 'Tardomas 
kad

A rono 
Malki] 

vaity stėje kaltu neprisiažino 
teisindamasis būk tai tame 
kieme dažnai piaustvdavo 
piliečiams malkas ir visuo
met ją po truputį pasiim- 
davęs, <T ne vogdavęs. Kvo
ta su Lazausku perduota 
Kauno T nuovados 'Taikos 
Teisėjui.

Htau- 
sandė- 
VOg( lu

to
i r iŠ 
K ri- 

f>o!icijt: aiškinda-

per šilelį iš- 
uždraudė ši- 
dar bausmė- 

Žmonės ru-
Šilely arkliu ne- 

Rūsams išbėgus. v*v- 
Kauną 

s atsimi-

AUKŠTOJI PANEMUNĖ
Aikštė

Seniau prieš pastatam 
Kauno tvirtovę, pa ra pi jie-, 
čiai ir iš kitur atvažiavusie
ji žmonės statydavo vežimus 
ik arklius tuoj už švento
riaus šilelyje*. Rusams Įren
gus tvirtovę ii: fortus plen
tais sujungus, 
vedė plentą ir 
lėliu naudotis 
mis pi grasi no. 
są bijodami 
štate.
kiečiams gi užėmus 
ir Panemunę žmonė; 
nė senus laikus ir vėl ėmė 
šilely arklius ir vežimus sta
tyti. Dievui padedant Įsi- 

* steigus Lietuvos valstybei. 
A valdžia per dešimtį metą ne- 

į vijo žmonių su arkliais iš Ši- 
* lėlio. Šiemet kažinkas ta'i- 
y. tininką valdžiai rnėjo i gal- 
/ Vą, griežtai uždraudė šileliu 
r naudotis. Tikrosios priežas- 
£ ties dėlko taip valdžia pa- > •

A i

1
fi

i.'

MALDAKNYGES
Ji -

■-■l

p>.
*/

kai
šui-

kelias
Lazauskas prisipažino. 
iŠ pil. Strašnnerio 
pavogė dvi kėdes.

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)____
' JUODOS (prastais kietais viršeliais)________
JUODOS (geresnes minkštais viršeliais)____
JUODOS (geros odos viršeliais)__________
BAI.TOS (celuloidos viršeliais)____________

. . . .%4»T . .

5

.50

.50

.85
$1.00
$1.00

___________ •
ŽYDŲ PEŠTYNĖS VILNIUJ

Apsikūlė dėl Pilsudskio
Vilniuj yra negausinga 

žvdų grupė, linkstanti prie 
bendrodarbiavimo su Pil
sudskio vyriausyln*. Tai 
grupei priklauso ir univer
siteto studentų žydų korpo
racija “Unitanja.”

Kaip praneša spauda, šio
mis dieniomis tos korporaci
jos nariai ją prn*šininką žy
dą buvo smarkiai apkulti, čiuj 2051 lenku moky klų ir

VILNIUJE TURĖTŲ BŪTI 
.. ATVIRKŠČIAI, NEGU 

KAD DABAR YRA

Statistikos žiniomis, rug
sėjo mėli. 15 d. Vilniaus ku- 
ratorijos žinioj buvo 2294 
pradžios mokyklos. Vjų skai-

£

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boaton, Mass.

Užpuolusieji pareikalavo, 
kad studentai gatvėse nekal
bėtu lenkiškai. Keli užpuo
likai suimti, k

243 tautiniu mažumą mo
ks- klos. Ryšy- su 4uo “Vil
niaus Aidas” pažymi, kad 
11i rt’frr -bū t a t vi rk^čia i.

%

ŠOVĖ Į ŽMONĄ IR PATS 
NUSIŠOVĖ

Iš 3 i„ 4 d. Kalvarijos val
sčiaus. Trakėnu kaimo nau
jakurys Rupeika, parėjęs 
namo, pasiėmė revolverį, ir 
paleido į savo žmoną šūvį.

š

> *

Ta sunkiai sužeista. Į koją. 
-Paikiau pats nusišovė. Ru- 
peika buvo didelis girtuok
lis ir peštukas.
o

si
■ Ar

K

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody scnois.os tėvynės vargai ir pasisekiniair 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
li. kad jos ncužmii-štą. IŠ (langelio laikraščių tin
kamiausia* yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams lik laikraštis

“Ūkininką” nes
” P I\ I N I N K Aš” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dv įsioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos lietuves sargyl>oj(r.r

“ Č K i N l N KAS” iše i n a ta i s sa vaite gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinią iš Lietuvos ir
užsienio gyvenimo: rašo visais ūkininkams rūpi- , 
mais klausimais: apie žemės dirląmą. gyvulių au- -| 
ginimą, šeimninkavimą. rinkąJy kainas, deda daug ! 
gražią pasiskaitymų, juokų? įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- ; 
arlm 50 amerikonišką centą Lietuvo-

o Amerikoje 15 litu arba vienas ir pusė dole- ] 
Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- | 
"ČKININKO” administracijai. Gedimino “ ; 

g-v ė 30 N r. •
Neužmirškit. kad “ŪKININKAS” yra gra- ; 

žiausias ir mylimiausias ūkininką laikraštis,-todėl ’ 
dideli džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo , < 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
_____ ___________________________

, [ ________ . ■ •
- ~ - - į - X- - Į - __ , - _________ '*

jr— 5 litai. 
.H.
rio.
Iltis

uHiiHH iiiN i r puzĮsianueins juici ua oje.

t

V; «■
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0 VILEIŠIO DARBUOTES 
ATSPINDŽIAI

■ '%■ •

Kartą man teko susidurti negarsinau... 
su tufu Lietuvos karštu pat- 
riotn-tėvy na in iu.—Ir—mus 
jis lietuviškai kalbėjo, taip 
šakąnt, nestenėdamas... bet 
iš jo akcento — kirties žo
džiuose, galimai-buvo leng-

bet lietuvius 
ir ne niekinau. .Jei kur iš- 
■girsdavau—livlitviškm__kal
bant, tai ir aš, kur ranka, 
kur- koja.. . lietuviškai kre
veizodavau... Tačiau mano 
tik ras atšSivertimas i lietu-

(o vėliau, atgavus lietuvišką 
spaudą, įkūrėjų pirmo lie
tuvių dienraščio Vilniuje). 
Po mišių, išėję iš bažnyčios, 
išdrįsau, priėjęs prie jo, pa
pasakoti apie save, — savo 
lietuvystę. Jis gi nuvedęs 
mane—pas save,—davė - tris

_ - — I

Iš Gyvenimo Statistikos 
< Lietuvoj

įVytsę atsitiko taip: .Vieną
vai suprasti, kad jo kudi- į Kalėdų vakarą, po kūčiai,

---------------- —j_jĮ=>e-=------- -------—________ L-

’ ’ VILNIAUS VALGAI
» - ----------------- t_-

Mes Lietuvos jaunos širdys dabar padainuosim. 
Mūs sostinės, mūsų Vilniaus vargus išrokuosim. ■

Statistika rodo, kad kai (emigravo iš Utenos. Pane-j 
vėžio ir Ckmergės apskri-

.................
emigracija eina, 

pirmą vietą šiemet paėmė 
Kanadą, į kur išvažiavo 1,- 
630 žrnoiThįT“ toliau eina? 
Argentina — 1,228; Brazili
ja — 765; Pietų Afrika — 

Beveik visiškai susto
jo emigracija į Amerikos 
Jungtines Valstybes, nes e- 
migrantų skaičius siekė tik 
285; o tai dėl to, kad čia 
veikia įvažiavimą varžąs iš
statymas. Taip pat iš sta- 

jfištikos matyt, kad Brazdi- 
Tas vedybų ja, kuri kitais metais dau

giausia patraukdavo emi
grantų, 1928 m. užėmė tik 
trečia vieta. Čia, greičiau- 
šiai, bus padariusi įtakos 
mūsų spauda: kuri daug 
kartų įspėjo emigrantus ne
važiuoti Brazili jon^ o vykti 
į kitas šalis, kur klimas ir 
gyvenimo sąlygos yra palan
kesnės mūsų žmonėms, šiuo 
atžvilgiu Kanada ir Argen
tina yra, be abejo, geresnes 
už Braziliją. Visai n (““va
žiuojama iš Lietuvos Pales
tinon, nes per pirmąjį 
m. pusmetį emigravo 
lestinon tik 5 žmones.

Palyginę 1928 m. pirmų
jų šešių mėnesių gimimu ir 
mirimų skaičių, gausim gy- 

. 16,226.

O tie lenkai! .jie, kaip rusai, nori mumis išlaikyti, fej
Ji<“ uždaro mūs mokyklas, bando Vilnių mūs- valdyti. '

—-raiva

kuriose srityse pereitų me- 
tų nederlius yra atsiliepęs i čių.----Tš svetimų kraštų

knygas—Kraševskio, “Bo- gyventojus. Iš statistikos kuriuos 
je Witoldowe” 
Kautynės;” Maironio, “Lie-'srityse 
fiiyos. Istorija•lir Margalio, ;šiek diek pasikeitė, pablogė 
eilių knygelę, “Volungę.”.jo. 
Ir atsisveikindamas pasakė 
šiuos žodžius: ‘Kaip skaity
si tą Kraševskio lenkų kal
boje veikalą: “Boję Witol- 
do\ve,” tai jei tavyje yra 
nors vienas lašas lietuviško 
kraujo, tai patapsi tikru lie
tu vi u-tėvvnainiu; o tapęs
tikru lietuviu, išmoksi lietu-

i

I

kystės -kųlba, buvo lenkiška nuėjau į Vilniaus katedrą 
— lietuviškai jis išmoko su
augęs. Tad pasidrąsinęs, 
paklausiau jo iš kokio y 
krašto Lietuvos, kad akcen
tas jo kalboje 'yra grynai 
•enkiškas. Jis man atsakė

_______ _ _________ ►

aipl “Gimiau ir išaugau 
Vilniuje ir mano tėvai kal- 
)ėjo vien tik lenkiškai. Bet 
tartą pas mus buvo tarnai- 
ė, kuri mane truputį išmo
kino lietuviškai kalbėti. Gi 
įors ji buvo biedna, papras- 
a mergelė iš liaudies. IhC 
įežinau kokiu būdu, buvo Į- 
;yjus lietuviškai-tautinį sir- 
ipratimą. Tankiai ji man 
akydavo: — Tu irgi esi lie- 
uvis, ir tuomi turi didžiuo-į Z///.sn 
is. Lenkai, tai tik atėjūnu i j Lietai vai Viftauto hulais . . .

• I 1 v • •Tie maldos žodžiai manę sii- 
z.avo, suitiirtė visą 
“smę — padarė lietu- 
noj prasmėj to žo- 
Kada tas ponas atsi

kėlė. žvilgterėjęs jam į vei-

išklausyti Piemenėlių Mi- 
ps, jšių, kaip lenkai vadina: Pa- 

'sterkas. Buvau tada aštuo- 
niolikos metų jaunikaitis. T- 
ėjęs katedron. atsistojau 
kertėje tai f), kad mažai per 
ka buvau matomas. Tuč tuo-
jau čia atsiklaupė ir tūlas 
ponas. Ir laike jo karštos 
maldos, išgirdau iš jo lūpą 
šiuos maldos žodžius: — Jč- 
zaa mažutėli, Dieve ‘atėjęs [ 
šį pasaulį. kad at pi m džius 
žmonija . . . ir patraukus ja 
prie kilniu, aupštir idealų, 
maldauju, atf/imd į/l.ie ir\ 
mūsų tauta. Malonė!; suteik
ti lietuviams drąsą ir pasi- 
ri/ž'mą kautis už Lietuvos 
....... i ir ąarbę. Siti/rąžink

tų kraštų ir kvailos pana-‘i 
•erijos pašlemėkų tauta. Jei' 
e lietuvių genijaus dvasia.' 
uri juos gaivina ir kelia’ 
ugštyn, tai senai jau iie. džio. 
ūtų susilyginę su čigonais...
’ie jos žodžiai, matvt. ture- <plw pažinojau jo vpatoj in- 
3 į mane siokią-tokią įtek- /imerĮ Vileišį. per visus A il- 
lę, nes nors save lietuviu ir i|iuj<‘ ge’-biamą fabrikantą
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“Vytauto jaučiama, kad tam tikrose 
gyvenimo sąlygos

Bet lietuviai narsūs žmonės nuo senų laikų; 
Apsigynė jie omo rusų; apsigins ir nik) lenkų.

viškai gerai skaityti ir kal
bėti iš tos Maironio “Lietu
vos Istorijos” ir to rinkinė
lio eilių.” Ir tai atsitiko., 
kaip inžinierius Vileišis pa
sakė.
ir.. .
kovose
penkis kartus buvau sužeis-

• *tUS.

