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Šeši Lenkijos kaimiečiai 
užmušta riaušėse

DIDELĖS PERMAINOS S. S. 
S. R. ATSTOVYBĖJE 

KAUNE

Paskirtas naujas atstovas ir 
' konsuliarinio skyriaus 

vedėjas

Kaunas. Prieš kurį lai
ką išvažiavęs į Maskvą S. S. 
S. R. atstovas Lietuvai p. 

—Aroseias'į savo* rietunebe- 
grįš. Jo vieton SSSR vy
riausybė skiria Vladimirą 
Aleksandravičių Antonov 
Ovseenko, dabartinį SSSR 
delegatą Prahoj, kur jis ats
tovauja jau ketveri metai. 
SSSR vyriausybė užklausė 
Lietuvos vyriausybę dėl su
tikimo tam paskyrimui. Lie
tuvos vyriausybė sutikimą 
lavė.

Kaunas. — Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjun
gos pasiuntinybės Kaune 

skyriaus vedė-, 
įaa ^ .Maįųakinas atšauktas
Maskvą. Jo vieton paskfr- 

Aft to skyriaus sekretorius 
i. Gross.

V ar ša va, sausio 12 d. — 
Šeši kaimiečiai užmušta ir 
keliolika sužeista, kilus muš
tynėms kaimiečių su polici
ja ir darbdaviais, Bacia- 
tycze arti Lvovo.

t

; Muštynės prasidėjo po to, 
kįada medžių plukdymo 
darbdaviai nesutiko dėl al
gų ir pradėjo atleidvnėti 
darbininkus, kurie atsisakė 

-priimti mizernas algas. ‘ Po
licija užsistojo darbdavius 
ir pradėjo beginklius darbi
ninkus ginklais mušti ir į »
juos šaudyti. Darbininkai 
nukentėjo, liet darbdaviams 
nepasidavė.

LATVIJAI NEDERLIUS
PADARĖ 118 MILIJONU 

LATŲ NUOSTOLIŲ
Ryga. — Latvių savival

dybių departamento davi~ 
niais iš bendro skaičiaus 5*21 
valsčiaus nuo nederliaus ir 
ledų nukentėjo 405 valsčiai,
i* y. ,S^je£0Gv Jįgogg^iu.,-
kini padaryti nuostoliai-sie
kia 118,000,000 latų, paėmus 
pagrindant vidutinio der
liaus pajamas.

^DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Jungtinėse Valstijose kas 
nėnesį yra tiek prigamina- 
na cemento, kad paprastai 
rūtų galima pastatvti 
Egipto piramidas.

tris

Meksikos kasyklose 
ras padidėjo.

dar-

Porto Rico šįmet paga
nius beveik 742,000 tonų 
ukraus.

VILNONIŲ AUDENYČIOS * 
ATSIDARĖ L0WELL’Y
LoweU, Mass. — The Bcl- 

videre Woolen Mills, kurios 
buvo uždarytos per pasku
tinius devynius mėnesius, 
dabar vėl atisidarė ir jose 
dirbs laikinai dali laiko..o 
vėliau pilną laiką.

Bus samdoma daugiau au
dėjų.

Unteraficeriencs istorija 
Rusijoj pasikartoja

lad diktatoriai plaka žmones 300 Ludavo, Ludžių ir Jus- 
—patys žmonės kalti.

Jau rašėme, kad šią vasa- 
ą Viatkos gub., ties Iževs- 
nekomunistų valdžios parė- 
ymu, rykštėmis nuplakė

--------------------THE------------------ —
Boston Five Cents Savings Bank

30 9CHOOL. STREET

' TOTĄ L ASSETS OVER

$100,000,000

kų kaimo valstiečių. Iškilius 
bylai viešumon kilo skanda
las, kuris privertė aukštes
nius sovietų valdžios orga
nus užvesti bylą. Bet, kaip 
paprastai esti diktatūros 
tvarkoj, apkaltinta patys 
valstiečiai. Girdi, buožės 
tai daro. Vadinasi, buožės 
išplakė.. .

Teisman patraukta astuo
ni “buožės” ir trys valdi
ninkai.
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SOVIETAI SMERKIA LEN
KIJOS IŠSISUKINĖJIMĄ 

NUO PASIRAŠYMO 
PAKTO

Maskva, sausio 12 d.—M. 
M. Litvinoff, Sovietų Užsie
nių reikalų asistentas, noto
je Lenkijos valdžiai, grasi
na Lenkijai už išsisukinėji
mą nuo pasirašymo ir rati
fikavimo Kellogo pakto ir 
taikos sutarties su Sovietų 
Rusija.

Lenkai norėtų vis dar 
žaisti žodžiais ir tuo rodvtis 
pasauliui taikiais. &

Uždraudė Darbininkams
'•sę
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DEPOSITS RECEIVED FROM 

5C TO $4000
(Joint Accounts $80C0)
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50 TONŲ GYVŲ UNGURIŲ 
DAPILDYMUI BALTIJOS 

JŪRĖSE
New York. — Penkiasde

šimts tonų gyvų ungurių ve
žama laivu Deutschland iš 
New Yorko dapildymui 
Baltijos jūrėse.

Tuo pačiu laivu, kiek lai
ko atgal, nuvežė 1,400 že- 
behkščių į Vokietiją.*

ART. RAPOLAS JUŠKA,
Operos ari

važiuos iš Philacfelphia, Pa.ų
ko” metiniame koncerte, sausio 27 d. Munieipal Salėje, E. 
Broadway, tarp “G” ir “H” gatvių.

Mes tikimės, kad art. Juška, be solo, dar dainuos su 
mūsų įžymia dainininke duetą.

Amerikos kanuoles nebetinka 
karui

AR KOMUNISTŲ PARTIJA 
YRA DARBININKŲ 

PARTIJA?
Statistikos daviniai rodo, 

kad palyginti _su 1918—21 
m. SSSR komunistų parti
jos sąstatas žymiai pasikei
tė. Pirmais komuTrizmo lai
kais partijos daugumą\suda- 
rė darbininkai ir vaistančiai. 
Sovietų valdininkai ir na
riai buvo mažumoje. Dabar 
oficialjnėmis SSSR valdžios 
žiniomis 50% komunistų 
partijos sudaro valdininkai.

rjone yra 
tiečių 18%. 
tis — kariai, 
dabar 
jau 
valstiečių,” 
partija. 1 
valstiečių partijoje” darbi
ninkai ir valstiečiai drauge 
tesudaro vos-ne-vos 48%.

DIKTATORIAI TURI ILGAS 
RANKAS

Išeikvojimai ir vogimai SSSR 
profesinėse sąjungose

SSSR profsąjungų suva
žiavime Toniskis pranešė, 
kad visur siaučianti eikvoji- 

—i+—vogimų—epidemija- 
įrodė skaičiais. 

1928 m. pusmety 
įstaigose išvogta 

rublių. Anot 
Vagia visur ir vi- 
Esą vagia įrepar- 

komso-

4-e 
Tatai .jis 
Pirmame 
įvairiose 
4,442,7666 
Tomskio *' 
si lygiai.” 
viniai, komunistai, 
molcai. Vagia seni, jauni ir 
it. Komunistai sudaro 31% 
eikvotoju ir vagių, neparti
niai 49,7%.

t>

ČUKČIŠKA ETIKA
*

Amunicijos irgi mažai 
turi

Kamčatkoje gyveną čiuk
čiai ir eskimai taip pat turi 
savo “sovietus.” Beri ingo 
sąsiaurio krante yra kaimas 
Ualem, kuriame gyvena 110 
čukčių, 30 eskimų ir 8 rusai. 
Gyventojai turi “sdvietą,” 
komunistų organizaciją. 10 
metų spalių revoliucijos su
kaktuvės buv(£ iškilmingai 
apvaikščiotos. Buvo ir so
vietų suvažiavimas. Viskas 
žodžiu, buvo komunistinėje 
tvarkoje. Bet štai Kamčat- 
kos “revkomas” (revoliuci
nis komitetas) gavo šitokį 
kelių gyventojų prašymai

“ Prašome leisti mums, 
pasmaugti mūsų tetą senę, metus kilus karui jeigu iš-

JYaskingtoji, D. C. — Ge
nerolas Ruggles. kalbėda
mas į militarės komisijos 
narius pareiškė, kad Jungt. 
Valstijų šautuvai ir kanuo- 
lės' yra nudėvėtos ir nebe
tinka karui. Amunicijos ir
gi mažai turi. Kilus karui 
gal užtektų aštuoniems mė
nesiams.

Jis karštai ragino perleis
ti pataisą, kuri duotų galę 

j Karo ir Laivyno komisijai 
tartis su išdirbėjais dėl iš- 
dirbimo naujų ginklų.

Ruggles sakoĮ kad valdžia 
' sutaupytų $200,000,000 į

Etingeutt vardu, jai pačiai 
prašant. Mes turime įsta- 
tvmą smaugt senius. Senė 
ligonė’, ji nieko nevalgo ir 
dirbti negali. Ji visą laiką 
vertė ir prašo taikinti jai 
įstatvmą.” Ranką pridėjo 
piliečiai (seka vardai). Už 
beraščius pasirašė pramoni
ninkas Saropik.”

Ant šito prašymo “rev- 
komo” pirmininko buvo pa
dėta raudonu pieštuku to- 

įkia rezoliucija:

kalno prisigamintu ginklų 
ir amunicijos.

Dabar aišku, kad ir Ame
rika netiki i taikos paktą, 
jeigu taip kalba jos genero
lai. 4

RADO 18 ŠIMTMEČIO 
GYVUS ŽMONES

Žiniomis iš Maskvos, Pie
tų Sibire surasti 9 kaimai, 
apie kurių egzistavimą Ilg
ši oi visai nebuvo žinoma. 
Jų gyvenimo būdas visiškai

&Y’b vals’
Likęs nuošim- 

Tokiu būdu 
komunistų partija 

nėra “darbininkų 'ir 
” o valdininkų 
“Darbininkų ir

IŠVAŽIAVO MOKYTI KO
MUNISTUS ŪKININ- 

KYSTĖS
New York. — Thomas 

Campbell iš Hardin, Mont., 
išvyko į Sovietų Rusiją mo
kyti komunistus kaip iš
dirbti žemę ir auginti pro
duktus. Sako, kad sulig .jo 
plano Sovietų ūkininkai tu
rės pirkti iš Amerikos ūkio 
mašinas už $400.000.000.

Tokiu būdu mano Rusiją 
išgelbėti nuo bado.

UKRAINOJ ŽEMĘ 
PARDUODA

Tarybų respublikos sąjun-

f. v. nukoma vaTsv* ies- nuo
savybe ir jos nei pirkti nei 
parduoti negalima. Tačiau 
komunistų laikraščiai pra
neša, kad Ukrainoj žemės 
pirkimo ir pardavimo reiš
kiniai dažnai pasitaiką. Že
mės perleidimas nevadina
mas pardavimu, bet jis pri
dengiamas ilgametes nuo
mos, pasikeitimo, dovanoji
mo ir k. terminais. Dar ne
senai Mėli topolio apygardoj 
parduotas didelis sodnas. 
Pirkėjas jau naudojo jį, bet 
pardavėjo įpėdiniams įskun
dus dalvkas išėjo aikštėn. 
Ir iš kitų apygardų prane
šama apie žemės pirkimą ir 
pardavimą.

Po daug metų stagnacijos, 
dabar yra atgaivinama lai
vų dirbimo pramonė Nor
vegijoj.

Iš minkštųjų anglių daro 
muilą ir gazoliną

Vienna, Austrija. — Pra
neša, kad Jugoslavijos ka
ralius AlexaTider, pasiskel- 
bęs diktatoirum, išleido de
kretu įsakymą darbinin
kams uždrausdamas organi
zuotis i unijas ir jose veikti.

?;

•U
Toks diktatoriaus griežtas 
prieš darbininkus nusistaty
mas sukiršino višus. Pa
matomas civilis karas.

Diktatoriaus Įsakymu vei
kia aštri cenzūra ir pilie
čiai negali nė išsižioti.

Daugiausia spaudžiami ir 
varžomi kroatai.

Premieras Ziokovic tęsia 
pertvarkymą provincijos ir 
miesto valdžios įstaigų ir į 
vietą civilių viršininkų pa
stato militarius viršininkus.
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13-TAS NUOŠ. VOKIETI^p^-

»- - a,
Berlyne.—Gruodžio mėn, 

statistikos žinios paduoda, 
kad tryliktas nuošimtis visų 
Vokietijos darbininkų yra 
lie darbo.

Pabaigoje gruodžio mėn. 
1,830/KM) 
gaudavo 
valdžios 
darbės.

5-£-«i.<=?f£ -
BEDARĖ
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vyru ir moterų r 
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NORI UŽDRAUSTI PARDA-
VNĖTI GIRĄ 48 VAL. 

SENUMO
.Vm/r/? e s te r, N. H. — Bi- 

lių įnešė į legislatūrą, kuri 
draustų pardavinėti ir gerti 
girą 48 vai, senumo. .

Sulig to bilio, žmogus. kuj • 
ris nusipirkęs ar pasidaręs 
gerti! girą 48 vai. senumo,^ 
būtų areštuojamas ir bailei 
ūžiamas. •

Vokiečiai išrado būdą da-ivą. ir visokį mašinoms tepa- 
ryt iš minkštųjų anglių ga-Įlą. Leunos dirbtuvėj vokie- 
zoliną. muilą ir kitokius 
produktus. Amerikos Stand- 
ard -Oil Co. įgijo teisę ga
minti gazoliną iš anglių A- 
merikoje. Šiomis dienomis 
Pittsburge eina antras tarp
tautinis minkštųjų anglių 
gamintojų kongresas. Te
nai kalbėjo atstovas ir nuo 
tos vokiečių kompanijos, ku
ri dirba iš anglių gazoliną ir 
muilą. Jisai pasakė, kad 
vokiečių chemija jau taip 
toli yra nužengus, kad iš

čiai dabar pagamina iš ang
lių 40,000 tonų gazolino per 
metus, o kitais metais tikisi 
šitą gamybą pakelti iki 250,- 
000 tonų. Sakoma, kad tuo
met ir angliakasiai turės 
daug daugiau darbo, 
daug anglių reikės.

VILNIAUS “SVEČIAI” 
KAUNO TURGUJ

‘P. m. gruodžio mėn. 11 d> j 
kriminalinė policija senoje 
turgavietėje sulaikė be jo
kių dokumentų nelegaliaT 
atvykusius iš Vilniaus Ne
ini ką Gidelį ir Čerkasien^-*— 
Cha ją. Pravedąs kvotą pa- 
si rodė, kad jie yra nepagei-A 
daujami asmenys, todėl per*’ | 
duoti Kauno apskr. virži-. 
nhikui, kad juos ištremtų iš 3 
Lietuvos ribų.

nes
London’o, Angli joj, sočia- ■ 

listai priešinasi planui su- -J 
jungti gatvekariu. omnibu- č 
su, požeminių ir tarpmieeti- *į| 
nių karti 
kontrole.

——r
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INPLUEKZA JAU NUSINE- 
' ŠĖ 26,000 GYVYBIŲ

Xew York. — Sveikatos 
biuras praneša, kad Jung. 
Valstijose influenza plečia- 

Tau mirė 26,000 žmonių.
panašus į Rusijos gyvenimo: Anglių gali daryti ne tik ga 

j painiaugfi Risfa. ”|TnIdą XV III šimtmety. “žoliną ir muilą, bet ir ah
Škotija mėgina atgi 

savo linu išdirbystę.



B. Dzūkas

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)____
JUODOS (prastais kietais viršeliais)_________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____
JUODOS (geros odos viršeliais)____________
BALTOS (celuloidos viršeliais)______________

Visus užsakymus Siųskite sekančiu antrašu

mut?
Rumelaičio įgal. paaiški

no, kad p. Romanas visuose

Išeina laikraštis, kario visi 
iki šiol laukė.

Tas laikraštis vadinasi

hMHCII I HVDAČTICI!

"DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mau.

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštu. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

gydytoju 54, juodadarbių 
5,454, technikų 133, pirklių 
688, mokytojų 369, mokslei
vių 443, medininkų 58.-------

Tarnautojų valdiški], įstai
gų 203; privačių įstaigų — 
618. Žemdirbių 1,359, atvy
kusių svečiuosna 405, vaikų 
iki 17 m. 2,381, negalinčių 
dirbti 143, svetimšalių šei
mų nariai ir be užsiėmimo 
2,462, ir įvairių kitų specia
listų 390 asmenų.Mokinių jose yra 

128 bern. ir 333 mer- 
Vidurinių mokyklų 

, lietuvių 47. Jose 
5,179 'mok., • 2,829 
2,350 merg. Aukš- 
specialinių mokvk- 

. (1 meno mokyk-

LIETUVOJE
Aukštesniųjų bendro moks- 

Enimo'mokyklų (gimnazijų, 
kom. mok., realinių) Lietu
voje yra 50, valdžios 16 ir 
privatinių 34. Jose mokosi 
14,391 mokinys — 8,030 ber
niukų ir 6,391 mergaitė. 
Lietuviškų aukšt. mokyklų 
yra 32; kitos mažumų. Pro
gimnazijų yra 5, iš jų 2 lie
tuviškos.
461 — 
gaitės. 
yra- 64, 
niokosi 
bern. ir 
tesniųjų 
lij yra 5 
la, 2 muzikos mokyklos ir 
2 kunigų seminarijos). Mo
kinu] jose 714 — bern. 521, 
merg. 193. • Specialinių vi
durinių mokyklų (amatų, 
namų ruošos) yra 13. Mo
kinių 578 — 302 merg. ir 
278 bem. Suaugusiems kur-

Tuo tarpu "Siuvo” pažy
mi, kad mokesčių ėmimas 
Vilniaus krašte yra tiesiog 
pražūtingas ūkiui. "Slovo” 
išskaičiavimu, šimto hekta
rų ūkiui Vilniaus krašte 
tenka 4000 zlotai mokesnių 
per metus. Tokią padėtį 
"Slovvo” palygina su tuo 
neturtėliu, kuris nešerda- 
mas karves' norėjo turėti 
pieno ir stebėjosi, kad kają- 
vė vis mažiau duodavo pie
no, liesėjo ir pagaliau pa-

nėdavo, kaip jos prezidentas 
ir todėl norėjo išaiškinti, ar 
valdybos pirmininko ir pre
zidento tos pačios pareigos, 

liko neaišku, delko 
p. Romanui bendrovės pre
zidento vardas dabar pasi
darė įžeidžiamu, o valdybos 
pirmininko pavadinimas 

kam- garbingu.

