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NEPAPRASTI LITVINOVO 
BROLIO PAREIŠKIMAI

viso mirė 
jų 13.633 
moterys.

pat laiko- 
žmonės ir

KLAIPĖDA SUSISIEKS 
TELEFONU SU OLAN

DIJOS MIESTAIS

Nuo 1928 m. Kauno

liją. Litti 
ve Maskvos 
kovu auka.

Pernai gimė daugiau 
berniuku

byla. / 
mą. 150 žmonų, 
dybos Į dieną. Švarco bu- 
galterija. Vienas tėvas ir 64 
motinos.

Maskva skleidžia užsieny 
fiktyvius čekius -

VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
• VIENYKITĖS!

su šeimynos būtų sveikos, 
grvnos ir lietuviškos.

• Dar nepatvirtintomis 
niomjs.iš Vilniaus, Trockis 
pabėgęs iš savo ištrėmimo 
vietos Sibire.

loratndumo autorius 
ds knetais susitikęs 

broliu Austrijoj,

• vadina sa
ldaus {^litinių 

kovų auka, ','ff'as kovas Či- 
čerinas su GrPI' pagalba ve-

________

Gruodžio

"DARBININKO” MĖTINIS KO
* • * * - .DAINUOS ŽYMUS M
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, Gimimai, mirimai ir vedybos 
Lietuvoje

1928 m. per 10 mėnesių 
visoje Lietuvoje su Klaipė
dos kraštu gimė mergaičių 
2.3,883, berniukų 25.757. ' Iš 
viso 49,640 vaikai. .Per tą 
pat laikotarpį 1927 mt. gi
mė 50,656 vaikai ir 1926 mt. 
47,445 vaikau
—Pernai per t«ą .10 mėn. tik 
piržų, Klaipėdos ir Šilutės 
apsl^ričiuose gimė mergaičių 
daugiau kaip lierniukų, ki
tuose apskričiuose ir bend
rai berniukų gimė daug 
daugiau, kaip mergaičių.

Mirė 26,000 žmoir.ų

Pernai jier dešimts pil
siu visoje Lietuvoje su Klai
pėdos kraštu iš 
26,376 žmonės, iš 
vyrai ir 12,743 
1927 m. per toki 
tarpi mirė 30,055
19^6 m. 26.039 žmonės.

Pernai per 10 mėnesių 
daugiausia mirė Šiaulių ap
skrity—2222 žmonės ir ma
žiausia Pagėgių, Šilutės, 
Klaųiėdos (be miesto) ir 
Zarasų apskrityse.

Per 10 mėnesių vaikų iki 
1 met. amžiaus mirė 7.173 iš 
jų 3.8880 berniukų ir 3,293 
mergaitės. 1927 met. per tą 
pati laikotai^ii mirė 
vaikų ir 1926 mt. 7.252 
kai.

Lietuvoj parduota degtines
37,000,000 litų

KAINA 5 CENTAI

14,000 naujų poru pradėjo 
gyvenimą

Pernai per edšimts pir
mųjų mėnesių visoje Lietu
voje su Klaipėdos kraštu 
buvo 14,992 vedybos, 1927 
m. buvo 15,556 vedybos ir 
1926 m. 14,881 vedybos.

Pernai daugiau vedybų 
buvo liepos mėn. Daugiau- 
sia porų buvo Šiaulių aps
krity, paskui Panevėžį) ir 
Tauragės apskričiuose: ma
žiausia naujų porų Klaipė
dos, Šilutės, Pagėgių ‘(maži 
apskričiai. Zarasų, Seilių ir 
Vilkaviškio apskričiuose.)

UŽ NOSIES NUKANDIMĄ 
PUSANTRŲ METŲ 

KALĖJIMO
Kauno apygardos teismas 

nubaudė Kazį Abelki 1 met. 
6 mėn. sunkaus kalėjimo už 
tai. kad jis Lietuvos Banko 
tarnautojai Anelei Marko- 
vienei nukando nosį.

OKUPANTAI NELEIDŽIA 
RAŠYTI ŠEIMŲ 

KLAUSIMU
“Vilniaus Rytojus”
konfiskuotas, anot “Dz.

Wil„” dėl straipsnio “šei
ni vna—lietuvybės židinvs.” 
Pagrindinė straipsnio min- 

7.880 tis — pasistenkime, kad mo
vai-

Kruvina kova tarp Italų ir 
Nomadų gimines

23,000,000 LITŲ IŠLAIDŲ 
VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJAI
Kaunan. — Ministeriu ka

binete priimta vidaus reika
lu ministerijos sąmata 1929 
metams. Pajamų numatyta 
gauti 3.966,000 litu ir išleis
ti 23.477,400 litu.

Bipnan^ — Praneša, kad 
Kirenaikoj. tarp Zuliga 
oazės ir EI Leblx* įvyko 
skerdynės, tarp italu koloni
jos kariuomenės ir prieš 
juos sukilusių nomadų. Už
mušta apie 300 nomadų ir a- 
pie 30 kareivių.

LIETUVIŠKAS CUKRUS
MARIJAMPOLIETIS Į 

KLAIPĖDOS KRAŠT
Veterinarijos gydytojas 

Sergijus Brazys (rharij 
polietis) paskirtas Klaipė
dos eksporto skerdyklų gy
dytoju.

Gruodžio mėn. 17 d. iŠ 
Latvijos .Jelgavos cukraus 
fabriko atėjo 11 vagonų 
(169,000 kilogramų) lietu
viško cukraus. Tai pirma
sis lietuviškas cukrus! .JĮ 
nupirko Kariuomenės inten
dantūra.

“Vossische Zeitung” pra
neša iš Paryžiaus, kad S. S. 
S. R. užsienių reikalų komi
saro pavaduotojo brolis Lit- 
vinovas, kaltinamas vekse
lių klastojimu. Įteikė pran
cūzu teismui memorandumą, 
kuriam jis atremia jam da
romus kaltinimus ir daro 
srnsaringų rvvrhacijų—apie - 
bolševikų propagandos fi
nansavimą užsieny. Litvi- 
noyns savo memorandume 
pareiškia, kad Sovietų val
džia jau keleli metai iš ei
lės verčiasi vekseliui opera
cijomis. kad gautų užsieny 
pinigų “Arkos” pavyzdžiui 
išdavinėjęs fiktyvius vekse
lius SSSR užsienio preky- 
bos Įstaigai, kuri juos per- 
davinėjusi i savo • užsienio 
prekybos atstovybe. Visa 
eilė Įvairių SSSR ekonomi
niu organizacijų užsieny į- 
steigta išimtinai su tikslu 
išplėsti tas netikras Vekselių 
operacijas. Gauti, tuos vek
selius diskontavus, pinigai 
pirmon galvon naudojami 
užsienio propagandos tiks
lams. 'Ponis operacijoms va
dovauja SSSR užsienių rei
kalų komisariato kolegijos 
iiarvs Turovas. kuris faktiš
kai yra visu propagandos a- 
gentų viršininkas Prancūzi
joj. Anglijoj. Vokietijoj ir 
Belgijoj. Litvinovas savo 
memorandume tvirtina, kad 
1926 metų sausio mėnesį jis i 
gavęs iš Turovo įsakvmą iš
davinėti tuos vekselius. 
rių klastojimu jis < 
tinamas.' Gautus pinigus, 
sulig instrukcija jis siiisda- 
v< s į Paryžių, kur jie buvo 
naudojami propagandai 
Maroki* ir Alžire. Tai ne 
pirmas kartas, kuomet Lit
vinovas gąaudavęs id tokiu 
būdu vykdydavęs Maskvos 
Įsakymus. Vieną kartą jam 
atsiuntęs Įsakymą pats Či- 
čerinas diskontuoti tokių 
vekselių ašfuonių milionų 

j franku sumai ir pasiusti pi
nigus į Prancūziją ir Ang-

dęs prieš
pavaduotoją Bitvinovą.Kuo- 
met mem< 
praėjusiais 
su savo 
paskutinis ^pareiškė baimę, 
kad Čičerina, sjo nebuvimą 
Maskvoje panaudosiąs tam, 
kad padaryti} kokių nors 
“niekšybių.9 - Tu nesutiki-• r *• * 
mu priežastis ta. kad Čiče- 
r.ino pavaduotojas Litvino- 
vas vedęs energingą kovą 
prieš nelegalius “čekos’’ 
metodus. |

r

Statistikos biuro žiniomis 
pernai per 11 mėn. visoje 
Lietuvoje parduota degtinės 
ir spirito už 37,866,017 litų. 
1926 metais per tą patį lai
kotarpi parduota už 33,607,- 
472 litų ir 1927 m. parduota 
už 36.133.505 litus.

Daugiausia degtinės par
duota Kauno rajone; jiaskui 
Panevėžio, toliau .Vilkavišr., 
kio, Telšių ir Klaipėdos 
krašto, mažiausia parduota' 
Utenos ir Tauragės rajonuo
se.

ir 
Klaipėdos iš vienos pusės ir 
Olandijos miestų Amster
damo, Mangos ir Roterdamo

X

iš kitos pusės įvedami visų

Diktatoriaus įsakymu nusavjn 
i ta dvi kataliku gimnazijos'

PARDAVĖ MIŠKO Už
' 1,896,802 LITŲ
Miškų departamente gruo

džio 4 d. įvyko varžytinės. 
Iš 6 miškų urėdijų parduo
ta stačio miško už 1,196,802 
lt. Gauta priedo prie nusta
tytos kainos 33,9%. Varžy
tinėse dalyvavo apie 200 as- 
meiių.- daugiausia .. miško 
pirklių.

GUATEMALOJ SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS

devynios Jautos moka 
~' AME

RIKAI
Devynios jrtautps, sulig 

sutarčių tarpė t1| šalių ir 
Suv. Valstijų užmokėjo 

 

Su v. Valstijopr skolų dalis. 
iįtMįąliniai 

mokesčiai* pasiekė suvirs 
$98,612,000. ■ Tautos kurios 
užsimokėjo pusmetines sko
lų dalis buvo Didžioji Bri
tanija. Belgija, Čekoslova
kija, Estija. Suomija. Veng
rija, Latvija, Lietuva ir 
Lenkija.

Didžioji Britanija užmo
kėjo savo dvyliktą pusmeti
nį nuošimčio mokestį ir šeš
tą metinę skolos dalį. Iš vi
so užmokėjo net $94,200,000. 
$67,200,000 nuošimtis ir 

— . i$27.000,000 skolos. Belgija 
J užmokėjo $1,250.000. Čeko- 

dabar kai- s^ova^kia- $1-^1?000; Estija

SERGA PILSUDSKIS
Lenki) spauda praneša, 

kad paskutiniu metu susir
gęs Lenkijos karo ministe- 
ris Pilsudskis. Dėl to nebu
vęs pas prezidentą Naujų 
Metų priėmime ir patsai 
priėmęs jokių vizitų.

$100.000; Suomija — $183,- 
000; Vengrija — $39.773; 
Vengrija — '$39,773: Latvi
ja — $40,000; Lietuva — 
$48.970; Lenkija — $1,250.- 
000.

20 ŽUVO LAIVO EKSPLIO 
ZIJOJ

Bogota, Colombia. — So
čiai laive, plaukiant Mag
dalena upe, ekspliodavo boi
leris ir toje ekspliozi joje žu
vo 20 žmonių.

Saksonijoj
Galima praustis ftik 

kartą savaitėj. i

pritruko vandens
vieną

Chem-

rūšių telefono pasikalbėji
mai. kurie dėl tranzitinių 
laidui užėmime leidžiami tuo 

itarpu tik mažo judėjimo 
valandomis, t. y. nuo 19 iki 
8 vai.

Mokestis už paprastą tri
jų minučių pasikalbėjimą 
tarp nurodytų miestų nusta
tytas 21 lt. 70 c4.

Už paprastą pasikalliėji- 
mą viršuj nurodytomis va
landomis ima-trijų penkta
dalių paprasto trijų minu
čių pasikalbėjimo mokesčio,, 
t. y. 13 lt. 02 et.

“Darbininke” daug karti 
buvo rašyta, kad daba 
Lietuvos diktatoriška val
džia, labai atsargiai ir gud
riai eina prie katalikišč 
organizacijų ir mokyklų su- 
imikniiniA Bė kitųX 
mii, kad dabartinė valdžią 
eina prieš katalikus ir kad 
juos persekioja, čia paduo* 
daine Prelato K. Olšauską 
atvirą laišką Švietimo 
misteriui. Štai jis:

Atviras laiškas

Jo Ekscelencijai Po 
švietimo M misteriui I 
nieriui Šakenlui.

Šių metų gruodžio 17 dię* 
ną, tautininkų valdžios 
kūrimo dviejų metų su 
tuvių dienoje “ 
Draugijos Centro 
gavo Švietimo ministe 
raštą 20332 Nr., kuriuo pa- 
reiškiama apie nusavi 
“Saulės” Draugijos dviejų^ 
pilnų gimnazijų, būtent*; 
Plungėje ir Utenoje.

• *’Tokį .Jūsų Ekscelencijos 
darbą aš skaitau neteisėtu 
ir neteisingu. Aš tokio smū7 
gio niekuomet nelaukiau iŠ 
tautininko — Švietimo mi< 
nisterio. nes aš steigdamas 
ii- vesdamas ilgus me 
“Saules” Draugiją ni 
kito neturėjau galvoje, 
tik katalikiškai — 
ką lietuvių švietimą; n 
rūdamas su Tamsta kovo 
ir nebegalėdamas tokio 
delio smūgio “Saulei” 
daryto iškentėti ir su Ta 
ta šiame momente be 
darbiauti. gruodžio 19 d. a 
atsisakiau nuo to sun 
darbo, kurį aš per 23 mete

’ e . V*dirbau 5r išėjau visiškai“!? 
“Saulės” Draugijos Centro 
Valdybos, o Tamstai 
riu sustoti “Saulės” Drau
giją naikinti — persekiot^* 

Su prigulinčia TamsteS 
pagarba

Prelatas K. Olšauskas 
Kaunas, 1928. XIL 27 d.

—

NAUJOS BOLŠEVIKŲ 
SVAJONĖS

Sovietų ūkio komisarų 
konferencija nutarė per* 
kraustyti iš Europos Rusi* 
jos į vidurinį Sibirą ir 
mu apie 2 mili joiųm žmoniit J 
Juos manoma ten įkurdini 
Iš 500,000 žmonių s 
komunistinius ūkius. Li 
šieji gi galės “buoži 
gyventi, t. y. turėti nu< 
bę. Visa tai mano įvy 
per

Nepaprasta komunisto Švarco mis. Aišku, kad Įtariamos 
Vyras” už atlygini-1 mergaitės vedybos su senu 

šešios ve- ištikimu komunistu visuo
met išgelbėdavo ją nuo ka
lėjimo ir sušaudymo. Švar
cas vesdavo įvairiuose Rusi
jos miestuose. Savo žmo
noms Švarcas duodavo sek
retorių, mašinisčių ir šiaip 
vietas įvairiose sovietų Įstai
gose. Kelioms dienoms pra
slinkus po vedybų Švarcas 
persiskirdato su eiline žmo
na ir vesdavo kitą. Proku
roras pristatė teisn.-ui įro
dymus. kad Švarcas vieną ir 
tą pačią dieną vesdavo 6 
žmonas įvairiose vietose, 5-6 
kilometrų atstumo. Švarcas 
nepasitenkindavo vien tik 
atlyginimu “natūra” ir pi
nigais, bet stengėsi sužinoti 
ar neturi žmonų giminaičiai 
brangenybių ir kur tos 
brangenybes yra paslėptos. 
Laike kratos pas Švarcą 
buvo rasta knyga, į kurią 
jis užrašydavo savo, paja
mas. Pasirodo, kad iš “ve
dybų” Švarcas turėjo 1 mi
lijoną rublių pajamų. Švar
co žmonos net nežinojo, kad 
Švarcas su jomis yra persi- 
skyręs. Vienos laukė kaž 
kur pasislėpusio “vyro,” ki
tos, nesulaukusios, pačios 
prašė kad jas perskirtų su 
vyru.

Dabar 64 Švarco žmonos 
reikalauja teisme iš jo vadi
namųjų “alimentų”* t. v. 
mokesnio užlaikyti vaikams, 
kurių tėvu yra Švarcas.

Švarcas 
kad būda- 

partijos 
jis dis- 
valdžią 

Švarcas
vedėsi 150

senas kotnu- 
caro laikais

Maskvoje, Sovietų teisine 
prasidėjo nepaprasta komu
nisto Švarco byla, 
kaltinamas tuo, 
mas komunistui
žmogum savo elgesiu 
kreditavęs sovietų 
darbininku akyse, 
per revoliuciją 
kartų!