Tapau tikru lietuviu 
ir už Lietuvos laisvę, 

su jos priešais net

K. Vieiikanska^

)

ATSISTATYDINO
P. GRIGAITIS

“M. štime” praneša, kad 
Kauno apygardos teismo 
pirmininkas p. . Grigaitis 
padavė atsistatydinimo pra
šymą. Tai įvykę sąryšy su 
kilusiu spaudoj, incidentu 
dėl p. J. Papečkio straips
nio.

JO.

Paimsim vedybų skaičių. 
Pernai pastebimas nedidelis393. 
vedybų skaičiaus sumažėji
mas, ;kas matyt iš šių davi
nių : per pirmus pereitų me
tų 6 mėnesius Lietuvoj bu
vo 12,041 -vedybų, o 1927 m. 
per tą laiką buvo 12,442, va
dinasi vedybų skaičius- su
mažėjo 400. 
sumažėjimas žymesnis šiau
rės Lietuvoj, Biržų, Rokiš
kio ir Ežerėnų apskrityse.

Sumažėjo pernai ir gimi
mų skaičius. 1927 m. per 
pirmus šešis mėnesius gimi
mų buvo 35,229, o pernai 
per tą pat laikų — 34,545; 
vadinasi, sumažėta-684., Bet 
kartu labai žymiai sumažėjo 
mirimai: 1927 m. per pir
mąjį pusmetį mirė 22,375 
žmonės, o pernai — 18,319. 
1927 m. mirimų buvo dau
giau, nes krašte siautė gripo 
epidemija.

Kai dėl emigracijos, tai 
pernai per pirmąjį pusmetį 
emigravo iš Lietuvos 4,715 
žmonių. Palyginus su įvai- 
•riomis vietomis, daugiausia ventojų prieauglio

—Lenkai pavergė mus Vilnių, teisybės nežiūri, 
Greit pamiršo rusų jungą ir gėdos neturi.

Jie ten varžo musų brolius, tėvelius, seseles; 
.Muravjovo pėdoms seka, draudžia lietuvių kalbelę.

• v.
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Mieli broliai ir sesutės stokime iš vieno.
Išvysim lenkus iš Vilniaus. Nebtoli ta diena.

Ona Sakalie.nS
■

vidaus rei-
Klaipėdoj
Surinktų 

centralinis 
prie fi-

. emigrantų renka; Kaune — 
kalų ministerija, 
— gubernatūra. 
medžiagą tvarko
statistikos biuras 
nansft ministerijos.

Atmetę iš čia 
skaičių—4.715, gausim, kad 
per pirmąjį pusmetį gyven
tojų skaičius Lietuvoj pa
daugėjo 11,511. Vadinasi, 
(“migracija sudaro truputį, 
daugiau negu ketvirtą dalį 
natūralaus gyventojų prie
auglio. Tai yra didelė dalis. 
I emigraciją reikia kreipti 
vpat ingo fetugsfeJCii'k triu
ką patirti, vidaus reikalų 
ministeri ja šiuo reikalu yra 
susi rūpinusi: ruošiamasi
steigli informacijos biurą ?*- 
migrantams, labiau kontro
liuoti (“migracijos biurus, 
prižiūrėti emigrantus kelio
nėj, saugojant juos nuo iš
naudojimo ir 11. Nuo 1928 Už persiuntimų prisiųskit už 
m. vasario 1 d. yra į vesta. 3c. pašto ženklelį.
tiksli emigrantų statistika.1 “DARBININKAS” 
Žinias emigracijos reikalais 336 B’way, So. Boston, Mass.

• v
■<5

t

snl: užrjč?'i'Ur3JV:

4

c*

Kų tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ją-
Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražių, knygutę.

Kaina tik 25c.

BTU—j

INIS “DARBININKOn
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Sekmadieny, Sausio 27-tą d, 1929
i

Įc:

MUNICIPAL SVETAINĖJE
/*

-Broadway Tarp “G” ir “H” Gatvių
J

& 7:30 vai. vakare.

South Boston, Mass
I

A

Koncerto programas bus Įvairus ir turiningas. Dainuos šie artistai-daininkai: RAPOLAS JUŠKA, Philadelphia Civic Operos artistas iš Philadelpbia. Pa.. Panelės:ČESNIUTĖ iš Brockton,
Mass., NARINKATTŪ iš Loveli. Mass.. M. GRYBAITĖ. F. KARBAUSKAITĖ ir STASYS PAURA, vietiniai. Be to, didžiulis ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS, p. M. Karbauskui 
vadovaujant, apvainikuos k mcerto programą.

P-nas A. KTŠKTS, smuikininkas ir p-lė F. VEN1LTŪ. pianistė grajis keletą gražių ir linkinių muzikos šmotelių. '
BILIETAI parduodami iškalbo. Kaina: $1.00. 75c. ir 50 centų. Jų galima gauti pas L. D. S. natrius ir “Darbininko” administracijoj. ___
Pasižvinėkite sausio ‘>7 d kad ta dieno būtu liuesą ir kad be jokiu kliūčių galėtumėte dalvvauti “Darbininko” metiniame koncerte, šis koncertas v ra taip kaip irdarbininkų šventė.

' * RENGĖJAI



i
r.

ų.
•įr 
•&

Kadangi tokia aukštesnioji* 
mokykla—KOLEGIJĄ tagf

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

' Telephone South Boston 0620

Acceptance for malllag at special rate of po&tage provided for to Section 1103 
Act of October 8, 1917, authortoed on July 12, 1918”

—Palyginus IJetnvos.. žydųlglaudos neturi 
tautinį susipratimą ir mūs reikalinga ne bile namelis, 
Amerikos lietuvių randame, bet dideli ir erdvūs* namai., 
kad mes dar labai toli nuo

Paskiausia iš
torija, Suprantama, kad 
prof. Barnes nekalbėjo taip

by ---- ■--- ——----- ----------
jn'r. c. association of laboe 

Entered aa aecond-dass matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Masa.
under the Act of March 8, 1870”

SUBSCRIPTION KATES:
Domestlc yearly...............................H50

. Forelgn yearly...............  $5.50
Domestlc once per week yearly. .$2J5O 
Forelgn once per week yearly... .$3.00

PRENUMERATOS KATNA:
Amerikoje metams .......................$4.50
Užsieny metams  ........................$5.50
Viena kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

NEIŠMANO, BET KALBA

(THĖWOBKEB)

fcublishėd evefy TUESD A Y and FRIDAY

Antradienis, sausio 8 dien%, 192oKINKAS
“darbininko" Koncertas

• ’ F.

Šiemet “Darbininko’ ’ kon
certas įvyks sekmadienį, 
sausio 27.fą dieną__ Be ar-
timfesnių artistų “D-ko”

ję iš Fordo, Edisono, IfuR 
banko ir.., Šliupo. Nuo jų 
jis skiriasi tik kalbos for- 
ma; mat,. Barnes yra profe
sorius, o toks pav. Fordas 
bedirbdainas frortTukūk neta- 
rėjo kada susipažinti het šū 
elementarine J. Valstijų iš- koncerte pasižadėjo daly- 

~ vauti visiems mums gerai ži- 
nomas \ artistaš, Rapolas 
Juška. Čia pastebėsime, 
kad šiame “D-ko” koncerte 
p. Juška dalyvaus jau kai
po Philadelphia Civic Ope
ra artistas, nes apie savaitę 
prieš tai bus debiutavęs o- 
peroje.

Čia dar reikia pastebėti, 
kad pernai “D-ko” koncer
tas išėjo per ilgas, bet šie
met koncerto chief’as, p. M. 
Karbauskas yra nusistatęs, 
taip koncertą apkarpyti, ar- šio 27*tą dieną.

k

ba, jei reikės, pric&rti, kad 
išeis į pat sykį: nė perilgas, 
nė trumpas. _________ _

“D-ko” koncertus Bos
tono ir apylinkės kolonijų 
lietuviai ligšiol nuoširdžiai 
paremdavo ir skaitlingai į užsilikę

LIETUVOS ŽYDAI IR MES Uja patįs sau dar geros prieky 
—P-alyginus IJetnvos., žydų »landos neturi gi Kolegijai^
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Neteko turbūt niekam su
tikti tokį žmogų, kurs- nu
duotų didį astronomą, jei 
jis nėra astronomijos moki
nęsis. Kas matė tokį žmo
gų, kurs, nors nėra girdė
jęs kiniečių kalbos ir ne
skaitęs jų raštų ir neišmo
kęs jų raidžių, bandytų mo
kyti kinietį kinų kalbos gra
matikos? Gal kas ir yra ma
tęs tokį žmogų beprotnamy, 
.bet..tik ne palaidą sveiko 
proto žmonių tarpe.

Bet kas nėra sutikęs to
kių žmonių, ir tai ne beprot
namy, bet neva sveiko pro- 
to žmonių tarpe, kurie kada 
tai yra gal mokėję Tėve 
rūūsą ar Sveika Marija, o 
gal ir to nemokėję, bet ku
rie statosi kurkas daugiau 
suprantą ir žiną apie Dievą, 
pasaulio ir Žmogaus atsira
dimą, sielą, dangti ir tt. už 
mokyčiausi kataliką, juo la
biau kunigą. Kas nėra su
tikęs tokių sutvėrimų, kurie 
vos-vos susiliabizuoja laik
raštį, kurie per visą savo 
amžių yra perskaitę gal 
pustuzinį brošiūrėlių, kurie 
be lietuvių kalbos nemoka 
jokios kitos, bet kurie su pa
sididžiavimu vadina savę 
apšviestais, bet kunigą kad 
ir mokvčiausi vadina tam- 
šuoliu? Apie mokslą jie 
kalba drąsiau negu popie
žius.. apie tikėjimą, nors 
mokslo jie nėra nė lyžtelė
ję- Ju neperkalbesi. Jie 
“tikrai žino,” jog Dievo nė
ra, pomirtinio gyvenimo nė
ra, žmogus sielos neturi ir 
tt., ir tt.

Įdomu, iš kur jie tai “su
žinojo?” Savo akimis negi 
galėjo matyti visus pasaulio 
užkampius ir visur išieškoti 
Dievo ir Jo “nerasti.
Mokslo neturi jokio. Turi 
tik bedievišką ūpą — ir tai 
yra viskas. Žmogelis įga- 

tokio bedievaujančio ū- 
» ‘ po negali ne plepėti va iki š- 

kai.-bedieviškų nesąmonių 
lygiai taip pat. kaip kad 
gaidys nesusilaiko negiedo
jęs tam tikra valandą nak
tį-

Kažin, ką sakyti i tie mūsų 
tamsūs bedievčliai į šį klau
simą: Katras yra kvailesnis 
dalykas: ar kalbėti apie as
tronomiją. jei nemoki at
skirti astronomijos nuo gas
tronomijos? ar kalbėti apie 
rėlifctją, jei nemoki atskirti 
įkvėpimo nuo aklosios žar
nos?

Bet paskaityk mūsų lx*- 
dievių spaudą. Kiek ten ra- 

“teojo-

gų,” kurie atsakinėja i ti
kėjimo klausimus su lygiai 
tokia pat ‘‘išmintimi” ir 
‘‘logika,” su kokia tūlas ne- 
zaležninkas nesenai atsaki
nėjo teisme į advokato klau
simus. Dar aršiau.

* ?

Gražus Suma
nymas

“ Darbiu in ko ” redakci j a

nepraustbumiškai kaip mū
siškis Šliupas.

Prieš Bameso kalbą griež
tai užprotestavo prezidentas 
Osbom. Jis pareiškė spau
dai tarp kitko', kad prof. 
Barnes neturėjęs teisės pa
naudoti Mokslo Draugijos 
autoriteto skelbimui tokių 
nuomonių, su kuriomis 
mokslininkai, kaipo tokie, 
neturi nieko bendra, kurios 
priklauso filosofijos ir teo
logijos sryčiai. Prez. Os
bom visai teisingai pastebė
jo, kad mokslo užduotis yra 
tirinėti tai, ką galima maty
ti. pasverti, analizuoti; ki
taip sakant, tirinėti regimą, 
apčiuopiami] pasaulį.

Bameso—Osborno inci
dentu susidomėjo visa. A- 
merikos spauda. Tas inci
dentas duoda mums vieną 
svarbią pamoką, būtent, kad 
unjęersiteto profesorius, 
kalbėdamas apie dalyką, ku

juos atsilankydavo. Neabe- 
jojame, kad ir šiemet bus 
taip pat. Čia bus neprošalį 
pridurti, kad atsilankančios 
publikos moraline parama, 
mūsii darbui pritarimas yra 
mums dar brangesnė net už 
medžiaginę paramą.