TILTUS STATO
Kai kas klaidingai mano, 

kad Lietuvoj keliai blogiau
si. bet jau keliai gerėja, val
džia liepia, gyventojai taiso. 
Vasaros metu visur keliai y- 
ra žvyruojami. Ir kai kur 
labai gražiai išžvyruota, iš
pilta. šalimis akmens pa
baltinta. net gražu žiūrėti, 
tartum plentu važiuoji.

Tiltus, tiltelius ant kelių 
taiso, bei naujus stato. Pats 
mačiau ties Rumšiškėms 
ant upelio Pravenos naują 
tiltą statant. Ant Šešupės 
iš Marijampolės į Vilkaviš
kį Tarpučių tiltas ir važiuo
jant į Kalvariją Kumelio- 
nių tiltas, jau naujai, gra
žiai ir drūtai pastatyta. Per
nai pradėta, šiemet baigta.

Kauno apylinkėj trys 
nauji’tiltai statomi. Du ant 
Nemuno, trečias ant Nėrio 
upės. Vadinamą Slabados 
tiltą ant Nėrio upės ir Alek
soto tiltą ant Nemano, danų 
bendrovė stato. Panemunės 
tiltą ant Nemuno žydas ap
siėmė ligi 15 gruodžio pa
statyti ir atidaryti, publika 
galėsianti vaikščioti ir. va-

y.-
kuri zturi 

teiki
mo su A- mU pinigines paramos, didi

nimu sodžiui uždarbių ir 
mažinimu mokesniu.

šonus numetė, kai , kur di-( 
džius ledų kalnus sustatė, 
kai Kampiškių šone. Neti
kėtai į antrą-trečią dieną 
vanduo pd^ylaį boiše viki jos 
įniršę ledai šnabždėdami pa
keliui nuo krantų kalnus 
griauna ir visus savo drau
gus su savimi pasiima ir 
sudaro didę jėgą Panemu
nės tiltą įveikia — ardo. Dėl 
to, pereitam, pa vasarį ir va
sarą labai buvo Panemunei 
su Kaunu keblus susisieki
mas, pirma garlaiviu kelei
vius kilnota, vėliari ant lai
velių tiltas vasarai padirb
tas, tik pėkšti ir vežimais 
važiuoti juomi galėjo nau
dotis, traukinėliai ir sunkūs 
autobusai -Šančiuose liko. 
Taigi visi patjemuniečiai tu
rintieji Kaune reikalus 
džiaugiasi kad netrukus ga
lėsią nauju, -moderniu tiltu

JI, man
pinoti Ištiesų, visi tikisi 
kad per Kalėdas ir trauki
nėliai ir autobusai iš Kauno 
Panemunę per tiltą pasieks.

Prie tiltų technikai-meis- 
teriai daugiausia vokiečiai 
dirba, paprastą darha—lie- 
tuviai, ir maža uždirbą, 5-6 
litus į dieną. Lietuva dar 
neturi technikų - meisterių, 
svetimtaučiai naudojasi. 
Panemunės tiltą pernai pa
vasarį ledai apdaužė bet bu
vo pataisytas, žmonės į abi 
pusi vaikščiojo, vežimais, 
autobusais važinėjo ir net 
traukinėlis į Panemunę ėjo. 
Šiemet pavasarį visi manė 
kad Nemunas bus ramus, 
niekam nieko nekenks, ka
dangi maža buvo sniego ir 
nelijo, tas pats sniegas pa
vasario saulei pasirodžius 
palengva tirpo ir Nemuno 
ledas nežymiai dilo ir tar
tum upių milžinas apsivalė, vaikščioti ir važinėti 
žiemos* ledinius pančius į

dvėsė. Laikraštis susidariu
sią padėtį vadiną ne gyve
nimu, bėt kančia:

“Tygodnik Rolniczy” prii 
aus spaudą. Šau- j kaišioja vyriausybei bruta- 

tieson “PrzeglądpU mokesnių rinkimą. Vili 
” redaktorius ■ Ab-; Jūaus krašte. Iždo-valdžia 

čia žiūri su pyk* 
. '• 4
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KUN. K. GEČYS GAVO ŠV. 
TEOLOGIJOS MAGIS- A 

TERI0 LAIPSNĮ
Šiomis dienomis Vilniaus 

universiteto teologijos fa
kultetas pripažino kun. K. 
Gečiui šv. Teologijos rnagis- 
terio laipsnį už disertaciją 
"Žemaičių Vyskupystės' įs

teigimas.” Yra ttai pirmas 
lietuvis kunigas, gavęs ma- 
gisterio laipsnį Vilniaus u- 
niversitete. Dabar kūn. K, 
Gečys yra Lydos vikaru ir 
mošiasi prie doktorato.Tam 
tikslui rašo antra disertaci
ją apie šv. Pranciškų.------ -

fontaništų
laikė. Už vis Alytus kilo po 
karo, kada Vi Kalvarijos ap
skritis perkalta ir dabai- it 
ant mielių auga. Visos gat
vės akmenimis išgrįstos, ša
limis Trot&irdi. elektros 

ir ' e

šviesa, namai veik visi mū
ro, toliau nuo..centro kad ir 
mediniai namai bet ruimin
gi, gražūs, ten vasaros metu 
vasaroninkai iš Kauno ir iš 
kitur atvažiavę tyru pušy
nėlio oru pakvėpuoja ir Ne
muno v 
Lietuviai Alytaus g: 
tokiais vardais 
Vilniaus g. 
ir gražiausia 
Kalino^.
jų
O’

“Ūkininką” nes
"ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

"ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų. įvairenybių ir tt.

"ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je,*© Amerikoje 15 litų arba vienas ir puse dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas "ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-ve 30 Nr.

Neužmirškit, kad "ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir TrrvtlTntauši*- uknūnku hYkrastis, todėl 
didelį džiaugsmą padai;., t jį savo-
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. __ ..

“TARPININKAS”
(THp: mediatori

.,!■*> Taizbos, Dailė^r Kultūros 
‘ j, ' fn-ėntsinis žurnalas

u. raSvfstas naudingiems patari- 
< jmmns apie Keal Estate, Apdrau

dę, Mortgičlus ir kitus nejudi- 
' namojo turto reikalas. Paįvairin

tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium..Užgali* kai s patari- 

... m ai s, juoki] skyrium ir anglu 

. kalbos skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių. Pre-

■ timerata metams Amerikoje $1.00, 
pavienis numeris 10c.; užsieny 

-■ —metams $1.50. pavienis mini. 
, ’ 15c. ' HžsiraAyklt sau ir kitiems. 

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “JPthftpfM," chorui ketu
riems balsams ir pianui. I>ar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Butiniu jalgykit šį numeri-

^ "TARPININKAS”
332 WE8T BEDA D WA Y 

SO. BOSTON, MASS.
JJHDRJAH A. .f. KUISTIS

ku-krašte nederliaus.
! •

Gudų "G raniadz i a n i 11 ” 
_ _ , pareiškia, kad nederlius
B. Dzūkas , priėmė katastrotingas ribas, 

įžymi Vilniaus ir Naitgardo 
ROMANAS NENORI BŪTI vaivadijų dalis liko i>e javų 

PREZIDENTU j j? seklų ateinantieni
Kauno I nuov. Taikos tams, ihdkaliuya 

Teisėjo posėdy gruodžio 12 riausybės parama, 
j d. įvyko toks, kur j ozas. By- eiti trimis kryptimis 
• loję pil

N KAS
-------- HIĮHlifiVi aswwwwi l < I I|ririr 

pui privalo Vilnius rūpėti.
Be miestelėnų kurių len

kystė sutirpo ir žydelių už
siimančiųjų prekyba ir ge- 
šeftu, gyvėna apskrities val
dininkai, gimnazijos ir miš- 
kininkų mokyklos profesrc 
riai, mokiniai, nemaža dar
bininkų. Alytuje šios tėra) 
organizacijos: Šaulių kuo-' 
pa, katalikėj jaunimo "Pa
vasario” kuopa, ateitinin- 
kai-gimnazistai, Darbo Fe
deracijos skyrius ir kitos.

f

Apylinkėj nemaža tėra va
dinamųjų "pirmeivių.” Jie 
dalinasi į socialdemokratus, 
liaudininkus ir tautininkus,

* »u. v* **"■ 7 ‘ v®

AntradieMs, sausio 15
........... • < -

nei
i

. bėgo, vokiečiai viską čiely- 
jbėj radę džiaugėsi ir palik- 

’ tu rusų maistu, maitinosi, 
nubėga, Vokiečiams išėjus, rusų sta

tytus trobesius, mūro karei
vines ir kitfri, Lietuvos val
džia paveldėjo. Rusų staty- 

trobesių nemaža ir gra- 
būta, juk Suvalkų Aly- 

e riša artilerijos brigada
■ stovėjo, kur dabar antras 
i Lietuvos ulonų pulkas gvve- 
ųia ir pulko kunigas .turi I 
bažnyčią/T^i Inižms  ̂Alytų je<

REPRESIJOS PRIEŠ VIL
NIAUS SPAUDĄ 

—Vilnius. Paskutinėmis die- j 
nomis padažnėjo represijos! 
prieš Vįlni. 
kiamas 
Wi lenski 
ramaričius už straipsnį, ku-, i ūkininką 
riam pajudintas klausimas 
apie lenkų spaudos puoli
mus prieš Lietuvos pravos
lavai arkivyskupą Elauferi-s 
jų, kuris savo laiku buvo iš 
Vilniaus lenkų ištremtas, 

net turėjo skirtingą banką, I Nustojo ėjęs gudų laikraš- 
kur buvo vedėjas garsusis,tis "Za pracu,” kurio visi 
"Dzūkų Botagas,” "Dzūkų numeriai buvo sukonfiskuo- 
Nykštukas” — Misiūnas, ji- ti. Tą pat dieną pasirodė 
sai su Plečkaičiu susipaži- kitas gudų laikraštis "Da 
nęs vieną prieš valdžią dar-' pracy,” bet ir tas starostos 
bą dirbo. Gi kada matė kad įsakymu tuoj buvo sukon- 
nieko iš to neišeisią, kad jau fiskuotas. Diena prieš tai 
striuka — bizna, gali kalė-,buvo sukonfiskuotas gudų 
jiman papulti, tai pasiėmęs juokų laikraštis "Malanka” 
apylinkės ūkininkų pinigus, j už karikatūrinius Lvovo į- 
pas lenkus paspruko, gal ki-' vykių piešinius. Be to, su- 
tur bąstosi, gal pas savo konfiskuotas "Žycie Ludu” 
sėbrus ■ bolševikus Rusijoj 22 Nr.'' Už straipsnius /‘ne- 
su Kapsukais, Angariečiais! pakeliamų mokesnių tėvy- 
Lietuvai kilpas audžia. Pik- nė” ir "senų obalsių atkasi- 
ti liežuviai vasarą inan pa- riejimas.” Šį konfiskavimą 
šakojo, būk dvidešimts tūks- lenkų spauda visai nutylėjo, 
tančių dolerių Misiūnas išsi-j Visa Vilniaus spauda 
nešęs. Tai yra žmonėms pa- reiškia didelį susirūninimą 
moka kad visiems vadina- dėl ištikusio šiemet Vilniaus 
miems "pirmeiviams, 
rie jau tikybą pametė, neti 
ketu.

atalionai prisi-jliūdininku buvo klausinėja- 
’mas atvestas iš kalėjimo pil. 
, Romanas, buvęs Amerikos 
jPrek. akc.. b-vės preziden- 
itas, kuris šitaip visuose tos 
b-vės raštuose pasirašinėda
vo. Į'Rumelaičio įgaliotinio 
klausimą, kurias pareigas 
minėtoje bendrovėje eidavo, 

lliūdininkas pil. Romanas at
sakė buvęs tos bendrovės 
valdybos pirmininku. Ru- 
melaičio įgal. klausiamai 
'pridėjo "kitaip sakant pre- 

andeniu nusiplauja. zidentu ?” Čia p. Romanas 
atvek’S užsidegė, kaip degtukas, ir 

pavadino: pakeltu balsu ėmė protes- 
niimingiausia tuoti prieš jo. girdi, įžeidi- 
Panemunės g., 

Užulanka. S?iri- 
Simno g.. Bažnyčios

Pulko g., ten naujas. bendrovės raštuose pasiraši 
miestas statosi. Dugnų g. 
daugiausia yasaroninkai gy
vena (dačnmkal). . Vis dar 
naujus ir gražius mūro na
mus dviem-trimis aukštais-Taip ir 
stato. Alytus tur didelio 
miesto ateitį,, dar jis grei
čiau didėtų kai Vilnius į lie
tuvių rankas pereitų, tai vi
sam kilnios Dzūkijos

TABAKĄ AUGINA
Jau antri metai Lietuvoje 

veikia "Tabako augintojų 
draugija.” Draugija turi 
kelias dešimtis narių. Šita 
draugija ir rūpinasi tabako 
auginimu Lietuvoje.

Tabaką pas mus augina 
beveik kiekvienas ūkininkas 
savo reikalams. Bet kai kur 
jau pradėta tabakas auginti 
ir pramonės reikalui. Taip 
Kalvarijos apylinkėj jau v- 
ra du stambūs tabako au- 
gintojai ,kurie pernai paga
mino du tūkstančiu centne
rių tabako.

Pasirodo, kad žemesnių 
rūšių tabakui auginti oro 
sąlygos Lietuvoje tinkamos. 
Iš tabako auginimo galima 
turėti gana gražaus pelno. 
Tik reikia tabako auginto
jams gerai susiorganizuoti 
ir bendromis jėgomis'su
tvarkyti jo džiovinimą ir 
fermentaciją (raugiuimą).

Lietuvos tabako fabrikai 
jau senai domisi tabako au
ginimu mūsų krašte. Atsi- 
radus pakankamai tabako 
žaliavos savo krašte, nerei
kėtų jos tiek daug vežtis iš 

> užsienio.
Paskutiniame savo narių 

i- susirinkime Tabako augin- 
1. tojų draugija nutarė prašy- 
8 ii žemės ūkio rūmų para

mos pastatyti Kalvarijoj 
pavyzdingą tabako džiovyk- 

t lą. Be to, prašo žemės ūkio 
mums skirti draugijai nuo- 

s latinį instruktorių — taba- 
į ko auginimo žinovą. Drau- 

gija tikisi, kad jos prašy
mas bus patenkintas.

Pernai teko man iš Birš- lytui sveikaton išėjo ir bal
iono autobusu Alytun va-!susįs karas, jo baisenvbės 
žinoti, autobusas nors grei-l miestelio nekliudė. Rusai 
tai įitosi, bet galima bu\o ne- vjeno §flvįo neiššovę pa- 
pažvelgti į abi kelio "pusi. Ir b(-?orO vokiečiai

adę džiaugė:pamaniau sau, graži mūsj-- 
Lietuva. Laukai kalnuoti 1 
vanduo nesilaiko 
kad ir lytinga vasara, ja
vams nekenkia. Javai gra
žūs, kalneliuose ir kviečiai 
gerokai auga, guotais mą-rfU 
tyt pridegusių žaliuojančių1?^ 
medelių; tai pušelės, eglelėsį, 
žiemą, vasarą lyg rūta ža-L+£ 
li.uopa, tai baltieji berželiai 
kasas žemėn nuleidę gedu
lingi stori, 4^?.;ėlksneltąi 
prie drėgmės slėnyje šnabž
da. Nejučianiai ir Alytų pri
bėgome. Alytus smiltimis 
turtingas, papūtus drūtam 
vėjui, pilki smilčių debesiai 
kyla ir visur lenda, čia tik
tai grikiai dera ir žmonės 
jų nemaža sėja, žydint bitės 
iŠ jų medų semia, žmonės 
kruopas daro.

Alytų jau senai pažįstu, 
daugiau kai penkiasdešimts 
metu, tuomet Airius nieku4. 7 4

nesiskyrė nuo kitų panemu
nės miestelių, visi jie nusku
rę ,lūšnelės pakrypę, gatvė
mis smėlio purvynai, sunku 
išbristi. Papūtus drūtam 
vėjui pilki smilčių debesiai 
kilo ir visur lindo.

Alytus pradėjo kilti kai 
rusai apylinkėj ėmė fortus 
statyti, plentusriiesė į Kal
variją—Seirijus — Patarę-, 
uis ir geležinkelį nuo Varė
nos pro Alytų — Simną — 
Punską — Suvalkus — Au- *• 
gustavą į Gardiną išvedė ir 
su Petrogrado — Varšavos 
geležinkeliu sujungė. Tuo
met judėjimas padidėjo, at
sirado daugiau žmonių, dau
giau reikalavimų. Apylin
kės kaimiečiai net savo pro
duktus vežė parduoti, tokiu 
būdu Alytus savo seną kai-' 
myną Balbieriškį pralenkė, 
net ir Simnas ir Seirijai nu-. 
kentėjo.

Prieš karą tartum Alytų 
nelaimė ištiko, dėl nežino-' 
mos priežasties miestelio | 
daug senų trobesių ugnis 
nušlavė, bet žydeliai versda
miesi prekyba, ne tuščius 
k i seilius, turėjo, jų pinigai 
nesudegė, taigi užuot medi
nius namus, mūrus statė ir 
miestelį didino ir puošė. A-

1
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Petras Lozoraitis, Juozas Bal-v •
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Katrė Marcelė Trumpaitienė. Marijo- 'lis, • Mr.rijona Bartkienė, Ro-
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vinska, A. Andriuška, S. Jan- 
čauskas, M. Žukauskiene, J.