Švarcas buvo 
nistas, gyvenęs
emigracijose drauge su Le
ninu ir Trockio. Švarcas 
taip pat grįžo 1917 m. Ru
sijon per Vokietiją plombi- 
ruotame vagone, turėdamas 
Liudendorfo leidimą. Jis 
dalyvavo spalių revoliucijo
se ir daug kartų buvo ski
riamas į atsakomingas vie
tas. Savo aukštą padėtį 
Švarcas naudojo meiliš
kiems tikslams. Per savo 
draugus “čekistus” jis suži
nodavo kurioms jaunoms 
“buržuazinėms* mergaitėms 
gresia suėmimas. Tuomet 
Švarcas gaudavo progos pa
simatyti su numatytomis 
aukomis ir siūlydavosi joms 
į vyrus už tam tikrą atlvgi- 
utrną.—Atlyginimą jis imda- 
vo pinigais ri brangenybė-

pyti vandenį. Inžinieriai 
stengiasi surasti naujus 
vandens šaltinius vanden
traukiui. Vandenį leidžia
ma naudoti tik gėrimui, val
giui paruošti,.ir rytą nusi
prausti. Plauti langus, au
tomobilius ir tt. leidžiama 
tik lietaus vandeniu. Bet 
Chemnice nei lietaus, nei 
sniego nėra. Pirfną kartą

Saksonijos miesto 
niro savivaldybė išleido įsa
kymą, kuriuo žada gyvento
jus bausti didele pinigine 
bauda, jei jie plausis vonio
je daugiau, kaip vieną kartą 
i savaitę. Chemnicas pri- 
ėrūko vandens. Todėl savi
valdybė daro pastaugi) tau- bado laikus. v

5 metus.
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Guatemala City. — Pra
neša, kad po smarkių kovų 
federalč, valdžiai ištikima, 
kariuomene numalšino suki
lėlius, kurie jau buvo užėmę

Rafalntileu.



Įvyks

Sekmadieny

MUNICIPAL SVETAINĖJE

South Boston, Mass

7:30 vai. vakare

Be to, didžiulis šv. Petro Parapijos choras, p. M. Karbauskui vadovaujant 
apvainikuos koncerto programą.

ART. RAPOLAS JUŠKA, Baritonas 
Philadelphia Civic Operos Artistas.

P-LĖ MALVINA ČESNIUTĖ, Soprano 
iš Brockt on, Mass.

Programo išpildyme dalyvaus šie artistai: Art. RAPOLAS JUŠKA, baritonas; 
M. GRIBAITĖ, soprano; M. ČESNIUTĖ, soprano; F. VENIUTĖ, pianistė; J 
NARINKAITĖ, soprano; F. KARBAUSKAI^, soprano; A. KIŠKIS, smuiki
ninkas; STASYS PAURA, baritonas.

Broadway Tarp “G” ir “H”

_ Bilietai parduodami iškalno.. Kaina $1.00, 75c. ir JO centų. Jų galima gauti 
pas. L. D. S. narius “Darbininko” Administracijoj.‘"RLĖ'MARGA RIET A Soprano'

enktadienis, sausio 25, 1929 •
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AD MULTOS ANNOS!
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sausio mėn. 15

Sunku kasdieni motinos

'atskirtoje nuo platesnio ju-

Radio stoties- ra- 
pereitą vasarą 

dvieju metu savo 
sukaktuves. Dar 

metai.

i1

gyvenimo

Dievo, o visa širdimi prisi- 'timo, gruodžio 27 d., 1893

Sakoma, kad šiluma kau
lą nelaužo. Taip pat galima 
pasakyti, kad  pamaldumas 
niekam nekenkia. Jis ne
sunkus. Žmogus juk natū
raliai linkęs Dievą garbinti. 
1 kiti gamta prie to jį skati
na. Šv. Pranciškus visur 
matė Dievą: ir medžiuos^, ir 
gėlėse, ir paukštei i uosi*, ir 
žuvelėse. Čia nereik supras
ti, kad jis buvo panteistas, 
vadinasi, kad pas jį viskas 
buvo Dievu. Ne. Jis tik 
tvariniuose matė Dievo ga
lybę ir grožę. Tštiesu, jei 
tvariniai tokie gražūs ir ste
bėtini, tai koks turi būti Su
tvėrėjas? Jis negali supras
ti, kai]) žmonės gali nutolti 
nuo Sutvėrėjo ir prisirišti 
prie sutvėrimo. Juk jei su
tvėrimas toks gražus, kad 
pagauna tavo dvasią ir vi
siškai užžavėja tavo širdį 
tai Sutvėrėjas daug labjau 
1 urėtą tave pa vergti, nes .jei 
Jis mokėjo padaryti tokius 
gražius daiktus, tai .jis ]>ats 
Degalo gražesnis.

Būtu labai keista, .jei kas 
įtėjęs su reikalu pas prezi- 
lentą ir pamatęs jo rūiuiio- 
<e gražiai pasirėdžiusi tar
ia. prie .jo tik kreiptūsi su 
eikalu, visai ignoruodamas 
iatį prezidentą. Tai tikras 
ivailys, — pasakytume apie 
okį žmogų: — ne tik 
• rauta paprasčiausio 
lagumo, bet ir savo 
ui užkenks, nes nuo
įteko nepelnvs. o prezidentą 
upykins. Visai panašiai el- 
iasi tie žmonės, kurie ne- 
>aiso apie Dievą-Sut vėrė ją, 
et visą savo domesį kreipia!
sutvėrimą, tartum tasai 

varines galėtu jiems pada- 
Dievas tiktai

Žinoma, tokie* žmonės 
nieko negau-

Kaip pasaulyje mandagu
mas, taij) dvasiniam gyveni
me pamaldumas nieko- ne
kainuoja. ui ek acTosMi iekam 
nekenki;., o visuomet gera 
nudaro.

Žmogus be pamaldumo tai 
kaip keliauninkas tyruose 
be vandens: jam ir trošku, 
ir tvanku, ir nejauku, ir pa
galios netolimoj ateity grę- 
iis. .Tik prisižiūrėkite žino
sią baisios kankynės ir mir
gai. kurs nesikreipia prie

rišęs prie šio pašaulio menk-;metais, jis tapo paskirta*?, 
niekių. Kuomet sekasi, tai Baltimorės lietuvių parapi-J 
jis išdidus, neprieinamas, ją tvarkyti. Jos medžiagi-( 
kietaširdis ir nenauda arti-' 
manis. O kuomet gyvenime 
tokiam nevyksta, tai susi- 
graužęs, pilnas neramumo ir 
Ttebvilties. Visus—kaltina r
nei kuomi nepatenkintas. 
Priešingai, žmogus turįs pa
maldumo visuomet ramus, 
linksmas vienodas. Jis ži
no, kad eina geru keliu, kad 
artinasi prie tikslo, kuriam 
sutvertas kad pasįtikėdamas 
ne sutvėrimais, bet Sutvėrė
ju, jis daro ne bergždžią gy 
veninio žygi ir gaus užtai 
atatinkama atlvginima.

llesil-
niaii- 

rei ka
ta rno

Visą daugiausiai suįdomi
no Baltimorės lietuviu kolo
niją gerbiamo kun. klebono 
-Juozapo Lietuvninko trisde
šimtis penkeriu metą kuni
gavimo sukaktuvės. Jąsias 
apvaikščiojo ar vienu ar ki
ni būdu bemaž visi čionyk
ščiai lietuviai.

Ftfo de Pairu jo ;nėš ir spaudos darbininkų
tyra nuolatiniais Jektoriais, y1-
! i. x ___ x___  ______

‘D
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LIETUVOS KAIME
i . ----------
| Kultūra kaime. Patogios są- i;Įį prieš
i, — . ,... i *

k. t.: Vytautas Bičiūnas, E. 
I Turauskas, D-ras Jurgelio- 
įiiis, Kar. Dineika ir dauge
lis kiti).

Rudens vakaras. Ketu
rios pasibaigė. Sutemo. Už 
šimtą litų (dešiūitĮ dolerių)“ 
tą nežymią taupmenų įsitai
sęs radio imtuvą — girdi 
tikrai meniškus koncertus; 
prasidefla paskaitos. Tr mo
lius, mokslo ir kultūros nau
jienos, ūkininkams paskai
tos, auklėtoją — tėvą, mo
kytojų uždaviniai, sveikata 
ir kūno kultūra. • Rašytojų 
charakteristika, liaudies kū
ryba ir 11, ir tt.

Tikras liaudies universi
tetas savo gryčioje. Gali 
gulėti ])o dienos sunkaus 
darbo ir ilsėdamasis kūnu—> 
klausyti paskaitų teikian
čią protui ir dvasiai maisto 
ir pasitenkinimo. ir toli
mam, nykiam sodžiaus už
kampy, mūsą ūkininko šei
ma vėl sujungiama gyvu, 
artimu ryšiu su kultūringu 
pasauliu. Kasdieniai rū
pesniai švelnėja, trūkumai

uis skurdas prieš jo atėjimą 
teleido mišias laikyti airiu 
bažnyčios rūsy, ir paskui 
buvusioj žydų sinagogoj. 
Darbas buvo sunkus, ir te 
ko jam dirbti labai nepalan
kiomis sąlygomis. Lėšų sto
ka privertė jį ieškoti auką 
iva.iro.se. svetimose, vietos**, 
parapiją užlaikyti. Apie al
gą nė kalbos nebūta. Smar
kiai teko kovoti ir su "ne
priklausoma’’ bažnyčia, ku
ri ačiū Dievui, neilgai te
gyvavo. Tačiau, jo pasi
šventimo dėka pamažėl iš
brido parapija iš tos klam
pynės ir dabartinė Šv. Al
fonso bažnyčia-yra viena iš 
gražiausių visame “mieste. 
Gerb. Klebono visas kuniga
vimo laikas praleistas Bal
timorės lietuvių tarpe. Jo 
darbštumo vaisiai šiandien 
gali pradžiuginti visas jo 
aveles, bet ypatingai garbės 
teikia pačiam jų Piemeniui!

U. .V.

i t s senuos
• lygos. Katalikų organizacijos, sunki n\ bes. 
Jaunimas, šeima. Radio am-i 
žius. “Svečias” ausyje! Uui 
versitetas gryčioje. Kūnui at 
ilsis — dvasiai maistas ir pa-jdresnio miestiečio gyveninio 

paįvairina, laikraštis, kny
ga ir dar nesenai besiplati
nąs šių dienu kultūrinis- ste-' 

ibūklas — radio. Žinoma 
i laikraštis.

' kito neatstoja 
Tačiau vienas 
miai papildo, 
su kultūrinio 
kiniai daro dideliausį žings
nį mūsą sodžiaus šeimos gy
venimo vienumoje.

Kauno 
diofonas 
šventė tik 
gyvavimo 
tik pradėjo tretieji 
Sodžiaus vaikai, gimė sykiu 
si; mūši) krašto radiofonu— 
.jau reikalauja iš mamos vi
su griežtumu “juonii nand*)- 
tis.” “Svečias ausiu kal- 
baT------Š¥e į > l i u o jn ■
,čiai, kurie dar šaukštu į 
Į burną nepataiko — bet ra- 
Idio imtuvo ausinėmis "ope- 
; ruoja.” Matvt netolimi lai 
kai. kad ūkininku ar i r dar
bininką šeimos turės radio 
imtuvą. Tėvas turės dar sv- 
kį pakrapštyti [mkaušį, vai
kams įkiriai zaunijant įsi- 

ga r- 
įieajisieit u

ladio. zji.t'mm, 
knyga, radio kits 

ir neatstos, 
kitą labai žy- 
Visi tie mū- 

amžiaus reiš-

Sunkokai, bet Įtirmyn! 
Konservatyviam kaimo gv- *»• • 
veninio — kultūrinis gyve
nimas žengia. į iiriekį. "
ra to blogo, kad n<*išeitii ji 
gera” — sako priežodis. Ly
giai ir čia. Partijos "ap
lamdytos,” .politika prislėg
ta. l’žtad kas nenori šiuo 
metu žiopsoti laiko veltui — 
imasi 
žygiu, 
svarbi.apsireiškusią jo švelniame 

elgesy su žmonėmis Kad sa
vo apibudinime jisai nė kiek 
neperdčjo Kliu. Lietuvninko 
asmenį liūdijo sausakimšai 
prisigrūdusios salės dalyviui 
visiškas pritarimas nuošir
džiais delnų plojimais. V- 
pač stebėtinas buvo nuo baž
nyčios nutolusių, bet Kun. 
Klebono asmenį gerbiančių
jų tanu* pritarime dalvvavi- 

'mas.

kultūrinio gyvenimo 
Sielos kultūra ypač 
"Laikas, tai siūlai 

iš kurią išmistas tavo gyve
nimas" — sako I*1 ra ii kainas. 
Ir ištikiu. Praleisti laiko 
valandėlė vdim — būni <li- 

■ džiausi nuodėmė, esant tai]), 
i rodos, trumpam žmogaus 
gv’venimui.

- Kirkvirnnjr------pampi joje
Šiandien zyra įsikūrusiu šio
kiu ar tokiu katalikišku or
ganizaciją. Žvmiau-ia vieta 
priguli Kaiuiiku \ eikinio 
('eiitro skyriams. < ia iii for 
muojama viskas kas girdėti 
plačiame kataliką ]>asatily- 
jc. ką veikia kitu kraštu 
katalikai ir kas daroma Lie
tuvoje. Jaunimo 
ris” kruta.

I

I žiema ateina

■ užsimiršta ir—nors keletui 
valandėlių pajunti tikro, 
gaiviliančio sielos ramumo.

Jo pagerbimui buvo su
rengta įvairios programos: 
šių svarbiausi ir plačiausiai 
lietuviu visuomenei prieina
ma. buvo šv. Kazimiero Se
selių suruoštas vakarėlis 
Kalėdų naktį parapijos sa
lėj. šio vakaro programą 
pradėjo kun. Dr. Mendelis, 
kalba. Pirmiausiai jis visus 
• mdžiugino skelbdamas šv. 
'Tėvo atsiustąjį Apaštališką 
Palaiminimu Kun. Lietuv
ninkui ir visai parapijai šią 
iškilmių metu? Toliau, ne
liesdamas gerb. -Tubilijato 

nuopelnus,' (ku-’ 
Baltimorės

ponia Galinaitionė 
nupasakojo vė- 

Dr. Mendelis 
pabrėžė Kun. 

asmenines ypa-
jo darbštumą, per 

metu, beveik visą lai-

Kalbai pasibaigus, sekė 
visu mokiniui scenos vaidini
mai. Pirmoj eilėj pasižy
mėjo vyresnieji, dramatinio 
veikalėlio, “Petruko Dova
na” vykusiu vaidinimu, be 
to, juokai, žaislai, šokiai ir 
gimnastika klausytojus pra
linksmino, ir savo gabumus 
parodė jaunesnieji. Lygiai 
su pamėgimu buvo klauso
ma Panelės Danieliūtės dvi 
smuikus solos. Programos 
gale, gerb. kun. Lietuvnin
kas trumpai išreiškė savo 
dėkingumą tokio pagerbimo 
sulaukęs, ir širdingai tarė 
ačiū visiems jame dalyvavu
siems. juoba Seserims, ne
nuilstamai dirbusioms vaka
rėlio pasisekimui. Paskui 
jį apstojo gausiai žmonių, 
asmeniškai pasveikinti ir 
dovanas teikti.

Vietinė Lietuvos Vyčiu 
kuopa gruodžio 27 d. suren
gė jam priėmimą, kur visi 
nariai išreiškė savo aukštą 
pagarbą Klebonui, ir užkan
džiaudami. linksniai vakarą 
praleido.

Nenorėdamos atsilikti. Mo
terį) Sąjungos k]), kitą sek
madienio vakarą, kun. Lie
tuvninką vaišino šeimyninėj 
vakarienėj. Visi linkėjo jam 
kuoilgiausią metu!

Pravartu būti) bent ke
liais bruožais nupiešti Kun. 
Lietuvninko veikimą šioj 
parapijoj. Tuoj po jo įšven-

d.
K. Koufereiueijos 
komisijos posėdis

K. Monro. Baltieji Meksikos 
užkariautojai. “Vairo” B-vės 
(Kaunas, Laisvės Al. 48) leidi
nys. Kaunas. 1928. Kaina 4 lt. 
Tai yra istorinis dvieju daliu 

Vertė Vytautas Ur- 
Kalbą taisė Stasys 

Šviot imo M misteri jos ,

I-
taisyti garsiakalbi. Be 
siakalbio, žinoma 
be peštynių.

Tai. jei imama
P<» pramoga, 
žvilgsniu radio 
mas reiškinvs. 
mes

s. m. 
buvo R. 
rengiim > 
ir nutarė sušauk^konferen-
ei ją š. m. vasario 24 d. sek
madienį, 2 vai. p. ]i. šv. An- 
ddriejaus salėje, 1123 Le-i 
mon St.. Philadelplūn. Pa. Įky'n(.k|ilu|,;

Pavasariui” — dar
ganos i r šalčiui nebaisūs. Ji- 
atsitraukęs mm arklo, dal
gio. — ji nuo grėblio—dau
giau gali pašvęsti valandė- 

Įlin dvasios kultūros reika- 
i lains. 
į 1 igent i jai ] įasidarbimt i 
į

(Ui- : t . t _i
jauni- j

; I

t <

"1‘avasa- 
Kad ir ruduo. 
-- tatai nė 

i... .x.Kataliku .jau-
Minėtame jiosėdv komisi-L • ..., 

jos nariai pasiskirstė parei-l 
gomis šiaip: Kum M. Dau 
mantas ir p. O. ,Unguraitė

•* 7-'SX

si i darė presos^f^misi j ą; 
kun. Čejmkaitis, kun. Pauk
šte ir kun. Daumantas su-j

I 

darė rezoliuciją komisiją.
Paruošti konferencijai r< 

feratus yra pakviesti ir 
vė sutikimą kun. Paukšt 
"Amerikos lietuviu 
mas" ir Akims—Biržys - 
" Lietuviu spauda.”