Baigdami dar syki prime
name, kad “D-ko” koncer
tas įvyks Bostone, Munici- 

, pal Hali ant Broadivav sau-

KIBIRKŠTYS
— Kas ten čirškia dien’ į

dieną?
Net svirpliai pavydi!
— Tai atsakymus

“Naujienų”
Aidai visur lydi!

avo laišką nuo gėrb. kim. nojis nepažįsta, pripasakosg;
M. Kuliavo, kuriame kun. 

j Kuliavas iškelia labai prak
tišką sumanymą platinti ka- 

“talikiškusį laikraščius lietu
vių tarpe. Negalima nepri
tarti kun. Kuliavo sumany
mui. Ištikrųjų argi reikia 
geresnio laiko ir geresnės 
progos kaip tas laikas, kuo
met kunigas lanko parapi
ją. Su kunigų tankiausiai 
eina vargoninkas. Jei ne 
vargonininkas, tai koks ki
tas palydovas. Kol kunigas 
surašinėja šeimos narių var
dus ir renka statistines ži
nias. kunigo palydovas—vis- 
vien. ar jis bus vargoninin
kas, ar kas kitas — neturi 
ką veikti. Ištikrųjų, kodėl 
palydovas, ypač vargoninin
kas negalėtų pakalbinti šei- 
myninką užsirašyti katali
kišką laikraštį ?

Nuo savęs dar pridėsime, 
kad vargonininkas turi ir 
daugiau progų susidurti su 
parapijiečiais. Pa v. prieš 
Kalėdas nešioja plotkeles. 
čia vėl proga platinti kata
likų spaudą. Tiktai neno
rėkime. kad katalikų spau
dos 
u z

J •

Laikrastyti! Margulyti!
Kur mums bėgt ir ką 

daryti/
.... Kas čia bus.?.kas čia bus ?

nemažiau nesąmonių už pa
prastą bemokslį raudoną a- 
gitatoriuką, 
mandagioje
mokslišku žargonu.

tik, 
formoje

žinoma,
ir

• •

Vasario 22-ra jau nebeto
li. Per tris metus tą dieną 
N. Anglijos katalikai susi
rinkdavo Bostone į konfe
renciją. Tenka girdėti, kad 
kaikurie iš tų, kūne pernai 
ir užpernai buvo prisiėmę 
inisiatyvą, šiemet svarbių 
priežasčių dėlei nedaug kuo 
tegalės prisidėti prie orga
nizacinio darbo. Tiesą pa
sakius. kaikani jie yra jau 
gerokai įgrisę. Todėl šiemet 
įkvėpimo į konferenciją 
gaus įnešti nauji organiza
toriai iš šviežesnių šaltinių.

Neabejojame, kad N. A.

* •

Bames ir Osbom

KrtTOR rtinros atgal peg Pardavėm
i

panašių į tas, sen^8ias ’ • •

Henry E. 
yra mokslininkas, 
nė filosofas ne te- 
Jis yra Amerikos 
Draugijos narys.

i

Įi
Į
t

A

rą

— Ne, aš jas apsiausiu! Prašau suvynioti

platintojai platintų ją 
dyką. Laikraščiai duo

da savo agentams tam tik- 
nuošimtį — commission. 

Kodėl ne davus tą patį nuo
šimtį vargonininkams pla
tintojams? “Darbininkas” 
yra pasirengęs duoti vargo
nininkams platintojams to
ki^ pat commission, kaip ir 
visiemš agentams.

Prenumeratų knygutė “ant 
pareikalavimo.”

Profesorius 
Barnes 
Jis nėra 
ologas. 
Mokslo
šios draugijos pirmininku 
yra Henry Fairfield Os- 
U7»rh7”"’ 
prof. Bames sumanė kalbė
ti apie Dievą ir pripasakojo 
nesąmonių į 
kurias ne sykį esame girdė-

“ Dirva” giria “Bangą.” 
“Vienybe” glosto “Dirvą.” 
“Banga” “Dirvą” ir “Vie
nybę” — tai tikra trejanka. 
Tik jai trūksta smoko ir i- 
dėjos ir užtat ji visai nemac- 
ni; taip sakant, diktatoriš
kos prohibieijos mūnšainas.

T 7

ra ne tik be jokios vertės, 
bet dar šventvagyste

Šia proga neprošalį bus 
paklausus mūsų bolševikė- 
lių: kaip reikia vadinti tokį 
bolševiką, kurs muša savo 
katalikę žmoną už lankymą 
bažnyčios sekmadieniais ir 
prie mirštančios neprilei
džia kunigo, nors moteris su 
"asSroTn prašo "vyTo, kad teis
tų kunigui ateiti ir suteikti 
paskutinius sakramentus? 
Kaip “Laisvė” pavadins 
tokį savo draugą ? Papras
tu budeliu ! ar raudonu t

l

“Laisvė” vadina inkvizi
toriais tuos, kurie pašaukia 
kunigą prie sergančio bedie
vio. Kaip paprastai, meluo
ja, būk kunigas prievarta 
teikiąs paskutinius sakra
mentus mirštančiam bedie
viui. Bolševikėliai, žinoma, 
to nežino, kad per prievar
tą suteiktas sakramentas y-

Federacijos Apskritys Bos
tono apylinkių ir tolimesnių 
kolonijų dvasiškiams vado
vaujant padarys šių. 
konferenciją *ne tiktai nusi
sekusia, bet epokine.

Leonas Vitkauskas

Aš pasižiurki į savo kurpes.—Jas jau reikia 
taisyti. Prisimenu, kaip aš jas įsigijau.

Šalta, lietinga rudens diena. Turgavietėje, 
po būda, deru kurpes. Manosios jau labai su- 
kiure ir kojose šlapia. Pagal turgaus madą, su 
kuria negalima prasilenkti, deruosi. Kadan
gi lietus nuvarė pirkėjus, tai mano kalbą -gali 
girdėti ir kiti, kas yra aplinkui netoliese.

Po kita būda, kuri tuščia, ant skobnies sėdi 
žmogus. Suvargęs, apšepęs. Išbalusiomis aki
mis ir žalsvai gelsvu veidu. Kitas pasakytų— 
girtuoklis, bet aš manau, kad greitas teismas 
nėra teisingas. Pirmiausia, ką aš pastebiu tai 
nuogas to žmogaus kojas. Senas, graublėtas 
nuogas kojas.

‘ ‘ Šalta! ’ *—pamanau matydamas • vaizdą nu
svertų basų, tamsiai paraudonavusių kojų.

Pasiderėjęs dėl kainos, imu nupirktas kur

metu

Nežinojome, kad Bostone 
esąs klerikališkas savaitraš
tis! Yra! ries yerkšlena dėl 
kunigų algų! Užstoja naba
gus kunigus prieš vyskupus! 
Ar ne klerikalas ! Tik, de
ja. nekatalikiškas!

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
IMS PASKOLĄ UŽSIENY

Kaunas. — 1d. Štiine pra
neša, kad sužinojusi iš tik
rų šaltinių jog vyriausybė 
iš principo nusistatė vesti 
derybas užsienio paskolai iš
gauti. Pasiūlymų yra gau
ta. Tuo reikalu min. pirmi
ninkas taip pat susitarė su 
finansų ministeriu.

Lietuvoj atėjusios žinios pa
rodo, kad 150 tūkstančių 
Lietuvoje gyvenančių žydų 
turi VIENUOLIKĄ gim
nazijų su apie 3,200 moks
leivių arba 23% visų Lietu
vos gimnazijas lankančių 
mokinių. Kad tuo tarpu a- 
pie vienas milijonas Ameri
koj gyvenančiu lietuviu tu
rime z VOS ‘DVI liigli 
schooles su apie-300 moki
nių.

Arčiaus įsižiūrėjus gauna
me suprasti, kodėl 500 me
tų Lietuvoje gyveną žydai 
paliko visiems žydams pa
vyzdžiu, gi tuo tarpu mes 
vos pagyvenę 50 metų Amc- 

. rikoje mūsų vaikai lietuviš
kai jau negtd lengvai susi
kalbėti, gi jei taip eis ir to- 

, linu, tai dar už 50 metų lie
tuviui čia jau nebebus.

Kad sulaikius Amerikos 
■ lietuvių ištautėjimą, būtinai 

reikalinga turėti savo lietu- 
•' viskojT aukštesni oj r mokyk

la, kurią baigusieji galėtų 
atsistoti čia augusio jauni
mo priekyje ir jiems vado
vauti.

Lietuvos tautinį susipra
timą iškėlė mokslus išėjės 
lietuvių jaunimas. Ameri
kos lietuvių čia augusio jau
nimo tarpe palaikys tautinę 
sąmonę, tiktai baigęs lietu
višką aukštesniąją mokyklą 
čia girniui jaunuoliai. Tai
gi kad sulaikius Amerikos 
lietuvių jaunimą nuo visiš
ko ištautėjimo, būtinai turi
me įsikurti gerą bernai
čiams kolegiją, tai vienati
nis vaistas kuris ^sulaikys 
nuo tautinio išnykimo.

Tėvai Marijonai jau yra 
įsteigę netoli Chicagos ber
naičiams Kolegiją, bet tai 
Kolegijai reikalinga patal
pa — namas, gi tų narni] pa
statymui reikalinga didelė 
pinigų suma. Tėvai Mari
jonai kaipo dar jauna bro-

nalts ne Tėvams Marijo
nams, bet visai Amerikos 
lietuvių išeivijai, taigi ir vir
šų Ąmerikos lietuvių būtini^ 
pareiga tos Kolegijos namą, 
pastatymui ir savo doleriu 
prisidėti.

Visi skirkime BENT DU 
(’ENTU SAVAITĖJE ar
ba dolerį metams lietuvių 
liernaičių Kolegijai iv pama
tysime, kad už metų-kitų 
turėsime puikius Kolegijos 
rūmus, tik nors dalinai pa
sėkimi* žydu pasišventimą 
tautos reikalams.

.1. L. lt. K. Federacijos 
S ek reto rijutas 

180 Hale Avenue, 
Bi’ooklyn, X. Y.

APIE LIETUVIŠKAS 
KNYGAS

Juozas Grušas. PONIA BER- 
TULIENĖ. “Vairo” B-vėt 
{Kaunas, . -Alėja,--4S)
leidinys. Kaunas, 1928. Kai
na 3 litai. Tai yra 176 pus- 
Jakščiuose išspausdintas ši< 
jauno autoriaus apysakėlės. 1 
Ponia Bertulienė. 2. Kas mo 

moteriai. 3; Ant be 
4. Artimo meilė. 5. Tė 

Aleksiuko piršlybos. 7 
koplytėlė. 8. Pasiauko 
9. Lelijos sapnas M

te J s — 
dugne? 
vas. 6. 
Pušies 
jimas.
Žuvėdrą kerštas.

Knygelė su gražiu,. Burač. 
darbo, viršeliu.' Autorius pas 
tarų laiku yra atkarpos (Ii 
teratūros skyriaus) redakte 
liūs dienraštyje “Sutemos1 
(vienam įnėnc.-iui pavaduojai 
cianu* “ Rytą”).

Reilo'tii Pi knygeliu Amer 
ko< lietiniu jaunimui pars 
traukti (antrašas paduotas).

Leonas Vitkauske
- 4
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Scl’ulicrfo pamiklo parašai 
Muzikos menas yra čia pala 
dojęs dideli turtą, bet dar d 
desnes viltis—Grillparzer.

visai geras.. .
— Pažiūrėsiu!..
Tuo tarpu aš pastebiu, kad žmogus po kita 

būda ėmė mane sekti. Gali būti, jis visą ką ir 
gi rdėjo.

Kai ‘pardavėja ’padžVū. niilTi į rankas suvy
niotas senas kurpes, senas žmogus jau buvo ša
lia manęs.

— Gal. tamsta, senąsias kurpes parduosi?!
Mano akys nukęstos į žemę ir mato purvinas 

sušalusias klausiančio kojas.
— Tamstai, matau, reikia...
— Aš jas nupirkčiau, jeigu ponas parduo

tum !
Pažvelgiu į išvargusį veidą ir... lyg kažin 

kuo kaltas prieš tą žmogų pasijuntu...
— Sakyk, ar tamsta kutpes man 

ttnn!?—vėl klausia žmogus ir be galo
šiom liūdnom akim žiūri į mane. Man kyla gė
da. kam aš tuojau neatiduodu jam tų savo kur
pių ir nebėgu šalin.