Kartą šeimininkė užpyku- 
si

__ ’iUSU^'USĮjJ
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tarė jam:
— Aš jau nebegaliu vesti

Emil Zola jaunatvėj 
syki buvo sunkioj , finansi
nėj-padėty ir negalėjo laiku 
užmokėti už savo menką bu
tą. .

INIS “DA

ščiojimą ir stumia tą orą, ku- Hus^ Marijona Vodkeyičjenė,

čius, U. Urbanavičienė, M.~. J. _ ■ _. .. • _ _

I

ris turėtų būti tarp kūno Ona Dulskienė, Jonas Vinic- 
drabužių ir avalynės. Todėl kas, B. Tamošiūnas, J. Žakas, 
.žiemą mažuose “"batuose la- M. Babrauskienėy M. Dirsienė, 
biaujšąla kojos kaip didės- K. Rugenienė, J. Bačys, J. 
niuose. z (“Tr.”) Kaulakis, P. Karoblis, M. Čir-

VILNIAUS NAŠLAIČIAMS Nastaravičius, P. KondrataVi- ‘ lliffčius, U. Urbanavičienė, M. AUKOS— ~ Stašaitienė, V. Rimša, Ona Ri-

Smulkių, — $15.05.
$120.05.

Brockton, Mass., 
parapijoj. — Kun.

pama gerklės vidaus prieša
kinė dalis, seilės iššpiauna- 

v ,nios- GkJyai skaudant arba
$loga dąžųiąusiai gauna- esant karščiui, galima išger- 

_ . . • Ji . liečia f į prieš gulant aępvrino’ 0,5

jūsų sąskaitų, man tai pe£; 
daug Įkyrėjo...

Zola vaikiškai atsakė: f
Gerai, ponia! Bet ar ceptą pastebėjo: 

visas

Vyt. Lopšys ma minėtu jungimu ir ište- (lrabužjai geriau šildo, kiti

I

i- t i V- 

—?*-

ma persisaldžius. . 
daugiausia nosį, gerklę, bet f. 
iš jų kąrtais paeina plaučių, -t 
plėvės uždegimai, o kaltais 
ir akių ligos.

Į sergančius organus pri- 
teka daug kraujo, jų gleivi
nė plėvė pabrinksta, parau
donuoja. Gerklėj darosi sau
sa, balsas užkimšta, užeina 
kosulys, dažnai atsiranda 
karščio,, drebulys, galvos 
skaudėjimas. Kartais sloga 
pereina į gyvybei pavojin
gas ligas.

Sergantiems sloga, reikia 
laikytis šilumoje, vengti vė
jo užpūtimo, drėgmės. Ser
gant nosies sloga, galima 
patepti nosies vidų mentolo 
mostimi, arba įdėti Į nosį 
gabaliuką mentolo vatos, jie 
gaunami vaistinėse. Skau- 
dant gerklei, reikia ją plau- 
ti boro nikšties skiediniu 
(1 šaukštelis boro rūkštiesi , ........................ .... . •

■J .X4- » » M X 1»1 1 M < > 1 • » 1 4- . v X » .

dens ir kai ataušta plauti), kia grūdinti visą kūną. Į 
be to galima tepti gerklės Į Geriausias grūdinimo bū- 
vidų glicerino ir iodine jun das. yra šaltas vanduo. Tuo 
giniu, paimtu lygiomis dali- tikslu kūnas trinamas rank-j 
mis. Tam tikslui paimamas šluosčių, 
laibas pagaliukas, vienas jo vandene, 
galas apsukamas vąta ir ap- namas 
rišamas siūlu, kad vata ne- dedant 
nusmuktų.

y

grūdintis.
Nuo slogos apsisaugoti 

svarbu drabužiai- ir avalynė. 
Drabužiai ir avalynė skiria
mi saugoti kūną nuo nepa
stovaus oro, darganos įtakų, 
drėgmės ir peršalimų. Vieni 
drdabužiai geriau šildo, kiti 
blogiau. Tai priklauso nuo 
to, kaip jie praleidžia šilu
mą. Geriau šildo tos medžia
gos, kurios mažiau pralei
džia šilumą. Drabužių šilu
mos praleidžiamoji ypatybe 
priklauso ne tiek nuo pačios 
medžiagos, kiek nuo jos iš
dirbinio. t Retesni audiniai^ 
kuriuose via daugiau oro, 
mažiau praleidžia šilumą ir

Geriausia apsauga nuo šal- j Worcester, Mass., šv. Kazi- 
eio, drėgmės, persišaldymo miero parapijoj. — K na. J. J. 
-.vilnonės medžiagos. Todėl Jakaitis $10.00; po 5 dol. — J. 
dažnai sergantiems slogomis- ikaras, kun. A. Daugis, Ona 

11 — j
kas; po 2 dol. — Vincas Gali- 

žmonėms patartina ais, A. M. Adomavičia, M. P.
Uždavinys, Mart. Kazlauskas,

ir negalintiems užsfgrūdinti, jVasilienė; 3 dol. 
seniams, vaikams ir silp
niems 
dėvėti vilnonius baltinius.
Be to, reikia vengti veržimi- Vaičiulionienė, J, Naujokaitė? 
čių drabužių ir mažos avaly
nės, nes jie spaudžia odos troniaitis, Stefanija Paltanavi- 
lasteles, mažina kraujo vaik-j čienė; po $1.00: Jurgis Vosi-gr. arba chinino 0,3. gr. mil

telį. z <
Geriausia priemone slo

goms išvengti, tai kūno už- 
grudinimas, kad jis nebijotų 
peršalimo. Tam tikslui kū
ną reikia pratinti prie stai
gių temperatūros permaiml. 
Tai daroma pradžioje nuo 
nedidelių temperatūros skir
tumų, ir tolyn didinant tem
peratūrą ir mažinant laiko 
tarpą tarp tų temperatūrų 
veikimo. Tokiu būdu kūnas 
dal Q^ I labiau ši^do ne^u tankūs, hes

oras, kuris yra •audiniuose, 
mažai praleidžia šilumą, ku
ri eina iš kūno paviršiaus i 
orą ir atvirkščiai. Daugiau
sia šildo purios, pūkų me
džiagos, pagamintos iš vilno
nių audinių, gelumbių, pū- 
kuotų, gani uutų kailių;--------

I 
ištirpinti stiklinėj šilto van-1atskiras kūno dalis, bet rei- žia1’ kune lengvai praleidžia Magd. Daugėlienė, Juozas Ga- 

’ " • dujas, einančias i^jlevičius, Marijona Bublienė,
.... ............. ’....." y£onĮĮ-a Razalevičienė. Jonas

Grigas, Ona Moliūtė, Marcelė 
Kirmilienė, Jonas Meškinis,

nes jis, - veikiant šalčiui, į- 
pranta gaminti daugiau šili
mos. s.

Svarbu grūdinti tos kūno 
dalys, kurios apdengtos dra
bužiais ar avaline ir kurios 
jautrios šalčiui, pavyzdžiui: 
krūtinė, nugara, pilvas, ko- 
jų pėdos ir’tt.e Slogoms iš
vengt’ neužtenka užgrūdinti

dikevičienė, A. Matlauskienė, 
J. Diržius, Buivida, A. Bal
kus, J. Galevičius, J. Reinikis, 
M. Grigaitienė, K. Senkus, V. 
Liberis, Traupienė, P. Lengvi
nas', Ona Mileckienė, Pr. Jur- 
gelionis, Gražulienė, M. Rara-

Jankus,
J. Zmie- Novaselskis,

skaudė,]imą ?
— Taip, — atsakė Zola,
— O kas Tamstą dar kan- ,1 

kirnrT
— Jau keletas dienų aš p- 

nieko nevalgau,—nusiskun
dė Zola.

galėsi atminti kitaip 
mano sąskaitas?

*

e o

-Emil Zola kartą 
pas gydytoją.

Gydytojas išrašė vaistus- 
ir duodamas pacientui re-

— Šitie tamstai grąžins^ 
apetitą.

Tadą Zola grąžino jam* 
receptą tardamas:

— Tai nieko nepadės,; 
brangusis gydytojau: apeti-- 
to aš turiu kiek reikiant - 
^ik valgyti nėra ko.

*
* *

Prieš 14 metų Ungarijos^ 
pirklys Balasa parašė dra- * 
mą. 27 teatrai ją atmetė.’

prakaitą,
kūno paviršiaus ir kurie ne
sugeria drėgmės.

šlapius drabužius tuoj rei- 
pamirkvtu šaltame kia pakeisti, nes garuojant 
arba tiesiog plati- vandeniui iš drabužių, šaldo- 

šaltu vandeniu. Pra- inas kūno paviršius, kas daž- 
grjidintis reikia pa- nai esti persišaldymo prie- 

Vata pamirko- sitarti su gydvtoju. kuris iš- žastimi.

Worcester, .Mass.,
Vartų parapijoj. — Kun. J. 
Čaplikas —ųll dol.; po,2 dol.: 
Petras Puodzys; $2.50 — Ka- / 
zvs ir Magdalena Lekeckaė;
po $1.00: Stasys Freimonas, liūnienė, Jurkevičius, 
Marcelė Bakšiutė, Jonas Kar- M. Valatkęvičienė, 
pavičius, Pranas Navickas, jauskas, Mar. Lučinskaitė, M. los. 
Juozas Glavickas, Juozas Kir- SviVihon yi\ T)an.t»vnį..Įr;.tp-.;. 

[ milas, Petras Grigas,
Sveikiausia dėvėti drabu-tju§įįen^ Teklė Mažeikienė, na Snarskienė, Pijus Milius

Vladas Liberi , . 
nė, M. Urmonienė.
Juknienė, J. Leonaitė, Vincas kaitė.
Parulis, Marė Kviekšienė, Pet-,I 
ras Milius, Elzb. Mazauskienė, 

Monika Katinienė, Ona Sen^Jolin Stanat, A. Pauliukonis. 
kienė, Vincas Keršis, Agota 
Valangevičienė, Kasparas Ma
žeika, A. Č. Smulkių,—$11.85.
Išviso—$50.35.

dys, $5.00;-po $2.00: Jos. Dau- 
gelevičius, Ant. Norkus, P. 
Balčiūnienė; po $1.00: Paul 
.Vermauskįas, J. Yeskelevicz, P. 
Dcniela, Bonifacas Taniule- 
vicz, ('baries Grigas, Kaz. Ok- 

—Krank Adomaitis,—Ant.
Akstin. Alex. Grenskis, Jos.lVis <•«♦<> tai neatgrasė B» .J 

Simon Voveris,lIasos- Nu0 to Ialk“ -lls Pa"
..... Geeevi.-z, J. Juozaitis, ra5fi 200 nauKl veikai.), ku-
TIuuMum finW.-ki.., u„. Ku- ril.1 n,~ nebuvo pri- --

I,, zaiija Taskauskienė, M. Bui- 
Magd. Šliorie-; vvdimė. Jos. Kašėtienė, .Jo- 

Barbora’anna J.'.knytė, Morta Bačkaus- 
M a ry <> e n i lana vičienė, 
Daukantaitė, Ant. Ta

niem', ’ulia Yakavonis, 
Kodicz, Barbora Li- 
Kaz. Sepalčius, Mar. 
nū. Kva Belskienė,

Į

b a t r. 
n lošt.
Veronica

— gcikaitū.
(if-cevi.............................. - ,

>ko : Albina Vikiniūtė. Smulkių —
gž- IŠvisa—$138.00. (B. d.) lėj jo paties.

susų

imtas vaidinti.
Balasa verčiasi kailiais. 

Pastaruoju laiku prekybos 
reikalai dramaturgui vyko 
taip gerai, kad susidarė 
daug atliekamo kapitalo. 
Uždirbtuosius kailiais pini
gus jis nutarė skirti teatrui 
pastatyti, kuriame išimtinai 
bus vaidinamos pjesės ntži- 

'nomu autorių... pirmoj ei- 
“A-tis”

Me.Vj

j

Sekmadieny, Sausio 27-tą d, 1929
MUNICIPAL SVETAINĖJE

Broadvvay Tarp “G”' ir “H” Gatvių South Boston, Mass
%

o

Koncerto programas bus Įvairus ir turiningas. Dainuos šie artistai-daininkai: RAPOLAS JUŠKA, Philadelphia Civic Operos artistas iš Philadelphia, Pa.. Pane-lės:ČESNIUT£ iš Brockton
Mass., NARINKAITĖ iš Loveli, Mass., M. GRYBAITĖ, F. KARBAUSKAITE ir STASYS PAURA, vietiniai. Be. to, didžiulis ŠV.PETRO PARAPIJOS CHORAS, p. M. Karbauskui 
vadovaujant, apvainikuos koncerto programą.

P-nas A. KIŠKIS, smuikininkas ir p-lė F. VENIUTfl, pianistė grajis keletą gražių ir linksmių muzikos šmotelių.
BILIETAI parduodami iškalno. Kaina: $1.00, 75c. ir 50 centų. Jų galima gauti pas L. D. S. narius ir “Darbininko” administracijoj.
Pasižvmėkite sausio 27 d., kad ta’diena būtų liuosa ir kad be jokiu kliūčių galėtumėte dalvvauti “Darbininko’’ metiniame koncerte, šis koncertas vra taip kaip irdarbininkų šventė.

RENGĖJAI



) SU autorius yra garsus Skaudinu vų rašytojus.

kiasi į saužudžių klubus. Į-

MINIOS ELGĘSIS
Kiekvienas

var-

padangei iš- me-

• 4

at sake

• v

; . 1

X 
kalba, kurią apibudino Hei-

arti
(Že-

Kanadiečiai pereit*], metą 
negu 1,-

pirmyn. bet 
vadinamasai

buvome, taip
su savo

HL
kerta gyvybes siūlą.

Kalbant apie nusižudy-

Po dvieju savaičių 
das su savo sūnų iii yr< 
tideno link, kur tūlėj 
dėl vestuvių susitarti.

Atsakymas ateina iš pa- 
Rusiįos. Atsakymas

Po šešiolikos metų Torda^ vėl įžengė į kuni
go namus.

lenkybes 
niekšin- 
1927 m. 
mokyto-

SUBSCBIPTION KATES:
Domestlc yearly   ...................$4.50
ITorelgn yearly ....................... $5.50
Domestlc once per week yearly. .$2.50 
Forelgn once per week yearly... .$3.00

jaunos komunistės nusišovė. 
Nusižudėliai motyvuoja nu
sižudymą tuo, kad, girdi, ne
verta gyventi.

Žiūrint komunisto akimis 
gyvenimo tikslas yra kas? 
Pilvas? Mažytis žmogaus 
aš ? Dievo ir gyvenimo ana
pus karsto komunistas ne
mato. Knisasi savo mažame 
aš ir nieko jame neranda to
kio, ko dėlei verta būtų gy
venti ir dirbti. O čia dar ir 
pilvas tuščias. Ir nelaimiu- 
z

• j imt joms šaltai nušvietę da-
Avlm

Bjomson* )

TĖVAS

Kaip Vargsta Okupuotos 
Lietuvos Lietuviai

surado argli-

— Žinau, bet tai mano vienturtis sūnus, ir 
noriu, kad viskas eolai būti] Įiinlaryta.

Klebonas paėmė pinigus.
— Tai jau trečiusyk. Toiile. čia <lėl savo

prieštikybiniai 
kalbės apie re-

PKENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams..........................$4.50
Užsieny metams ..............................$5.50
Vieną kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart-savaitėje met $3.00

• "DARBININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

K*.? Tdepuone South Bostoi) 0620
KA1 -

kai "Rytas” paaiškino, ko-

^iiįii.iHmiĮiii i rtįi . ■ , ’ i 'it

DAPBIIUN^AS
(THE W0RKER) t <

Pnblished every TUESDAY and FRU) A Y

------------by-------------
8AUTT JOSEPH’S uthuanian r. c. association of labos
fintered aą second-dass matter Sept 12,1915 at the post offlce at Boston, Mass. 

. ander the Act of ilarch 3, 1870” .

icceptance for malling at special rate of postage provlded for in Section 1108 
— Act of October 8, 1917, atHhoriaed ea July 12, 1918"--------------

galu gale gavo<7 *- O

PJLE MARGARIETA GRIBAITĖ,
Naujos Anglijos lakštingalėlė, dainuos "Darbininko” meti- 

'niame koncerte, sausio 27 d. Municipal Salėje.

i 
prisirišę prie semi tradicijų: 
ir priešingi naujieiiybčms.j 
Savo dvasiškių, vadinamųjų 
muilų, sukiršinti, jie sukilo 
prieš pažangųjį savo kara
lių. Amanulla tūlą lai ką j 
spyrėsi, bet 
nusileisti.

Mūsų 
džiaugsis ir 
Ilginį fanatizmą. Bet ar tik 
religiniai fanatikai pasiel
gia taip aklai ir neprotin
gai? Visai ne. .Jei kas ga- 
lėtų pakalbėti atskirai su 
kiekvienu Afganistano suki
lėliu apie vakari] civilizaci
jos naudą, vargu galima a- 
bejoti. kad didžiuma pritar
tų, jog Afganistanui kurkas 
naudingiau priimti Europos 

į/. . civilizaei j<>: bet tie natvs 
žmonės t<> nepajėgia sukas
ti būdami minios vienati
mis.