R. K. draugi joms bus n 
siuntinėti pakvietimai ir mi-i 
rodymai. Kas tokio pakvie-! 
timo dėl kurios nors prie-’ 

mm
ne-

i

sa -'
i

I

romanas, 
nevičias. 
I kibusis.
Knygų Tikrinimo Komisija šį 
romaną teikia visą mokyklą 
knygynams.
A. 4 Leonas Vitkauskas

--

i

/J

MALDAKNYGES

teisvbe rašau.

..

I2f

C O
arba

Tik

Puikus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji

Pas Hile vietinį arentą arba
65 STATĖ ST.. BOSTON
NORTH GERMAN

LLOYDy

(prastais minkštais viršeliais)_____
(prastais kietais viršeliais)...... ....
(goresnės minkštais viršeliais)__
(geros odos viršeliais)____
(coluloidos viršeliais)....... __

praeities 
ritins seniausia 
lietuvė, 
iš patyrimo
liau). Kun. 
savo kalboj 
Lietuvninko 
tvbes: 
tiekos
ka be padėjėjo, tokią didžią

• parapiją aprūpinant; jo tai- 
apvvle. baltina i k i ilgumą.

I IR Iš

LIETUVOS
Per BREMENĄ

I)i<lžifiu«iu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu

L U M B U S 
kitais Šios linijos 

laivais
S dienos vandeniu

.50 
_ .85
,__$1.00 

$1.00
Visus užsakymus siuskite sekančiu antrašu:

MAŽAS NAUJAS AUĘ60 ALTORIUS

JI ODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTI )S

f

i 
»» »»

♦
♦

»
i

*

♦
..........  ...— i,... ■ < — Į ■ ■ . O I 1 . | | „- t
unierata metams Amerikoje $1 .PO, |. ... j

vienmtėlią 
riant kimi 
šviesuoliu.

mokvklu
I

vti ką viens 
ali.
uo sutvėrimu
a, o Dievą užrūstina ir mm
o nieko negauna. 1 r taip 
atys save 
»ievą, kad jiems nieko ne 
imda.’ Kai]> gi Dii'v... 
ims. kad Jo neprašai 
iaip Jis tave išklausys, kad 
rie Jo nesimeldi per išti- 
is dienas, savaites.
lėtus ?

kuri visi čionvk- 
Iščiąi lietuviai, be pažiūrų 

vas tau j <kirtumo. gerbia: jo dvasiš- 
iko luomo privalumu auk
ščiausiam*.' laipsnvj išlaikv- 
me; jo duosnumą. visu pa
vargėliu' kreipusiu į jį pa

šelpime. ir jo meilę.

l’rogos kaimo inte-
mi-

■ lėtii organizaciją reikalui. 
Tik liūdnoka., kad dauguma. 
Vįiač ii! bevelk
• molaiiiiiu tišsk. 
gils) sodžiaus 
kaimo pradžios 
mokėtoju—vangia mūsą or
ganizaciją. Matyt katalikv- 

:bė jiems nelabai rūpi. Ka
taliką šaliai tokie šviesuo
liai tai tikras kuriozas’

Šei oi a.

radio kai- 
K'ill ūriniu 
neivertma- 

Šiuo atveju
Nepriklausomos Lietuj 

voš piliečiai gal laimingesni 
už .jus užjūrio broliai. Mū
sų krašte radiofonui vado
vauja Radio taryba, kuri 
sudaryta iš žymią mūsų tau
tos veikėją, visuomeninin
ku. literatu, menininku, ir t. 
f I
(

BALTIKO 
AMERIKOS 
LINIJA

Išplaukimai 
laivu iš 

New Yorko 
ESTONIA 
Vasario 9 

LITUANIA 
Kovo 2 

ESTONIA 
Kovo 16

TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

I tficfro.ę. Dailė* ir Kultūros 
mėnesinis D'rualns

Pašvęstas naudiniriems patari
mams ap> Reai Estate. Apdrau
dę. Mortsiėius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paįvairin
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, lepšiškais patari
mais. juokų skyrium ir antrlų 
kalbos skyrium. Didelio forma
to. ne mažiatr 32 puslapių. Pre-

KELIAS
DĖL

LIETUVIŲ

Kreipkitės j Vietos .Arentus ar Į
BALTIC AMERICA LINE

pavienis numeris lOc.; užsieny 
—metams $1.50. pavienis num. 
15c. I'žsirašykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui 
ki daina “Pumpis." chomi ketu
riems balsams ir pianui. I >ar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai-įsigykit šį numerį.

“TARPININKAS”
332 WEST BROADWAY 

J8£h BOSTON 3IASS,____
ir.iDR.jAS a j. kt'pstis

žasties paeinančios ne 
konferencijos reng kom. 
gauti), tegul parenka iš 
vo tarpo nemažiau 
tovu ir pasiunčia 
laiku į konferenciją. j

ši konferencija laukiama nemaža prie žasciii..
kur kas didesniu entuziaz-| 
mu ir tikimais bus daug į-! 
domesnė, gal ir naudinges-l 
nė. negu praeiti) metų taip- 
pat sėkmingai įvykusi kon-j 
ferenci ja.

Su obalsiu uvienybėje ga- 
lvbė”-energiškiau ruoškimės 
prie tos vienminčiu malo
nios sueigos — Pbiladeljibi- 
jos R.-K. Konferencijos.

Presas Komisija geresnę ateitį — tai vis vais-

rūpinasi radio pro- 
priiaikymu platie- 

klausyto.jii sluoks- 
ir pirmoje eilėje so- 
šiaudinie pastogei, 

nekuriu laisvamaniu 
“davatką

-1 
’l

Jie
.m tos

SIČIUS

niams 
džiaus
Jis nekuriu 1 
pravardžiuojamas 
i virtove.” Nestebėtina.

Įdauguma kataliką visuome-
Išeima, mažiau sa-

3-įii ats- vo būrely būna jaukus ma- 
minėtu lonus atskiras židinvs. Kar-|£#

'tais šaltas, liūdnokas. TaimM
Stokai^ 

viduji-i^

i »—i!Ų‘
ri)£=Lf

supratimo kits kito 
nio gyvenimo: gal dar ir 
užuojautos, kasdieniu tru
kumą. skurdo dažnūs reiški
niai — tai žymiausieji šei
mos gvveninio. ramybes mi
krobai. “Pašalink skurdą 
iŠ žmonijos — daug pagel
bės!. — duok meilės — vis- 

i ką nugalėsi!" Auklėjimas.
nuolatinis triūsas, viltis i

“DAREININKAS”
366 West Brcadway South -Boston, Mass. -

Balsas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaiti aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ('komunijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo
jamos kasdien mano mintys, liet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie' tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mano skiria platusis At
artas. jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
o, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan

tiems i.ietuvoje padaryti dideli džiaugsmą, pa- 
si.-tengk. kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos
lūs visą mėnesi. už 15 litu 3 mėn.. už 
pu-o metu, už 50 litu—visus metus, 
lankymas (išskyrus Latviją. Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gal.

A s tik

gyventojus aš lankau tik už 5 li-
25 lit.— 
Užsienio

Xr. 24. Kaunas. Lietuva.

iva.iro.se


g
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DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telepūone South Boston 0620
K., T.Į.- L__ _ . 1 ■■ ■ ■ ■■■ ■ —

POPIEŽIAUS VALSTYBE
Laikraščiu žiniomis taika jo 20.

<

tarp popiežiaus ir italų val
džios esanti jau nebe gan
dai, bet įvykęs faktas, šia 
proga neprošalį bus plačiau 
parašyli apie popiežiaus! 
valstylx”s pradžią, jos pa- 
na 1 ki G i n ląT' tk ii u si rš~ ATr-radi- 
namajį Romos klausimą ir 
projektuojamąją naują l*o-! 
piežiaus valstybėlę.

šv. Petras ir jo įpėdiniai 
iki Konstantino Didžiojo 
laiku t. y. iki 4-to amžiaus! 
pradžios ne lik kad neturė
jo nepriklausomos valsty
bės, bet buvo smarkiai per
sekiojami ir žudomi. Kon
stantinui suteikus Bažny
čiai laisvę, popiežiams buvo 
duota teisė įgyti nuosavybė. 
Užplūdus pusiau laukinėms 
tautoms ant Romos imperi
jos, ji žuvo ir prasidėjo va
dinamieji tamsūs amžiai.- 
Bizantijos imperatoriai no
rėjo išnaudoti Italiją, bet 
nepajėgė jos apginti mm už
puolikų. lombardų. Bet ir 
be lombardu užpuoliku bar
barui nestigo. Ostrogotai. 
Visigotai. liūnai, Giruliai 
(sakoma. Giruliai buvę lie
tuviai) puolė ir plėšė lx’jč- 
gę Italiją. 4'ais audringais 
laikais vieninteliais Italijos 
ginėjais buvo popiežiai. Po
piežių autoritetas augo.Tur
tingos šeimos tankiai paves
davo popiežiui savo žemes. 
Tuo būdu pamaži augo po
piežiaus nuosavybė. Ix-t ne
buvo tai nepriklausoma val- 
stvbč tikroje to žodžio pras
mėje.

8-mc amžiuje, popiežių e- 
sant Steponui II lombardu 
karalius 
sma rkiai 
Steponas 
f ranki) 
Trumpąjį ii’ prašė jo pagel 
bos. 754 ais metais 
atvvkes

keite- 
Taip 

devynio- 
viduriui. 
įsigalėt i

1870 generolas Ca- 
dorna užėmė Romą. Buvo 
tai nepriklausomos popie
žiaus valstybes galas. Po
piežių tuomet buvo ’ Pins 
IX.

I
Į_ Pins IX, Leonas XIII, 
1 Pins X. Benediktas XIV ir 
j dabartinis šv. Tėvas Pins 
N1 protestavo prieš popie
žių valstvbės panaikinimą, 
nesutiko imti iŠ Italijos val

ios jiems skiriamos algos 
I— 3 milijonus ir 250 tūks- 
į taurių lirą (622.425 doh) į 
j metus, skaitę save Vatikano 
Į (taip vadinasi popiežių pa
dorius) kaliniais ii- m” kojos 
nekeldavo iš Vatikano mm 
pat savo išrinkimo ir iki 
mirties. Visai teisingai virš- 
minėti popiežiai reikalavo, 
kad jiems būtu grąžinta pil
na nepriklausomybė, nes 
Kataliku Bažnvč-ios galva 
neprivalo priklausyti nuo 
jokios civilinės valdžios ir 
negali būti varžomas Baž
nyčios valdyme.

Dabar laikraščiai prane
ša. kad šis klausimas tapo, 
išrištas. Derybos buvusios 
vedamos nuo pat karo pa
baigos. Popiežiaus ir Mus- 
solini’o atstovai es<ą užbaigę 
derybas ir padarę sutartį. 
Dabar esą svarstoma, ko- 
kiim keliu ir kuomet bus su
tartis paskelbta. Popiežius, 
žinoma, nė nereikalavo, kad 
jam būtu grąžinta vaistyk" 
taip, kaip ji kad buvo 1S70- 
ais metais. Ligšiol jis turė
jo tik Vatikano palocių su 
daržais’ir šy. Petro baziliką. 
Dabar jis gaunąs dar nedi
delį žemės sklvpą. bet neno
rįs turėti savo teritorijoje 
pavaldiniu. Kitaip sakant 
turės valstybėlę be žmonių. 
Be to dar Italijos valdžia 
sutinkanti sumokėti šv. Tė
vui vieną bilijoną lirų t. y. 
apie 50 milijonu doleriu.

Ar tiesa, ką praneša laik
raščiai, pamatysime vėliau. 
Kokios bus to susitaikvmo 
pasėkos, parašysime kitą sy
kį.

Sunku suprasti, kodėl 
‘ ‘ Vienybė ’ ’ akcentuoj a' fak
tą, kad p. M. yra socialis
tas. Jei jo bizniški meto
dai yra dori ir girtini, tai 
faktas, kad jis yra socialią- — 
tas, nė pridės nė atims nuo 
j u dorumo ir gerumo. Iš 
kitos pujėįs faktas, kad p. 
M, yra socialistas nepadarys 
jo biznišku metodą geres
niais, jei jie yra ^peiktini. 
“Vienybė” smerkia socialis
to M. tranzakcijas, tikriau 
sakant ‘bandymus dąrvti 
tranzakcijas su Lietuvos bo- 
nais. Bet ar tokios pat 
tranzakcijos atrodytu “Vie
nybei” nors , kiek geresnės, 
jei jas būtu bandęs daryti 
ištikimas Voldemarui vieny- 
bininkas? Ar panašios 
tranzakcijos gerumas ar 
blogumas būtą padidėjęs, ar 
sumažėjęs, jei ją būtų pada
ręs bolševikas, socialistas, 
sandarietis, katalikas?

Tos amžinos polemikos 
kaip čia taip ir Lietuvoje 
nesibaigia ii- nesibaigs tol, 
kol laikraščiu plšorelini bus 
srovinių etiketkų vergai — 
garbintojai ir vergai — pei- 
kčjai. Padarė kas ką. tokio, 
ir pirmutinis klausimas yra 
ne: ką padare? kaip pada
rė ? ką nors gera ar bloga ? 
vykusiai ar nevykusiai ? l>et: 
kas padarė? mano partijos, 
ar mano priešu partijos 
žmogus? Jei mano partijos, 
tai girsiu, arba bent nepeik
ti jos, tiii peiksiu. Žinoma, 
siu; jei man priešingos par- 
tarpsro v i n ė m s ] >ešt y nė ms 
tokios taktikos besilaikant 
nebus galo. Tos taktikos 
laikosi ypač bolševikų, so
cialistų ir voldemarinių tau
tininkų spauda ir užtat tu
ščios ir nerimtos jų polemi
kos nesibaigia. Draugas 
Prūseika “įrodo” juoda ant 
balto, kad draugas Grigaitis 
yra “sinalavirys ir nič nie
ko neišmano.” Jis irgi ”į- 
rodo” lygiai “aiškiai,” kad 
p. Sirvydas yra ne tiktai 
“aklas Voldemaro pakali
kas. h-t ir didis p-no Gri
gaičio bičiuolis.” Pp. Gri
gaitis ir Sirvydas, “įrodę” 
kits kitam, kad abu yra ne

<■ Leonas Vitkauskas

NAŠLAIČIO DALIS

Sudrėkus žemelė ir lapai nukritę,
Vėjas tik lankosi — dažnas svetys,____
Kapai ir kapai tik aplinkui apspitę, — 

' Kas vaizdą liūdnesni labiau padarys?..

Kapinės ęia ritato mane svetį vieną,
Gal jaučia, kaip žemę jų, sunkias mintis... 
Mane nukamavo rudens šalto diena.
Nors verkti nenoriu — bet dreba akis.. .

Štai, naujas kapelis. Jis dar neįdubęs.. . 
lJo juo našlaitėlio palikus dalia.. .
Ir vėjas, lyg tyčiotis juo čia suskubęs, 
Jau baigia draskyti berželį šalia.

jautė našlaičiui širdies nors berželis, 
žmonės paliko karstelį skubiai...

Užtai ir kiekvienas palikęs lapelis 
Berželiui nupešamas vėjo skaudžiai.

Gal
Nes

Išėjo našlaitis prašyti praeiviu 
Pagalbos užlaikantiems vargšą žmonėms 
Kaip mat jį. nevikru, vežimas keleiviu 
Sutraiškė, palikęs lyg duoklę gatvėms...

Ir guli dabar, iš kažin kur atėjęs, 
Kaip svetimas buvęs, taip juo ir esąs.. . 
Ir tyčiojas juo gal čia ūžiantis vėjas.
Ir man neramumą Į dvasią nešąs.

Miegok, tu. našlaiti — gal taip ir reikėjo. 
Kad būtu lengvesnė tau vargo dalia! 
Žinok, dėl tavęs man širdis suskaudėjo. 
Neprielanki veikia ir man juk galia!. .

Oi, kapinės sunkios, taip juodos, vienišas— 
•Jūs esate sielai lyg šmėkla, dvasia:
Čia. rodos, paliko viskas, kas tik rišos
Su laime, svajone — lakia ir drąsia!. .

Kaunas, 1928.N.9—10 d. d.

išmanėliai ir blogos valios 
žmonės,” ir vienas ir kitas 
meta ant draugo Prūseikos 
galvos svilinančius prakei
kimus. Ir visi trys rėkia 
kits kitam: nustok! bet ne
vienas neturi, gana civilinės 
drąsos pirmas išeiti iš už
burto trikampio.