Lot. kažin kaip sutapęs su esamais papro- 
“** v t v 1 •Vi • 1 1

parduo- 
išvargu-

- iUaut, nČ JuižirHiubni L-lniiv»n yi fomMnj •
———

— O kiek, sakyk, man duotum?!

O ištikrųjų jau nebeturiu jokio noro tų kur
pių savo rankose belaikyti.

■ Am ... . g r
' - -X > • Ji

Patylėjęs. žmo”ii< sako:

— Aš galiu duoti 2 liti; 5<>!
Už savo nugaros yirdžiu pardavėjos nu.'- 

stebėjimą.
— Gilai.,. Imk. tamstu!—greitai ištari 

tą nemalonumą bai 
> >nvyniotas kurpe?- 

bet atsimenu, j<
Ji būti, dar daugiu 
11112aros. .Jis paėi 
( nors vis dar lyg 1 
pasijutęs nebeištve

ly” norėdamas. - padaliau, 
ti. ir įspraudžia į jo rauk

Nežinau kas buvo mliau. 
tas žmogus nusistebėjo, e 
negu pardavėja už mano 
kurpes ir jau ėmė iiškoi i 
tikėdamas)’ pinigu, o aš.
Aąs vi>o to iki galo, murmtelėjau:_________

— Žinai ką. tamsia! Imk tas kurpes ir i 
šiok sau sveikas, o pimguš pasilaikyk sau, 
reikės!. .

Ir. kaisdamas nuo kažkokio jausmo, aš spi 
kati iš po būdos į lietu.. .

— Mažiausia dar dešimt litu vertos!..—g 
dėjau pardavėjos balsą, o akysi* tebestovį 
vaizdas, kaip mano pirkėjas, lyg Guosdama 
man kurpes atiduoti*, paklausė, kaip ir isg 
dintas:

lyy kriminališl )

J l
- 4
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-- Ar ponas iš tiesu ?!. .

Aš iiėgau nuo turgavietes, 
nusižengęs.Vyniodama senąsias kurpes, pardavėja sako;



vid. reik. min. Šatro.

Paskutiniu laiku užsienio

K. D. BALMONTAS
Verte Liudas Gira

Caro valdininkas pripažįsta 
Vilnių Lietuvai

LENKŲ POETUI JONUI 
LECHONTUI

Autorius palaiko mūsų pusę 
ir objektingai išdėsto visus 
faktus, rodančius, kad Vil
nius turi Lietuvai priklau
syti.

kų politikų veidas. Anot 
autoriaus, “ dabartinis len
kas. už savo egzistavimą tu
ri dėkoti tik bolševikams; ir 
jis egzistuos tol, kol Rusi
ją valdys bolševikai.”

'Antra, 
kad užinteresuotiems minis-, 
teriams susitarus bet kokiu 
reikalu, nešama tiesiog į 
parlamentą nesvarstant da
lyko kabinete.

Tokia tų dviejų paragra
fų atsiradimo istorija.

Ir reik pripažinti, kad 
Sarro garbingai savo parei
gą išlaikė. Jis ne tik tų pa
ragrafų nepuolė kartu su 
savo draugais, bet juos gy
nė įrodydamas jų reikalin
gumą ne tik kabinete, bet 
ir už kabineto, pav., vieno 
departamento generalinėj 
taryboj, kurios nariu yra ir 
Sarro, socialistui Monteliui 
užsipuolus jį už kalbamus 
paragrafus, jis gana rimtai 
juos -apgynė i r Įrodė ją tiks- 
lingumą.

Visai kitaip elgėsi Elijo. 
Reik pasakyti, kad asmeniš
kai Erijo kalbamu klausimu 
buvo kitokios nuomonės, ne
gu jo partijos draugai. Tai 
įrodo sekantis dalykas. Dar 
1922 met. Afrikos ir Levan- 
to misionierių asociacijos 
prašė Prancūzų vyriausybės 
leisti jiems įsikurti centrą 
Prancūzijoj. Tą dalyką 
svarstė Liono savivaldybė. 
Ji susipažinus su tu dvieju 
asociacijų darbais nutarė 
jų prašymą palaikyti. Tuo 
reikalu priimta 1922 metu 
rugsėjo mėn. 20 d. atatinka
ma rezoliucija, po kuria pa
sirašė ir Erijo. Kaip maty
ti ir kabinete iš esmės tiems 
paragrafams jis nebuvo 
priešingas, kol jo partija 
nesusigriebė ir neįsakė jam 
kovoti prieš juos. Bet par
tijai Įsakius visa pamiršo. 
Erijo piestu šoko ir partijos

Jaunasis drauge, aš ne vaido noriu. 
Tik, jeigu ašai—rusas—Lenkam draugas. 
Ir Lenkai, kur su Lietuva bendravo. . 
Teinie keliu— ir Lietuvai kurs tikt*.
Savu keliu— iš Dievo—eina ji. 
Iš Dievo kelią turi sau ir Lenkai;—
KlUĮl KM llUM kėllUL Slllė iStll'g,—----
Kai nebpastos jų joks- neteisėtumas.
O neteisu, kad’ Lietuvos įkurtas. 
Jos sostine dienų aušroj jau—Vilnius— 
Lietuvninkų lopšys ir jų tvirtovė,—

Apsirikai Jogailos vardą taręs.
Jogaila triskart buvo išdavikas.
Tu tarki—Vytautas, pašauki Gediminą— 
Garbes vardus tada tik tu ištarsi!
jUnigždėtiijam nakties danguj, o Levhv.u*, _______
Yra Tasai. Kurs girdi nu abu mus.
Lai tuo. kas lenkiška, per amžius gaiši Lenkai. 
It Lietuvos tesie, kas jos yra!
, (Iš “Vilniaus Aidas’’)

(Tęsinys) .žinant ir sutinkant radika
1926 m. kovo mėn. 21 d., Hui_______ _ _____________

Į Puankare į įstatymą įnešė 
juos tik pildydamas savo fi
nansų ministerio pareigas.

Kodėl jie nebuvo svarsto
mi kąbinėtė?

Pirmiausia, kad nuo lie
pos m. 17 d. ligi įnešimo mi
nėto įstatymo į finansų ko-

gauma Toliau autorius pažymi 
ils- |as skriaudas, kurias Lenki- 

kuriuo- ja — Raubstaat — padarė 
ai bu\o mažytei Lietuvai: “Ji už- 
mojama gro|į Rytprūsius, Silezi

ją, Ukrainą ir didžiausių 
ją jau skriaudų padarė- Lietuvai.” 
ancūzus Vilniaus kraštas esąs tikras 
č jų ne- lietuviškas kraštas, kuriame 
eko ar- lenkus atstovauja tik mažu
liu susi- ma. Gyventojų lietuvių esą 
•enijus” keli šimtai tūkstančių. Aps- 
s savai- kritai, Vilniaus klausime 
leidykla autorius gina paneigtas lie- 
politik” tuvių teises.
, “Len- Lenkų gyvenimą, reikia 
s,” ku- pripažinti, jis pažįsta pui- 
baronasjkiai. Pats Lenkijoj išgyve- 
?, buvu- no trejus metus — nuo tų 
ininkas. laikų, kai tik buvo pradėtas 

i atvaiz- organizuoti nepriklausomas 
jo ‘ Tci i - g y veiii maši Bet vėliau iš 
iga. Jo- Lenkijos buvo išsiųstas už 
konflik- lenkiškos “tvarkos” kriti- 
’ilniaus. Ravima. “S-mos”

t. y. keliais mėnesiais prieš 
tautinės vienybės kabineto 
susidarymą užsienių reika
lų ministeris įnešė į finansų 

"komisiją. pasiūlymą, atleisti 
nuo apmokėjimo aktų, grą
žinant kai kurį turtą kultū
rinėms asociacijonis. Finan-, 
šų ministeris jį patvirtino ir .misiją kabinetas neturėjo 
įjungė į 1926 m. Finansų į-{posėdžių — jis atostogavo, 
statymo sumanymą. Tai į-'Antra, nekartą atsitinka, 
vyko 1926 m. kovo m. 23 d. 
112 nr. Vėliau kilo kiti 
klausimai sąryšy su turtu 
kultūrinių asociacijm/Mnt- 
tent: kas daryti sfrsekves- 
truotų ir dar nesek vest motų 
vienuolynų turtu. Tuo-^ei- 
kalu buvo padaryta pasiū
lymų, Bėt juos darė ne 
Puankare.

1927 m. lapkričio m. 27 d. 
užsienių reikalų ministeris 
(Brianas) raštu pasiūlė vi
daus reikalų ministeriui 
(radikalui Sarro) sugrąžin
ti kultūrinėms' asociacijoms 
sekvestruotą turtą. Xį927 m. 
gruodžio mėn. 3 d. Brianas 
pasiūlo Sarro toms asociaci
joms perduoti ir senųjų 
-kongregaei  jų— sekvestruotą 
turtą. Susitarta tą klausi
mą dar pagvildenti. 1928 m. 
kovo mėn. tuo reikalu susi
rašinėjimas prasidėjo. Tais 
pačiais metais liepoj mėn. 
18 d. užsienių reikalų minis
teris pasiuntė jau suformu
luotą tuo reikalu redakciją. 
Tuo pat metu užsienių rei
kalų ministerijos atstovas 
— Bartelo, su tuo projektu 
supažindino finansų minis- 
terį (Puankare). Pastara
sis atsiklausęs nuomonės vi
daus reikalų ministerio ga
vo atsakymą, jog jis su tuo 
pasiūlymu sutinka. Gavęs 
toki atsakymą Puankare į- 
sakė rugp. m. 18 d. tą dvie
jų suinteresuotii m misterių 
suformuluotą pasiūlymą i- 
jungti 'į 1929 m. finansų 
įstat. suin.—biudžetą. Tas 
pasiūlymas ir buvo ne kas 
kita, kaip garsieji 70—71 
pa r. Jų autorium nebuvo 
Puankare'. Jie buvo įnešti

*—Knyga,—reikia—pasakyti 
pasižymi smarkia tendenci
ja, nukreipta prieš lenkus 
Joje nutrauktos visos skrais
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WATERBURY, CONN
-Sausio 27 d., JLvaL po pietų, į- 

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

m.
nuo

VVORCESTER, MASS.

ir- vakaro vedėjas 
.Jakaitis.

jaunimo
žiaus 1:

Pil-
Sll- 

dieną

LAWRENE, MASS.
TDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 20 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti j šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo dųaugus prirašyti. — Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tųi gausite susirinkiihe.

Valdyba

gavę malonaus įs
pūdžio ėjo i namus pilnai 
tenkinti.

įvyks vasario 3 d., Aušros Vartt; 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos.
būti,

BALTIMORis MD.
Sausio 13' dieną, sekmadieny, 

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

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadienv. 
sausio 13, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 20 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

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

sekmadieny, sausio 20 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
ti! visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pri» 
milsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

CLEVELANO, OHIO
L. D. S. 51 kp. metinis

susirinkimas

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

susirinkimas įvyks sekmadieny’, 
siusiu 20d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

worcester; mass.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų?

Kviečia Valdyba

Kalėdom ir 
Metais 
darbus

A’įsas pelnas paskirtas 
laikymui mūsų mokyklos.

Konferencija pradėta 
malda, kurią atkalbėjo 
kun. Bružas.

I
* \t<tnvn hnm nnio (U)

Mūsų 
skais

MONTELLO, MASS.
LDS. ’2 kuopos susirinkimas į- 

vyks 8 d. sausio, Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. Bus ge
ra proga atsilvginti už organa. 

J. V., Rašt.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visu<gftt lankytis 
į susirinkimus LDS. IdKuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, vasario 3 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles.

■v

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks vasario 3 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

BROOKLYN, N. Y. '
Pirmadien,y, sausio 14 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An- 
gobį parapijos- svetainėj, kampas > . 
Robling ir South 4th gatviąį į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus. renkama nauja valdyba 1929 
m.