Nesvarbu, kas paukšt i na 
minią prie neprotingo elge
sio. Gali tai būti religija, 
ar bedievybė: bolševizmas, 
socializmas, ar kas kita. 
Aišku tik tiek, kad minia ne 
protauja, bet vaduojasi in
stinktais ir tankiausiai že- F’-r * f < mais instinktais. Ir m* svar- 

Tpj>u, ar minia susideda iŠ ne- 
Į '. mokytų, ar kad ir gerai pa
te’ mokvtu žmonm., Lietuvos E. *• * •

universiteto varpininkai iŠ- 
A? klausę Šliupo paskaitos el- 
r ginsi lygiai gaivališkai,■ ne

kritiškai. neprotaujančiai ir 
. vienašališkai kaip ir mūsų 

bolševikai, pasiklaiHr Bim
bos prakalbos. N; •gal’

• ciau abejoti, kad tie patvsLams

L bolševikus etc. anaiptol m- 
t’, norime pasakyti, kad kata-čios. 
y likai yra laisvi nuo miniosIateina ta tikrai komunistine

A . . (Z

.-u .A ' ' * ' - ■ -

Iš Maskvos prąnežįa, kąd gias jaunas komunistas per-
ten esąs saužudžių klubas, 
į kurį priklauso jauni abie-

. jų lyčių komunistai. To klu-Įmus, tenka pastebėti,—kad 
bo narys tūlas Brezgin pa- rusų jauni komunistai tel- 
sikorė rugp: mėn. Už mėne
sio Nevolšičiutė nusišovė J domu, kodėl taip. Tiesa, kad 
Už poros savaičių kitos dvi negera žmogui gyventi vie-! paimti divorsą i_r nuo šio 

nam, bet kodėl jie nori mir-1 pasaulio.
ti drauge ? Ar tik ne dėlto, 
kad kandidatų į saužudžius 
pasąmonėje gludi mintis: o suvalgė daugiau, 
gal susitiksime anapus kars- 000,00 svarų saldamių iš J. 
to? --------  -—a---- „„Ly^lstipi. ------- -------

i

. I iĮiiĮ^'iyiiiii»HHi»i------------------------------------- , < - - • - - 
į Kai vedi pačią, ar teki už 
vyro, žiūrėk, kad išsirink- 
tum gerą "partnerį” ir kad 
paskui nereikėti] imti divor- 
so. Mat, divorsuotų žmo
nių nusižudo 4 syk daugiau 
už tuos,-kurie laimingai mo 
terystėje gyvena. Paėmęs 
divorsą nuo bobos, ar nuo 
diedo, turi daugiau šansų 

'■nnimfi Hivn-rsja iv mm iiry 
I ~

r - - * » ■ -t
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Antradienis, sausio 15 cL, 1928r” I.1 -U. -.J— IIIIIIB —
k * J

Ar daug kas beatsimena psichologijos, 
apie Afganistano karalių, kunigas, kurs yra bandęs iš- 

gai Amanulla, kurs nesenai lan- mušti savo parapijoną iš se- 
ą kėši didesnėse Europos sos- nų formalizmo vėžių iir įdė- 

gū tinėse.__ rl urbut mažai kas ti jam Į galvą ir Į širdį seną
teatsimena ir dar mažiau katalikybės idėją naujoje, ne. Badas. Komunistai taip 
kam terūpi šio karaliuko gvvoje formoje, pasakys, 
kelionės. Tačiau, arčiau pa- kaip muku yra įskiepyti 
ziuirjm, {di>iuio;< yra m tuk žmogui naują idėją1.-----------
tos Amanullo kelionės, kiek 
jų pasėkos.

Aplankęs Europą, kaįga
lius Amanulla pamatė vaka
rų civilizacijos galvhę. Sii-K-jeiią minią prieš kitą ir ta- 
grįžęs i Afganistaną, jis tuoj r;a<; o(.ra darbą darą, kurs- 
pradėjo skiepyti vakarų ei-:y.-darni minių pagiežas ilž- 
vilizaciją savo karalystėje. 
Manė, kad jam seksis neblo
giau- už Turku diktatorių.
Kemalį. Išėjo kitaip. Af-

■- ganiečiai yra mahometonų
ir tikėjimo, todėl labiausiai

Minia visuomet bus mi
nia. bet graudu matyti, kaip 
niinių vadai, iš kurių reikė
jų daugiau laukti siundo 

i-' vjriu
iia<i

Bolševizmo
Smukimas

Heine yra pasakęs apie 
komunizmą: “Komunizmas 
turi knlbą, kurią kiekvienas 
<ądi suprasti. -Ji susideda iš 
bado, pavydo ir mirties.” 
Reine galėjo dar pridėti, 
kad pradžioje ne visi su
pranta komunizmo kalbą. 
Juk bolševizmui Įsigalėjus 
Rusijoje, kaikam atrodė, 
kad Rusijos komunizmas 
kalba ne badas, pavijdas ir 
mirtis, bet rojus, rojus, ro
jus. Teč-iau dar sykį liko į- 
rodytas Lmcolno pasakymo 
teisingumas, būtent jog ga
lima kaikuomet apdumti vi
sų žmonių akis ir kaikurių 
žmonių gali visuomet“ ap
dumti. bet negalima apdum
ti akis visų žmonių visuo
met. Nors Rusijos bolševi
kai giriasi ir užsieniuose jų 
samdomi pakalikai uoliai 
jiems pritaria, tačiau darosi 
kaskart aiškiau, kad bolše
vizmas neina 
smunka, kad
“rojus” labai panėši i pra
garą.

Netenka čia kalbėti apie 
bolševikų nepasisekimą Ki
nuose.* Tą visi gerai žino, 
(ralima palikti nuošaliai J. 
Valstybes. Tegul būva ir 
hūp. kaip patys bolševikų 
vadai kad sako, būk komu
nizmo pasisekimas nesąs čia 

įgalimas dėl esančio čia ger- 
galima lA-diūvio. Bet kodėl bolševi- 

n esi seka Anglijoje, 
E studentai, išsiskirstę iš pra-1 Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
| kalbų salės žiūri i Šlinp<>|kitOs<' Europos valstybėse ? 

pažiūras kurkas kritiškiaup<(>(i(-.| fen darbininkai nors 
p |T matomoje daug silpnu negali jiasidžiaugti gerbū-
f gumentų. pim |M.f vis dėlto nei ištolo

Minėdami čia afgaliicchb". jiVnori raudonojo rojaus?

Vai varge vare, vargeli panaikinta. "Ryto” mokyk- 
mano... Skamba mūsų pa-į h panaikinimui 
dangėje vardas tavo. Kiek- 
vieni metai tavo kieta lete
na mūsų išvargusias krūti
nes vis smarkiau slegia. O 
kur to viso galas?. . Kiek- 
viono tautų ■ Lygos ■ posėdžio • 
drebančiomis širdimis lau
kiame, laukiame ir tikimės, 
kad gal ateis išsigelbėjimo 
valandėlė. Gal, galų gale 
pasaulio galiūnai supras 
teisybę ir tars užtarimo žo
dį. Bet veltui. Posėdis po 
posėdžio žengia amžinybės 
keliu. O mes, šio krašto var
guoliai, kaip 
ir pasilikome 
gaiš.

Švenčionių 
tautinti kiekvieni metai tai
komos naujos metodės. Ka
dangi svarbiausias lenkini
mo priešas — lietuvių mo- 

greitai liks tuščiais žodžiais, kyklos, tai paskutiniais me- 
Ką čia ir bekalbėti apie ko- tais šiokiu ar tokiu keliu 
kius ten internacionalus, kai J 
net pačioje Rusijoje unijos ■ žinti. 
ir komunistai nepajėgia sa
vo tariamųjų draugų sulip
dyti į tikrą vienybę. Lenino 
padaras braška ir tik klau
simas kokia mirtimi mirs: 
ūmai, ar pamaži pakeis savo 
raudoną spalvą.

šeimyninkauja, kad turi ko
voti su ūkininkais, kol iš jų 
atima glūdus, bet kažkodėl 
tie javai nepatenka į mies
tus ir miestuose stinga mais
to. Pavvdas. Mužikas Sta- 

v

linas pavydi inteligentui 
Trockini. Eina kova tarp 
nemokšų Staliniečių ir Troc
kinių, daugiausiai semitiš
kų, inteligentų. Trockis ir 
jo šalininkai pralaimėjo. 
Mirtis. Bado giltinė ir pa
vydo čeką nesnaudžia. Pa
vydas įkalė kylį į bolševikų 
partiją ne tik Rusijoje, bet 
ir užsieniuose. Partija ski
lo ir tik klausimas, -kada 
mirs.

Profintemai, kominternai

stengiamasi jų skaičius ma- 
....... . Dar 1924—1925 m. 
lietuviškų mokyklų Švenčio
nių apskrityje buvo per 
šimtą. 1928 metais tas skai
čius sumažėjo ligi 35 mo
kyklų. Vadinasi, daugiau 
negu du trečdaliai lietu viš-

apaštalai stveriasi 
ginusių priemonių, 
pašalintiems lenkų 
jams buvo pasakyta, jei ku
ris iš jų įkursiąs valdišką 
mokyklą prie "Ryto” mo- 
kyklos arba bent lietuviška— 
me sodžiuje, tai tas vėl bū
siąs priimtas ir bus moky
toju toliau.

Tokių pašalintų ir vėl 
naujų lenkiškų mokyklų kū
rėjų skaičius buvo gana di
delis. Skęstantieji lenkybės 
apaštalai, paleisti svarbes
nių "Ryto” mokyklų ata
kon stvėrėsi kokių tik galė-1 
jo priemonių, kad tik kaip' 
nors "Ryto” mokyklą iš
griovus. Lietuvių mokyto
jams ir žmonėms, norin
tiems lenkybės puolimą at
remti, nemaža teko pinigų 
ir laiko padėti. Daugybė 
prašymų ir delegacijų atsi
dūrė net Švietimo Ministe
rijoj Varšuvoj. O inspekto- 
riate ir Kuratorijoj kiek 
primindžiota slenksčių?. .

1928 metais atsirado nau
jas veiksnys. Tai naujai iš-

I 
be atodairos į lietuviškus mentus 
sodžius. Toks "žinovas” 
Ūinčiklinse----atsisėdę*__' jau
bando "Ryto” keliolika me
tų gyvavusią, mokyklą iš
griauti. Inspektorius ran
da reikalinga šalia “Ryto” 
steigt valdišką, lenkišką.Bet 
kai "Rytas” prašo nau joms 
mokykloms koncesijų, tai 
inspektorius atsako, kad 
koncesijos naujai mokvklai 
duoti negali todėl, kad 
yra valdiška mokykla 
labai).

Bendrai imant, 1928
tais Švenčionių inspekto
rius su "Ryto” mokyklomis 
labai keistai elgėsi. Ne tik 
kad nė vienos naujos mo
kyklos įkurti neleido, bet ir 
mokytojus iš vienos vietos 
kiton perkelti neduoda.

"Rytui” norint svarbes- 
niose mokyklose duoti stip
resnes jėgas, inspektorius 
pareikalavo mirodvti moky-

kepti Švenčionių lenkų mo- tojų pakeitimo priežastis. J r 
kytojai. Pastaruosius, kai
po gerus lietuvių kalbos "ži- dėl keifia mokytojų vietas, 

kų mokyklų įvairiais būdais novus,” inspektorius kemša,inspektorius

nepakankamais ir 
atsakė, kad mokytojus ga- 
lis užtvirtinti jik—- 
vietose. Kuo inspektorius 
rėmėsi taip elgdamasis, sun
ku spėti, bet gal greičiausiai 
bus ias ka<l -.-iiiama prie to, 
kad “Rvt.ą” snieginus su 
nuliu. Aiškiai “Rytui” at
imama teisė būti savo..ino-_ 
kekių šeimininku. "Rytui” 
paliekama teisė tik savo mo
kytojams algos mokėti ir 
mokyklos medžiaginiai ap
rūpinti. Kita visa iniciatv- 
va atimta.

Naujų mokyklų Įkurti ne
galima. Mokytojus iš vie
nos vietos kiton perkelti ir
gi negalima. Lietuviškų mo
kyklų skaičius kiekvieni me
tai šuoliais mažėja. O tuo 
tarpu “Ryto” reikalavimai- 
vis didėja.

Tai tokiu būdu kas "Ry
tui” lieka daryti ? Bene į 
visus žmonių maldavimus 
būti kurčiam ir lietuvių vai
kelių nekaltas sielas atiduo
ti išt aut i n imu i ?

Iš •Vilitiitu, Aid-.- r.fjs m. III Nr.
(li-nkij valdžiom kmil'i.-kuolo).

Lordas Sveras visoj parapijoj buvo turtin
giausias. Vieną dieną jis. atlašus ir išdidus, 
Įėjo į kunigo namus.

Susilaukiau sūnaus ir norėčiau pakrikštyti.
— Kuo vardu ?
— Finas, pagal majio tėvą.
— O kas bus kūmai !
Jis pasakė labiausiai pasiturinčius apylin

kės žmones.
— Ar viskas?—tarė klebonas, pakeldamas 

akis.
Ūkininkas valandėlę pagalvojo.
— Norėčiau, kad jis būtų ne drauge su ki

tais pakrikštytas.
— Kada manote išvažiuoti t
— Ateinantį šeštadienį per pietus.
— Daugiau nieko nereikia ?—paklausė kle

bonas.
— Ne, ačiū,—ir kaimietis pakėlė kepurę np- 

rėdamas išeiti. Kunigas atsistojo.
— Štai dar kas,—tarė jis, priėjęs prie Tor- 

do, paėmęs jo ranką ir į akis žiūrėdamas.
— Duok Dieve, kad tavo sūnus tau į gerą 

išeitų.

— Ne kiek nesenstelėjai, Torde,—pakilo kle
bonas. pamatęs nė truputį neatsimainiusį Tordą.

— Už tai, kad jokių rūpesčių neturiu,—at
sakė jis.

Valandėlę patylėję klebonas paklausė:
— Kokiu reikalu atėjote ?
— šį vakarą atėjau dėl mano sūnaus, kuri 

rytoj dirinavos.
— Tai puikus vaikas.
— Nenoriu leisti pinigų nesužinojęs, kulią 

eilę jis bažnyčioje užims.
— Jis bus-pirmas.
— Taip ir maniau. Štai jums dešimt dolerių.

f

— Ar kitą kokį reikalą turit ?—paklausė i jį 
pažvelgdamas kunigas.

— Ne, ačiū,—ir su tais žodžiais Tordas išėjo.

Po aštuonerių metų vieną dieną prieš klebo
no duris pasigirdo garsus triukšmas, įžengė 
daug žmonių su Tordu pryšaky. Kunigas jį tuoj 
pažino.

s

— Sį vakarą tu ateini su dideliu pulkit
— Norėčiau paduoti mano sūnaus užsakus 

su Karene, Gudmundo dukteria, iš Stortideno.
— Tai turtingiausia apyjinkėj mergaitė.
— Taip žmonės šneka, — atsakė ūkininkas, 

versdamas aukštyn ranka plaukus.
Klebonas stovėjo valandėlę susimąstęs, pas

kui tylėdamas įraše užsakus’į knygas, o liūdi- 
niūksi pasirašė?'

Tordas padėjo tris dolerius ant stalo.
— Man tik vienas priklauso, — jiastebėjo 

kunigas. ,
—

— Mano suolas nestipriai laikosi.—tarė su
ims ir pasikėlė jį kaip reikiant pastatyti. Tą 
pačią akimirką paslydo neprikulta lenta, ant 
kurios stovėjo, jis išskėtė rankas, suriko ir Įkri
to į vandenį.

— Griebk už irklo.—sušuko tėvas. Finas 
padarė keletą šuolių ir sustojo sustingęs.

— Laikykis!—vėl sušuko tėvas prie jo ir
damasis.

Tą p«it valandėlę Finas apsivertė, stačiai pa
žiūrėjo Į tėvą ir nuskendo.

Tordas niekaip negalėjo tikėti! .Jis sustab
dė laivę ir apkvaišęs žiūrėjo į tą vie tą, kur sū
nus dingo, lyg jo pasirodant laukdamas. Keli 
oro burbulai iškilo, paskui dar kiti, pagaliau 
vienas didelis, kuris sprogo, o ežeras pasidarė 
kaip veidrodis lygtis.

Tris dienas ir tris iią.kt_i>. matė tėvą irstau-. 
tis tiesta baisia vieta nesilsėjusi ir nemitusi. Jis 
ieškojo sūnaus. Trečios dienos rytą jis jį rado 
ir nunešė kopdamas stačiais šlaitais į savo na
mus.
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Metų
A/;.10Q metų?-—, nedidelis lai- 

ko tarpas, palyginant su 
amžinybe ar bent su žemės 
amžiumi. 1928 ir 1828. Per 
šį šimtmetį žmogus tiesiog 
stebuklų išrado. Norint su-

i

SUVAŽIAVIMAS Ą
____ <

A , "ši
LDS. Naujos Anglijos 

Apskričio suvažiavimas- į-- ~ 
vyks vasario 24, 1929, po- ž 
bažnytinėj salėj, Cambridge, 
Alass. 1 vai. po pietų. Į šį 
suvažiavimą kviečiame ats- A 
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopų prisiųsti skaitlingai

jienų apie karą, iš kurio 
laukė išsivadavimo, žiugei- 
dumas i Nežinau, bet priėmė 
mane kaip kompatriotą. Pa
sakiau jiems, palikęs savo 
armiją galingą ir laimėjimų 
lydimą.

Napoleono I'Ądį utanto Nuo- 
tikiai Lietuviuose

Iš Į128 metų yra užsiliku
si žiųįia, kuri pasakoja, kad 
ta 
mokėta silkės sūdyti.

1528 metais įvesta dabar
tinė gaidų rašyba. Ligi tol 
rašydavo gaidas-ant 4 lini
jų:: Sumanė" Martinas Ag- 
rikuia Alagdenburgo luH*ro- 
nų mokyklos mokytojas^

1728 metais Gotfriedas

mąjį fartapionų Vokietijoj. 
Šiais metais visus nustebino 
deimanto atradimas Brazili
joj. Pirmą kartų iš Kini
jos Europon atvežtas astras. 
Paine pirmas padirbo blčką įJ 
valcavimo būdu. Frankli
nas įsteigė pirniąj.u moksli
ninkų draugiją, vardu 
“Junto,” kas reiškia sąjun
gą. Surinko Juozas Protas

(“R-tas”)

etais Pomeranijoj jau

negalima; buvau dėkingas, 
bet nieką nepriėmiau, nepa
sitikėdamas mano tarpinin
ku ir bijodamasis, kad nesu- 
kurstyčiau mano geradarių 
prie narsią, bet neišmintin
gų žingsnių, kurie jiems bū
tų labai pavojingi, b man 
visiškai nereikalingi. Išbu
vęs apie tris dienas Gardi
ne, belaisvis su savo palydo-

yDaug nuotikių apie Napo
leono I ir jo karius, apie jų

1828 metais tikrų sensųci- 
ją sudarė išradimai susisie- 
kimo srity" Rugsėjo mėnesį 
buvo atidarytas Europos že
myne pirmas arklių geležin
kelis. Tai buvo pirmasis i ~~ i • y i   • 

vežiodavo žmones tarp Bud- 
reis’o ir Manthansen’o Aus
trų Vengrų valstybėje, da
bartinės Čekoslovakijos te
ritorijoj.—ripalium. 1 d. 
tokš pat geležinkelis (arklių 
traukiamas) išvestas Pran
cūzijoj tarp St. Etiėnne ir 
Andresieux. - Žmonės stebė
josi ir bijojo važiuoti. Va
žiavo tik drąsuoliai. Šiais 
metais pasirodo pirmieji ge
ležiniai bėgiai, kurie buvo 
ne kaltiniai, bet lietiniai.