įAmerikos lietuviu katali
ką spauda pasitraukė iš už- 
burto nuolatinių partiniu 
polemiką rato ii- to nesigai
li. Bene laikas ii- kitų sro-

Kun. .1. Daugis

ŽMONIŲ GIMINE
Taip tat. joks gyvis. joki gyva materija — 

net eleioentarč kūno protoplazma — 
spontaniška: iš neorganinės materijos, 
pajėgia produkuoti ir mokslas, 
aišku, kad gyvybė 
s.rado savaimi 
materijos,
kiu moksliniu daviniu ir, kaipo tuščias 
nepareitas spėliojimas atmetama.

Pagalinus, jei evoliucijos teorija 
faktams ir visi organizmai išsivystė iš

negimsta 
Jos ne- 

.Jei taip, tad 
pirmi e j i orga n i zmaLneat -

(spontaniškai) iš neorganinė.- 
Ergo evoliucijos teorija neturi jo- 

niekuom

A istul f as pradėjo 
spausti popiežių.

1 I nuvyko pa< 
ka raliu. Popiną

-
I ’epinas 

į Italiją nugalėjo 
Aistulfą ir padovanojo iro- 
piežiui ’ atimtas iŠ jo žemes 
k. a. Ra veną >r Pentapolį.

T>uv<> tai popiežiaus val
stybės pradžia. Laikui lx”- 
gant valstybės sienos 
si, valstybė padidėjo, 
buvo maždaug iki 
likto Šimtmečio 
kuomet pradėjo
Europos tautą nacionaliz
mas. Italija lygiai kaip ir 
Vokietija buvo siisiskaldžiu 
si į daugybę jjkiažesniii ir di
desniu valstybių. Vokiečiai 
susibūrė į vieną vokiečių 
jiriĮM-iiją p<> Prūsijos vad<>- 
vylje. To paties siekė TrlLT-’ 
lai. Tuo pasinaudojo T’ied- 
nionto karalius A iktoras E- 
mamielitis ir pradėjo pulti 
popiežiaus valstybę. Rugsė-

ETIKETKŲ 
VERGAI

“D-ko” skaitytojai galėjo 
pastebėti šiame ,‘I)-ko” nu
mery kaikuriu p-no Michel- 
soiio biznišku metodu apra
šymą. Galėjo irgi pastebė
ti. kai! Urdo^Rum T* ViėTif^ 
bū” p-no .lauro reveliacijas 
deda po sekančia antrašte: 
Kaip socialistai žmonių pi
nigus vilioja.

atatinka 
vieni] ir 

tų pačiu primityvių tėvų, tuomet būtinai turė
tų būti vienos veislės į kitą perėjimo laipsniai. 
Tokius perėjimo laipsnius arba nors jų žymes, 
be abejo, įastumėme tarp morfologiškai pana
šiu gyvūnu. Tai vien logiška išvada, nes vieni] 
tėvų vaikai turi turėti tarp savęs ko-nors ben
dri*—tolygaus. Taip pavyzdžiui — arklys, mu
las ir asilas turi tam tikras giminystės žymes. 
Didžiausis morfologiškas panašumas pastebi
mas taip žmogau ir beždžionės, ypač orang
utango. kis Malajieč-ių kalboje reiškia “miški- 
ms žmogus.” Tat nenuostabu, kad Haeckel. sa
vo veikale “Pasaulio Minklč,” tvirtina, kad 
žmogus išsivystė iš lx‘Zdžiončs. šį j<> tvii-tininią 
vieni šū paMlriktmirrn! atmeta kaipo- ftkriją— 
svajonę, kiti-gi, norėdami surasti tarp jų gimi
nystės žymią, ištyrė ir palygino kiekvieną žmo
gaus ir beždžionės kaulą ir organą. Palygin

dami juos, jie atranda tarp jų šiokį-tokį pana-

KIBIRKŠTYS
v • ■

Aną dieną juodukas, Char- 
ev Shepherd. paspruko iš 
galėjimo. Didžiulė minia 
pagavo nelaimingąjį juodu- 
ką ir nulinčavo. Tas įvyko 
Mississippi’es valstybėje. 
Šios valstybės gubernato
rius, Bilbo, užklaustas, ką 
ketinąs daryti, kad suradus 
ir nubaudus kaltininkus, at
sakė: Nėra nė laiko nė pini
gų jų ieškoti.

Taip galėjo atsakyti tik 
kokios laukinės tautelės ka
rikas arba... pietų valstybės 
gubernatorius.

*

vių (išskyrus bolševikų) 
spaudai surimtėti. Dabar 
tą srovią piŠorėliai kiekvie
nas nusitvėręs partinės 
mūnšaines “bonką.” ant ku
rios yra prilipdyta etiketka 
su parašu: šampanas! rėkia 
per savo laikraščius į kits 
kitą: mano bonkoje šampa
nas, taviškėj smirdanti 
•mūnšainė! ii- apsvaigę nuo 
partinės “mfinšainės” nuo
lat kimba kits kitam į barz
das.

mirusių prisikėlimą ir amži
nąjį gyvenimą. Bekalbėda
mas sau galvoja: netikiu nė 
į Dmvą. nū Lvi».lniąJ keikiu 
Bažnyčią ir juokiuos iš jos; 
nepripažįstu jokių nuodė
mių ir niekuomet jų neišpa- 
žįstu; netikiu į jokį amžinų 
gyvenimą. Mano dvesiena, 
lygiai kaip ir šuns ir katės, 
pastipus svkį jau nebųn-isi- 
kels. Durnas to vaiko tėvas, 
kurs kvietė manę i kūmus 
ir privertė kalbėti tai, į ką 
aš netikiu.

Na ir katras yra didesnis 
komedijantas: ai- tas bedie
vis kūmas, ar kūdikio tėvas, 
kurs jį pakvietė į kūmus ?

I

Greitai turbūt reikės vei- 
užpatentuoti, sako Bos-- 
Herald. Mes nuo sa- 

pridursime, kad'jau lai- 
pradėti tiems, kuriu se

nuose “kontruose” žydi dik- 
i atūros.

Tai ne juokai, bet labai 
rimtas dalykas.

štai New Yorke atsirado 
tūlas italas kirpikas ir barz 
daskutis..-vardu 
rPas 
būti labai/panašus į Alusso- 
linį. Valentino yra Ameri
kos pilietis, bet tas jam ne
daug tegelbėjo. Jis gavo į- 
sakymą nuo Italijos konsu
lo, nebūti panašiu į Mussoli- 
nį. arba bent tuo nesiafišuo- 
ii. Kažin ką padaryti] dik
tatorius su nabago Valenti
no “ feisu.” jei Valentino 
pakliūti] į Mussolinio nagus. 
Ištik rują, gal būti] neproša
lį užpatentuoti veidą 
važiuojant, sakysim. į

i ją.

dus 
ton 
vęs 
kas ŽOD1NELIS

Valentino turi nelaimes 77?/ //r.V.I—sakykla, ka1 
bėtojo vieta.

K Iii: l S Lili S - greit;) 
ginkluotas laivas iš didžii 
j’.'-

LSKA D HA — kuro lai \ 
grupė.

SUVAŽIAVIMAS

prieš 
Itali-

ne tik diktatoriai 
krėsti “rimtai” ok-

Yra daug “rim-

B< t i 
mėgsta 1 
medijas, 
tų” komedijų mėgėju ii- A- 
merikos lietuvi)] kataliką ir 
nekataliką tarpe. Pav. be
dievis sutinka būti kataliko 
kūdikio krikšto tėvu, 
kydamas vaiką kalba 
dar tebemoka) 'Pikiu į Die
vą Tėvą... ir į Jėzų Kristi]... 
Tikiu į Šventąją Dvasią... 
šventa Bažnvčia... nuodč- 1 . .miu atleidima... kūno iš nu-

Lai-
(jei

I

LDS. Naujos Anglij< 
Apskričio suvažiavimas 
vyks vasario 24, 1929, p 
bažnytinėj salėj, Cambridg 
Mass. 1 vai. po pietą. Į 
suvažiavimą kviečiame a’ 
tovus nuo visi] šio apskrič 
kuopų prisiųsti skaitline 
ir taipgi jiems Įduot i įne 
m n dėl organizacijos gei 
vės. Kviečiame ir neprie 
linčias kuopas prie apsk 
čio prisiųsti atstovus, 
prisidėti prie apskričio. I’ 
mename, kad su mokose); 
nevilkintuinete apskričiui

Pirm. I . Dailiausi; 
Rašt. J. Glinechis.

Šurną. Tas panašumas, anot jų, reiškiasi: l) 
ją kūnu struktūroje, sudarytoje pagal to paties 
jiems bendro pamatinio plano: 2) panašioje jų 
kūną miltinėje formoje: 3) vienodume skelėto
ms: 4) tolygiame nugarkaulio kauki sudėjime; 
5) vienodame šonkauliu skaitliuje ir (j) tolvgia- 
nr. rankos kaulu skaitliu.je ii- muskulu tvarko
je. Nors tarp ju yra randami minėtieji pana
šumai. bet yra ir dideliu morfologišku, anato
mišku ir mechanišku skirtumu. Tat. Įgyjimui 
aiškios nuovokos, ar žmogus ir beždžionė yra 
lik dvi atskiri tos pačios veislės paderini, ar vi
sai skirtingos gyvūnu veislės, prisižiūrėkime ar
čiau tiems ją skirtumams. .Turėdami tam tik
rus mokslinius pro ir contra — už ir prieš davi
nius. galėsime sudaryti aiškią apie kalbamąjį 
dalyką nuomonę. Aiški nuomonė arba tikras 
dalyko supratimas mums yra būtinai reikalin
gas. nes žinodami kuom esame, žinosime, kaip 
privalome gyventi ir elgtis. Ir taip:

I. Nors išorine savo forma beždžionėj) pa
naši Į žmogų, tačiau savo išvaizda labai skiria
si nuo jo. Beždžionė, kaip žinoma, yra gauruo
ta: žmogus gi ne. 'Pieša, kartais pasitaiko žmo
nių labai arba visiškai apaugusiu plaukais, ta
čiau tai retenybė ir išsigimimas. Gauruotumas 
žmonių giminei, aludnai imant, yra svetimas: 
iM-zdžion(‘i-gi nuosava nuo jos neatskiriama y- 
patyla”. Gauruotu žmonių pasitaiko tik iš'tam 
tikru jiatalogišku priežasčių — nenormaliu tarn 
tikrą ^angliją organizme veįkimo. Gauruotumo 
priežastis yra analoge ajhsigimimui'.kartu—pig
mėju arba, kaip sakoma, nykštuku.

2U Žodžiu "beždžione” žymėj a auk-Vlausius Jų lipus bū
tent : <h*Bng-utau84, Šimpanzę Ir gorillg.

U. Beždžionės rankos ir kojos sudarytos ' 
Ivg visai priešingo plano, negu žmogaus. J 
rankos yra nepaprastai ilgo-, daug ilgesnes 
kojas ir ištisu šeštadaliu už .jos nngarkau 
žmogaiis-gi priešingai, jos ne lik trumpesnes 
jo kojas, bet ir vienu ketvirtadaliu už j<> nue 
kaulį. -) laip via ab-<»lm< m žviUmiu. !• 
mūs daviniai gaunami i: reliatyviu žvilgsi 
Reliat vviai arba propoicioimliai su kūno įlg 
beždžionės rauko- ir ko.|<>- sudarytos pagal 
sai ad'emnko plano. Imant kinio ilgį I 
sulyg Rauke, gaunama šiokį propoįvija 
Rankos — gorillos 6 1.9: šimpanzės 67.7 ; orą 
• Paniro 80.7:. negro 45.16: vokiečio 4a.43. I 
jos — gorillos 34.9: šimpanzė- 3.>.2: orangut 
go 34.7: negro 4-8.5: vokiečio 48.8.

J II. Beždžionės koja ir gi sudaryta kit- 
skaitliu ir muskulu tvarką, esencialiai atalii 
žmogaus rankai. Anatomišku tačiau žvilga 
ji labai skiriasi nuo žmogaus rankos savo n 
šč-iuz Tiesa, nykščio galu beždžionė. kai| 
žmogus, gali pasiekti kiti, pirštu galus, bet. i 
porcionaliai su kūno ilgiu, jos nykštys \ ra <1 
trumpesnis, negu žmogau.-.

III. Beždžionės koja irgi sudaryta kil 
negu žmogaus. .Ji aprūpinta didžiuoju pit 
anatomiškai tolygiu žmogaus rankos nykš« 
Didysis žmogaus kojos piršta- turi tą cha ra 
ringą savyl>ę. kad jo galu negalima ĮMisiekt 
tą kojos pilstą gąln : liezdžionr lengvai tą j* 
ro. Tat nenuostabu, kad Sir Richard O 
mat ė reikalą ją klasinkuoti kiiljkd hitikty.

22) i'otnpiinilh >> Airathomy.
23) Koryti. Cnthollva: Moti suk) the Aiuro|«o)<1««< j

(Bus daugiau) ■ |
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Mokytojas S. Tijūnaitis

Alkoholis Kliudo Dirbti

A. L. R. K. P. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA: 
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm.;
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 vice-pirm.;
J. Svirskis—sėkr.. 104 Dorchester St., Woreester, Mass.
O. Sidabriene—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 41 l’rovidence Street, Woreester, Mass.

AuvoroO

įtik jų atima. .
Kai mums pasitaiko pės

tiems eiti, tai svarbiausis 
darbas tenka mūsų kojoms. 
Pavyzdžiui Anglijoje buvo 
daryta bandymų su karei
viais. Norėta sužinoti, ka-

Viešpats Dievas žmogui 
pasakė: “savo veido prakai
te tu valgysi duoną.” Ki
tais žodžiais—visiems mums 
gerasis Dievas įsakė dirbti, 
netinginiauti. Kai mes dir
bame fiziniai, Įiavvzdžiui, 
žemę kasame, malkas kerta
me, kambarius šluojamę ir 
tvarkome, mašina siuvame 
ir tt., tai mes judiname rau
menimis. Jūs gerai žinote 
kas vra raumenvs. X’a, iš- 
tieskite greit ranką, ir jūs 
pajusite, kad ten kaž kas iš
sitempė, o kai rank;i Įialei- 
site, tai vėl susitrauks. Tai 
ir yra mūši] raumenys. 'Tai 
nelyginant gumos gabalai, 
kurie tempiami išsitemĮna. 
’* l)aEisti — vėl susit raukia 
kaij> buvę. Bet raumenys 
ne guminiai: jie yra suda
ryti iŠ raumeninių siūlelių, 
kurie kiekvieną darbą be- 
lirbani — malka." kertant, 
vaikščiojant ir tt.. nuolat 
tamposi — susitraukia ir iš- 
'iteniĮiia.

Žinoma, raumenys negali 
lirbti be poil."io. Jie nu
vargsta ir jiems būtinai rci- 
<alinga pailsėti.

Kartais me> norime padi- 
linti raumenį] darliimmmą 
r jėgas. Pavyzdžiui, nešė- 
>ui. kurs dirba uosfe, norė- 
ūsi per dieną kiek ualint 
langiau maišų pernešti gar- 
aivin ar iŠ garlaivio. li
tai jis įsivaizdina
aisto: "Truktelėjai, 
legt ii lės ir . 
lalengv ėja.” 
ik savęs 
biG ro'do. 
urs geria bedarbdamas. ga

li gale išgali dirliti daug! 
našiau, negu Jdaivusis dur
ininkas. ‘ navikas: jis daro būk pri-Į

Profesoriai, kurie raginą 
prie blaivybės, darė bandy
mų įrodydami, kad alkoho
lis nepadeda mums dirbti. 
Tam tikslui jie padarė prie
taisą, kurį pavadino ergo- 
grafu.

.Jūs žinote, kas yra tele
grafas, fonografas ir tt. AŠ 
papasakosiu kas yra ergo- 
grafas. Kai jūs ką perka
te, tai pardavėjas suvynio
ja pirkinį poperin, suriša 
šniūreliu ir kilpon įdeda ša- 

— kad patogiau būtų 
.Jūs imate už tos k il
su šakalėliu, pavyz- 
didžiuliu pirštu ir

suradęs 
sako, 

jau darbas lyg 
Bet tai yra

apgaudinėjimas, 
kad darbininkas.

Kas sakė, būk šiais lai
kais nebesą pranašų ! Yra! 
ir dar kokių! Čia pat, taip 

j—Į>o ttosr.
ieškoti jų kažkur ten Azi
joje, ar Afrikoje. Andai, 
I»ora metų atgal buvo atsi
radęs pranašas visai netoli 
nuo Nevv Yorko. Pasirodė 
ant Long Islando ir didžiu 
balsu paskelbė žmonijai, 
kad pasaulis tučtuojau baig
sis. Nedorasis pasaulis jam 
nepatikėjo, bet keli minkš
tesnių smagenų žmonės Įti
kėjo. Savo tikėjimą jie pa
reiškė darbais. Aišku, jei 
pasaulis baigsis, tai neberei
kės nė namų, nė drabužių, 
nė pinigų, nė jokių kitų šio 
pasaulio daiktų. Todėl jie 
viską pardavė už pusdykį, 
arba visai už dyką atidavė 
ir lankia pasauli/) pabaigos. 
Bet pasaulis nesiteikė pasi
baigti. Blogi liežuviai kal
ba. kad pranašas dar prieš 
“pasaulio pabaigą” sųpir- 
kę>; visą-mionavybę tų. ku-' 
rie jam buvo įtikėję.