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

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

Valdyba

LtNDEN, N. J.
fldeno—lietuviai—katalikai . n *
ęjo darbą, kurio visi se- 

laukia, būtent įsteigei

nierius ir tvirtas katalikų prie- 
telius ir stambus bažnyčios 
i-emčjas; p. M. Znjns “Garso 
redaktorius iš Brooklyn, N. A’. 
Jis pagyrė lindeniečius už to-

evo namą, tai yra Lietuviu kį nenuilstantį darbštumą dėl
ip KataTTkų parapiją lan- 

Ir štai artinasi tas lai- 
i

,'kuomet Lindeno lietuviai 
alikai galės Dievą garbinti 

vo.je bažnyčioje. L. R. K.
. 200 kp. Į>er pereitą Susi- 
ijimo vajų išaugo į skait- 

katalikų organizacijos 
ir susilaukė energingi) 
ir taipgi kitos katali- 

os kuopos žymiai padidė
ji narių skaičiumi, ir taipgi 

dene lietuvių skaičius pa
ėjo. Tad, jau apie šeši mė- 
iai, kaip katalikiškų or 

ijų nariai ir visi šios 
ijtis lietuviai katalikai 

susirūpino parapijos 
u ir 

komitetą 
iš. 12

katalikiškų organizacijų ir sa
vo tautos gerovei ir t. p. Kal
bėjo p. A. Barauskas iš Hill- 
side, N .J. senas fundatorius 
Nevarko lietuvių parapijos; 
tolinus kalbėjo M r. Ar H. De- 
Young, iš Linden National 
Bank; taipgi dalyvavo ir šio 
banko kasierius M r. Forrest 
JI. Fanner.

rga- 
ko- 
gi- 
rei- 

paskyrė nenuilstanti 
darbuotis šiam tiks- 
asmenų.
komitetas kreijH-si 

ir asmenini pas Jo 
kscelenciją Xe\varko diocezi- 
S vyskupą >u prašymais duo- 
lietuvi kunigą ir leidimą su
arti lietuvių katalikų jnira 
ą Lindene. Jo Kkscelenei- 
davė įsakymą komitetu: 

d surašytų lietuvių šeimy- 
s. Kuomet komitetas sura- 

šeimynų skaičių Lindene 
1 kreipėsi pas vyskupą, 

met Jo Ekscelencija davė 
lonų atsakymą ir paskvrė 

vi kunigą J. Simonaiti is 
izabeth. N. J. į mūsų šau- 

ą "mass-mitingą gruodžio 
U92S.
a reįkia pažymėti Lindeno 
viii skaičių šeimynų, kit
am darbui pilnai pritaria 

kurie yra priešingi, štai 147 
eimynos kurios 
ad'4xūtų lietuviu 

šeimynos yra 
štai kokis jų 
as: vyras p 

teris ir vaiku 
nyčią.

LDS. Kuopų
A ■

Mokinių vakaras
26 dieną gruodžio parapijos 

mokyklos—mokmitt—vakaras?- 
Programas buvo gražus ir įs-*
pūdingas. Pirmiausia buvo 
atvaidinta trijų veiksnių dra- 
ma vaizduojanti Kalėdų dva- 
sią. Prie to buvo drilių ir į- 
vairių pamarginimų. Visą 
programą išpildė mokiniai bei 
mokinės. Žiūrėtojų bwo pil
na salė ir visi stebėjosi vai- 

_ kuči ų gabumais;

lietuviškai. Čia

Dar kalbėjo vietinių kuopų 
atstovai: nuo L. R. K. S: A. 
290 kp.. p. D. Bagilža, senasis 
kp. pirmininkas ir p. A. Pere- 
vičius. naujasis kp. pirminin
kas; nuo Lietuvos Vyčių lig 
kp.. p. A. Paleckis: nuo. A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 53 kp. 
p-nia A. Liudvinaitienė.

Visi kalbėjo, kad yra visų 
pasiryžimas turėti savo para
piją Lindene.

Dalyvavo ir miesto valdinin
kai. kuriems irgi yra malonu 
matyti lietuvius, kad turėtų 
kokią savastį mieste^kaip tai: 
Mr. Tliomas Archųieev Coun- 
cilman at large, Mr. D. Scliul- 
liafer. Coucilman antro \vardo. 
M r. J. \V. Kugler. Building 
inspector.

Kaip matom kalbėtojų buvo 
įžymių, kaip vietinių, taip ir 
iš kitų miestų, bet ir klausyto
ju buvo apie du šimtu žmo
nių ir visi vienbalsiai. nutarė 
dirbti parapijos laimi. 
pirmame susirinkime padary
ta graži pradžiii. Pažadėta pa
rapijos įsteigimui $2.300.00. - 

l.indeniečiai šv
laimingais Naujais 
pradėjo garbingus 
dirbti.

ypač tėvai 
matydami savo vaikelius 
džiaugėsi matydami kaip jų 
vaikučiai puikiai išlavinti ir 
kalba gražiai
dėka irgi šv. Kazimiero Sese
lėms, kurios taip rūpestingai 
darbuojasi ir lavina mūsų jau- 
n učius. Buvo ir kalbėtojų. 
Kalbėjo svetys iA Lietuvos p. 
Kairiūkštis, adv. Milleris, Dr. 
Landžius 
kun. J. J.

----------PANELĖ J. NARINKAITĖ
iš Lowell, Mass.

«

Ji dainuos “Darbininko” metiniame koncerte, sausio 27 d., 
1929 m., Municipal salėje, So. Bostone. Turi gražu ir malo
nų balseli. Jai akompanuos p-lė Veronika Dzedulioftiutė, 
lowellietė.

TF 
Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

HARTF0RD, CONN. ;
LDŠ. 6-tos kp. susirinkimas į-- 

vyks sausio 13 d., tuoj po sumos,. . N 
bažnytinėj svetainėj, 41 C&pitol, 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, > ; 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo? 
pos naudos. >• i-

Taipgi malonėkite užsimokėti 
<urių yra užsilikę mėnesinės duok- - ■ 

lės. ~ LDS. 6 kp. rafit.

W0RCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas .

Pasveikino kleboną
Tuojaus po sumos, parap. 

choras atėjęs į kleboniją pa
sveikino
Kalėdomis; 
dainelių, 
saldainiais ir saldžiais 
ma?s.

/
vę padėkoję klebonui 
šes ir linkėdami links 
ledų

savo klebonų su šv. 
sudainavo keletą i *■ |Klebonas pavaišino! 

gėri-I
Valandėlę laiko pabu-{ 

irž vai-j 
i- I -mų Ka-Į 

visi skirstėsi į namus.
Buvęs t

(i. Remti Va 
Draugijos skyri 
mo ir auginimo 
tuo būdu geri; 
labdarybės reik; 
linkčj.-

Parapijom] mass-mitingas į- 
ko 16 <1. gruodžio 1928 m., 

inden Hali. IV ood Avė. ir 
St., Linden. N. J. I vai. 
etų. Pirm. J. J. Ljudvi- 
~atidarė mitingą ir pažy- 
jo reikšmę, nurodydamas 

įjos iTctnvin praeitį,
itį ir vargingą lietuvių gy- 

ttiiną Lindene. neturint savo 
pijes ir lietuvio kunigo, o 
ėjant gana didelį'skaičių

nimo, kurs yra mūsų tau- 
jfratPTtis.

o to. raštininkas S. V. 
ckiis |Mirskaitė jietieiją, 

rašė vysku- 
laišką nuo

ą komitetas 
ir atsakvtno t K- 

kupo. •

‘ visa eilė kalbėtojų, 
ai: Kun. J. Simonaitis, 
eth lietuvių jmrapijos 
as; Mr. J. Lindahurv.

nis advokatas, kuris daug 
'lietuviams gero padaręs 

se—reikaluose; AI r. G. 
ižvnius Lindeno biz-

Čia .24 d. gruodžio 12-tą va
landą nakčia visose katalikų 
bažnyčiose buvo iškilmingos 
taip vadinamos Bernelių šv. 
Mišios. M įsų bažnyčioje irgi 
buvo labai iškilmingos šventos 
mišios. Pusė jx> vienuoliktos 
sugaudė visų bažnyčių varpai 
ir žmonės didžiausiais būriais 
skaliojo į bažnyčžią. Penkio
lika minučių iki 12-tos jau 
buvo pilna bažnyčia žmonių 
ir daug žmonių turėjo stovėti. 
Nors mūsų bažnyčia ruimin
ga. bet pritrūko sėdynių. Iš
mušus 12-tą valandą jau jirie- 
giažiai papuošto gyvomis gė
lėmis didžiojo altoriaus k’tn. 
A. Daugis atnašavo mišių šv. 
auką, lėlike šv. mišių mūsų 
kleboną* kun. J. .J. Jakaitis 
pasakė labai gražu pamokslą. 
Pabaigoje gražaus pamokslo 
gerb. klebonas linkėjo visiems" 
'•.‘irapijoflftims-nėms linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me- 

Prie to ir Dievo palaimos 
to mūsų 
varg. J.

Susirinkimas
šv. Kazimiero parapijos 

nųjų Blaivininkų metinis 
sirinkimas įvyko 21
gruodžio pusė }>o .septynių va
kare. Nariai ir narės susirin
ko į bažnyčiąi ir atkalbėjo ro
žančių vadovaujant kun. J. J. 
Jakaičiui. Užbaigus pamaldas 
kun. J. J. Jakaitis pasakė la
bai gražų ir pamokinantį pa
mokslėli. Pamaldoms pasi
baigus ivvko susirinkimas 
bažnytinėje salėje. Rimtai ap
svarsčius visus bėgančius*da- 
lykus išrinkta valdyba 1929 
metams: Pirm.—Pranas Man- 
kus, Vice-pirm. — Adomas 
Kandratavičius. Nutarimų raš
tininkas — Juozas Svirskas, 
Turto rast. — Vincas Blavec- 
kas. Iždininke — Marijona 
Kriukienė, Iždo Globėjai — 
Antanina Morkūnienė ir Do-; 
micelė Jurkevičienė. Tvarkda
rys — Petras Lukšys. Vėlia
vos nešėjas — Vladas Rimša.

Visa valdyba susideda iš se
niausių blaivybės dirvoje dar
buotoju. Tikimės gerų pasek
mių.

Gruodžio mėn. 30 d. Kara
lienės Angelų parapijos
svetainėje,' BrooTflyn, N. Y. į- 
vyko iš eilės antroji Rytinių 
Valstybių lietuvių katalikų or
ganizacijų atstovų konferenci
ja. kurios posėdis ėjo nuo 
vai. ]x> pietų ligi 7 vai. 
karo.

Senis

UTICA, N. Y,
Vietinėj Šv. Jurgio bažny

čioje šv. Kalėdos labai gražiai 
švęsta. Pinuos Šv. Mišios bu
vo 7-tą valandą ryte. Pirmos 
šv. mišios buvo iškilmingos. 
Choras, vedamas vietinio var- 
goninko Šinakausko. gražiai 
pasirodė su gražiomis Kalėdų 
giesmelėmis. Antros šv. mi
šios tuojaus sekė skaitytos. 
Suma ir palaiminimas su Švč. 
Sakramentu 10:30. Kleb. kun. 
P. Zabiela pasakė gražius pa
mokslus pritaikytus Šv. Kalė
dų šventėms. Po visu pamal
dų suteikė generališką abso
liuciją. Žmonių 
žiavę iš ūkių 
miestukų.

Bažnyčia buvo
puošta, o ypač didysis alto
rius, Betliejaus kūtelė eglait- 
tėmis ir visokiais pažybais, tai 
darbas ir triūsas A. Valiuko- 
nio. kuris jau per 15-ką metų 
darbuojasi šioj parapijoj prie

gražiai iš-bi
ją gyvenime. Prie 
choras vadovaujant 
Žemaičiui labai gražiai giedo
jo Kalėdų giesmeles. Luduvių 
benas irgi dalyvavo. Tos gies
melės. vargonai ir benas suda
rė labai .gražią harmoniją, .pagražinimo ir išpuošimo baž- 
Malonuinas žavejantis.

Jaunimo klausimu labai gra
žų referatą paskaitė stud. Vaš
kevičius. Kitais klausimais re
ferentais buvo p. Krušinskas 
ir p. Mačiulis. Pažymėtini nu
tarimai yra tokie:

L 1929 metų vasaros laiko
tarpy surengti Lietuvių Dieną 
No\v Jersey valstybėje, kurios 
dilbos j>elną skirti lygia dali
mi Bernaičių Kolegijai ir Nu
kryžiuoto Jėzaus Seselėms.

2. Organizuoti Brooklyno a- 
pylinkūje .jaunimą, atgaivinant 
gyvavusias ir kuriant naujas 
L. Vyčių kuopas. Tuo reika
lu išrinkta komisija.

3. Pridėti (langiau darbin
gumo auginimui! ir platinimui 
Federacijos sKyrių.

4. Remti Bernaičių Kolegi
jai ruošiamą vajų ir tani rei
kalui skirti šių metų vasario 
16 d. paminėjimo parengimų 
pelną.

5. Tuojaus daryti žygius 
prie išleidimo Brooklyne nau
jo katalikiško laikraščio, kn- . (l ivi«illixnycios.

BRIGHTON, MASS.