1828 metais James (ang
las) bandė savo pirmąjį au
tomobilį, jo paties 1828 me
tais padirbtą. Važiavo tarp 
Forest’o ir Londono, pasiek
damas -r,8 kilometro greitu
mo per valandą. Vežė 20 
žmonių. Sako, kad žmonės 
buvę labai išsigandę ir nusi
minę. nes visi manę Anti- 
cb ristą jau gimus. Grūmo
dami ir rėkdami palydėjo 
išradėją ir jo vežimą akme
nimis. Juokingas važiavi
mas ir greitumas, lyginant 
su dabartiniais automobi
liais. kurie skrenda po 120 
kilometrų per valandą.

1828 metais prancūzai pa
sistatė pirmąjį garinį karo 
laivą, vardu “ Sfinksas.” 
Ligi to laiko karo laivai 
būdavo būrių varomi.

Štai kuo tų laikų žmonės* 
buvo labai nustebinti.

Dabar pažiūrėkime, ar lai
mingi. 28 metai bendrai sa
vo išvidiniais. Reikia pa
sakyti, kad 28 metai išradi
mais nepasižymi.

Iki

prasti tų didelę technikos arklinis geležinkelis, kuris
pažangą, reiktų peržvelgti 
visus šio. šimtmečio išradi
mus.

Juk radio, telefonas, tele
grafas, garvežimis, geležin
keliai, automobilis, gramo
fonas, orlaivis, garlaiviai 
milžinai, elektros šviesa tai 
tik šio šimtmečio išradimai. 
Seniau to nebuvo. Kaip 
keista, kad mes, vartodami 
visokius technikos patogu
mus, retai apie tai tepagal- 
vojame.

Pažiūrėkime, kurie žy
miausi išradimai buvo 1828 
metais. Tiesa, šie metai sa
vo išradimais nėra gausingi, 
bet buvusiais verta domė.- 
tis.

1828 metais Vokietijoj, 
Dresdeno mieste. Blochman- 
nui pasiūlius įvestas gatvių 
apšvietimas dujomis (dujo
mis gatvės apšviečiamos dar 
ir dabar Klaipėdoje). Tai 
pirmas bandvmas Vokieti
joj.

Šiais metais pirm;] kartą 
buvo pasiūlvta išvesti pože
mini telegrafu. Bercelis at- 
rado metalą tariu.

1828 metais buvo įsteig
ta pirmoji draugija žemei 
tirti. Tai buvo pirmoji ge
ografiškoji draugija. Du- 
montas išrado jo vardu pa
vadintą aparatą cukrui filt
ruoti.

Segrin išrado 
katilą. Green 
skelbė elektros 
potencialingumo
Gali surado vyno “galizavi- 
mą” (praskleidžia vynuogių 
sunką saldžiu vandeniu ir 
tik tuomet raugina).

lokomotyvo 
pirmas ų>a- 
ir magneto 

teoriją.'

triiunfališka žygiuoti* i Ala- 
skvą ir skurdų grįžimą iš 
Rusijos pasakojo Lietuvos 
žmones, O štai ką {pasakoja 
apie lietuvius Napoleono I 
adjutantas, vėliau jo gene
rolas Comte Philippe de Se
gur savo memuaruose apie 
Didžiąją ArnTiją; 
Philippe de Segur, un Aide 
de Camp de Napvleon, trys 
tomai, Baris, Nelson Edi- 
teurs, 189, rue Saint-Jac- 
ques). J. Segur pateko į 
rusų nelaisvę tarp A’irzikiu 
ir Ščegociiio. Rusų elgesys 
su belaisviu buvo nepapras
tai žiaurus. Be tinkamų šil
tų drabužių, sužeistąjį gabe
no į tolimą Rusiją; ar į Si
birą ar i kita vieta, belais- 
vis nežinojo. Bagaliau jis 

. ir ,įn palydovai persikėlė
Nemuną ir atsidūrė Gardi
ne. Gardine rusai belaisvį 
uždare vieno žydo namuose. 
Čia de Segur pastebėjo, kad 

risso (40 kini, nuo B. A.)—jži'das >iulo jam paslaptiii- 
3.000; Rosario de Santa Eeįkni aprūpinti jį įvairiomis 

7/JOO-; išsiskirsčiusitj kelionei -reiki+H-’t+H-i+ls. įėm- 
5.000. 
Šie skaičiai atatinka Ar- sas 
gentines imigracijos davi- .manimi tos provincijos Lie- 
nius ir nurodo gerą lietuvių 
susigrupavimo vaizdą. Lie
tuviu skaičius nuolat auga, 
nes kas savaitė lietuviu at
vyksta dešimtimis ir šim
tais.

Brazilijoje lietuvių pri- lietuvių susidomėjimu, ku- 
pagal Brazilijos ris man buvo rodomas, tikė

jau. taip pat pastangomis, 
prie kuriu būti] rvžęsi iŠurl- 
bėti mane iš rusu ranki]. 
Tačiau supratau tai esant

KAIP GYVENA PIETŲ
AMERIKOS LIETUVIAI

Pieta Amerikos lieturių 
skaičius

Argentinos respublikoje
■lietuvių skaičius siekia riri- 
!MX) žmonių. -Jie gvvena: 
Buenos Aires — l.3()0; Ave- 
llaneda (priemiestis) — 3.- 
000; i’inevm — l.OOO; Be-

išsiskirsčiusiu
gaiš ir kitais daiktais — vi

las ėjo iš susirūpinusiu

Bajorai išsikarščiavo; jie 
rodė man į miško pusę; ta
rėsi tarpusavęs, kuo būdu 
KVfifin vi k m iii u* ■
lydovų.” Bet netrukus pa
sirodė rusų karininkas su 
kareiviais ir belaisvis ture- 
jq nueiti paskum jų. “Ma
no atvykimas buvo per daug

Ir Taipgi jiems įduoti įneši

vais-kazokais buvo vežamas į net i k et a s. Permaža laiko tn- 
rėjo tie drąsūs vyrai, tokie 
narsūs, tokie energingi, Ta
čiau gerų norų jiems netrū
ko. Aš net pastebėjau, kad 
jie nė nesistengė savo nusi
vylimą paslėpti, ir reiškė 
man savo pasigailėjimą, 
bravuodami rusų karininką, 
kurs apsimesdamas nieko 
nesuprantąs, vis dėlto pasi
stengė kuogreičiausia mane 
pašalinti nuo tų karštų ma
nifestacijų.” Brasidėjo mo
notoniška kelionė per Rusi- 
Jdš lygumas. Dė segti i* du r 
ilgai svajojo apie savo “nar
sius globėjus.” “Tačiau 
svajonės nyko ir nyko, -- 
baigia de Segur savo epopė
jos Lietuvos krašte pasako
jimą. — <» kartu su greito
mis pirskubiai mko ir Lie
tuvos žeme.” J/, l'rbšieuč

iuvos piliečių, kurie nekaip 
iriai laukė išsivadavimo iš 
po rusu jungo, panašiai 
kaip Poznanės ir Vaišinos 
lenkai — iš po prūsu glo
bos. Nėkiek neabejojau tuo

skaitoma,
imigracijos statistiką. ’ iki 
35,000 žmonių. Gyvena jie 
Rio de Janevro — 500; Sao 
Baubo 
15,000;

'po visą 
Iki 1128 metų 28 metais kaip darbininkai 

jokio žymesnio išradimo ar se (ūkiuose).
atradimo negirdėti.

(ir apylinkėse) — 
likusieji išsiblaškę 
plačiąja Brazi Ii ją. 

“fazendo- 
. kavos plan

tacijose. prie valdiški] dar-

bu (geležinkelių statika, 
miškų kirtimas, keliui pyji- 

• mas. (“L. A. )

tolyn. Parvažiavo "Naugar
duką, Minską, Borisovą. 
Kelionė truko šešias dienas 
ir per visą tą laiką tik du 
kartu buvo jam leista išlip
ti iš rogių ir užeiti į užva
žiuojamus namus. “Birmo
je vietoje, — pasakoja de 
Segur — kur pasilikau vie
nas tik penkias minutes, nu
vargusi skurdaus namelio 
šeiiiiininkė-lietuvė rado pro
gos prisiartinti prie manęs. 
Jos -judesiai, sugraudinta iš-

■ raiška-nukreipė į ją niaiirr 
dėmesį. -Ji Įspraudė man 
į ranką seno pageltusio po
pelio gabalėli, kurį aš sku
biai išvyniojau: į popelį bu
vo įdėti keturi dukatai. Tai 
buvo tos našlės dalis! Pil
nomis ašarų akimis grąži
nau jai jos mažą turtą, ir 
tiktai seną, jau pageltusį 
paperi nuspaudžiau prie šir
dies. norėdamas jaj tuo bū
du pareikšti savo dėkingu
mą. tai. kad labai vertinu 
jos drąsą ir širdingą auką 
ir dar išreikšti norą — pa
laikyti sau tą pojiergalį am
žinai atinmčiai.” ‘

Antrą kartą sustota tik 
pusvalandžiui. Tai būta kaž 
kur netoli Borisovo, miško 
tankumvne. dvare. “Salė 
buvo pilnutėlė bajoi ų-lietu- 
vių. daugelis jų suvažiavo iš 
kaimi nių dvarui. Ar tas ju 
susi važiavimas buvo netikė
tas, <> gal subūrė juos nau-

‘.M

mų dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigu
linčias kuopas prie apskri
čio prisiųsti atstovus, ir 
prisidėti prie apskričio. PrL 
mename, kad su mokesčiais 
nevilkintumėte apskričiui.

Pirm. E. Paulauskas, 
Rast. J. G Ii nerkis.

■■
.t

' s
■

L. D. S. CENTRO VALDYBA

Kun. K. Urbonavičius, I)v. Vadas, 
50 W. Šixth St.,

South Boston. Mass.

VI. Paulauskas, Pirmininkas, 
.19 Davidson St., 

Loįvell, Mass.
Zdankus, Vice-Pirmininkas, 

1297 W. 15th Avė., 
Gary, Tnd.

F. Kncižys, Sekretorius, 
366 W. Broadivav.

South Boston. Mass.

Vaisiauskas, Iždininkas, 
371 Portland St., 

Cambridge, Mass.
Kontrolės Komisija

Smilgis, J. Glavickas ir

P.

A.

A.

Nuo tos dienos galėjo praeiti metai, kai vied
ną vėli] rudens vakarą klebonas išgirdo kažką 
ties durim grabaliojau! ir sklendės ieškant. Jis 
atidarė duris, ir Įėjo žilas, sulysęs, aukštas ir 
sulinkęs vyras.

Kunigas ilgai į jį žiūrėjo, kol pažino: tai bu
vo Tordas.

— Taip vėlai ateini!—nusistebėjo klebonas 
ir tylėdamas prieš ji atsistojo.

— Taigi! Vėlai ateinu!—atsiduso Tordas 
krė.*įe susmukdamas.

Kunigas taip pat atsisėdo, ir abu ilgai tylė
jo. Pagaliau Tordas prašneko:

— šio to atnešiau, norėdamas tai pavargė
liams skirti. Noriu, kad tai būtų mano sūnaus 
vardo palikimas.

Jis pakilo, padėjo ant stalo pinigų ir vėl 
atsisėdo.

— Čia daug pinigų,—tarė suskaitęs klebonas.
— Tai pusė kainos už mano ūkį. kurį va

kar pardaviau.
i Klebonas vėl ilgai tylėjo, kol pagaliau švel
niai prabilo:

— Ką pats dabar manai daryti !
— Tiek gero, kiek tik valiosiu.
Valandėlę juodu stovėjo, Tordas įsmeigęs į 

grindis akis, o klebonas į ji žiūrėdamas.
Tada kunigas tarė iš palengvo:
— Dabar matau, kad sūnus tai buvo 

laimu.
~~Tą i gi. fnts dabar taip mąstau, — tarė pH- 
keldamas gaivą Tordas, o dvi ašaros nuriedėjo 
per jo Veidą.
ii2L *

Kronas I it k(!i<*h<i*

2 Litai 50 Centų
A p y s a k a i t ė

KomersanUis turi turėti ne tiek proto, kiek 
kietos širdies. AŠ pažįstu pirklį, kurio prekyba 
neša nepalyginąmai didesnį pelu;], (nors ir via 
sunki), negu — pavyzdžiui — tokio žmogaus, 
kuris ant gaiviu kertės pardavinėja, stovėdamas 
ant lietaus ir šalčio, papirosus; o vis tiktai tas 
pirklys laiko giliai natūraliu dalyku, jeigu nuo 
to žmogaus, pirkdamas papirosus, visuomet nu
dera penkius centus, štai, gūdi, kiek čia yra 
ekonomijos. Kur gi nu<» jos atsisakysi... Ta
čiau. ar pirkliai ir toliau taip kukliai apskai
čiuoja pragyvenimo ekonomiją, aš neapsiimu 
spręsti: gali būti, dėl t<>, kad ir asmeniškai esu 
kitaip patyręs...

Alano tėvas, amžiną jam atiisį. buvo irgi pir
klys . Jis buvo vadinamas škaplierninkas. arba 
“bagamazninkas,” kuris po visus Lietuvos 
miestelius per atlaidus važinėdavo. Ir aš iš 
vaikystės laikų turiu smulkių atsiminimi], ku
rie mane 
eijai.. .

Stovi 
pat basa
—su visais neturtingumo pažymiais, ir kiekvie
na kapeika sudaro jai nemažą dalyką. Vaiko 
akys degte dega pamatyto žaisliuko pageidavi
mu. .Mama išvynioja iš nosinės kerteles visas 
kapeikas ir jai. gali būti, svarbu kelias iš jų 
pasilikti duonai. Dėl žaisliuko derasi. Skirtu- 
Tfure-^čt ‘kapeikos. Ir vis riktnr pnHtarėpy? 
prie vaiko akių, ištraukia iš manios rankų jo 
pageidaujamą žaisliukų, meste jį numeta ant 
skobnies, ir pirkliškai šaltai taria jai:

a

nuteikė* ir nuteikia priešingai komei-

šlapiaimsis. basas vaikas, kuriam taip 
mama nori nupirkti žaisliuką. Mama

pa-

Vertė A. Vairiulaitis

PRANEŠIMAS
Naujosios Anglijos Sta

tistinių Žinių Rajono rinki
mo komisijos nariams, kad 
Įvyks Rajono Komisijos na
rių suvažiavimas sausio 20 
d., 1929 m.. 2-rą valandą po 
pielll. ** Dnrhinmko“ įodnL-

— Tamsta, matyt, nenori pirkti! Kai nore
li. užmokėsi!. .

Ir mama su verkiančiu vaiku nueina į sali.. .
Žmones! Irtai vadinasi komercija!..
Ak. jūs, žmonės, žmones, kurie čia pateisi

nimus rasite! .Jūs dreskiate man širdį!..
— Ger;ii! Gerai, tegul komercija!..—su

šunku aš. Bet tuome^tą kapeikos skirtumų pa- 
.imk nuo kito, kuriam ji nieko nereiškia, bet 
atiduok, atiduok, prašau tą žaisliuką vaikui!.. 
Paimk nu<> j<> mamos viena kapeika mažiau! Ir 
tas juk irgi bus komercija.

Toliau šitaip mano galvoje stovi komercija, 
kuri kiekvienam smaugia šių dienų gyvenimą.

’ “Rytas”

Kazys Iii čiūrą

Tylieji Lietuvos Saulė
leidžiai

Nugrimzdo saulė ten. Į Baltiją — 
apšvies Jūratės gintaro pilis.
Tik kažkas širdį spaudžia, maigelti ją?— 
O! Tai tylią saulėleidžių angis...

J.
Ainorjus.

Literatinė Komisija
Kun. V. K. Taškūnas, 
Kun. K. Urbonavičius,
K. J. Krušinskas, 
Kun. J. Švagždys, 
J. M. Vieraitis .

.n.t/ora* > i. /.. //,
Tarybą

-I. 1 >. Avižinis.

R.

rijos kambarį, 3G<> AVest 
Broadivav, Soulh Boston, 
Mass.

Gerbiamieji komisijos na
riai yra prašomi būtinai 
dalyvauti šitame suvažiavi
me.- Mes turime sužinoti ką-----
nuveikėme ir ką da turime 
veikti ir yra kiti] svarbių 
reikalų. Tikimės, kad ko
misijos nariai dalyvaus šia
me suvažiavime iš sekančių 
kolonijų: \Vorcrstcr. Mass.,. 
Laivreiice, Mass., Loįvell, 
Mass.. Cambridge. Alass., 
Montello. Mass., Boston, 
Mass.. Nm ivood, Alass. ils .. 
kiti] kolonijų.

Kviečiame profesionalų 
komisijos narius adv. Šalną, ..
adv. Ciunį ir l)r. .Jakimavi
čių dalviaul i.

Naujosios Anglijos Sta
tistinių Žinių Rinkinio Ra
jono Valdvba: z

Biriu. Kau.

Vice-1 ’irin.
Rasi minkė M. Gr/ibaifč 
Iždininkas l .

•/. šia i iždus,
1'. J. Kudirka

Sa riekus.
____________ _ . i

“Nesakyk, susimildamas, 
kad laikraščiu pas mus per
daug. tik platink, prakaitin-'. 
gai. kuri nors vieną gerą.” 
— Pijus N.

Balsas Iš Lietuvos

Išniokom amžių ąžuolynuose 
su tylinčia kančia glūdėti.— 
ir lodė! širdį kremta, ir vaidinasi 
šviesos buities vaizdai dar neregėti.