Bostone niekas netikėtų 
tokiam radikališkam prana
šui. Bostonas visuomet bu
vo konservatyvus, bet mm 
Poiizi’es laikui pasidarė tie
siog atžagarei viskas. Todėl 
su kokia ten pasaulio pabai
ga nė nepasirodyk. 'Toki 
pranašystė nepadės nupirk
ti pigiau nė Bostono bvnzų 
kenuko. Užtat Bostono pra
našas apie pasaulį nič nieko 
nepranašauja. Apie Lietu
vą irgi nieko aiškaus nepa
sako. ()t tik verkšlena, kuk
čioja. graudina, baugina... 
Girdi, visaip gali su Lietu
va būti.. . Lietuvą gali len
kai praryti (bern- Plečkai
tis įkvėpė jam tą pranašys
tę?)... Lietuva 
bankrutvti.. . gali

Mažytė Lietuva 
lengviau ir greičiau 
I > rasi i legt i sk radžiui žemę

Nurrūkną palysti po Baltijos bango*
da kareiviai gali daugiau 
kelio nueiti — su alkoholiu 
ar be jo. Kartą. vienų pulką 
padalino dviem būriais. Vie
nam būriui kareivių prieš 
išeisiant buvo duota degti
nės, kitam — ne, ir paskum 
abudu būriai drauge vienu 
laiku išėjo kelionėn. Kada 
kareiviai nuėjo paskirtim 
vieton, vadas juos peržiūrė
jo. Vieni gulėjo ant žemės 
visai nuvargę — nė valgyti 
nebenorėjo, tik miegoti; ki
ti gi jautėsi gana gerai, 
linksmai žaidė ir net prašė 
leisti jiems nueiti pažiūrėti 
artimo miesto; treti gi visai 
atsiliko kelyje. Pasirodė, 
kad smagiausi kareivai bu
vo negėrusieji degtinės, gė- 
rusieji gi — buvo labai nu
vargę arba kelyje atsilikę.

Vieną kartą panašus ban- 
dy mas Imvo-padaryta* fdytų 
dirbtuvėje, kur darbinin
kams mokėjo ne nuo dienos, 
bet nuo šimto plytų. Ten 
imta užrašinėti, kiek padaro 
plytų darbininkui, kurie vi
nių ir kurie gelia "su sai- 
sai negeria svaigiųjų gėri
ku.” Ir čia taip pat pasi
rodė, kad blaivieji darbinin
kai daug daugiau padarė 
plytii. nė kaip neblaivieji.

Atvaiario- Tna-t-nme aukštai iškeltą ir gėlėmis apkrautą 
karstą. Tai Įžymaus sporto “promotorio” G. L. “Tex” 
Rickardo. Kūnas buvo pašarv otas naujame Madison Sąuare 
“garden’e,” toje vietoje, kur įvykdavo kumštynės.

£. Vitkaunkaa

NARSUOLIO ATSIMINIMAI APIE VILN1ĮJ

mis.. .
Bet gali būti dar blo 

Ana nesenai laikraščiai 
še apie dvi milžiniška^ 
žvaigždes ( palyginus su kuti 
riomis mūsų žemė 
lyg dulkelė prieš, arbūząjį 
kurios trenkė į viena kitą,’ 
ekspliodavo ir pavirto_Ę 
jas. Jei jaunos sveikos TR 
galingos žvaigždės bastos^ 
po erdves kaip girtos, taiį 
ko ir benorėti nuo pasenusią 
ir atšalusio mažiuko mūs# 
mėnulio, kurs šaiposi, 
posi, rodo tai ragus, tai n 
si. mamai žemei, bet tik įsP 
kibęs į jos skverną tempk# 
per dangų ristis. Kas 
su U etų va, jei tas kad ir nėr 
didelis mėnulis paleis ma 
mos žemės padelkas iĘ 
plumt ant Lietuvos?
- ntai šiuriiG Žėlllė pėrlfeMĮg 
per kokios ten kometos 
degą. Gerai, kad uodega ne
krutėjo. Na o kas bus, jež 
kitą sykį, žemei belėkiau 
per jos uodegą, kometa iuišo 
viksnoti uodegą ir nušl 
Lietuvą nuo žemės ant 
nulio, arba į šaltąją erdv 
arba tik pastūmės ant šiaiiį^ 
rėš ar pietį] ašigalio?..

Baigdamas pranašauti sti-3 
sigraudmo pranašas ir tarėsi 

"Ir kas gi gali suskaity-ę.' 
t i karus, badus, marus, epi-*j 
demijas, katastrofas, katą^ 
klizmos ir kitokias galimas^ 
nelaimes, kurios gali kartais^ 
ištikti Lietuvą!?.. Kas tuo-^ 
met bus ?. . oi, kas bus.. . SU;| 
Lietuvos... Laisvės Paskomi 
los.. . bonais ?”

Ir ėmė pranašas supirkw 
iiėti bonus nuo žmonių UŽ- 
pusdykį. Jam ypač rūpėjo^ 
kad bonų savininkai netureY 
tų perdaug nuostolių, jei; 
kartais kometos uodega nu~* 
šluoti] Lietuvą ant mėnuliu 
arba mėnulis nukristų aut; 
Lietuvos.

"N’a tai. ponuli, iš Lietuj 
vo* nieko gera nebus? nei 
simoka 
vienas bono savininkas.
“Pamirs _

šen boną” — tarė ]
"Bet jei Lietuva neban-. 

krūtys ir uežlugs ?” — 
klausė pranašą kitas bon# 
savininkas.

“Oi. rizikuoju, rizikuos 
ju!” burbtelėjo pranašas ii? 
nudūlino Imnais nešinąs ię 
kažką murinėdamas ir baj 
slovydamas kokį ten ex-pro* 
gresi» šiūšapi. ‘Yį

(Iš.vieno mano bičiulio—virši
los atsiminimų)

Atsimenu savo laimės va
landėles, kurias pergyvenau 
būdamas mūsų sename Vil
niuje. Bet neilgai ta laime 
gėrėtis teko, atėjo nerami 
valanda -ii buvume 
kovon, kad atsigintumėm 
nuo pikto smako, kuris ant 
\ diliaus slinko. I’ai laivo 
aštunta spaliu mėli., kaip 
Gedimino kalnas ėmė vaito
ti. kad priešas, kuris nori jį 
praryti, jau artinasi.

Mes bočių dvasios įkvėpti 
ir ginklais apsišarvavę, iš
ėjome gint savo senojo Vil
niaus.

X11 v ykoiue i kovos lauką. 
Yadai nurodė pasidaryti ap
kasus. kad būti] galima nuo 
skaitlingesnio už mus priešo 
apsiginti.

Viskas kovai buvo prireng
ta. tuojau ir vakaro tamsa 
užslinko. Tamsus, ramus va
karas. Mes savo kulkosvai
dį prirengę tiktai laukiame 

j progos juo barškinti. 
. minimo nė pas vieną 
Pamatėme iš priešo 
a t si t raukiančias mūsų 

inuvarmtsias dalis, 
įžvalgai jau prieš;. 
j Piaslinko rami 
'prašvito diena ir kartu su ja

pasirodė lenkų žvalgai. Grei
tai pamatėme ir lenkų gran- 

■ditię. Jau mums kraujas už
sidegė, paleidome jau kelias 
kulkas į besiartinančius len
kus ir. kaip bematant, su
zvimbė iš abiejų pusių kul- 

. kos kaip bites ir ihūm+ kulk*- - 
svaidis pasileido juokais... 
Lenkai paliko baugūs, tru
putį aptilo. <» aš nujaučiau, 
kad po to t\ įėjimo bus dar 
smarkesnis antpuolis, žiūriu 
per žiūroną — lenkai ir iš to
liau slenka. Mano draugu
žiai klausia: "Ar daug jų y- 
ra ?” "Eina gerokai ponv- 
bės.” sakau, "eina Lietuvos 
dvarponėliai. šlėktos ir ma
žorai, o viso jų bus apie tris 
pūrus (Toks kareiviui pasa
kymas). tai ir visi lenkai.” 
"E, tai tiktai tiek jų tėra,” 
atsiliepia mano draugužiai: 
"tai galima išbarstyti...” ,

Xa. i r laukiame lenki] ar
čiau prieinant, o kulkosvai
dis tai visai apleipo iš juokų 
-— tiktai juokias, vyras. — 
"ka. ka. ka. ka!..” be galo.

Lenkuti! Nenusidegink na- 
įgų! Lietuvoje yra užtektinai 
j drąsiu kovotoju už Laisvę ir
Nepriklausomybę.. .

1-ma kulkosvaidžiu kuopa. 
9-tas pešt, pulkas. 

("Rytas”)

kalelį 
nešti.
putės 
džiui,
greitai pastebite, kad pii-š- 
tas, arba tikriau, piršto rau- 
munye. • gtvifnt—[rav argstnr 
Piršti] raumenų jėgai ištir
ti ir vartojamas prietaisas— 
ergografas. t. y., mažos 
svarstyklės. Svarstyklės ka
li-' ant dirželio, už kurio mes 
imame pirštu ir juo pake 
liame svarstykles su svo
riais. Iš ergografo šono y- 
ra skaitiklis, rodąs, kaip 
aukštai [lakeliame svarstvk- 
les su tam tikrais svoriais.

Profesoriai darė bandy
mų. kiek jie sialejo pakelti 
svarstykles pirštu ir visa tai 
užrašinėjo. Paskum jie taip 
pat paka i-tojo išgėrę po 
stiklinę alaus, 
sirodė. kad pirštas 
begalėjo pakelti tik

! svoriti.

Tie bandymai buvo 
mi su daugeliu žmonių, ir 
vis toks pat buvo gaunamas 
parodymas. Taip pat esi i I 
su ranku ir kojų raumeni-l l i mis.

Alkoholis—tai gudrus ap-

BRANGŪS TAUTIEČIAI

»
I
I

išgėrę
Ir kas? Pa- 

dabar 
l’usę

Kas ugdytų .Jumyse Uroliai-l'žjurie- 
čiai meilę ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės I.ietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytu kata
likiškojo

- Tai

JŽ MEILĘ IR GYVYBĘ

senjorai Kuprom.

idealizmo ligoj?, 
dar prieš I »idijj 

ir visu nnlitmrs. 
gr;ižu< 

s . " J is n<>ri ta malt- 
katalikiškajai 
nori tapti dvasinių 

I.ietinO" sutins

i I.lė
go didelių pusla- 

inetanis Lietuvoje tik 
loleriu.

neesi susipažinęs su “salti- 
šiuo adre-u : 
I.iiliuania. —- 

usipažiniiuiti nenio- 
ipažines daugiau su juo I 

i

Karu pla- 
ili.lelis, 

savait rast is

x isimmetiei. 
tiltu.

su

i
čiai žinomas 
paveiksluotas, 
•šaltini 

t i visai 
■šaltinis'
kuris jungių viso-, 
savo tautiečiais Amerikoje.

"šaltinis" eina Marijampolėje 
tavoj t k;ts savaitė 
pių. ir kaštuoja 
s litus, o Amerikoje

.Jei <liti
niu.'' piraš.ik laiškų 
••šaltinis" M:i ri ia niĮHilė. 
uattsi vienų n-ri 
kainai, o su* 
niekuomet nesiskir

Su pagarba.
"s'ilt ini'i" t ‘hii i'iii ij't

— Sinjorai Mači. vadinas, tamsta prisipa- 
į"ti suklastojęs mano para".-] šitam vckselv ? —- 
’aip šaltai ir tiesiai, mus kiek ir nedrąsiai Kr
ėsto Kaproiii baiue kalbėti 
uriuo kartu vedė prekvbą. 
io kankinama", atsistojo.

— Taip, aš prisipažKtu
et aš tamstą prašau at"ižve!nti į tą seną bi- 
iuliškumą. ’i'.urį pradėjo jau mūsų tėvai, ir ma- 
e mm tokio negarbingo skandalo išgelbėti. Per 
i<-tus laikę? aš išmokėsiu tamstai tą sumą, kurį 
ažymėta veksely.

— 'I'amsta išmokėsi per 24 valandas arba... 
'"ižadėsi Yvonos.

Smarkiai plake jį tie žodžiai, kurių kiekvie- 
as vis buvo pabrėžiamas.

— Ernesto.. .
— Tik su šia sąlyga. Rytoj rytą aš gausiu 

inigus arba garlnngą tamstos pasižadėjimu ne- 
irėli daugiau .jokit] reikalu su Y vona. Tada 

i bus mano. — ii' nė neatsisveikinęs Kųproni 
•ėjo iŠ Grumi kotelio privatinės kontoros Ge- 
ujo.je.

Kaip -'iilaužvtas Luidži Maei sudribo kėdė
• ii užsidenuč rankomis veidus. Išsižadėti Yvo- 
O". išsižadėti moteriškė", kili i savo išdidumu jo 
įeik- paversdavo niekais ir kurios akvse visas 
radaras paniekos ilęjiažeminimo spindėtu. Iiiv u-jus metus: 
■ji; • ’

1

p ji> dėjo auką po aukos, padaliau m t 
.Ji užsimam- automobilio.

piniu'ii: negalėjo -jauti taip 
visi žinojo j<> didžiąją ais- 
laišką ir daugiau nesirodo, 

os laiškus —ištisas aštuoiiias dienas.
Galiausiai nusprendė i 
ti ten nebaigtas studijas, 
liaudamas sutiko Yvomi. 
kino, o ji praėjo pro šalį 
jusi, tik 
pakęst i. 
ju aleido 
meiles.
Tada
>nvo draugo parašą nežinodamas, kad ir tas 
pie Yvoną sukosi. Tai atsitiko vakar, o i 
jif su meiluže važinėsis nauju automobiliu, 
per vėlu! volios, kuriai visk;] paaukojo, ji 
teko anksčiau, negu ją ^aiiti spėjo.

MaČi nuėjo prie rašomojo stalo ir atsivertė 
slaptąją knygą, \eltui: jis žinojo jau seniai, 
kad ir ten neras jokio išėjimo, (ieležinio taupu
mo plakamas tą sumą, reikalingą automobiliui 
nupirkti, būti] galėjęs surinkti per metii". liet 
per dvidešimt keturias valandas — nie-kadb."!

Jo akys nukrypo prie įrašo, padėto prieš

tikslo nepasiekė, ir kuriu galų .jam taip sekioti 
paskui .ją. kam .jos neatstūmė kaip to .ji misi-1 
p<liiė ir nusipelnė tūkstantį kartu ' Bet jis ue-j 
Lalėjo būti be jos. nors ir kiek kartu menino.' 
\ iens meilus žodelis, vien-' paduptūmas žviliis-l 
uis vėl pavergdavo .jo vali

šiai
savo garbę atidavė, 
bet .jis neturėjo tam 
pat nė kredito, nes 
t ra. .Jis parašė jai 
lik '-kaitė jos laiškus 

išvažiuoti į Aiąiptą ir tęs- 
Bet dieną prieš i.škc- 
J is nenoromis pasvei- 
išdidi, nė nelinkterė- 

sii liūdnomis akimis. To jis negalėjo 
.J is sugrąžino laivakortą ir vakarą vėl 
pas .ją — kaip elgeta maldaudamas .jos 
Yvona triumfąvo ir liko neišprašoma. 

jis suklastojo vekseli ir padėjo po .juo
a- 

rvtoj 
Bet 

, jis ne-

i

imdavo dideles sumas iš apyvartos ir tik 
im, kad patenkintų jos kapryzus, bet vis dėlto

— "Monte (’arlo.. . 125 frankai.” I kl. lošti 
jis nemėgo, tik porą kartų su pažįstamais ir

Dusi
nę ra. 
pllsės 
plllko 
Mūši] 

ą žvalgė.
naktis.

Yvona. nuvykęs i Monte Karlo, mėgino lošti ir 
pralošė ar išlošė kelis frankus. Dabar .jis išsi
lieję visu ūgiu, ( ia galėjo būti .jo isgelbejimas: 
likimas utrė.jo nuspręsti, kam laimėti — Ernesto 
ar jam. Su tokiu pasiryžimu panoro pasikaiiti 
ir už savo gyvvbę.

Luidži Maei Įėjo su Yvona i Kazino ruletkos
I

j \ d< > v es eksi ra va
1 

<: <»

!.(>< )<»
1 ’mia'i
1 tėjo, 
ną ir 
Yvona žinojo, už ką jis lošė.
gumas
.'.akydamas 
dėdamas, tik žėrė sau žetonų krūvas, nors jos 
ir taip keturis sykius padidėjo. Tuo tarpu A va
lia pertraukė tylą.

— Luidži. — sušnabždėjo visa drebėdama iŠ 
susi jaudinimo. — pakaks, Luidži. girdi ?