L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas ivyks penktadieny, 
vasario 1, 7:30 vai. vak., Lincoin 
svetainėj, 26 Lincoin St. Ateikite 
visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Sausio 10 d., 8 vai. vakare, 

Lietuviu Salei ivvks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rast.

$

i
i

Raštininkas »
________________ Į

L. D. S. CENTRO VALDYBA

Kun. K. Urbonavičius, Dv. "Vadas, 
50 W. Sixth St.,

South Boston. Mass.
VI. Paulauskas, Pirmininkas, 

19 Davidson St., 
Loįvell, Mass.

Zdankus, Viee-Pirmininkas, 
1297 W. 15th Avė., 

Gary, Ind.
F. Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broadvay, 
South Boston. Mass. 

Vaisiauskas, Iždininkas,
371 I’ortland St., 

Cambridge, Mass.
Kontrolės Ępmisija 

Smilgis, .T. Glavickas
Ainorius.

Literatinė Komisija
Kun. V. K. Taškūnas,
Kun. K. Urbcnavičiuv 
K. J. Krušinskas.
Kun. J. Švagždys,
•T. M. Vicrpit is

f 4.A.K,

P.

A.

A.

J ir

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

X
Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
t<>. jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk. kad aš juos lankyčiau. :—

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

<

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja pro f. dr. Leo
nas Bistras.



Reichstagas

LIETUVOS
ŽENKLAI

■ Andrius Zalieckas. 
South Boston, Mass. 
- Kazys Mikailionis,

KARO STOVIS LIETUVOJE 
BŪSIĄS PAKEISTAS SU
STIPRINTA APSAUGA?

KATASTROFINGA VOKIE 
TUOS- ŪKIO BŪKLĖ

Čeverykų* gamyba perei
tais metais lapkričo mėnesi 
šioj šalyj pasiekė 28.351,000 
porų.

Geras tgvynalnls privalo 
turėti Lietuvos miešti) žen
klus. Yra indotnu-su jais 

į susipažinti. .'Tuos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen- 

I klat yra tam tikrame sąsiu
vinyje. lSvlso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų.
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway 
į S. Boston, Maaą. '

siems artistams, kurie prisi
dėjo prie pagražinimo mano 
koncerto, būtent: Florenci
jai Karbauskaitei, Florenci
jai Verbutei, Alfredui Kiš
kiui ir Staąiui Paurai. Taip
gi Rosamand Adams ir Ci
nai Grybaitei, kuri visiems 
dainininkams akompanavo.

Ačiū biznieriams-, profe-

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 
j . TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Ilgiausias gelžkelis yra 
nutiestas nuo Rygos iki Vla
divostoko.

Garadžiaus Telefonas Šlubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVICE 
Savininkas Viktoras Vaitaitis _____ .

Parduodam naujus Studobaker’ius ir Erskikuą. Taipgi taisosi 
visokio pRditMmo sutwmobilhis ir parvciam nuo kelto sufidth 

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gult ir Sinclair gaaoliną.
415 Old Colony Avenue, South Boston, Mm

i į

į PARDUODAME į

L visokias dreses, siūtus ir kau- m 
t tus kūdikiam ir suaugusiems A 
į Patarnavimas geras. Apmai-
i nome kaip netinka
į 337 Broadway, So, Boston. Jį 
' Tol. S. B. 3603 Jį

ŠV. KAZIMIERU R. K. D-J08 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—J. Grūbinskaa,
24 Prescott St., Readville, Mass. 

Prot. Rast. — V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, So. Boston, Mass, 

Iždininkas — V. Balutis,
36 Mercer St., S. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Laučka,
393 Fifth St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, po num. 492 E. Seventh 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston, Mass.

SUSIRGO MŪSŲ ADMINIS
TRATORĖ

P-lė M. Dusevičiutė susir
go gripu. Bet tikimės, kad 
už dienos kitos pasveiks.

- - J- ■' ~ 

žinios

RUSIJOJ YPATINGAI PLE
ČIASI TIKYBINIS 

VEIKIMAS
_ “Tzvestija" susrūpinusfcs. 
kad Pietų Rusijoj smarkiai 
plečiasi įvairių tikybinių 
grupių veikimas. Komunis
tų partijos skyriai pripaži
no būtinu skubiai organi
zuoti specialinius priFštiky- 
binės propagandos kursus. 
Taip pat nutarta patiekti 
darbininkams pasiūlymas 
gruodžio 25 ir 26 d. dirbti 
už dvigubų atlyginimą.

ŠVENTO PETRO IR POVILC 
DR-JOS VALDYBĖ

A. Navikas,

LANKĖSI “DARBININKO” 
REDAKCIJOJ

Šiomis dienomis lankėsi 
mūsų redakcijoj prof. Kai
riūkštis, Lietuvos mokyklų 
kontrolierius, nesenai atvy
kęs iš ' Lietuvos, kun. S. 
Vembrė iš Worcester, Mass. 
ir kun. S. P. Kifeižis iš 
Lavvrence, Mass.

Prof. Kairiūkštis* žada 
šiame mėnesy skaityti pa
skaita.

Pirmininkas
702 E. 5th St., S. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — J. Jackevičius,
92 Sawyer Ave.,Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — L. Švagždys,
11 Bowen St., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kalisius,
67 G St., South Boston, Mass. 

Maršalka — K. Ambrozas,
492 E. 7th St., S. Boston, Mas«, 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietą, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

Berlynas.
svarstė įvairių partijų įteik
tas interpeliacijas ir pasiū
lymus "Skurdžios vokiečių že
mės ūkio būklės klausimu. 
Buvo įteikta 137 pasfūįv- 
mai, iš jų 40 krikščionių 
nacionalistų ūkininkų par
tijos. Per debatus žemės ri
kio ministerįs pareiškė, kad 
vokiečių žemės ūkis turi 
11,5 milijardų skolos ir dau
giau kai 1 milijardą nesu
mokėtu mokesčiu.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Nuoširdžiai dėkoju yį

Sekmadieny; bažnytinėje kurie mylėjo gerų muzikų, 
salėje, kun. F. Strakausko rūpinosi jos ištobulinimu i? 
pasidarbavimų^ Šv. , Petro šiandien o kelių tūkstančių 
parapijos Marijos Vaikelių. 
Sodalicijos mėgėjai vaidino 
“Sniego Karalaitė,” 5-kių 
veiksmų operete. Manau,

D. L. K. KEISTUČIO DR-J01 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Versiaekas,
694 E. 5th St, S. Boston, Mass. 

Vicc-Pirm.
95 C St 

Prot. Rast.
450 E. 71 

Fin. Rast.
109 Bowen St., S. Boston, Mass. 

Iždininkas
150 H St 

Tvarkdaris
906 E. Broadway, Š. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimtM 
kas antrą nedėldienį kiekvienų 
mėnesio Lietuvių Salėj, kerti 
E ir Silver gat, So. BostoSr 
Mass., 1:30 vai. po pietą. Atei- -.i 
darni susirinkiman prašome a|» .jįJ 
sivesti naują narią prirašyti v-j 
prie mūsą draugijos. * JĮ

Sovnarkomas, išklausęs vy- 
riausybes komisijos pięnii- 
ninkcr šlichtero pranešimų, 
apie Ukrainos stepų. ruožo 
tyrinėjimo vaisius ir galu
tinai? išaiškinęs teritorijas, 
paliestas nederliaus, pripa- 
zjnonederlingais 76 rajo- 
nus'su 732 tūkstančiais val
stiečių ūkių (? Red.) Ode
sos, Nikolajevsko, Chersono, 
Melitopolio, Dnieroet, l’ovs- 
ko, Krivorogo, Zinovjevo, 
Kremenčuko apygardose ir 
Autonominėj Sovietų Mol
davijos respublikos. Be to, 
prie apygardų' skaičiaus, 
kurioms reikalinga pirmoj 
eilėj pagalba, pr iškaityti 
šios: Odesos, Nikolajevo, 
Chersono apygardos ir Au
tonominė Sovietų Moldavi
jos, respublika. Labiausiai 
nederlius paliete Odesos a- 
pygardų, kur žiemkenčiai ir 
vasarojus žuvo 15 rajonuo
se. Mažiausiai nederlius 
palietė Zaporožję, kur nu
kentėjo tik vienas rajonas.

Sovnarkomas patvirtino 
pagalbos planų nukentėju- 
siems valstiečiams. . šiam 
reikalui asignuota 24 mik 
rb. Iš šios stirnos daugiau 
kaip 5 mil. rb. skiriama vai
kams maitinti. Šiomis., lė
šomis galima Jms per 10 
mėnesių įšifiaiTintf^^Vtūk
stančius vaikų. Apie 4 mil. 
rb. asignuojama viešųjų 
darbii organizacijai pavasa
rio metu. Apie 1 mil. rb. 
skiriama maitinimo pagal
bai valstiečiams, kurie dėl 
kokių nors priežasčių nega
lės darbuotis prie viešųjų 
darbų. Pagaliau didžiausia^ 
suma, daugiau kaip 13 mil. 
rb., asignuota pašarui silp
niems ūkiams ir gyvuliams 
pirkti.

sionalams už puikių gelių jo būti ii* da 
dovanų. Tos gėlės man la-1 Tokių vai 
bai daug malonumo suteikė kada turime, 
ir pasiliks ilgai atminty. De- daug kas at 
kojų visiems rėmėjams ir paskutinius 
atsilankiusiems. šio 13 ir 20

M ar y arėta Grybaitė ' ----

PASIĖMĖ “DARBININKO” 
KONCERTO TIKIETUS 
P-nas Vincas Valatka, L.

D. S. 1 kp. iždininkas, pasi
ėmė “Darbininko” koncerto 
tikietų pardavinėjimui.

Tikietai parsiduoda po 
$1.00, 75c. ir 50c.

Patariame visiems įsigy
ti iškalno.

Aš nuo savęs linkiu p-lei 
Grybaitei ir jos draugams, 
kurie su ja sykiu dalyvavo 
įr pagelbėjo jai išpildyti tą 
koncertų geros sveikatos ir 
ištvermės pasiekti toje sve
tyje kuoaukščiausio laipsnio 
ir tuomi be paliovos žadin
ti mūsų tautiečių širdyse 
meilę prie viso to, kas gera, 
gražu ir kilnu.

Catnbriihjio Stepą*

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOtf ' .4 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA Ų?

Pirmininkė — Jieva Marksienč, ’-jf
625 E. 8th St., S. Boston, Masa 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienį
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rast. — Ona Siaurienč; *
443 E. 7th St., S. Boston, Masa. Cg 
Telephone South Boston 3422-B. J 

Fin. Ra.št. — Bronislava Ciūnien^,
29 Gould St., W. Rosbury, Masi •j

Iždininkė — Ona Staniuliutė, •
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. , 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,' •- s
1512 Columbia Rd., So. Boston. J 

Draugija savo susirinkimus laika .3
kas antrą utaminką kiekvieno Ž5 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po* 
bažnytinėj svetainėj. • Ja

Visais draugijos reikalais kreipki- j
tės pas protokolą raštininką y j 
laišku ar telefonu. ...■Iki

. — Pov. Kuka,
t., So. Boston, Mass.
. — Ant. Macejūnas, "j 
th St., S. Boston; Mass.
— Pranas Tuleikis, . —Js

» ADRESAI
ŠV. JONO EV.-BL. PAAALP V* 

DEJOS VALDYBA
Pirmininkas — M ftinha,------- .' ■

539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
. Telephone South Boston 3552JŠ 

Viee-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mm.
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, ; V 
5 Thomas Pk., S. Boston, MasS;- - 

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

Kasierius — A Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Masa. 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston,, MassU^ 

Draugija laikė susirinkimus kąs lyįl 
__trečią nedėldienį kiekvieno nrg- /..y. 

nėšio, 2-rą valandą po pietą, 't? 
parapijos salėj, 492 E. Seventh • gj 
St., So. Boston. Mass. .

11,5 milijonų skolos ir 1 mili
jardais nesumokėtų mokesnių

P LĖS M. GRYBAITĖS . ]
KONCERTO ĮSPŪDŽIAI '

Štai ir 30 d. gruodžio, ne- 1 
dėldienis. Vos tik viena die- ' 
na beliko, kuomet 1928 me
tai liks palydėti amžinybėn. 
Visi, kaip pamokslininkai 
bažnyčiose, taip laikrašti- : 
įlinkai per laikraščius ragi
na visus ir kiekviena tomis 
paskutinėmis senų metų va
landomis padaryti statemen- 
tus, arba sųskaitas visų sa
vo/.praėjusių metų darbų. 
Tai yra, kiek praėjusiais 
metais atlikome geni darbų, 
iš kurių turėjome pelno ir 
naudos ,ir kiek padarėme 
klaidų, .dėl kurių turėjome 
nuostolių; kad tų viską ap
skaičiavus, būtų galima pa
darėli sau atatinkamas re- 
zoliugįjas, arba pasiryžimus 
sekanchųs metais padaugin
ti sk.aičiųVgeni darbų ir iš
vengti klaidų.