/

Pabodo motinų ratelių burzgesys, 
lietuvio širdžiai ankšta. lyg kalėjime...
Ir tėviškės saulėleidžiai liepsiu] nėužgesy 
gana sugiužė laukėm ir kentėjome!

S

J Vakarus siūbuukit, Baltija žiloji.
TTTifšk gilitaių-riblils iuudwtttR.-
Tyliuos saulėleidžiuos lietųvai nesustingo, mvu- 
jie pasipurtę su tavim draug eis! [stojo,-

(“Rytas")
a • • > ’

Aš esu Lietuvos gyveninio žinovas. Kilo to
kio. kaip aš. Lietuvoje nėr;’.. Kiekvieną (dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
ja.mos kasdien mano mindys, bet aš nenusimeir.i. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik manę kvie- 

’ čia ir pasakau daug saldžios ir karčios, tiesos.
Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti dideli džiaugsimi, pa-* * * v 
sistengk. kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš
tiis visi] mėnesį, už 11 litu 3

“K *

pusę metų, už .50 litu—visus 
lankymas (išskyrus Latviją, 
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gal. Nr. 24. Kaimas.' Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos kataliku dienraš-

■ hs “RYTAH" Mffltr irdngnojn pint. tlr. fceo- 
nas Bistras.

lankau tik 
mėm. už 
metus.
Estiją ir Vokie-

yI
nž 5 li-
25 lit.— 
Užsienio

*3

y

*

4
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CLEVELAND, 0HI9 PITTSBURGH, PA.
Art. St. Pilkos du vakarai. Vieša padėka

Simonas yra daug.
__ "s kovai už I

fiepriklausomybę.

DAftBTRINKAS Antradienis, sausio 15 (L, 1928-

WORGESTER, MASS, Biznierių Aukos.

*

Į

Labdarybės 'Draugijos Kalėdų 
Fondas

Šių metų šventės laivo links- 
^Wausios tiems, kurie savo nu- 
g komis ar msidarbavimu prisi- 
gedėjo prie šelpimo pa va; gėlių 

našlaičių, šiemet Lalidary- 
tebės—Draugija galėjo sušelpti 
^|visus, kurie tik {įrašė pašalpos, 

iso apie 25 šeimynas sušeljiė.
Prakalbos

• 1

nieriams, nariams, draugijoms, 
ir visiems kurie prisidėjo* prie 
šio labdaringo-darbo ir atnešė 
daug linksmybės Varguoliams.

Narys

r— "~w~ ....

politikos kliubo Lindene. Bu
vo geras ^katalikas ir tautos 
rėmėjas.
prisidėjęs aukomis 
Lietuvos Į 
pirkęs L. L. P. B. už $100.(X)^r 
daug yra aukavęs dėl katali- 
kiškOsIsMafybėš reikalų. Bu
vo visų mylimas.

'Laidotuvės buvo iškilmin
gos. Kun. Ig. Kelmelis, Xew-

Nepaprastas, stebuklingas
šimtametis -

----- 1-------------------------- ---------* * '----- .----------------------------- ----- 4--------- -------- .

L »

WATERBURY, GONN.
xr

Šioje kolonijoje yra daug 
lietuvių/Inznierių. liet ne visi

Naujų Metų vakari* Parapi
jos salėje, o 6 sausio Lietuvių 
svetainėje Įvyko du vakarai, 
kuriuose dalyvavo’ ir kuriems 
programą sudarė artistas Pil
ka. Žmonių abiejose salėse pri
sirinko labai daug, taip sa
kant. — “iki kaimo.“ Mat 
pats art. Stasys Pilka pas mus

Gruodžio. mėnesy, prieš Ka- 
jlėdas, 
& surengė 
| Kalliėjo 
f lai: adv.

Jdhnson. 
džius.

~~J. Čaplikas.
-adv. A.
Daugis.

"" P*ir prakali ui > ų-.uui(>iuL anka.
mis padarė pradžią Kalėdi
niam Pundui. Aukavo: kun. 
•J. .Jakaitis. $3.(>(); dr. .1. Lan
džius $2.('ii ir patarnavimą; 
po $1.—adv. P. Baublys, kun. 
S. Vembrė, kun. I. Čaplikas. 

__JL Petrolaitienū, M. Grąž-ilM“- 
y nė, P. Bačinskienė. P. Lengve- 
| nis, A. .Juknevičius. M. Kvak- 
* šiene. .1. .lanėaimkas, M. Sa- 
Č muolienė. A. Piličauskienė. .J. !\ ■

«&■ I „abdary lies draugija 
Įdomias prakalbas, 
vietiniai profesiona- 

Ona Stalgaičiūtė- 
daktaras J. Lan-

adv. P. Baublys, kun. 
kum S. A’embre. 

Milleris, ir kun. A. 
AVoreesterio lietuviai

Piličauskas. 
V. Rimša, 
centų — I. 
Vilionė. A.

U. Račkauskaitė 
I. Aeinikis; po 5( 
Kantakevičius. () 
Kundrotavičia. J

E. Gladienė. A. Pi

•A '
I

-- Tautelis.
■V ;d liponiutė. A. Krikščiūniutė. P. 

B&nienė ir Br. .Juknienė. Su 
smulkiais išviso surinkta $40.

Žemaitis. ir .Juozas

Labdarybės draugijos na1’ 
riai: P. Stepčinskienė, •(). To-> 
leįkienė, O. Tauzienė, J. Ru
dzevičius, E. Sviklienė, O. 
Burdolienė. J. KazUaitis, ir AI. 
Kupstienė lankėsi pas Įvairius 
\Vorcesterio biznierius prašy
dami aukų į Kalėdinį Fondą. 
Antanas Kupstas. Afotiejus Ci- 

grahoriits, ir - pr
Bendoraitis davė savo auto
mobilius sttvežt valgius i sve
tainę. Antanas A’alutSevičius, 
Antanas
Vaškelevičius jiagelbėjo suko- 
lektuoti. Sekantieji AVorceste- 
rio biznieriai lietuviai ir kiti 
aukavo suvargusiom šeimy
nom: \Vorcester Baking. kom
panija. (Tmvn Talk Bread) 
davė 120 duonų; P. Rojcevi- 
-'■ius. orandžių; J. Sadavičius. 
prezervų; J. Dvareckas, kiihi- 
pi: O. šuklienė. Įvairių valgių
km tiv A. Purasriftin^
tą kumpi: V> Buda, miltų ir 
pieno: L. Žiulis, rūkytą kum
pi; M. \Veiner obuolių 
.‘>Oc.; J. Alyta. valgių 
$2.5(1;
džių; 
vertės
Street

I. Alyta.
A. Šablinskas, 

p. Kojcevičius.
$2.00;

c-
f:

Kitos Aukos Labdarybei
.Per mėnesinį Labdarybės 

draugijos susirinkimą įplaukė 
<laugiau pinigų į Kalėdų Fon
dą. Iš.anksčiau surinktų $100 
bažnyčioj šv. Kazimiero para- 

K pįjos našlaičiams, kun. 1. Ja
kaitis paskyrė $4<» vietiniam^ 
labdarybės reikalams, gi liku- 

| šieji $60. paskirta našlaičiams 
f Įvairiose prieglaudose, šelpi

mui našlaičių |>er Kalėdas au
kavo: šv. Petronėlės draugi
ją — $5.(M); š\. Onos draugija 

| — $3.36; Moterų Sąjungos 5 
| kuopa — $6.00; šv. \ardo Ma
lį rijos draugija $13.50; šv. \ ar- 
-~do Jėzaus d-raugija $4.30; Su- 
7 šivienijiiuo 41-ma kuo{>a $3.00;

po $1.00: I. Pilič-amkienė. O. 
$ Židanavičiutė. V. Matlauskas. 
į J. Svirskas. .1. I levieius. L. 
f "Zavistauskienė. S. Pasukinie- 

H. Joffe. p. Sadick. ir P. 
pBuyniski $2. Su įvairiomis 

alkiomis aukomis surinkta 
ę$L40. pinigais į Kalėdų Fondą.

valgių vertės $2.; 
rūkytą kumpi ir

5 svarus 
p. Steinberg. kiau-

mėsos: A. Pauliukonis.
I. Bučinskas, valgių 

$2>.: A. -J. Kiaulėmis, 5 
cocoa; J. Dapkfinas, 

mėsos; krautuvė, 11 
gatvės, vaisių; Ro-

Čia paduosiu, keletą biznie
rių, kurie-remia darbininkų ir 
parapijos reikalus: Jonas I)e- 
linikas. graborius, daug auka
vęs Lietuvai, parapijai ir dar-' 
bininkams. Pereitais metais 
mūsų bažnyčioje Įtaisė kabu
čius dėl kepurių pakabinimo 
ir yra parėmęs darbininkus. 
S. Cibulskis, saldžių gėrimų 
isclirbėjas, visumet karštai re
mia darbininkų ir LDS. reika
lus.

Iš profesijonalų pažymėtini 
šie. Di. rtiaiijshMHiU?. Ir dr. 
Aukštikalnis.

Apie kitus biznierius ir 
fesionalus parašysiu kitą 
:ą.

Darbininkai, remkime
ir profesijonalus, 

remia mus. •
B. P. šilkauskas

pro- 
kar-

tuos
biznierius 
kurie

~ arko lietuvių parapijos klebo
nas atvažiavo Į namus ir su 
visais palydovais suvirš 20 pil
nų automobilių žmonių lydėjo

X

Į Xewarko lietuvių bažnyčią. 
Kun. L Kelmelis, kun. Jurai-
tie- iš Elizabetk, X..J. ir .vie
nas kitatautis kunigas atlaikė 
trejas šv. nirštas. Kun. Ig. 
Kelmelis pasakė labai gražų 
ir graudingą pamokslą ir 
io nulydėjo į šv. Kryžiaus 
pines Arlingtone.

Ilsėkis, mylimas drauge, 
myhėje.

Venckų šeimyna taria nuo
širdų ačiū gerb. kun. Ig. Kel
meliui už tai}) malonų patar
navimą laidotuvėse.

Vijurkas

po 
ka-

ra-

LAWRENCE, MASS.
Išleistuvės

•gijoTabai gorų vardą Ir y .a
žmonių mylimas, o taip pat i- 
lomu visiems buvo pamatyti 
šimtameti Jurgi Skinderi. a- 
pie kurį plačiai aprašė ame
rikonų laikraščiai. Į abu va
karus atsilankiusieji, nesigai
lėjo nei praleisto laiko nei už
mokėto pinigo. Programas bu
vo “first class.’’ Pats art. S. 
Pilka juokino žmones linksmo
mis dainomis >r nepaprastais 
šposais, o paskiau griaudino 
iki ašarų savo giliu dramatiš 
ku gabumu. O 105-metis se-

l?uam vadovui muzikui Čižaus-i *•
kui. Antram vakare, kuris j- 
vyko lietuvių svetainėje, or
kestrą taipgi puikiai pasirodė 
ir žmonęį, nesigailėjo delnais 
}>loti. tokių puikią muziką gir
dėdami. Antrame pakarę ke- 
-h-ęą—dnirtų—padainavo—Hevr* 
lando lakštingalėlė p. Stasė 
Greičienū, be solo dar daina
vo duetus su J. Krasnieku, ba- 
i-itonu, 
rui artistiškas. Baritonas Zda* 
nis, p-lė Greičiūte ir “linksmų 
vyrų“ choras irgi 
io<ie. Žmones liko iš abiejų 
vakarų labai patenkinti, liko 
ir gražaus {Miliui artistams, ir 
(•engėjaiiiA šimtametis senu
kas buvo svečias pas kleboną 
kun. Vilkutaitį, o artistas St. 
Pilka^viešėjo pas mūsų žino-’ 
mą biznierių Petraitį. Lau
kiam geri), artistų vėl atvyks
tant. • s

Juozutis

Pranciškaus Lietuviu
išreiškia

I )<i mą\ imtis Imvn-tik. prie

šv.
Vienuolyno Sesutės 
didžiausią padėką-Di 
biamam Kunigui A. Skripkui, o 
klebonui Šv. Kryžiaus parapi
jos, Chicago, 111., nes spalių 14

v v* * t \

liaVa. ir aukų surinkta $88.50." 
Tretininkų susirinkime, tam

i gerui pa^i-j pačiam tikslui, aukavo sekan-
ėios narė po -1.00: Uršulė- ’ 
\renckienė, Barbora Strums- 
kienė, Mari,joną Alazri mienė.— 
Zofija Jakimatiskienė, Barbo
ra- Žemgrilienė, Rozalija Za~ 
rumbienė, Petronėlė Afikutiene 
ir X. N. * .........

< v •

CLEVELAND, OHIO
Nuoširdus ačiū

LINDEN, N. J.
Liūdnas ir nelaimingas 

atsitikimas

vertes 
vertės 
oran- 

valgių
VVashington 

Market. rūkytą kumpį;
p. Stuk finas 
K. Seniuką,
obuolių; P. Iledynas 
saldainiu;
I ienos 
vištą; 
vertės
dėžutes 
jautienos 
Lafayette 
vai Baking Co. vertės $2.; J. 
Orientas. vištą: A. Knda^us- 
kas. valgių vertės $4.; E. Z. 
Brodeur. .’! kumpius; 155 Mill- 
bury gatvės krautuvė, skilan
dį: S. George. Grandžių: K. 
Daugiela. valgių vertės $5.00; 
II. Minima. •”> }>oras batų ir 50 
rentų: G. Palaima, dėžę pilną 
valgių, vertės $5.: J. Patins- 
kas. dėžę valgių; IValk-More 
Sime Store. 2 ]>oras batų: J. 
Kuzborskis vaisių vertės $1.; 
Paris Droš* Shoppe. 1 sulinę; 
-I. Baltramaitis/ vaikų rūbų 
vertės $10.: V. Repečka. ava
lu vertės $10.: C. Polacki. py- 
lagų: l-'reeman's Bakery. tris 
duonas; p. \Vhite. dėžę įvai
riu valgių: p. Preeman, valgių 
vertės $1. O. Lmtkienė atne
šė valgių vertės gi
lankauskienė už $1.50.

Darbo Pasekmes

AL

šios kolonijos lietuviai pa
lydėjo Į amžinatsį savo myli
mą draugą a. a. Simoną Venc
kų. gniodžio 3 d. 1928 m. į šv. 
Kryžiaus kapines. Arlington. 
N. J.

Lapkričio 28 d. vakare ve
lionis nuvažiavo pas savo my-_ 
limą giminę Į Neivarką pra
leisti Padėkavonės Dieną. Grį
žo atgal i savo namučius iš 
Newark i Linden kur jo gyve
nimo vieta subudavota motor 
bus’u. Kuomet išlipo iš bus’o 
prie Edgar Rd.. du blokai nuo 
savo namučių, ir ėjo skersai 
gatvę Į Gilchrist Avė. 10 vai. 
vakare, tuomet F. C. Munday. 
iš So. Amboy. X. J. važiavo 
automobiliu pusėtinai smar
kiai ir nukirto jį taip, kad iš
mušė Į 
{ledas, 
sveikų, 
papildė
Elzbietos ligonbuty jau be ža
do.
ryte

A.
męs
tuvoje. Kauno rėdybos. kali 
ninku kaimo, Naumiesčio vai., 
Tauragės apskr. Į Ameriką 
atvyko 1888 m. Išgyveno 40 
metų šioje šaly. 1903 m. vedė 
Marijoną Agenčiūtę ir išgyve
no su savo žmona 25 metus ir 
išauklėjo šeimynėlę: du sūnų 
ir dvi (lukteri. Marijona 
m. jau vedusi. Simonas 20 
Juozas 
m. A.
Heliam nuliūdime savo myli
mą šeimynėlę, gimines ir vi
sus draugus.

Velionis buvo geros širdies 
žmogus. Priklausė prie šv. 
Trejybės lietuvių parapijos, 
Newark, X. J., šv. Jurgio dr- 
jos. Amerikos Lietuvių Potv
tiško Kliulio- Newarke ir prie J. 0I2AUSKAS, 1313 West- 
Amerikos lietuvių pašelpos vr minster Avė., Detroit, Mich.

v

Jaunimas praleido vasarą, 
rudenį, linksmai giedodami, 
dainuodami. koncertuodami, 
vaidindami etc. Bet šį mėne
sį sausio 5 d. įvyko pp. Lenz- 
bergų stuboje linksmas ir 
graudus vakarėlis, surengtas 
pasakyti paskutinį sudiev mū
sų gerb. muzikos vad. Jonui 
Baniui, kuris apleido mūsų 
parapijąmr išvažiavo į Mari jo
nų KonĮ^egaci ją.

Dalyvavo daug jaunimo ir 
klebonas kun. F. A. Virma.us- 
kis. kuris Joną nuims parūpi
no ir mūsų vikaras kun. S. P. 
Kneižis. kuris prie dailės daug 
prisideda.

P-nas Banys mylėjo savo 
dvasios vadus ir jaunimą. Mo
kino jį giesmių ir dainų. Vie
na atminčiai 
giruže.“

Išleisdami 
šv. Cecilijos
iė Mikuliutė Įteikė .dovanėlę 
auksu.

Prakalbas pasakė kun. Vir- 
mauskis, kun. Kneižis. vytis J. 
Strielčiūnas, vytis J. Gecevi- 
čius ir V. Lcnzberkaitė šeimos 
vardu.

Labai malonu matyt jauni
mą. kuris kreipia domę i dvas. 
vadus ir jų patarimų klauso; 
priklauso prie clio-ro ir L. Vy
čių N. P. I)r-jose.

Suaugusieji sunku būdavo 
prikaibyti prie LDS., AJoterų 
Sąj., Pašalpos dr-jos. dabar
tės daug lengviau.