Bet .jis nesijudino. Tada .ji pagrieltė .jo ran
ką. ir .jo stuomuo pamažu nusviro į šalį — prie 
rul' tkos stalo sėdėjo negyvėlis.

Yvona suriko, tačiau greit vėl silsi grivln'.' 
Pakilus sąmyšiui, stvėrė už žetonų krūvos. Tik 
tuo tarpu pajuto ant alkūnių lyg geležinį lanką.

- Palik išplėštą grobį! Dabar tu jau man 
priklausai.

Yvona pažvelgė j viršų. į troškuliu degančias 
Kapronio akis. Tukimas nusprendė. 
paėmė jt~Erttvstą ttž ntnktw ttnuėjo sū 
galėttęju.

ę. (Lažus jo frakas tik didino [taikios jo pa- 
' . L..mauriškus rūbus. Jiedu atsisė-

prie \ ieno stalo, ir Maei abejingai pastatė 
franku ties “noia.” Tai buvo jo pasku- 

Luidži lai- 
J is paliko ir pei

li- vėl jis laimėjo ir vėl.
Jos šaltas abejin- 

piadėjo kaip sniegas tirpti. O jis. ne- 
nė žodžio ir nė vienu bruožu neju-

pinigai. Sviedinys pataikė 
.J<> akys tarsi sustingo.

įneštus pinigus.

gali sti- 
įsivelti į 

karą... bolševikai... vokie
čiai... 'Tauti] Sąjunga... ba
das... pavietrė... bėdos...

Viešnios draskosi po pa
saulį: gali ir į Lietuvą už
sukti. *Kaip bematant nu
pūs Lietuvą į Baltijos jū
rą.. . ar į Maskvą.

Žemė tai čia. tai ten dre
ba.. . Gali juk sudrebėti i r 
Lietuvoje ir sutrupinti vis;] 
Lietuvą į mažas šukeles... 
O jei dar atsirasti] Lietuvo
je vulkanas... kas tada bus ? 
Išneš Lietuvą į padanges../ 
O paskui ateis diilbangė iŠ 
Baltijos — ir nebėra Lietu
vos.. . Žus kaip Attanlis ir 
Lemurija.. . O juk tai bu
vę milžiniški kontinentai! 
Kur jie dabar ? Tik vande
nynų bangos ošia ten. kur tų 
kontinentų kadaise būta...

ja remti ?” klausi# 
j 

iršk Lietuvą ir duolu 
pranašas^ 

’an*

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI d
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, -j 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTI

“SAULUTĖ” *1

J
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Abejingai
’mT-
Pa.

J

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai it 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai •*; 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 doLEina 2 kartus per mėnesį, p 
Paveikslus piešia if. šIMLusIs ir kiti dailininkai. Lei* ' 
džia “PASAKOS” B-v A Redaktorius A. Giedraitis

___ Vieųas Nr. susipažinti aiupčiamas veltui. ..

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarką
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Draugijų Sąryšio Žinios
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K KIČU/ DDITAIM PHMM , Bastarasis prijuokino publiką | HtW BnllAIN, WINN, L,“ dainelė,..;*
ir senbernių himnais. Bai
giant programą kaliojo kun.

I 

!

I
iĮ

4 
t
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Sausio 6 d.. 1929 m. A. L. 
pR. K. M. S. 3S k p. pastango- 
Ifoinis—įvyko—p+ttkė—valia pienė 
p-kun. E. Gradeckio pagerbimui. K* ’
FKnn. E. Gradeckis. vikaras 

.. Andriejaus lietuvių para- 
Fyjos. šioje kolonijoje augęs ir 
Fyirinas pasiekė dvariškio luo- 
- iną. Nuo rugsėjo mėn. 192S 
fili, paskirtas vikaru šioje pa- 
hiapijoje. Vakarienė pavyko 
Fj^opuikiausiai. Svečių buvo a- 
B-pie du šimtui, kurių taią»e bu 
Pro'kun. J. Bakšvs iš llaitford 

F

tir. kiti' ižvmesni žmonės.
y Vakarienė- prog.rama> su.-i- 
^.dėjo iš dainų, drilių. deklaina- 
|cijų ir
Ep-les A. 
įjqjutė iš 
Jasaitis,

monologų. Dainavo 
Baukiutė iė ( . Plikū- 
Hartford, Fonu: L. 

Hartfordo vargoni-
|įninkąs skambino piano ir pa- 

ūda i na v o poni dainelių. Dvi 
pjsesutės. vietinė.-, Grigiūtės ir 
į^Dzigeliauskiūtė pašoko drilių 
Įžir vaidino monologą. Jauna 
Bpianistė M. Čeponiutė paskam-

T7.~fTraTTecEis dėkodamas už 
dovaną ir surengimą vakarė
lio. Susijaudinęs pratarė šiuos 
žodžius: “Gyvenu po sparnu 
tėvo, bet deja, čia jo nėra.5*

Vakaro vedėjas A. Mičiunas 
pareiŠkė. kad jau programas 
baigiasi ir kun. J. Bakšiui ii’ 
visiems bendrai atkalbėjus 
maldą visi skirstėsi į naujus.

Turiu pažymėt ir ištart šir
dingą ačiū K. Giedraičiui kurs 
paaukavo visas gėles šiam va
karėliui, papuošimui stalų iv 
įteikimui kun. E, (iradeckiui. 
K. (iiedraitis yra .-aviniukas 
ir prižiūrėtoja.- didelio gėlių 
darželio. Jis visumet remia 
-avo auka kiekvieną lietuvių 
parengimą. Taipgi ačiū ir ki
tiems visiems prisidėjusioms 
su auka.

Prie surengimo šios vaka
rienės daiigiau.-ia pasidarbavo 
Šios narės: E. Mikalauskienė.

TRUMPAI IR TEISINGAI

Begaudydamas žuvis palindo

LDS. Centro Pirmininkas p. 
paulau.-kas nori suorgani- 

vi.-ą pu|ką_ norinčių iš. 
metini “ I kirbininko“ 

Pam lės Narinkaitė 
i. š\u_ J u<>zaį><x

kuri dainuosi 
jos akompanuoto- šimtus

zuot i 
gi i-t i 
konceiią
J pozai'!!! 
pi p,s lak-t ne 
koncerte, o- j

V

I

Lietuvos žmonės, valdžia., 
ii- tvarka man patinka. Lie
tuvos traukiniai gerai su- 
tvarkvti ir mandagiai pa
tarnauja. Miestai gražiai 
progresuoja^- Kąune, fiiatt- 
liuose ir Panevėžy stato 

nauju namų su mo-
Steponas Barvidas, J 4 metų 

amžiaus, gvv. 25 Artliur St. 
begaudydamas žuvis ežere į- 
krito f vandenį po ledu ir pri
gėrė. Sausio 6 <1. palaidojo su 
bažnytinėmis apeigomis.

Visi Daytono katalikai lie
tuviai laukia lietuvio kunigo, 
kuris ketino atvažiuoti tuojau 
jx) Nauju Aletii ir užimti vie
tą svetimtaučio kunigo. Dėl 
mums nežinomu priežasčių ku- 
nigo atvykimas suvėluotas. 
Šiuo dalyku Draugijų Sąryšis 
rūpinsis ir mėgįs surasti prie
žastį suvėlavimo.

Teatrališkas Ratelis ketino

Veronika Dzedulioniutė pa- derniškais įtaisymais. Visoj

Draugijos Gyvos

lo\ve-

A pašiaĄ si ė.- Maldos 
nerim.-la be darbo, 
pikniku.-, vakarienes ir 
vi-okiais būdais remia 

parapijo- reikalus. I ž.tat prie 
jos priklauso beveik visos mo-.

<-i v- katalikės ir daugelis 
\’čle-iiiai- laikais ir jauni

mą- pradėjo įsi : aši nėt i.

I >rau-
Rem

įhbino ir padainavo porą daine- 
Flių. Tai didele garbė tėve- 
Lliams už auklėjimą taip gra- 
ržiąi vaikelių.
gįę Išpildžiu.- didesnę dalį pnr- 
Bgraino. kp. pirmininkė ,\. Ta. 
gjiinošaitiellė pakvietė .-večiu- 
gVakarieniauti. Su.-ėdus >ve 
Fciams prie papuoštų gėlėliu- 
%ir skaniai.- \aleiais stalu, kun. 
--—♦L Baksv >— atkalbėjo maldą. 
gįPasistipiinu.-. pirmininkė ne 
Fdavė ramy bė-. Prasidėjo kai 
į bos ii’ sveikiniu:;ii. I’iruiiau 
t šia.sveikino mm L. R. i\. M. 
f S. 38 kp. Maži vaikučiai A. 
feGrigiūtė ir V. Mičiūnukas ir į-
Kr'- - - - Giadeckiui gy- 

ir dovaną 
Kalbėjo ir

<>. Radzevičienė. O. Dambraus- w.
kieno ir dukrelės, AL Čejnmie- 
nė. I.. Grigienė ir B. Mičiunie-

< I < •.

Sąjungietė

PHILADELPHIA,PA.
“Darbininke” No. !>8 til}x> 

koįvsĮiondeiicija apie vakarą 
labdarybės tikslui, kuris įvyko 
ariiodžio !* d., šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje.

Aprašyme
pandė. kilu vaidintojų kurie 
i' i: i ne k iek

savo pirmą vaidinimą turėt su 
naujo kunigo atėjimu. Bet 
nesulaukę pasiryžo vaidinti 
sausio 27 d., nedėlio.j, šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj. 7:3(1 
vai. vakare. Bus vaidinta 
“Jurgis Žiburys.” Svarbes
nes roles turi: Pranciškus Am- 
brozaitis, Marijona Žilinskiu- 
tė ir kiti.

Kur kreiptis?

pažymėta viena

DAINININKĖ E. RAKAUSKIENĖ,
įžymi dainininkė Chicagoj ir buvusi Boston”e žvaigždute 
duos koncertą sausio 27 d. Lietuviu svetainei. 6-t.n vai
re, Detroit, Mich. Be to koncerte dalyvauja art. J. Olšaus
kas, L. Vyčių 102 kp. choro mokytojas, J. Valiukas, pia
nistė p-lė Skiriutė iš Chicagos, III. ir Vyčių merginų choras, 
šis koncertas bus tuo Įdomus, kad garsioji solistė E. Rakaus
kienė ir art. Olšauskas išpildys žymius muzikos kurinius.

Komitetas

DAYTON, OHIO

Dėtuvėm- vakarą, sausio 25 
I. i uoiša did<‘!i kermošių. Dar
ni mašineriją suka moterys ir 

meruinos. Vyrai nenori pasi
duoti.

šv. Vardo Katalikų Vyrų 
Draugija mokinasi istorišką 
teatrą ir taipgi prieš gavėnią 
ruošia pokili.

LAWRENCE, MASS.
Važiuoja Bostonan

I

H'teike kun. E.
rožių bukietą 

g;auksu šimtą dol.
Kįsveikino J. Skritulskas, vieto- 
jEstambus biznierius ir senas 
^gyvtntojas. išreikšdamas savo 
SFdžiaugsmą ir pasitenkinimą 
gdalyvaut tokioje 
lt svarbioje puotoje 
jjįįkun. E. Giadeckiui 
fc.ninio- mūsų tarp'.
F Bakšys sveikino kun.

derki ir linkėjo jam sėkmingai 
^darbuotis jaunimo ir žmonijos 
jtarpe. Nemažai prijuokino 

^dalyvius pasakaitėmis. Buvo 
giau kalbėtoju kaip tai: 

Mikalauska-. Dr. ,\.
>. Joneli iilliellč. 
I’o kalbu pra- 
Dainavo -osii- 

Briižn-.

gražioje ii 
ir linkėjo 
ilgo gvve-

Kun. .1.
E. Gra-

1

neblogiau»vaidi
no įlipa mine jo.

I.aliai gerai vaidina p-iės 
Agnė Balčiūtė. Emilija Gnrgž- 
džiūtė. Magihdena Kimnčiūtė 
ir Jonas Rimgaila. Jie. ma
no ^įpratimu, užėmė pirmą 
vietą. Jiems priklauso di
džiausia padėka už atsižymėji- 
mą.

Butu daug geriau, kad mii- 
-ų koics|M>ndentai aprašydami 
kokį Įvykį aprašytų pilnai, 
kad ii',siie;zinus kitus. Čia aš 
nedauiu kritikos, o tik dapil- 
dau kas buvo praleista.

Žuvelė

Kalbėtojai, dainininkai ir 
kiti norėdami turėti reikalą su 
vietos lietuviais katalikais kas 
link atvažiavimo Į Daytoną. 
kreipkitės pas Draugijų Sąry
šio sekretorių. J. Augaitj, 246 
\laska St., Dayton. (Ibio.

Sąryšietis

WATERBURY, CONN.
šiuo metu labai daug žmo

nių serga ir nemažai miršta. 
D-ras Stanislovaiti- labai 
*busy.” Jis 

ir kitataučiui
Nauja

turi gana daug 
pacientu.
krautuvė

Antanas Stanulis. 
D.

L.

IC

kolonijos labui 
rengiasi Bo.-to- ■ 
dieną daly v 
koncerte. Lav-

Draugijų Sąryšio žinios
Sii.dr'>iii-.iimis Dra :gi jii Są 

rvšio ivvko gruodžio 3O-1.i d..
;šv. Kryžiaus paiapi.jo< -\<J;:i- 
: nėję.

.•'.ui i!
i \’ak;:rėii<; r< ugi;:;;:- pa.-v< i 
kūlimui naujo kunigo, kuri- 

jžada tuoj atvažiuoti klebonau
ti. eina !-ii'!o\n.

L. \ včiai turėjo šokius, ku- 
į ie davė nemažai pelno. Tu
ri suorganizavę “ Basket 
Bali” toam’ą ir mano turėti 
tvirtą “base-ball team.”

Merginu Sodalicija stato 
daug gražių teatrų. “Nepai- 
.-inioją” lošė netik savo kolo
nijoj, bet taipgi (’ambridge ir 
-aii-io 2<) d. Nasliua. N. 
\’i-ur žmonės džiaugiasi 
gražiais teatrais. Dabar 
l-.ina-i milžinišką veikalą “ 
loto Duktė.” kuri loš gavėnių-

Lietuvoj plentai ir keliai 
taisomi o nauji gelžkeliai 
vedami. Ant ūkiu ir kaimų 
blogai, nes šaltas oras ir lie
tus labai ūkininkus suvargi
no. Jiems yra būtinai rei
kalinga iš Amerikos pagok 
ha. Kas Amerikoj yra gi
męs gali atvažiuoti i Ameri
ką. Dabar yra išduotas nau
jas įstatymas, kad tėvas 
nors ir nepilietis, bet jis ga
li atsiimti savo’ moterį ir 
vaikus į Ameriką. Lietu
vos žtnonės labai nori pama
tyti Ameriką ir savo gimi
nes.

Dabar turiu už garbę vi
siems lietuivams pranešti, 
jog jau sukako 20 metų kaip 
esu pramonėj. Turiu gerą 
■patyrimą knip reikia pada- 
ryti dokumentus, kad gerai 
pasažieriai atvažiuotų is 
Lietuvos arba Lenkijos. 
Taipogi siunčiu pinigus Į 
Lietuvą ir į Lenkiją dole
riais.
taras ir 
plentus.

Esu registruotas Nu
galiu tvirtinti doku-

'i

Is nm.-ų 
daug žmonių 
narį sausio 27 
“ Darbininko”
renee’o darbuotojas p. M. Ga- 
bvs susirūpinęs, ir nežino kas 
daryti. Vienas “bus'as 
pilnas ir dar daugnori važiuo
ti. Tai matote kaip ši kart;' 
Lavv rencieč-iai pasirodęs! Ar 
tik ne.-irengia su kokia kaimv- 
niška kolonija to jo ek.-kur-i jo
je lenktyniuoti kiekybėje

•>

1 mp

j( •

J uozapo 
džiaugiasi 

permainomis, 
vargonininko p.

štai y t i
Tūlas

s
ras

H.

parapijos eho- 
įvykusiomis 

Po vadovyste 
Jono Auriaus 

Bažnyt i n į 
Katalikų

priešas stengiasi iš- 
ėios

; Jamio ja 
l\ oneertą.
I >až?»ycios 
ka-t i ( koi ui grabe. Tu.-či 
.įo na-langos. Katalikės 
gejė- iš jo juokiasi ir tol 

kiaiisvti kol “kendes
'.'.ii >. t I

mor-
žada

manote važiuoti į 
tai jau pradėki!

Kas
Lietuvą, 
rūpintis apie pasportą, nes 
gegužes 12 dieną bus puiki 
ekskursija iš Bostono tiesiai 

Lietuvą.
Mūsų krautuvė atdara iki 
valandos vakare.

1

9
PETRAS BARTKEVIČIUS

678 North Main Street 
Montello, Mass.

(p-ma 
K. Giedraitis, 
sidėjo dainos, 
tęs (Iriviūlė-

senas
S. 5 kuopos nary>. atida 
naują krautuvę po mime.

11 (’ongress Avenue. Jo 
gauti sal- 

lemonado ir
Lietuviai tu 

ypač L. D.