Klausydamas ir skaityda
mas visus tuos patarimus, 
manau sau vienas: gražūs ių 
geri tai patarimai, bet kaip 
tą visą įvykdžius gyveni- 

; man ? Aišku, jei nori ką ge-
> ro atlikti, tai dažnai prisiei-
> na pačiam savę pamiršti, o 

tas juk ne taip lengva,
l Antra, kur gauti ta įkvėpi-
- mą, kad pamylėti visa kas
- gera ir kilnu? Jeigu žmo-
• gus kokio nors darbo nuo- 
i širdžiai nemyli, tai jo gerai
• ir neatliksi. Tad norint kų 
i gero atlikti, reikia gerų pa- 
i mylėti.

Bestatant man savo min-
- tyse panašius sau klausimus,
- štai prisimena man kadaise 

išskaitrias muzikos .istorijo-
- je- senovės graikų rašytojo 

Platono, arba Aristotelio se
kantis pareiškimas: '‘Gera 
muzika sužadina širdyje 
meilę viso to, kas gera ir

ir mokslininkų tautų. *Jų 
dailės ir mokslo surinktais 
turtais ir šiandien pasaulis 
tebesinaudoja.

_ Gi kiti artimi graikų kai- 
mynai romėnai* kurie nesi
rūpino muzikos ištobulini
mu, o naudojo jų tik tam, 
kad suerzinus nervus savo 
legijonierių-kareivių, sukel
ti juose žiaifrumo jausmus, 
kad tuomi padaryti juos 
narsesniais kovose šu prie
šais. Taigi romėnai varto
dami muzikų blogiems tiks
lams, sukėlimui emu geidu
lių, arba žiaurumo jausmų, 
užtad ir nepaliko jokių dai
lės ir mokslo turiu, kuriais 
šiandien pasaulis galėtų pa
sinaudoti.

Kadangi romėnai savo ga
lingumu ir žiaurumu buvo 
užkariavę ir užvaldę kitados 
bemaž visit žinomąjį pasau
lį; su tuomi jie nešė pasau
liui ir savo blogus papro
čius; sykiu ir blogą muzikų. 1 

Nors krikščionybė uždą- a 
vė mirtiną smūgį stabmel- J 
dvbei, bet stabnieldybės pa- 1 
pročius ne taip lengva buvo _ 
išnaikinti. Kaikurie iš jų 
užsiliko iki mūsų dienų. Jie 
dažnai pasireiškia dailės, i 
meno ir muzikos srytvse. } 

Šv. Heronimas, gyvenęs 
ketvirtame amžyje, rašo: 
“Nei viena krikščioniška ' 
mergaitė neprivalo žinoti 
ką reiškia f lute (vamzdelis) 
ir lyra, ir kokiems tikslams 
jos vartojamos.” Tuomi tas 
šventasis norėjo užduoti 
smūgį blogai muzikai. Bet 
krikščionybės vyrai žinojo, 
kad nepakaks pasmerkti 
blogą muziką, bet i vietą 
blogos muzikos reikia parū
pinti geros muzikos. Užtad j 
Ambrozijus Milano vysku- j 
pas, gyvenęs tame pačiame i 
amžyje, kaip ir -Šv. Hero- į 
nimas, jau pagamina pirmų ! 
geros, padorios muzikos va- ; 
dovėlius, kurie davė pra
džią bažnytiniai muzikai. 
Vėliaus popiežius Grego- 
rius, gyvenęs 6-tam amžyje 
;uos vadovėlius patobulina, 
kurie ir šiandien kaikurio 
se bažnyčiose vartojami.

Šiame atvejyje neturėjau 
noro ir tikslo gvildenti mu
zikos istoriją, bet pažymė
jau vieną-kitų istorinį fak
tą tik dėlto, kad skaityto
jams būtų aišku ir gerai ži
noma kokią muzikų panelė 
M. Grybaitė atstovauja. Už
tad 30 d. gruodžio važiavau 
į jos rengiamą koncertą, 
kuris įvyko SgUBoston Mu- 
nicipal svetainėj su tikslu 
gaut geni įkvėpimų ir įspū
džių. Žinoma ir neapsivy- 
liau, nes p-lė. Grybaitė yra 
geros muzikos atstovė, o ne 
kokio ten pagoniško džiazo 
pasekėja.

Važiuodamas sutikau dau- 
giaus eambridgiečių. Taiį>- 
gi publikoje, kuri buvo susi
rinkus ant šio koncerto, ma
čiais nemažai žmonių, iš šios 
kolonijos. Mat p-lė Grybai
tė yra nūnai chmbridgiete ii* 

> sekmadieniais savo maloniu, 
gražiu balseliu puošia mūsų

bloga muzika p^da* 
daugiau ŽSMET negujeo- 

kia kitą blogybė.”'. Siuomi 
pareiškimu Platonas, nors 
ir stabmeldis, vienok nėkly- 

i do. Jo tautiečiai graikai;

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

"SAULUTĖ”
—— ————

Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
įš popieriausųnolio ir kitokį. Laikarščio kaina: metams 
2 doŲ pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį- 
paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei- 

“PASAKOS” B-vė. Bedaktonus A. Giedraitis
.Vienas Nt.susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Mtnyiiojė pamaldas. Tad 

fr nestebėtina, kad cam- 
dridgiečių nemažai atsitūn- 
čė į jos rengiamą koncertą. 
Taipgi matėsi žmonių ir iš 
dtųk tolimesnių kolonijų. 
Latiai malonu pastebėt, kad 
mūsų visuomenė supranta 
geros muzikos vertę, jos ats
tovus užjaučia ir paremia 
savo atsilankymu į jų ren
giamas pramogas. Tas ži
noma priduoda artistams.- 
muzikos mylėtojams dau
giams energijos ir ištvermės 
žengti tolyn ir siekti prie



'Antradienis, sausio.8

v •

zo-

valiuta

$627.38

i

$269.434.61

Viso.

Draftai
3*947,40

500.00

Užsirašytų akcijų

PASYVAS:
Taksams rezervas
Nuošimčiai

75,000.00
22,747.25

947.75
3,187.58

"5K

3,348.24
599.16

susideda liovei k visa 
milžinų.

VIENGUNGIAI
visi atsimena, 

bandyta uždėti 
tam tikrus 

Vadinas, yvęsk,

Americ.
Lietuvos įdėliai
Liet. Žemės Bankas
Lietuvos L. P. Bonai 4,9(X),00

Įdėliai
Home Bldrs

Lietuvos Atstatybo Bendrovės 
Turto Sąskaita

Lapkričio 15 d.. 1928 m.
AKTYVAS:

Kilnojamasai Turtas
Pinigai Banke
Bėgantiems reikaaImsT
Notos
Svetima

ItrEii

20.000.00
45,995.85

2,300.(X)

49,113.02
Autorizuot. kapit. 1,000,000.00
Neužrašytų akcijų

TIK KĄ ISE.TO IŠ SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE

“Signification Of A Parental

“DARBININKAS”

$222.06
3.32

400.00
1 .(X)

258.69 
2,869.00 
4,182.02

34,900.00
227,224.90

607,920.00

Tai, tikrai, 
Ir žmonės, ir 
augalai tame

ŽMONOS BIJODAMAS 
LIPA ANT STOGO

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus ‘ ‘ Darbininkui. ’ ’ 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuojaus pažymėdami sa
vo tinkam ūma prie tokio darbo.

I
I

Language
ŠI knygelė yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių jaunimui. Kaina tik 
25c., persinntimas 2c. Kreipkitės:

“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass.

" 1 1 " 1 1

“.Jis” sako stiklininkas “sa
kė, kad tamsta esi jo tėvas.” 
automobi I i u pavažiavusis ? ’ ’

sako vyrukas 
Senasis vyras 
“Jau sutvar- 

tasai užbaigęs 
sąskaita.” — 
“Jog tamstos

išmušė langus.” 
“Neturiu nė jokio sūnaus” — 
sako stiklininkas. “Taip”’ 
“Kas tai tas vvrukas su

TRUMPI 
SKAITYMELIAI 

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
100 trumpų pasakaičių 

150 pusi. *45 centai
DARBININIAS

LIETUVIS DENTISTAS I 

|DR. ST. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS) 

|414 Broadway, So. Boston 
-■ Telephone So. Boston 2300 
g Ofisas atris ras nno 10 Iki 12 ryto, 
g nno 1:45 iki 5:20 po piet Ir nno ' 
1 Iki 9 vakare. Šventą dieną pagal so- 
g -.irarlnią 

reittCTi!iamra;!ai«nnmiw.;!iwm:®!i

-EKSPEDICIJOS GRĮŽIMAS 
IŠ METEORITO KRI- 

_____TIMO RAJONO

Vietos vaizdas, kur krito 
meteoritas, daro sunkaus įs- 
pūdžio. Aplink kalnai, d

Taišet;| (Jeniseisko 
gub.) sugrįžo ekspedici j a, 
kuri buvo 1928 m. Mokslo 

ijos išsiųsta ieškoti 
1908 nukritusio didžiausio 
pasauly meteorito.

Paskutinius keturius mė
lius meteorito kritimo 

Vietoje buvo tik prof. Kuli- 
^Tcas, ekspedicijos^ vedėjas, 
prie kurio vėliau vienas 

tz darbininkas. Visus kitus 
L-fikspedicijos dalyvius dėl 

maisto stokos ir cingos li
gos prof. Kūlikas dar rug
pjūčio mėnesį grąžino atgal. 
Paes Kūlikas nutarė pasi- 

!—likti taigoje vienas moksli
nių tyrinėjimu tęsti.

Prieš pusantro menesio 
Mokslo Akademija skubiai 
išsiuntė prof. Kūlikui atlo
ti naują ekspediciją, kuri 
atvyko Į jo buvimo vietą 
kaip tik laiku, nes dėl paki
lusių šalčiu, kurie siekė 38 
laipsnių, prof. Kūlikas ne
galėjo išvažiuoti iš ta.igos. 
Be to. jis buvo taip išvar
gęs, jog ilgiau pasilikti 
goję buvo pavojinga -.jo 
vybei.

Ekspedicijos dalvvių 
džiais, "jieiįis tekę 
tankios, sunkiai išeinamos. 
taigos 1800 kilometrų, ėję 
balomis arba pėsti, prasi- 
kirsdami kelią, arba raiti jo
ję ir laiveliu plaukę.

slėnyje maždaug 12 tūkstan
čių kv. kilometrų aikštėje,’ 
kadaise buvs tankus miškas 
iš" dalies išdegęs, iš 
krintančio meteorito ištauž4]į 
tas.

Meteorito kritimo vietoję 
yra kelios dešimtys akivarų^- 
kurių dugne pasislėpusios 
meteorito nuolaužos Ękspęį 
(licija nustatė meteorito kri-' 
timo centrą ir magnetiškai 
metriškai išmatavo kai ku
riuos akivarus.

Sausio mėn., padaręs pra
nešimą Mokslo Akademijoj, 
prof. Kūlikas vėl išvažiuos 
Į. meteorito kritimo vietą 
darbams vadovauti. (Tass).

• v

J 
e

VARGŠAI
Tur būt, 

kad buvo 
viengungiams 
mokesčius, 
biaurybė, o ne valkiokiš~pa- 
sauly vienas, kaip mietas. 
Tas pats bandyta neseniai 

. ,ir Tilburge (Olandijoj). 
Bet miesto tarybos nariai, 
išmintingos plikos galvos, 
tikrai parodė, kad jiems zo- . v4ūi>i ne atskiru subjektu že- pereiti; : . ’ ,mi sumanymai, bet plačio
sios visuomenės reikalai.] 
štai ką jie nusprendė vie-| 
name savo posėdy:

“• Viengungis veda dėl to, 
-------- kad \yras ir moteris drau-

REIKALINGAS GENERALIS
įvaikiu, atsisako nuo visų tų 

nULIt S Hu gėrybių, kurių jam duotų
vedybos. Vieno gyvenimas 
pats savaime yra jau pras-. 
tas. todėl būtų neteisinga 
tokius vargšus dar mokės-; 
čiais apkraut."