“Poncija”

Labai mąl^inų Įspūdi pada- 
“ kurį 

Kun.
yra autorius šio vei- 

jis vadovavo vaidinto-

aukas Jurgis Skinderis papa
sakojo apie .savo gyvenimą, 
linksmai pamokino, kaip rei
kia užsilaikyti. <> ant g.ilo 
“apsiženijo“ net >u <l\i<u. 
merginom, “vestuvių“ iškii 
Ulėms polką ir rusišką kazoką 
taip mitriai pašokdamas, kad 
visi net nusistebėjo. Kitus jau
nas taip negali pašokti, k 
kad tas malonus žetnabi- 
senukas. Pirmam vakar<- : 
Pilkai pildyti programą t 
bėjo mūsų parapijos r-horo 
lios mergaites ir vaikinai 
Simfonijos oike.-t'a po va 
vyste gerb. nurz'ko J. čižą 
ko. Orkestrą dar nėra m 
kaiji susitvėrusi, sm-ideda 
26 muzikantu. Tai tikrai 1 
nintėlė toki;1, puiki lietuviu 
kestra visoj Amerikoje ir <.
be tiems kurie ioje ’ vm.ji- 
ir reikia didelio nuopoliu; žodi 
tarti tos orkestros n-nuilsta-.

l
’ t •

Oi

t:

bus. tai “Sudiev.

savo vadą varde 
choro p-lč Mary-

viršų apie astuonias 
Mažai kaulelių liko 
Policija ir tas. kuris 

tą auką nuvežė Į Šv.

t r
draugija 
lietuvių šeimynas, ne tik 
teikdami

Išgyveno iki 4:45 vai. 
kur ir mirė.
a. Simonas Venckus gi- 

spalių 29 d. 1869 m. Lie--

.Mes. direktoriai Lietuvių 
Sales Bendroves tariame vi
siems. kurie rė'iiet • surengia 
l':'Z.;ir:i 10 Ai 23 <1. rugsėjo
oei-eiiij metų, nuoširdų ačiū.

Pelnas iŠ bažmo nebuvo ma- 
bet galima tikėti.-, kad ki- 

... lenį Ims didesnis, nes 
daiktu .liko neišparduo-

z
<ą rinte;ii
•am.

. Spalių. 21 d., pas ponią Ma
rijoną Sudeikienę buvo “Buji- 
co Partv” tam pačiam tikslui. 
Pelno padaryta $16.(X). Visos 
Sesutės taria širdingai ačiū už 
.Jos triūsą ir paramą mūsų 
Vienuolynui.

Už tokias gausias aukas Se
sutės savo nuoširdų dėkingu- 

reiškin (lęrii Klebonui už 
jo uolų pasišventimą ir rūpes
tingą pasidarbavimą.

Pamiršti negalime ir tų uo
lių veikėjų tam šventam tiks
lui. todėl ir visoms darbinin
kėms iš.reiškiame didžiausią 
padėką už jų nenuilstantį pa
sidarbavimą vienuolyno reika
lams.

I

I Daug daiktui bažmui siiaa- 
Rojo vietos li“tuviui ir »<• lie-

| i u\ iai biznieria:: už
I >;•!' i'- aukavo tariam:

lUI tiems.
• ačiū.

Didelis ačiū priklauso tiems 
aukotojams, kurie ištiesė savo 
gailestingas rankas ir parodė 
savo geras širdis. Tegul ge
ras Dievas visiems atmoka 
gausiai. Lai atlygina šimte
riopai visiems, kurie tik vie- 

I n uolyną remia savo auka arbžt 
kilniais dar-

I <i žinutė pavėluota, bet pri-
-: imiiT.ime patarlę: ‘‘Gerinus
i vėliaus, negu niekai!.“ j
i Spaudos Komisija’savo didžiais ir

į Į Pasitikime, kad ir ateityje
j. S'i’mmerto pamiklo parašas:1 vargai nepasiliks be
• Muzikos menas yra čia palai- Tamstų užuojautos.
• dojęs dideli turtą, bet dar di- 
I desnes viltis—Grillparzer.

I )ek ingos
Šv. Pranciškaus Seserys

diegtio.
pradės raudonuoti, 
kaip greitai palengvinimą

Ą7ISKAS, ką jus turite daryti, tai tik ištrinti juomi — lygiai 
v taip, kaip jusli tėvai ir diedukai darydavo per suvirs pen

kiasdešimt metų. Palengvėjimas ateina urnai. Nėra jokio kito 
tiek patikėtino linfmento kaip PAIN-EąPELLERIS sunaiki
nimui Peršalimų. Sunkumo Krutinėję, Muskulų Skaudėjimo 
ir Sustingimo ir t. t.

Taipgi yra lygiai pagelbingas prašalinimui šaudančių Reu- 
matiškų Skausmų. Galvos Skaudėjimų, Peršalimo Krutinėję, 
Neuralgijos, Sustingusio Sprando, Geliamų Muskulų ir Strėn- 

. Vikriai ištrinkite
Nusis

C

.5

Algrlr ihčigos geros. KUN

t

Grybaitės koncerte da- 
Juozafina Kriviitė ir

%

cingij šeimyną. Labdarybės 
Draugija nuoširdžiai dėkoja 
kunigams, profesionalams, biz-

V. Žuromskienę. 18 m..' Anastazija 
a. Simonas paliko

22
m..

14 
d’r-

I 

ė
«

I

l tniOC’O’fr v

1 v-

/ko Lsbora/oties cf
F.Arf. RSCHTER CO,

B^RRY ANO SOUTH FIFTH STS
B OK UV'N

nesveikumą apimtas vietas iki oda 
tebesite kaip greitai jis veikia — 
uteikia.

Dabar kuomet šiurpulingas, šaltas' 
žiemos dVėgnum jau čia pat, todėl

Prižiūrėkite? kadite prisirengi
honka PAIN-EXPELLERIO visuo-

1 urėkite gatavaimet butu po ranka.
ojimui kuomet pajusite pirmą ap-

to geliančio. skaudančiosircisK-ma
jausmo, kuris praneša jums apie be
siartinančia

Nenuostabu tat kad milijonai j j naudoja! ________ ____
namo vaisto, kuris taip apsaugotų jus nuo daugelio geliančių 

; c jsisėda j jūsų kuna. kaip tatai padaro PAIN- 
EXPELLERIS. Kokių rolę jis sulošė Infltienzos epidemijos 

tai negali būti mckuorfiet užmiršta. Tūkstančiai ir tuk-

:smų,

1a.ksis
kurie surado pagalbų jsiaučia . . it. niekuomet daugiau hepa

titu i pimentu kaip tik PAIN-EXPELLERIU.’ikčs jokiu
Savo turiniu brangi ir Įdomi knygutė jUgdama su kiekviena 

PAIN-EXPELLERiO bonkute. l^Srreškokite tosbonkute.
knygutės atidarydami pakeli!

Mažesnė bonka 25c. Didesnės — 70 centu.

Nėra kito tokio
LIETUVOS

ŽENKLAI
Geras tėvynainis privalo 

turėti Lietuvos miestu žen
klus. Yra lodomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, ^Sviso yra 40 Ženklu.

Kaina 40 centą 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway

Iš priežasties šių visų aukų 
pasišventimų. Labdarybės 

sušelpė neturtingas 
su-

maisto. liet ir išda
lindami pinigų po $5. kiekvie
nai. Labdarybės draugija -su- 
šelp,č šias našles, ligonius, ir 
našlaičius: E. Morkūnienę. M. 
Ručinskienę. A. Stasaitienę. U. 
Sakalauskienę, .J. Pocių. P. 
Tauzienę. O. Matukaitięnę. J. 
Stalilionmnę.
R. Sabulienę. A. Sluckienę. P. 
Janulevičienę. E. Sviklienę. D. 
Milių. O. Adomonienę, J. Juš
kienę. U. Šukienę. A. Dirsienę. 
O. Keršienę. O. Jezavickienę, 
I. Juodaugą. ir J. Grigaliūnie
nę.

Vardan visų viršminėtų var-

rė veikalas “Poncija, 
vaidino advento laike. 
Kneižis 
kalo ir 
joms.

P-lės 
lyvavo
Zofija R ima i tė. LDS. narės.

Rap.

TUOJ REIKALINGAS 
VARGONININKAS



sWoiB<L,ifetž

senai

Influenzos šmėkla

IŠRINKO NAUJA

Tai bent biznierius

VERTA PAMATYTI

Mariute

South415 Old Oolony Avenue,

blikos daugiaus negu išei
tais metais. R

LIETUV. DUKTERŲ DR-JDS>. 
' PO GLOBA MOTINOS ŠV&

VALDYBA

JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
“Visi tikintieji, jaunieji y 

patingai, yra paša,ūkti veik 
liai bendradarbiauti katalikiš 
koše akcijose, idant Kristaus 
viešpatavimas pasiplėštų ir su 
stiprėtų pavieniuose žmonėse 
šeimose, visuomenėje./ (LE
KI laiške kard. Andrieu US 
X-5.)

mas pyks šeštadieny, sausio. vnkarai8 ^lų_ Ki BUplis. 1430
19 d. 3 vai. ]>o Įlietų. Daly- ^o,un,bln Rd- Mhw*

gražiausi vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš 
to ir*plataus pasaulio Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės Patarlės, priežodžiai, mįslės Darbelis’ 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi 
Paveikslus piešia R. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei 
dfla "PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis
r Vienas Nr. susipažinti Jnnčiamas t-- - *

laiko susi
r.dimi kiekvieno m?- 
,><> mini. 492 E Seventh 
rupijos salėj, Septinta. 
South Boston, Mass.

Iena Januškevičiūtė, Zu-
I . . . 7

kauskiutė, Čižiutė, Naudžiū
nas ir JanUlevičius.

Globėjai — zlngela Over- 
kiutė, Juozapina Kazmaus- 
kiutė. Angelą Remeikiutė, 
Felicija Grendeliutė, Juoza
pina Jakunskiutė, Ona Sin
kevičiūte, Agota Kasparavi
čiūtė, Pranciška Matulai- 
ėiutė. Margareta Grinkevi- 
č-iutė, Stasė Šiefkiutė, Al
fonsas Šidlauskas, Vladas 
•Jeskelevičius. Vincas Kle- 
ponis. Juozas Puplauskas. 
.Marijona Rauliukoniutr, 
Patricija Žibiutė, Marijona 
Kleponiute, Morta Videi- 
kiutė. Joana Rukiutė, An- 

Naudžiūnas, Marijona 
Malvina Šidlaus- 

įr Veronika Čiurlio-

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

PARKWAY AUTO SERVICE 
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodant naujus Stu k bLe. ’ius ir Erskikus. Taipgi taisom 
visokio Padirbimo auteine>'i:i;> ir parv-žam nuo kelio sugedu-

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

Vicc-Pirm. — Pov. Buka,
95 C St., So. Boston. Masa. 

Pro*. Rnšt. — Ant. Macejūnas,
450 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

Fin Rast. — Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., S. Boston, MasflU 

Iždininkas — Andrius Zalieckas-
150 H St., South Boston, Mass. 

Tvarkdaris — Kazys Mikailioni%
906 E. Broadway, S. Boston, Masu. 

Draugija laiko savo susirinkimuji 
kas antrą nedėldrenį kiekvieną 
mėnesio Lietuvių Salėj, kerti! 
E ir Silver gat., So. Bostorų? 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Ateį? 
darni susirinkiman prašome 
sivesti naujų narių prirašyk* 
prie mūsų draugijos. >•

SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS. 1-inos kuopos meti

nis susirinkimas įvyks sau
sio 17 dieną, 7:30 vai. vaka
re, parapijus svetainėj ant 
Septintos gatvės.

Taigi kviečiame visus na
rius atsilankyti į ši susiriu- taip, 
k imą, - nes turėsim daug niai.. 
svarbių dalykų aptarimui

Turėsime išrinkti 
vus i N. A. Apskričio 
žiaviiną, kuris Įvyks 
vasario. Taigi visi 
prisiruoškite su Ine 
dėl labo organizacijos 
komisijos 
raportais 
darbuotės.

Taipgi

įct So. Bostoniečiai su- 
ruoŠtis iškilmingai 

rieti Vasario 16 d. — 
olikos metų Lietuvos 
iklausomybės pasiskel- 
sukaktuves. Į Tą dar- 
a kviečiamos draugijos 
opos. Joms laiškai iš
mėtą. Teko nugirsti, 
jau sies d r-jos sutiko 
šio darbo, prisidėti ir 
atstovus^ išrinko: Šv. 

i ir Povilo Dr-ja, Lie-

vaus ir centro komisijos na
riai.

“Darbininko” koncerto 
prirengiamasis darbas eina 

išmokino kitas • mergaites dideliais šuoliais pirmyn. 
šokti,1 bet pati ketvirtame Daug darbuojasi mūsų iždi- 
veiksme artistiškai pašoko.1 ninkas A .Vaisiauskas, J. 

Orkestrą, kuriai vadovauk Smilgis ir kiti.
ja p--tė Eir Kiburiūtė, graji-p ’J. TeskelėviČiūšlš Mon- 
no gerai. Kiek silpniau pra- tello praneša, kad jie suda

rys šimtus pasažierių ir sek
madienį, sausio 27 d. atpyš- 
kės bus’ais. - Valio moųte- 
lliečiai.

Smarkiai organizuojasi ir 
kitų kolonijų “Darbininko” 
skaitytojai ir nariai.

Tad, neabejojame, kad

BUČERIS PAIEŠKO DARBO
UŽ GASPADORIŲ AR UŽ 

DARBININKĄ
Es>i gerai pmyręs tame darbe. Raibu 
keletą kalbų. Galiu tam reikalingą 
kaucijų uždėti. Kam reikalingas-’, ma
lonėkite greitai atsišaukti: J. JAN
KAUSKAS, Neviiall St., Losvelt. 
Mass. (S-1'o

riai. Pranas Bruzgulis ir J. 
Stakelionis tai rimčiausi asme
nys. Jie dar stėnoje niekam 
nežinomi, bet pamatysite jų 
gabumus. Apie p-lę Z. Rimai- 
tę ir p. L. švėnėionienę nesa
kysiu nieko, nes jas žino visi. 
P. J. Strelč-iūnas, jį dar ponu 
Tompsonu tebevadina.'" Jis čia 
irgi panašus bus. Du gražiu 
jaunikaičiu vos keli mėnesiai 
kaip atvykę iš tėvynės Lietu
vos, tai J. Krasnauskas ir K. 
Marcinkevičius parodys ką 
gali, o žinome kad iš Lietuvos 
tik artistai dabar teĮvažiuoja. 
Įspėkite, ar Pranas Frankcnis 
dalyvaus ar ne.’

Atvaidini mas didtdio ^vei 
kalo Lavrence yra retenybė, 
ir jis bus tik vienas visos žie
mos sezone tai vasario 10 J. 
Rengia Moterų Sąjungos kuo
pa.

KOMISIJOS SUSIRINKI
MAS

Pereitą šeštadieni buvo 
šauktas LDS.’ 1 kp. išrink- driu; 
tos komisijos prie rengia- Sabiūtė, 
įr.o “Darbininko” koncerto-kiūtė 
pasidarbuoti susirinkimas, niūtė, 
Iš visos komisijos narių 
atėjo tik du: 
ir V. Valatka

Centro sekretorius 
kbio rengiamo 
programą ir 
kuopos nariu 
nors paskutinėse dienose

P-nas V. Valatka 
gražiai darbuojasi pardavi
nėdamas bilietus. P-nas Jec- 
kevičius irgi pasiėmė bilie
tų pardavinėjimui. Bę to, 
abu dai’buotoįju pareiškė, 
kad jič paragins ir kitus

VALDYBĄ
Šeštadieny, sausio 5 d. į- 

vvko Marijos Vaikelių so- 
dalicijos susirinkimas. Šia
me susirinkime išrinko nau
ją vaidybą. Į valdybą Įėjo 
šie: Pirmininkas — Pranas 
Jakimavičius, Vice-Pirmi- 
ninkai — Antanas Gaputis 
ir Povilas Zasimavičius, 
Protokolų Raštininkė — E- 
lena Januškevičiūtė, Finan
sų Raštininkas — Albertas 
Petrikas, Kasos Globėjai — 
Magdalena Šidlauskiutė ir 
Angelą Šmigelskiutė.
, Tvąrkdąriąi — Mykolas 
Šmigelskis ir Angelą Januš
kevičiūte.

Ligonių lankytojai — ti
na Sinkevičiūtė, Juozafina 
Jakunskiutė, Mykolas Re
meika ir Mykolas Grendelis.

Pamaldų tvarkytojai —

Kadangi berniukai užėmė 
J. Jeckevičius svarbesnes vietas valdyboje, 

(tai girdėt kalbant, kad jie 
paaiŠ- nemokės tvarkyt tinkamai 

koncerto ^draugijos reikalus. Tiki- 
kvietū pirmos mes, kad berniukai, nepai- 

padirbėti sant šitų kalbų, stengsis su 
pagelba senos valdybos pa

jau daryti šiais metais geriausį 
rekordą.

Linkime naujai valdybai 
pasisekimo.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALS A 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7thSt., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirinininkas—J. Petrauskas^
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass,ą 'S 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis,
5 Thoinas Pk., S. Boston, Mass. , 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Bruadvvay, S. Boston, Masu. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Mass. L 

Tvarkdarys — J. Zaikis, - §
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas* £ 
trečią nedėldienj kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh ;
St., So. Boston. Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO \ 
DR-JOS VALDYBĄ 

l'innin.inkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth fift., So. Boston, Masg. ■

VįlV i’ĮĮliiiniiilcK—TnnTaa-.Tiinl.-n>IMii«Į

92 Sauyer Avė., Dorchester, Mass.-. .7 -.įŽ® 
litis' ininkaš — Albinas Nevler®, *

IGs llioathvay, So. 'Boston, Maaik ’Ži Į 
i 'in. Įlaši įninkąs — Juozas Guzevlčiųa, 

27-T:uupa St., Matlupan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kalinius, t

G7 <; Street. Souili Boston, Mass.——■ - 'gjį» 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St., So. Boston, Maas.
Draugijos susirinkimai būna kas pir- / 

nnj mslčldienj kiekvieno mėnesio 2 
vai. )>o pietų, parapijos salėj, 492. - 
E. Seventh St., So. Boston, Mass. ■ ' •■ęaM

11 SERGA JANKIENĖ I

Visi pasigenda darbščios 
ir energingos veikėjos į Mi
nios O. Jankienės. Nedėkin
gas “grip’as” ir ją paguldė 
į'lovą ir dabar, gydytojų 
prižiūrima, guli lovoje.
/P-nia Jankienė visumet 

aktyviai veikė parapijoje 
Moterų Są-gos 13 kp. ir L. 
D. S. 1 kp. Gal daugiausia 
darbo ir laiko pašventė Mo
terų Sąjungos 13 kp. Be 
jos, gal nesuklysiu pasakęs, 
nesurengta nė viena pramo
ga. Visur dirbo su dideliu 
pasišventimu.