Norintieji važiuoti kreipki
tės pas p. M. ( iolli. ils Jei 
-ntalpin- į du “liii-'u.” 
im.- trečią, o niive/Ji bū-ii. 
'i poniškai.

V I -

»•; i

lll(

Paryžiaus artistė
m,o

'• !<>
I
i

su
po tam nii.-i.-ukę 

",-pygą ’ rodo. Jis vargšas to 
lic-upnanta. Ture- nabagas 
tenkintis bedievėliais su ku
lia i - t n ;■> “ goo< I t i nie...

Koresp.

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Storiing St. Maple 4964
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

e*

I

WORCESTER, MASS.
17 dieną sausio įvyko šių 
•tu Pilnųjų Blaivininkų pii- 

-Nt.-i- -u-ilinkimas. 7:30 vai.
vakare Bažnyčioje susirinkus 
ir vadovaujant kun. -J. J. Ja
kaičiui atkalbėta rožančius. 
Prie to kun. J. J. Jakaitis pa- 
-akė „ražu pamokslą. Patar
tina į Blaivininku pamaldas 
ir kitiems lankvtis.

Žingsnis prie metinės 
šventės

Naujai valdybai užėmus vie
ta- nutarė iškilmingai apvaik- 

Išėioti tr.rabnvčiu Šventę, tai y- 
I ra Blai\ i ninku metinę Šventę. 
I Tą dieną trečios mišios bu.- iš- 
! kilmingos ir visi nariai rėš da- I
11yva is “ i n cor|M>re” nešdamos 
vėliavą. 5:30 valandą vakari- 
bažnyčios salėje bus vaidina
ma „ražus veikalas. ** Išpižin- 
ties auka.’’ keturių aktų dra
ma. viena- iš gražesniųjų vei
kalu. ši gražų veikalą vaidins 
I ’.lai vinių k ii 
įžanga tik 
k iek vienas
ir fiasigrožėti. Bus dainelių ir 
kulhų, — — Rašt

I

t<-atralis skyrius. 
25 centai. Taigi 
galės pasinaudoti

illl 
krantinėje galima 
dainių, šaltakošės. 
rtišy muiidaiktii.
rėtu jį paremti, o 
S. nariai.

Taipgi aš manau, kad pa.- jį 
Ims galima pasipirkti ir laik 
raštĮ. “ Darbininką.” jeigu 
reikalausime. Vieta gera, 
lietuviu bažnyčios.

tik 
arti

bof 
įtinai

ir
4 ,

Darbai
Darbai eina vidutiniai, 

už darbą atlyginimas 
menkas.

Pragy venimas brangus 
darbininkui su šeimyna iŠ
mažiau ar daugiau, asmenų 
uždirbą^nt po 40 centui į valan
dą pragyventi yra sunku.

Besilankant jm> namus 
kalbinant užsirašyti
ninką" patyriau, kad daug y- 

labai var-

ir
“Darbi-

užsirašyti 
neturi pi- 

Bp to. 
labai

mažiausi

ra šeimynų, kurios 
gingai gyvena.

Daug kas norėtu 
“Darbininką.” bet
nigų. Tikras vargas, 
darbininkai dirbtuvėse 
persekiojami. Už 
prasikaltimą pravaro iš darbo.

šiomis dienomis ai-.ijaiikė i; 
mū.-ų apylinkę \ i<-na iš I’mv.j 
žirnis artisčių, tai Madam S-». į 
narf Sinoknarf. Yra p:>dn:\ ! 
ia -u ja sutari i-. ka<i laimio--J 
va-ario |O 'Micną. 1 i ibcrnmn j 
Hali vaidinant “C iii fa- K;ii-! 
.■merių Bernu. Meka u ii ! 
lietuviškai. I'aigi. mum* ii<- ! 
tuviam- ii \ i-ada Ih-1 uv i.-ka-s į 
dainas dain ios. Paslaptis <'ia Į 
savaimi ir išsiaiškina, kode] 
tiek la'.vrenciečiu susiorgani
zavo važiuoti ■’ Darbininko” 
koncertam sausio 29 lieim. 
Mat. neturi tiek kantrvbč..

• I

kad -ulaukii.- čia vasario D> •!. į 
Tai tikisi tą “madam” iŠgir-- 
ti jau “Darbininko” koncrie 
pirma. Sakau, tų žmomn no. 
kantrumas!..

I’. Raznaii.-kas 1927 m. vie. 
-ėjęs Lietuvoje išmoko ten 
daug naujų ir jau primirštų 
lietuviški! žaislų, šokim Mo
kina dabar mūsų tautišką šokį 
— “Suktinį.” kad jį tinkamai 
pašokus ]M*r 
vasario 10 d.
pas mus visur gaivinama tan
ios dvasia.

I

igrafo vestuves
Linksimi, kad

I

i .<•! 'ou:-

’bėti.
Motei l;

I

t 1

Sąryšietis

♦
I

č ia li'-i :ix iii nedaug yra. bet.
i i.-* p.i-kendc mū:išain<’. i :k 

skaito laikraščius, o kiti 
n< dienos š\iesos nelliilto ii 
i.iip mirk-!a nifmšaine. Lai 
ka- -u-ipia-ti. C. J-

i r
K. d i

I

DR, J. C. LANDŽIUS
r.i

įsr.YMoiin
I'r-o SI \\ lUti'KSTF.K

Tel. Perk SS73

“MARGUTIS” BUS DU 
DOLERIAI

I ’.-'li!-; : Iiiikstnuino ir iluimi su ?:ii-
lailea-''- ' ,M.\ UGI'TIS." JUišy- 

r -iu-kite VIENA HOLE- 
imt visus metus “.M.VK- 
Tnėiiosm leidžia muzikos 

:i-ašti art. Vanagaitis, 
ir^'itis," :r_’1O S<>. Hnlstcl 

III. "Margutis" naujoj 
L SU „ov erkautll." l'ž 1‘> 

galite gauti vion.i ‘ Afn'- 
Keik.-i laukit.» 

15 dienos- 
Visokios

." Ka
lk'! lai i
I- ‘-.la
a. j,

l-eina
<o nij>s)
>i<‘! su-ipažinimo.

:. •'.Margini-" nuo
. bi:- I>r l><>I.ERTAI.
ii t.fi'tnvos. Skaitykite “Margi’- 

;i vi-adn Imsite linksmi. Yra 
n ■ piano “pysoliij’ labai lengvu 
ižin Tik už vieną dolerį j 
? ••y.o’crctr"

F. KL ASTON
FOTOGRAFAS

.Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit nusifo- 
tografistą—F. KLASTON, 
lografuot pas patyrusį fo- 
Darbą atlieku vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala
vimo, cinu į stabas foto- 
graf imt.

Beje, turiu dar išradimą* 
- padarysiu jusn paveiks
lą ant veidrodžio. Ateikit 
p< ’-'dtikrint.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

Ofiso tel: I’ark 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. 

Namu te?: Cedar 1768-M

B. P. šilkauskas *

«

X
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F. KLASTON—FOTOGRAFAS
24 Millburv Street Worcest#

Telephoffe Park 2226 ......~ 1
Snleikia patarims’lniskai ■ 

kttnr gyvenant___  __ i

Brone

I
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ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

® abb i iš

žinios
i r.

ceri e.

ge-

K

L. D. S. CENTRO VALDYBA

t

VI.

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS.

l)r. Pašakanuo dukrele 
irgi sveiksta.

* * *

* » *

šeštądieny, sausio 26 d., pa
rapijos salėj, o sekmadieny, 
sausio 27 d. dalyvaus kon-

Dar negavome žinių 
ar kas atvažiuoja orlaiviu ?
Gali būti ne, nes bijo, kad 
Bostono dūmuose apie So. 
Bostoną neužtrokštų.

I
“Keleivy” tilpo sekantis 

“kuklus” skelbimas:

MIRĖ ANDRIUKONIENĖ į
Pereitą šeštadienį mirė ■ 

Andliukonienė, 96 metų am-i 
žiaus. Ji neturėjo giminių 
nė Amerikoje nė Lietuvoje.

“RIZIKINGAS” BIZNIS

PROF. GALINIO PASKAITA
Pereitą pirmadieni, vaka

re,

REALESTATININKAS 
SVEIKSTA

A. J. Kupstis, miestaii-

Titus K i bilda, real estati- 
ninkas jau pasveiko ir ener-

•liukas buvo susirgęs gripu, 
bet dabar jau sveiksta ir ti
kisi galėsiąs dalyvauti 
“ Darbininko’’ koncerte.

štai, giugai ėmėsi darbo, kad ap
rūpinus savo klientus na-

Kds turi nusipirkęs Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų A- 
merikoje ir nori juos parduo
ti, tegul praneša mums, kiek 
ją turi ir kiek norėtų už juos 
gauti. Rašykit šiuo adresu: P. 
0. Box 2552, Boston, Mass.

Ar ne kuklus? Nėra bu
lių pirkėjo nF pavardės, nū 
adreso. Šis skelbimas suįdo
mino p. Ant. Jaura, kurs 
žemiau telpančiame jo laiš
ke i “Darbininką” atpasa
koja, kaip jis reagavo Į ši 
skelbimą.

1929 metų 12 sausio 
Worcester, Mass. 

Brangus “Darbininko” 
Redaktoriau!

Meldžiu Tamstų patalpinti 
“Darbininke” iškarpą iš 
“Vienybės” laikraščio num. 5. 
gromatą kurią man S. Micltel- 
sonas prisillllir. Buvo tekis at- 
sitikimas, tai yra, delko S. Mi- 
chelsonas prisiuntė man laiš
ką. Aš 4 savaites skailyda 
mas “Keleivį“ atradau ipgai 
sinimą tokį: “Perkam Lietu
vos paskolos bonus. P. O. P>ox 
2552.” Ašei labai užsiinteresa
vau tokiu pagarsinimu, kas y 
ra tokie, kad negarsina pavar
dės. AŠei parašiaii. ka* jū* 
esate ir parašiau, kad ašei tu
riu keletą I.. P. Bonų p;i:<lavi-

mui. Norėjau sužinoti pirkė
jus. Atsišaukė į mano laišką 
S. Aiich. ir prisiuntė baidyda
mas man laišką. A.šei mylėda
mas savo tėvynę,! S. Michelso 
tio laišką nushfnčiau •‘Vieny- 
bėn” ir prašiau, kad perduo
tą tokį laišką Lietuvos Atsto
vybei. Tamistų “Darbininko" 
neturėjau atįreso. •

Pasilieku mylintis visada
Antanas Jaura

Mano adresas: Antanas .Jau
ra, 127 Millbury St.. AVorces- 
ter, Mass.

šiandien be vertės *yra seni'Vo- 
kietijos, Rusijos ir kitų valsty
bių bonai.

Bet jeigu lenkai ir neužims 
Lietuvos, tai vistiek nėra jo
kio užtikrinimo, kad Lietuvos 
valdžia galės savo paskolą A-

1 -jis Jaura sčivo laiške 
“D-kui’ prisiuntė sckančiąi 
iškarpa iš Brooklyno ‘*Vie-: 
nyljės.”

Gruodžio 8, 1928. 
Boston, Mass.

Gerbiamas Tamsta:
Gavau nuo Tamstos laišką, 

kad norit panluot savo boną. 
Gal ir gerai darot, nes Lietu
vos ateitis labai miglota, ir jus 
Bonų kuisąs gali da labiau nu
kristi. Dabai- jų kursas yra
maždaug toks:

I ž $l(M) boną mokama apie

I i

I /. $•><) boną mokama apie

Sakysit, kodėl taip mažai'! 
Ogi todėl, kad nėra gvaianti* 
jos. jog Lietuva galės tuos bo
nus a t mokei i. 
lenkai užimti.
< llolllet tllc- 
lie pa-ilik-

merikos lietuviams atmokėti, 
čia įdedu Tamstai straipsni, 
iŠ kurio matysit, kaip išrodo 
finansinė Lietuvos ateitis. Pi
nigų Lietuva neturi, ir toliau 
jai bus vis blogiau.

Taigi, jei norit rizikuoti, ga
lit savo l>oną laikyti. Bet jei 
rizikos nenorit, tai geriau ji 
parduoti dabar ir gauti nors 
pusę. įtaikant toliaus. kursas 
gali da labiaus nukristi, 
kaip yra nukrito kiti bonai: 

; Filipinų Gelžkelio 1V0 dola-’inais.
l inini bonai dabar parsiduoda1 
po $35.

Seabord Line gelžkelio $100 
bonai dabar įx> $38.50.

Nevv York Statė gelžkelio 
$100 bonai da’oar po $38.51).

Meksikos 6 nuoš. $100 bonai 
dabar ]>o $38. 

j , Rusijos lmjM'i-ijos $100 bo- 
juai dabar tik po $12.

Gali tai}) būti ir >u Lietuvos
1

IŠVAŽIAVO Į NEW
BRITAIN? CONN.

Adv. K. V. Tamulionis iš 
Nasliua, N. H., pereitą sa
vaitę lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj, paliko spaudos 
darbeli ii. pasakė, kad va
žiuojąs į New Britain prak
tikuoti teises.

Nevv Britainiečiai susi
lauks gabų ir energingą ad
vokatą. Linkime jam 
riausio pasisekimo.

DRAUGIJŲ VALDYBĄ 
ADRESAI

I

Dalm*kime. kad 
i.i*‘,iiv<Į k a s

bomi* atmokė*.' 
be vertė*, kaip

Perkam, Parduodam ir
I

Namus, Painias ir Biznius. Ką .jūs manote daryti: pirkti, par
duoti, ar mainyti? Jeigu dar nesmmsli jai tai užeik įkiš mus 
pasikalbėti, pitarimas dovanai. Kurie manote jiirkti. čion ui
site keletą bargenų.

bonai*. Blogiausis su jais da
lykais yra tas. kad jie neturi 
sau rinko* ant jokios biržos ir 
negalima ka.* diena žinoti jii 
kur.-o. I );tlei*1.i me. Šiandien 
aŠ siūlau 'Tamstai $25 už $50 
boną. bet pakol jis jiasieks 
Lietuvą, jo kursą* gali būt jau 
nukritę.* keliai.* debiliais. 'To- 
de| ir aš rizikuoji!. Jeigu pa*i- 
*ek.*. gal dolai Į-kitą uždirbsiu 
ant $I.g*h» bomt: <» jei nc;);i*i- 
*■ u .* p i: i i r i 11 i!

'l ’.iiui mm 'i’am-io.* \aiio.* 
t k i.; i..*o. :i 'I a;t>.*;a pa l’duo -> 

už. šitą kaimą .*a\o l>miąi. :;r m*, 
leigu mitar*i parduoti, ta'i 

-*iu*ti man ii tuo- 
ei užvilksi iki po 
i. lai gaii būt. kad 
dėsiu tiek mokėii. 
lomu prašau siti*li 
it laiške, kad m' 
ia\e* bomt. aš tl4o-

I

* ;

Vieta Dėl Biznio
SD BOSTONE mūrinis namas vienos 
šeimynos, krautuvė tinkama buč-ernei 
ir du garadžlai. 1‘arsįduoda labai pi
giai.

Dorchestery'
3 šeimynų 15 kambarių narnas su 
s;tis įtaisymais. Kernių gauna $104 mč 
nėšiui. Parsiduoda tik už $7.500.

City Point
Naujas namas dviejų š.-imyuų c, 
kambariai su visais \ėliausios mado* 
modeli iškaiš įtaisymais, dabar par- 
siduod: už morigičių. įlos bildcris 
bankrutino. Namas vertas S1 s.5oo.ih>. 
parsiduoda už ši |,700.110.

Dorchestery
Vienos šeimynos 7 kambarių namas su 
šiluma ir kitais įtaisymais. Prekė dėl 
greito pardavimo $5.000 arba mainy
tų aut dviejų ar trijų šeimynų namo.

’ Dorchestery
Viet.os šeit>ix i.os !» kambarių namas 
su visais paisymais, vieno karu ga- 
radžiųs. SG.2eo. Savininku* nori mai
nyti ant 3 šeimynų 15 kambarių na
mo So. Bostone arba Don-hesiory.

DAUG SERGA IR MIRŠTA
Kun. F. Strakauskas sa

ko, kad šiuo metu labai 
daug žmonių serga ir mirš
ta. Graboriai nespėja lavo
nų išvežti iš ligoninių.

Dar ligšiol ne grip’pas ne 
influenza neįveikė Julio Mi
kai ionio, iT‘al-c‘statiniiiko.jLs 
būtinai nori Įkalbėti Felik
sui Zaleckiui valgyklą ir jį 
biznierių padaryti.

w

D v. Zabaranskas dienomis!

P-NIA JANKIENĖ JAU 
PASVEIKO

Po dviejų savaičių ligos 
p-ųia Ona Jankienė jau pa
sveiko ir ketvirtadienį lan- 

.kėsi “Darbininko” sostinėj, 
j“D-ko” koncerte “šiur” da- 
. ly vaus.