Betrūko, kad miesto tarv- 
ba apkrautų mokesčiais ve-į 

S66 Broadway, So. Boston^.Mass. dusiuosius.

A. J. KUPSTIS;
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. <

Tel. South Boston 1662—1373 (
OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

Real Estate Insurance ir Mortgičių• 
Seniausia Agentūra So. Bostone :

DU GERIAUSI PIRKINIAI, ;
kokių lig šiol niekur nėra buvę.

so. bostone ;
12 šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro ' 

eJ™ $27O° ' ’netUS- Pr**ė 522-000- Įmokėti nemažiau kaip J
likusius išmokėsite raudomis. Dabar būna viskas naujai pertai- 1 

soma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzdin- 
gnt, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite būti nepri 
klausomas savo gyvenimu, ta: tuojau patinaudokit Šia proga. Kiekvie- 

i nam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sykį, jeigu ją 
praleidžia, tai kitos progos jau nepagaus. Jei toli kur gyvenate, imkite 
tuojaus traukinj. laivų arba orlaivi ir atvažiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos nerasite niekur.
DAR 17EV1 NEGIRDĖTA PROGA!

SOUTH BOSTONE
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina .$6.500. įnešti nemažiau kaip Sl.OOO. Likusius išmokės to namo 
remtos, žmogus gali daryti gerų pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai rei 
kalingas: gera vieta gyvenimui daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti dar
bo; Nanjai ištaisytas iš lauko ir iš valaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. 
KUPSTIS. 332 \v. Broadvvay. So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373. 
‘ Parųpinam mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort
gičių. kreipkitės pas mus. Tnšiurinnm viską, reikalaujant duodam ir ant 
išmokesčio--tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, narni}, ūkių ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pas mus ir j>ersitikrinti.

Parduotlnm anglis ir malkas, pristatėm j namus ne toliau kaip 12 mv- 
liU nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VI§ĄS 
AALIS.

ofLittleMen

c
5

Šiomis dienomis Paryžiuj 
įvykis vertas geros kino ko
medijos. Pusiaunaktį poli
cijos komisariate gautas sig
nalas “Policija pagalbon.” 
Tuoj į gatvę Madam buvo 
pasiųstas policijos būrys^ 
Namo Nr. 36 gyventojai pa
reiškė, kad ant stogo užsili
pęs kažkoks piktadarys. Po- 

i licija apsiautė namus. Pik- 
Įtadarį sugavo kaip tik tuo 
momentu, kai jis norėjo į- 
lįsti į saikų buto langą. Po
licija suėmė stogus pamėgu
si naktibaldą. Pasirodo, jis 
buvęs tų pat namų gyvento
jas Žoržas Tekrūi;

— Mano žmona, — aiški- 
|no jis: — labai anksti eina 
gulti. Aš pasivėlinau ir ne
norėjau jos žadinti. Neno- 
rėdams girdėti jos priekaiš- 

Įtų, aš nutariau užlipt ant 
Į stogo ir per virtuvės kam
barį patekti į savo butą.

Žmonos pabūgęs vyras bu
vo nugabentas į policijos ko
misariatą ir tik iš ryto jį 
pristatė žmonai.

i- “TARPININKAS”—“THE MEDIATOR”
[ Vaizbin&i literaturo* mėnrašti*. lietu r iy kalboj, pirmutinių ir vieninteli* ' , 

Amerikoj. *u angly kolito* ųkyrium. 1 '
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Reni Estate. Apdrnudą, Mort- , Į 
gleins ir kitus nejudinamojo turto reikalus. PaĮvalrlntas eilėmis su gal i i 
domia, sveikatos skyrium, legališkais patarimais, naudai visos lietuvių ( 
išeivijos. Didelo formato ne mnžan 32 puslapių. Pirmieji numeriai i 
vietiniams duodami dykai. Iš tolinu prlsiųsklt 5c. k rasos ženklų per- J 
siuntimui. ' iTšPtrtiuMn reguliariai - kiekvieną mėneeĄ Reikalaukit šiuo adreeir:
“T.IRrLV/VA.ts." 332 IFc.tf Rroadiray. South Bo*ton, Ma*s. įsidėjo* 
A . JS A Up*ti*. r

LITHUANIAN DEVELOPMENT CO
. 294 Eighth Avė. New York

ščiai primena kažkokias 
prieškarines baidykles.

l)-ro Štagerero pastebėji
mu Nigabsi saloje gyvena 
dvi žmonių rasės, iš kurių 
viena 
iš

STEBUKLŲ SALA
Nigabsi sala, gulinti Poli

nezijos rajone, šiuo metu 
sudomino visus pasaulio 
mokslininkus.- Tenai nuvy
ko mokslininkas biologas dr. 
Švagerer.

D-ro Švagerero ekspedici
ja Nigabsi saloj surinko ste
bėtinų žinių, 
stebuklų sala, 
gyvulija, ir 
krašte būna milžiniški. Su
augęs europiais, palygintas 
su Nigabsi salos žmogumi, 
atrodo nykštukas. Vėžliai 
ten tokie dideli, kad laisvai 
neša ant savo kupros žmo
gų. O milžihiškas vietines 
plaštakes vi&os gyventojai 
medžioja lankais ir strėlė-.teistąjį išgelbėjo tik ne savo 
mis. Didžiuliai salos pauk- vietoje padėtas kablelis.

KIAUŠINIU KONTROLĖ
Vienas amerikietis sugal

vojo aparatą, kuris vištos 
padėtą kiaušinį tuoj pažymi 
padėjimo dieną. (Toksai 
kiaušinio štempliavimas į- 
vyksiąs automatiškai, tuoj 
vištai kiaušinį padėjus.

“MARGUTIS” BUS DU 
DOLERIAI

Pabrangs linksmumo ir dainų su gai
doms laikraštis “MARGUTIS.” Rašy
kite tuojau ir siųskite VIENĄ DOLE
RĮ, gausite per visus metus “MAR
GUTĮ.” Kas mėnesis leidžia muzikos 
Ir juokų laikrašti art. A. Vanagaitis, 
adresas: “Margutis,” 3210 So. Halsted 
St., Chicago, 111. “Margutis” naujoj 
vietoj. Išeina su “ovęrkautu." Už 10 
centų stempą galite gauti vieną “Mar
guti” dėl susipažinimo. Reikalaukite 
tuojau. “Margutis” nuo 15 dienos 
sausio bus DU DOLERIAI. Visokios 
žinios iš Lietuvoj!. Skaitykite “Margn- 
tĮ,” • tai visčada busite linksmi. Yra 
vaikams piano “pyselių* labai lengvu 
ir gražių- Tik iii vieną dolerj i me
tus 12 “MARGUČIU.”

I * - *- - - - -- -____________ ____
. "X « — ,

P. J. AKUNEV1ČIUS
UetnvU Graboriua

820 BL 8IXTH 8TM 80. BO8TON

T*L B. B. 4488

V' ! ’ ---------
* ' • ' 
Lietuvos' Atstatymo B-ves 

Šėrininkų Metinis
------------Suvažiavimas------------

Šiuomi pranešu, kad Lietu
vos Atstatymo B-vės šėrinin
kų. metinis susirinkimas vyki
namas sausio 22 d. 1929 m., 
10-tą vai. lyte Cornisli Arms 
Jlotel svetainėje, 311 W. 23rd 
St., New York, N. Y.

Susirinkime privalo daly
vauti visi šėrininkai išklausy
mui . direktorių raportų; ap- 
svarstymui-nutarimui planų ir 
išrinkimui direktorių.

Tie, kurie į susirinkimą ne
manote pribūti, pasiuntėme 
Jums pamainą (proxy), per
vedimui savo balso tokiam L. 
A. B. šėrininkui, kurį žinote, 
kad dalyvaus susirinkime, pa
sirašęs savo vardą, pavardę 

'grąžinkite pamainą, nevėliaus 
kaip 15 d. sausio, 1929 m.

Taip pat pasiuntėme Ben
drovės finansinę sąskaitą. Pil
ni smulkmeniški raportai tei
kiami tik pačiam šėrininkų su
važiavime.

KABLELIS IŠGELBĖJO
Vienas žmogus buvo nu

teistas mirti. Jis padavė 
prezidentui prašymą, kad 
nuo mirties bausmės jį pa- 
liuosųotų. Prezidentas pra
nešė:' “Dovanoti negalima, 
bausti.” Prezidento sekre
torius labai skubėdamas pa
darė mažutę klaidą: jis įsa
kymą šitaip perrašė: Dova
noti, negalintą feąųsti. Nu-

TĖVAS IR SŪNUS
..•i

Nūrnbergo mieste Įvažiavo 
vienas automobilius Į vienos 
rūbų krautuvės langus. Krau
tuvės savininkas išbėgo tuoj 
laukan ir nori jaunąjį, tuo au
tomobiliu važiavusįjį vyruką, 
suimti. Šitas ramiai atsako: 
“jūs turit laimės. Mes tuos 
dalykus greit sutvarkysim, ne
są mano tėvas yra stiklinin
kas.” Jis paliko vietoje auto
mobilių ir po valandėlės grįžo 
su vienu apyseniu žilu senu
ku. “Tai čia” 
ir nuvažiavo, 
pradėjo dirbti, 
kiau” pasako 
darbą. “Štai 
“Sąskaita?” *, 
sūnus man

- ■ Tėveli. — sako duktė — 
—.Jurgis sakė, kad aš esu vi
soj parapijoj gražiausia ir pro
tingiausia mergaitė. Dėl to jis 
ir nori mane vesti.

— Vaikeli, — atsako tėvas, 
— netekėk už jo. Juk, jeigu 
prieš vestuves taip į akis me
luoja, tai kas bus po vestuvių.

Paskolos (notos)
Mortgičius ,
•UBT

O gi O ftft'

40,000.00 L

38

392,080.00’
—3

Viso..........$445,140.42 J
A. B. Strimaitis, -

L. A. B. -Seėkretoirus^
- ■ - ■ -  V

“Nesakyk, susimildamas,. 
kad laikraščių pas mus per
daug, tik platink, prakaitin-; 
gai, kurį nors vieną gerą.” 
—Pijus X. .*-

$73,195.85
Nustatytas Turtas

Namas New Yorke
Namo pataisymas 
Adresai
Baldai

$101,882.58
Kitas Turtas 

I.Šanksto apmok, inš. 
Namo nuost. negr. 
Neišrinktų rendų 
Inkaso akcijų 
Saldo

Residendjca Telepbonas: 0779-R. K 
Ofiso Telefoną* So. Boston 077U-V

S. BARUSEĮflčIUS .
Uctintfka* Gnborfai, iMUauraoto* 
X BmI Katate ir PubUe Notaras 

258 W. Broadway 
___ĮUaton ____  
Raatdanclja 888 Doreneeter Av«c»

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono ofisas:
/ 320-321. Exchange Bldg.,
' 53 Statė Street, Boston

Telephone Hubbard 9396 
Vakarais ir Subatomis 
po pietą

South Boston ofise: 
469-A Broadivay, 
South Boston
Tel. So. Boston 0225-M.

Gyvenimo vieta:
33 Rosemont Street 
Dorehester.
Telephone; Talbot 2878

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPf R 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brouaway, So. Boston 
01 šio valanda: 

nno 9 iki 12 ryte Ir nno 1:30 iki 5 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

TeL Brockton 5112 L
DANTISTAS |

DR. A. J. GORMANį
(GUMA USKAS) \>

705 Majų St., Mostelio, Man. j > 
(Kampas Broad Street) J j

Ofiso valandos: r
Ryte nno 10 iki 12 vaL 
Dieną nuo 2 iki 5 vai. 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

Sekmadieniais pagal sutarties.
$445.140.42

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietnvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo %—12 
vai. dieną. Sukatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutarti).----(SEYMOUR) ____

51 Providence St 1VORCESTER 
Tel. Park 5873

Suteikia patarims laiškais 
kitur gyvenantiems

DR. J. C. LANDŽIUS

Main Office
South Boston 

0304-W

Branch Office 
Brockton 
7916-W '

E. V. WARABOW 
% 

___  (IVrnblIauRkM)
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
1043 Washington Street 

Norwood, Mass. 
Tek Norwood 1508 

-------- - MONTELLO OSTICE . 
104 Ames 8treet 

Telapbone Brockton 4644J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graboritui ir Balaamuotojas 

877 ir 448 Cambridge Btreet 
------ OamMdg«r Mus* -------  
Telephon* Unfrttihy 8881-W

J. PETRUŠKEVIČIUS
__ Laisniuot&s Oratorius 
18? Am» SL, Brockton, Mm*.
182 Bro«dway, S. Boston, Mm*.

-M