Taigi prašykime Dievulio, 
kad jai grąžintų sveikatą, 
kad šioje idėjinių organiza
cijų darbuotėje ji irgi galė
tų pasidarbuoti. K.

Artimiausioje ateity, turbūt 
pirmutini ilgą ir svarbų vei
kalą pamatysime tai kaip tur
tingas grafas užauklėtas ir iš
lepintas dideliame mieste, nu
ėjo tarnauti pas ūkininką už 
berną. Ten nabagas tiek_pri- 
kentėjo. nematęs jokio darbo, 
o čia reikia jau dirbti, kaip 
tikras žydų ‘ ‘ mūčelni akas. 
Taigi ta ilga 6-šių aktų ko
medija “Grafas Kaimiečių 
Bernu” bus vaidinta vasario 
10 d. Tame veikale dalyvau
ja stambūs, jau žinomi, ir dar 
niekam nežinomi scenos mylė
tojai; Petras Raznanskas ir M. 
Gabys, žinomi visiems juokda-

Laikas teikia mums dai 
bet antrojo šuber 

. .i rs neduos.—Robert Sch
Aiaa.

. , o ąt Minto

Vietines žinios

Kad Lawrencas nuo 
pagarsėjęs savo nuolatine be
darbe, tai nieko čia intere- 
singo... Kad dalis žmonių yra 
gerai dirbančių, ir didžiuma 
tik 3-4 dienas savaitėje taipgi 
gi neinteresinga.... Kad daug 
žmonių yra visai be darbo, 
taipgi -čia nieko naujo.... Kad 
viena didžiųjų audenvčių Eve- 
rett Mill yra uždaryta kaipo 
susibankrutijusios kompanijos 
ir paskelbta pardavimui, taip
gi niekam pasigailėjimo neiš
šaukia, nes žmonės ir ten dar
bo negaudavo. Kad žydų krau
tuvės prie Essex Street viena 
po kitos ima kraustytis į ki
tus-apylinkės miestus irgi nie
ko naujo... Mat, “gojai” ne
padaro užtektinai “gešefto.” 
Tuščių krautuvių ir “tenemen- 
tų” Lawrence’o miestas aps
čiai turi, ir vis jų daugiau. 
Tad, ar-gi čia minimi faktai 
Lawrenco gyventojams yra
naujiena? Lygiai kaip, kad
kas rytą saulė teka — vaka- 
ruose nusileidžia...

Kas kita jei jau draugijom 
ką rengia. Čia jau naujiena... 
Bet kiek patyrimai rodo ir tos 
naujienos iš mados ima eiti 
lauk. Žinoma, kas nors dide
lio čia retai tepadaroma, vis 
tai pakazyruojaina tai pašoka
ma ir t. p.

Dar vasarą, kiek teko girdė
ti, tai geri para pi jonai vado
vaujant kun. S. P. Kneižiui 
pradėjo mokintis istorišką vei
kalą, “Aušros Sūnūs.“ Kada 
jis bus lošiamas tai nežinia, 
turbūt jei ne anksti pavasari 
tai anksti rudeni. Juo daug 
rūpinasi ir p. J. Bu ja. o Bu ja 
žinomas kaipo geriausis lošė
jas Lawrence. L. V yrių kp. 
jau trys metai kaip mokinasi 
“Kastutę.” Taipgi mes spė- 
liojame kad,- gal pavasari, jei 
ne ateinanti, tai dar kitą pa- 

f

matysime “Kastutę.” Jauni
me, sparčiau pirmyn!...

“Grafas Kaimiečių Berpu”

I'irniiiiirkė — .Jieva MarksienS, 
625 E. Sih St., S. Bnston, Mas*.

/ice-I’irrnininkė—Onž Zulonienį:' 
11 Menks St., S. Boston, Masa.

1*101- Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mas# - 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rast. — BronisJava Ciūnien^ .
29 (iouhl St., \V. Roxbury, Mass. 

Iždininkė -- Ona Staniuliutė,
195 \V. Gth St., S. Boston, Mass. * 

tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laike ' 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p> 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki--, 
tčs pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

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

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

irę Pirmininkas—J. Griibinskas, 
eseott St., Readville, Mass.' 

1 Rast. — V. Mickevičius.
j 3rd St., So. Boston, Mass, 

>-'in. Raštininkas — M. Šeikis, 
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
'ą

syti Kelias spartas, Bet ar ne
geriau, kad skaitytojai nu
eitų patys ir pamatytų.

Hcenerija labai graži ir 
traukia kiekvieno akį.

Tikiuosi, kad kas kitas 
parašys plačiau apie šį 
vaidinimą. Be to, nėra nė 

malonėkite užsi- noro plačiai rašyti, nes kitą 
mokėti, kurių užsilikę mene- sekmadieni dar bus proga 
sinės mokestys. pamatyti vaidinant ir

Visi nariai ateikite ir to bus galima atiduoti 
bent po vieną naują narį at-;pilną kreditą kam jis pri- 
<iveskite. įklauso už prirengimą ir at-

Valdyba vaidinimą šio veikaliuko, 
-------------- nes pasirodo, kad yra žmę- 

PASIPIRKITE TšKAT.NO mų, kurie iš mažo daikto 
••Daibininko ” mvtinio llloka padaryti didelį ir pa- 

L-ciTiz'Oj-t/A Riiw>tni i•>_ zmoiiėšT”

KALBĖS PROFESORIUS 
KAIRIŪKŠTIS CAMP

Ketvirtadienį, sausio 17 .gausio 
tikį d., bažnytinėje salėje įvyks antrų mis 

prakalbos. Kalbės prof. jos 16 s 
Kairiūkštis, Lietuvos mo- mas. Bu; 
kyklų kontrolierius, nesenai” tas temoj 
atvykęs trumpam laikui iš mė Mūsų 
Lietuvos į Ameriką. • R. gi bus di

T%25c5%25a1KAT.NO


Along the Concrete

IŠ ŠUBERTO GYVENIMO ninko. dainų” cikliaus 
- (1797—1828) Inos.

kūrė greitai. 
skaitydamas ei-~ 

turėjo galvoje jau 
visiškai sukompo-;

WATERBURY, CONN ,
Sausio 27 d., 1 vai. po pietį} į- 

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

misi

Šubertas 
Dažnai, 
įėraštį 
beveik
nuotą dainą. Kurdamas bū-l 
davo dažniausiai išsiblaškęs. ’—- 
Karią Šubertas su keliais 
draugais buvo susirinkę pas 
bičiulį Huttenbrennerį. 
Draugai linksmai leido lai
ką, dainavo, skambino, kal
bėjo, svajojo. Pagaliau, vė
lai- vakarą, Šubertas priėjo 1 
prie fortepijono ir čia pat 
parašė savo gražiąją: “Fo- 
relle.” Bet norėdamas nu-, 
džiovinti rašalą, Įsikarščia
vęs, vietoj smėlio griebė ra
šalinę ir išpylė rašalą ant 
ka tik parašytos kompozici
jos. “A-tis”

MEILIKAVIMOSI MOKSLO 
KATEDRA

“Gerai elgtis ir prisimei
linti moteriai

Vienas kardinolas buvo 
amatas, ir‘skaudžiai užgavęs M. Anyp- 

reikia jo išmokti.” — To- lą. M. Angelas atkeršijo sa
kiais žodžiais pradėjo savo vo skriaudikui nupiešdamas 
naskaitą Cambridge prof. jį panašų paveiksle 
Gitas. — “Milijonai 
meilinasi prie moterų, 
niekas tuo klausimu rimtai į kapeloje, 
nesusidomi. Reikia paskir 
ti specialią katedrą meilika 
vimosi mokslui.”

Anglų'architektorius Liuit- 
sas, perdirbinėdamas vieną

reikalavo, kad moterims su 
trumpais sijonais būtu už
drausta lankytis Į teatrus ir 
koncertus. Anksčiau — ra
šo architektorius-, — kol mo

terys dėvėjo ilgesniais sijo- 
(nais, visit balsą sugurdavo

KAIP NUGA-TONE PRI
DUODA SPĖKOS

NE7.7AMS

Tos mintys gavo daug pri
tarimo moterų tarpe, la
biausiai tų, kurios dirba 
proto darbą. Romaniste 
Elbei Mannen viename Lon
dono laikrašty rašo:

“Prof. Gitas sako 
Meilikavimasis ir jo 
ū'.ri būti mokomas.

£

turi ži
meilėje 
ilkti “iš 
iš pradžių 

reikalu

Pas
vyru kutinis Teismas” tarpe pra- 

bet(garan patekusių popiežiaus
_ ’ , kad kiekvienas

pamatęs tuoj j į pažindavo.
Kardinolas, tuo labai pa

sipiktinęs, skubinas pas po- minkšta drabužių medžiaga 
piežių Klemensą II, 
skundžia dailininku __ ... vo 
kalauja, kad popiežius įsa-j 
kytų dailininkui pakeisti jo1 
veidą paveiksle kitu 
popiežius, kurs gerai žinojo 
kad savo ginče su dailininku 
kardinolas nebuvo teisus, at
sakė:

pasi 
ir rei

ir dainininkui nekliudyda- 
•" pasikartojus jo balso at
garsis, rezonansas. Dabar, 

I kada moterys savo drabu
žiams vartoja labai maža 

” medžiagos; koncertinių sa
lių akustika žyrpiai pablogė
jusi. z “A-tis"

tiesą, 
menas 
Vyrai 

noti kaip pasirodyti
Negalima viso at- 

prigimimo.” Vyrai 
turi teoretiškai 

tuo reikalu lavintis todėl, 
kad kiekviena moteris rei
kalauja kitoniško pasisaky
mo meilėj. Žiūrint koks jos 
t* m j m? ramentas, jai patinka 
viąnas <v* antras pasisaky- 

' mas. Aš pažįstu moteris, ku- 
irioms galima meilėj pasisa
kyti tik einant išsimokymo 
pagrindais." “A-tis

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras. r

Ą. J. KUPSTIS
Reai Estą te Insurance ir Nortgičių 
Seniausia,Agentūra So. Bostone

WE£T 37iOADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1373

VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

GERIAUSI PIRKINIAI, 
kokiu lig šiol niekur nėra buvę.

s o. BOSTONE
medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
$27iM į metus. Prekė $22,000. Įmokėti nemažiau kaip 

įmokėsite rendomis. Dabar būna viskas naujai pertai- 
? L\ ve;>ti laimingai. jei norite išauginti šeimyną pavyzdin

ių :d senatvėj nereikėtu elgetauti, ir jei norite būti nepri 
• tai tuojau pasiuaudokit Ha proga. Tinkama

ritOflA!
S< >1 TU BOSTONE

2 šeimvn" n-m:'? ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 j metus, 
aitui st .‘ihi. ;■■. nemažiau kaip $1000. Likusius išmokės to namo 

endos. žnvL-n- guli daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
taryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko Ir 
$ vi<lau«. Kreipkitės tuojau pas: A. .T. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston. M.-iss Teis. S. D. 1662—1373.

Parūpinant mortžiėins namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
gtėių, kreipkit'-s pas mus. Tnšiitrinnm viski), reikalaujant duodam Ir ant 
išmokesėio--tik Mn*s. valstijoj.

M>s visuomet turim geri) pirkinlt). namų, pkių ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis tins mus ir persitikrinti.

PnrtlnoPntn antrlis ir malkas, pristatėm j namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
ŠALIS.

seitnynų 
j nttic-a 
i. likimu 
Jrf • .< r. 

r>, n<»ritr
r *

— Tikrai, to jau nebega
lima padaryti, gerasis kar
dinole. Juk tamsta pats ge
rai žinai, kad <aš turiu ga
lios „apginti kaltininką nuo 
pragaro ugnies, bet tam, ku
ris jau pragare tupi, aš nie
ku pagelbėti negaliu.

C. BR00KLYN, N. V.
Sausio 27 d., tuoj po sumos 

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

-------------- /
LAWRENE, MASS.

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 20 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

brįghtqn^mass,-------
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
vasario 1, 7:30 vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

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

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

i | HUDSON, MASS.
x 2 ■■■* _ _ LDS. 56-tos kuopos susirinkimas

t įvyks penktadieny, sausio 25 d.,
KAIP MILIJONIERIUM Kazimiero Staniūno namuose, po 

tapti num. 12 Water St. Mieli drau-
TAFT1 ! gaį jr draugėj malonėkite visi

vir-tT * j. i ateiti i šį susirinkimą, nes turime
William Astro sako: Vi- svarbių reikalų kuopos naudai

Taipgi malonėkite atėję užsllllMTT 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orgn 
nizaeijos.

bako, nes žmogus neuždirbs 
pinigų, jei jo protas ne blai
vus. Nedarykite skolų, nes 
niekas taip žmogaus nesle
gia, kaip skolos ir niekas 
taip nemoko meluoti, kaip 
skolos. Užsiimkite tik vie
nu reikalu; jeigu tikrai Įsi
tikinsite, kad tas reikalas 
nenaudingas, tai tik tuomet 
imkitės kito. Išleiskite ma
žiau kaip uždirbate.”

Bijokite trijų nelaimių: 
Dievo rūstybės, tėvynės iš
davimo ir moteries meilės. 
— Kantas: V

KAUNE BEKLAIDŽIOJANT PASAKĖ
KAIMIETIS; užėjęs į vieną | .Jaunas vyTukas atėjo į kri 

nani. — Atsiprašau, čia rodos, minalę policiją ir sako: 
tarnauja niano duktė Elenutė. — Jeigu mane pavaišinsite

PONIA: — Ne, čia tokios gera vakariene ir duosite ge 
nėra. Nejaugi tamsta nežinai rai išsigerti, tai aš jums paša 
jos adreso? j kyšiu kur litus dirba, nes a:

KAIMIETIS.—Nu taip, pa-'žinau.
įniršau. Tik atsimenu. rašė.Į —Einam greičiau į restora 
kad kasdien kepa blynus 
gi aš, kaip suiodžiau jų 
pą, tai čia ir užėjau.

GATVĖJE
PONIA, susitikusi ■ gatvėj 

basą vaiką: “Vaje, vaikeli, 
kokios raudonos tavo kojos! 
Tu sušalsi.”

VAIKAS: “Bet ponios vi
sos kojos raudonos, o juk tam
stai nešalta.” Mat. ponia bu
vo.- apsiavusi permatomomis 
kojinėmis.

ną.
Vyrukas privalgę, prigėrė.
— Tai greičiau sakyk,—ne

kantrauja policininką.
— Popierinius Čeko-Slova- 

kijoje, o sidabrinius Anglijoje, 
atsakė vvrukas.

•Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 

TIK KA iš£.to Iš SPAUDOS NAUJA Švietimo Ministerija prenumeruo- 
' KNYGELE ANGLŲ KALBOJE 
“Signification Of A Parental

Langnage”
ši knygelė yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių jaunimui. Kaina tik 
25c., persiuntimas 2c. Kreipkitės:

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.J

ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tevaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d iųt ės’’ Administraeija. -

Valdyba 
f

DETROIT, MICH. >
L. D. S. 72 kuopos mėnesini- 

susirinkimas įvyks sekmadieny 
sausio 20 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 

j kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus re i. 
kalo. Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
C 't

LpS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, sausio 20 d. š. m. 
SyŽrbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

Pabrangs linksmumo ir dainų su gai
doms laikraštis “MARGUTIS.”" Rašy
kite tuojau ir siųskite VIENĄ DOLE 
Rl, gausite per visus metus “MAR
GUTĮ.” Kas mėnesis leidžia muzikos 
ir juokų laikraštj art. A. Vanagaitis, 
adresas: “Margutis,” 3210 So. Kalstei 
St., Čhicago, Iii. “Margutis” naujoj 
vietoj. Išeina su “overkautu.” Už 1’1 
centų stempų galite gauti vieną “Mar
gutį” dvi susipažinimo. Reikalaukite 
tuojau. “Margutis" nuo 15 dienos 
sausio bus DU DOLERIAI, ^'isokios 
Mnios iš Lietuvos. Skaitykite "“Margn- 
tj.” tai visada busite linksmi. Yra 
vaikams piano “pyselių’ labai lengvų 
if gražių. Tik už vieną dolerį į mo
tus 12 “MARGUČIŲ.”

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS

Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA"
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
ji?-
Verta kiekvienam turėti na 
muose tą gražią knygutę.

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

* ‘DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų, gimtąją, lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems
GRAŽIAUSI VAIKŲ ‘ 

LAIKRAŠTĮ
millHTrH

Tel. So Bo«ton 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brouaway, So. Boston 
Ofšio valandas: 

nuo & ik! 12 ryte ir nuo 1:3O itn 3 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Oflaa* 
uždarytas subatos vakarais ir n» 
dėldieniais. talp-gi seredomis nw 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

| LIETUVIS DENTISTAS | 

|0R. ST. A. GAL VAGIŠKII
(GALINAUSKAS) Š

f 414 Broadway, So Bostong 
5 Telephone So. BostoD 2300 
= Ofisas atdsras nuo 10 iki 12 ryte H 
g nuo 1:45 Iki 5 :20 po piet ir nu< a 
S iki 9 vakare, šventu dienų pagal s» g 
= unirfma 1

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvvs Dantistas

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadway, Sonth Boston !

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, J j 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 i » 
vakare. Seredomis nuo 9—12 I I 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 | ' 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 į Į 
iki 12 (pagal sutartį).

Main Offic*
Sonth Bostor 

0304-W
Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. balsamnoto- 

jas, Reai Katate ir Public . 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: S3S Dorchester Av. 
Dorcheamr. Magu. . . -

Branch Offic» 
Brockton 
7916-W

r