702 E. Flfth St., So. Boston, Mass. 
Vlce-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,

02 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevlerą,

948 E. Broadvvay, So. Boston, MaSŠ- 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlijj,

27-Tampa St. Mattapan, Mass. - 
Iždininkas — Vincas Kališius,

67 G Street South Boston, Mass. 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrasas,

492 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Draugijos susirinkimai būna kas pir

mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. i>o pietų, parapijos salėj, 492 _•
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

pobažnytinėje salėje, 
ir vakarais dirba savo (d'iseĮproL Pranas Galinis skaitė 

;J,V JilUi liliSi .svuikaž Lup ruli. i paoluiitą apie Amerikos 
i kas. -Jis egzaminuoja akis 
ii’ pritaiko akinius.

•K- "ir *

Ryklus. Paskaita gera, bet 
klausytojų buvo mažai.

I

Į

KOMPARAS PABRANGO
Pradėjus 

ir influenza 
kėlė kainas 
i iešiiiitštore
šmoteli po H) centų, 
pasakojo panelė, kuri 
koniparo nė žingsnio.

sirgti slogomis 
biznieriai pa- 
už komparą. 
jKirduoda 5c.

Taip 
be

So. !>o*t Olio \ i*i biznie- j 
riai ir proTcsijonalai rengia-' 
si į “Darbininko” keliem--! 
tą, kinis įvyks sausio 27 d. i 
Municipal Bmlding. Jie Ja-; 
bai nori išgirsti art. Rap 
ią Jušką, kuris yra padaręs, 
kontraktą su Piiiladelphia j 
('ivic Opera ir dalyvinis di-j 
de*iliuese operos veikaluose.! 
dešinuose <>p'Tos veikaluose,; 
dainuojant sunkesnius uiti-! 
ziko* veikalus. Atėję, neap- 
sivils.

* *

lt.

METINIS SUSIRINKIMAS

Kun. K. Urbonavičius, D v. Vadas, 
50 W. Sixth St.,

South Boston, Mass.
Paulauskas, Pirmininkas, 

19 Davidson St.,
Lowell, Mass.

L—Zdnnkiia, Vo-Pirmininkas, ,
1297 W. 15th Avė., 

Gary, Ind.
A. F. Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broadvvay, 
South Boston. Mass 

A. Vaisiauskas, Iždininkas,
371 Portland St., 

Cambridge, Mass.
Kontrolės Komisija 

Smilgis, J. Glavickas ir
Ainorius.

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

.1lxfonzx į .1. /. />’. K. I'c<lcra<ij<ix 
7'<irybą

,\. O. Avižinis.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALE
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas—J.' Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. Žę 
Prot. Raštininkas—J. Glineekis, į, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. J 

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

Kasierius — A. Naudžiūnas, • ' ’
885 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno m€- ■ 
nėšio, 2-rą valandą po pietą,

L „pasajĮjos 492 E šventi , . 
St., So. Boston, Mass.

J. R.

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

Pirmininkus — J. Grubinskas, 
24 Prescott St., Readville, Mass.

Vice-Pirmininkas — J. Markelionis, 
140 Bowen St.. So. Boston, Mass.

l’rot. Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Maršalka •— J. Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas aut- 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St.. parapijos 
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

-■>-$ i
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LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 
VALDYBA

Šv. Jono Fv. Bl. pašalpi- 
įneš draugijos susirinkimas 
'įvyko sausio 20, 1929. Val- 
įdvba paminėjo, kad ii- to
liau sumaniai ii- tvarkiai 
draugijos reikalus ves, nes 
visi tie patys palikti valdy- 

: pirm. M. Žioba, vicc- 
pirm. J. Petrauskas, prot. 
raŠI. J. Glineekis, fin. rast. 
M. Šeikis, kas. A. Naudžiū
nas, tvarkdaris J. Zaikis. 
Labai malonu Įiaminėt šie 
vyrai ir .jų darbuotė per 
paskutinius kelisjnetus. Iš
augino visoje Naujoje Ang
lijoje didžiausią ir turtin- 
giausiąi pašalpinę draugiją. 
Naujiems nariams įstojimas 
nnmažifitas. Gera proga pri- 
sirašyt. “Darbininkas” pa
liktas organu ir Šiais metais, 
išrinkta komisija rengimui 
Vasario 16 d. paminėjimo ir 

’inkla pradžiai 
•10.59. ši draugija 
pasižvnii aluosnuniu. 
rinkimuose 
nesi randa.

Kašt. Jonulius

CITY POINT
Ptirsid uotla vienos šeimynos namas. 
7 kambariai su vėliausiais įtaisymais. 
Prekė $4X50. Įnešti $500. Likusieji 
ant lengvų išlygų. Matyklt B. KON- 
TKIM, 120 Marine Rd., South Boston, 
Mass. Tel. S. B. 248.TVV.

Bronius Vitkauskas, paieškau 
trijų brolių Vaitiekaus. Izido- 
ir Vinco Vitkauskų. Dabar aš 

Maloniai prašau 
brolių atsišaukti mano draugo

Pirmininkė — Jicva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Mase 

Vice-Pirnrininkė—Oną Židonienė,
11 Monks St., S. Boston, Mase 

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mas» 
Telephone South Boston 3422-R, 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., XV. Roxbury, Mase 

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

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

Draugija savo susirinkimus laike
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolą raštininkę 
laišku ar telefonu.

Aš.
savo 
riaus 
gyvenu t’rajrvajtij.
savo
adresu, žemiau paduotu, o jis jums 
perduos mano adresą. Aš labai no
rėčiau susirašyt i. Mano draugo adre
sas: (S.-27)

■ N

4
i

Si. M ichel'onas. ! .. n il>-ko Roiiceito progra- 
ine tilps skelbimai mūsų į- 
žvmiii biznierių. Surinko F. 
Zaleckas. A. Vaisiauskas. J. 
Smilgis ir C. -J. Grigas. 
Alėje Į koncertą gausite 
gražią su biznierių skelbi
mai* programą dvkai.

* ~ *

i

Antanas Jaura
127 M i Ubui y St..
V\ <>'. <•• >t r. M a*-.

l’ETEIt VALENTIN,
24 Austin St., Norvood, Mass.

PARSIDUODA GROCERNĖ
Kampinė krautuvė su geru tavoru. 
Gera proga užsidėti mėsinę, nes apy
linkėj nėra. Lietuvių kolonijoj. Kai
na pigi. Kreipkitės: 90 Hampshire 
St.. kampas IVindsor St.. Cambridge. 
Mass. (S.-29) D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBO SANTRAŠAI
i 
į IP-iias S. M icliel'iiiius ul 

ba Ilki, kad Lmtnva žu< ii 
|os> bi'iiai lik's In velti s, ulba 
netiki. Jei likt, kad žus, lai 
iiž I <>') <i<»l. b<i)ią ii.-s vaik iai 
(tilo* n- d d<d.. im d"l.

Įdi'liiti. kilo Į»;i*i d Hida- 
i’ia< p. Micbels'iiia* taip ;><■- 
.■siinistiligai žiūri i Livtuvos 
l'inaiisini stovi. Ai- nebutij 
geriau. ,j(i p. Michcl><>nas, 
atmetęs i šai; kuklumą. \i- 
siem.-s viešai paskelblii. ko
dėl jis mano, būk Lietuvos 
finansai esti pavojuj. Juk 
tuomet bus kinkas lengviau 
daryli labdaringą dalba. 1. 
v. supirkinėti tuos rizikin
gus Lietuvos Laisves La

iško los bonus, k 11 a i p sakant, 
i v d būti boni.i savininkus nuo 

pt rdideliii nuostoliu. Lig- 
*iol įminėme kad Lietuvos' 
Lai'Vcs Paskolos boiiu riit- 

■ ka v ra Bulių Rinka. I hibar 
! žinosime, kad ant rinkos vi a 
įau viena finansinė meška.

South Boston, Mass. p. Miehvlsonas.

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston 
Aialraudžiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

I'irniininkas — Mot. Versmėtais,
694 E. Fifth St., S<>. Boston, Mass. 

Vice-Pirniininkns — Povilas Kuka,
125 Bowen St.. South Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. 7ih St„ So. Boston. Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
109 Bowen St, South Boston, Mass. . 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 II Street, South Boston. Mass. 

Tvarkdaris -— Kazys Mikalionis,
906 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas’ 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt., 
So. Roston’e. 1 :30 vai. po pietų. 
Ateidami susirfnkitnan prašome at

sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

i hibar- iik i r klausinėja 
kas ir iŠ kur atvažiuoja t 
” 1 tarbihmko" koncertą.' 
( < 111 ra į ta si < ■ k< ■ žinios. l.<it i 
bus'ais. automobiliais, irau-’ 
kiniai* ir gatvekariais atva-I 
žiuoįa iš visos apylinkės. 
ypač- jaunimas. Jis važine-j 
ja i L. D. S. 1 kp. šokius,

ARTISTO - SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS
MOKINIŲ

I

!■

I

I

i

40

545 East Broadvvay

BOSTON OFFICE:
1$ Trernont St., Rimbai Bl<lv., 
Kuom 205. Tel. Lil>erty 786.1.

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

Reikalaujam Farmų
Kurie turite farmų ir norėtumėt iš
mainyti -.uit namų, duokit visas in
formacijas. mes turime keletą namu, 
kurių savininkai nori eiti ant fnrmų. j

Sekmadieny, Vasario 3-čią d., 1929
3 vai. po pietų

CYPRESS SVETAINĖJE
PROSPECT STREET CAMBRIDGE, MASS.

Bilietų kaina: 50c. ir 35c.; vaikams 25 centai
V i išpenėtame koncerte dalyvaus apie 3»» mokinių: smuikininkų ir pianis
tų. Gerk, tėveliams kaip leidžiantiems, taip ir norintiems leisti savo vąi- 
ktiėi'is muzikos mokyklon, patartina atsilankyti ant šio koncerto, kur l>tis 
lToį.':i persitikrinti ir nuspręsti' apie gabumus kaip mokinių,* taip ir moky
tojo. Visa* pelnas parapijai.

CHARLES J. WEISUL
(VIESULĄ)

Real Estate-Insurance 
Mortguges 

Parduodu laivakortes į Ir iš 
Lietuvos patogiausiais keliais. 

1126 VVASHINGTON STREET 
SO. NORIVOOD. MASS.

Tel. Norwood 0031

LITHUANIAN AGENCY
/

545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605—1337

KITI SKYRIAI
BRiH'KTON (ii I ICE: 

illn North Main St:c<ę. 
Telephone Brockt-ni »--'S

darljo
visur
Susi-

.jokiii kivirčių

i..

1

Dorchestery
šeimynų ix kambarių ruinr.s sn 

\isi>kiais moderniškais itai'.v nmi.s: ?,
pečiai (-team bent), dveji piazai. vie
ta dėl garadžiaus pastatymo. Tai ge
rinusia ;-ro_'n įsigyti gėrę t.antą. 
ridiioda tik už š 1 h i.

Automobilių Insurance
Kiekvienas automobilio savininkas turės inšiūrinti savo kaią 
prieš Naujus Metus, kad gavus numerius. Taigi, prmeina duo
ti patarimus, kad būtumėt atsargesni, nes daug yra visokių 
agentėlių, kurie užlaiko ofisą ant saidvokų ir prižada nebūtus 
daiktus, bet atsitikus nelaimei negalima jų surasti, nes daiu' 
gatvių sna saidvokais. Jeigu inšiūrinsi pas mus, esi įtilnai ap
rūpintas ir atsilankęs į ofisą gausi tei.-ingą patarnavimą. Au
tomobilius apdraudžiam nuo visokių nelaimiu: pavogimo. <u. 
degimo, stiklus nuo sudaužymo ir lt. Prieg tam apdraudžiam j 
nuo gaisro namus, rakandus, biznius.

LITHUANIAN AGENCY

s=d1 « Wi1
Garadžiaus Telefonas Stubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVICE
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodam naujos Studebaker’ius ir Erskikns. Taipgi taisom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinclair gazoliną.
415 01d Colony Avenue, South Boston, Mass.

................... ...........*............. ............. ................. ......

Metinis Balius, rengia gv. Petro Parapijos Choras, Vasario 2-trą dieną, 1929, Parapijos Sv 
492 E. 7-th Street South Boston. Griešž Gillette’s Orch užkite į Balių. UrahU!
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TUNELIS PO LAMANŠU
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LIETUVIS ADVOKATAS

uiniis

GUDRŪS ŠUNYČIAI

0PT9METRISTAS

LAIDOJIMUS

Doc Hoover’s Prescription

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuviu kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI vaiku 

LAIKRAŠTI

iiCAUI IITF"

6O/N6
VVAlTDNTlL

migiu 
dideh"

Suvirs 20 Metu .
JUOZAS P. ŠĄRKIUNAS 

DARBUOJAS SU
VOSE & SONS PIANO 

KOMPANIJA

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Cambridge Street 

Caj&bridge, M&n.
Telephone UnJrerdty 8831-W

KIENO AMATAS SENES 
NIS

(•' Ūkininkas’*)

Balses ’Ui Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASIIINGTO.X UMV. su l.I.B.

“Darbininko” N n m e 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

805 Hnrvanl St.. Cnmbridge. Mass.
Tel. Unlversity 1163—J.

FONAS petruškeviciv:
LIETUVIS GRABORIUS

1fi2 Bmndvvny. So. Bieton. Mass 
Rosidencv; 313 \V. Thinl St.

Telefoną*: South Boston <W4-W

tai mnsų specialybė ir ilgų metų prak 
tika. Darbas artistiSkas. Kainos žemos

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass,

Tai nieko, mano “man

yra pavojingos lai 
Todėl ir kelionės pa 

• atžvilgiu tunelis y

nuo naujai išvesto bulvaro. 
$22,000. Įmokėti nemažiau kaip 
Dabar būna viskas naujai pertai- 
norite išauginti šeimyna pavyzdin- 

tauti. ir jei norite būti nepri 
prnna. Tinkama

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4436

Mirus šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba Riminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinti gerai Ir no- 
branglaL

vai. 
vaL 
vaL 

£ Sekmadieniais pagal sutarties.

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

k;is gi savo amžiumi pr 
l<ė chaosą, iš kurio .jūsų

pamatė du žmogų 
tar^> savęs bexikal-j 
Ėmė jų kalbos klau-’ln<1.’ 
išgirdo, kad vienas Riai 

vžes keliauti Ameri-’( ia
, .. )• pamatėsavo krašte negali- 1 

„ - r i . ■ i <. vieno

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brociawav, So. Boston 
OJftio valanda: 

duo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Iki 5 
(r nuo 6 Iki 8 va), vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomls tano 

12-tos dienų uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

( 811-812 01d South Bldg. |
294 Washington Street | 

(r Boston, Mass. £
■j Valandos: !' A. M. iki .’>:.3<» P. M. $ 
Į’ _ ® GYVENIMO VIETA $
g .37 Derliam Avenue. Broeklino.
2 Telephone I’.eiiceii ”>.'7S

KAS BUS 1929 M. IŠRASTA
Baigiantis Geniems me

tams, daugely kraštu žmo
nės mėgsta paspėlioti, kas 
bus ateinančiais nietais.Spė- 
liotoju yra labai daug, ir 
visuomenės dėmesio susilau
kia tik labiau pasižymėję 
taip sakant astrologai. Iš 
daugelio Įvairių dalykų, ku
rie šiais metais turės atsi
rasti. du žymūs astrologai— 
prancūzas ir vokietis spėja, 
kad 1929 nu iš ištisos amžių 
grandinės išsiskirs dviem 
milžiniškos reikšmės išradi
mais. Būtent — būsią iš
rastas prietaisas, kurio dėka 
galima būsią iš lekiančio 
aeroplano išlipti ore ir nu
sileisti ir vaistai džiovai gy
dyti. “Trimitas”

ši kompanija išdirbinėjo pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas Rarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuviu biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dei katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiar.t matyk Poną 
fearkiuną.

• Vose & Sens Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

| Tel. Brockton 5112
| DANTISTAS

| DR. A. J. GORMAN
| (GUMAUSKAS)
| 705 Majų St., Montello, Masi.
A (Kampas Broad Street).
| Ofiso valandos:
| Ryte nuo 10 iki 12

Dieną nuo 2 iki 5
č Vakare nuo 6 iki 8

MŪSŲ VAIKAI .
■— Na. Onyte, kiek tau duot I sen<“sni
tldainiu. (“prieš
_  T|js. i Iliovus 
— Ne tlis. bet ti vs. Kol o-(>. i taigi a

1 Tol. So. Boston 0506-W.

Lietuvvs Dantistas 

j A. L. KAPOČIUS 
1251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nno 1:30—6 ir nuo 6 :30—9 
vakaro. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Suimtomis nuo 9 

A iki G rak. Nedėliotais nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

E. V. WARABOW
(IVnibllnuskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Nortvood 1500 

MONTELLO OFFICE 
104 Akim Street 

Telephone Brockton 1644-J

Ar žinai. Jonai, mano 
rudis" vra toks gudms.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAT.TNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tol. S<>. Ro«t<m 2.300

Ofisas atdaras nito 10 iki 12 vai. 
ryto, nno 1 :.3O iki 5:30 po plot ir 
nuo G iki 9 vakaro, šventą dieną 

pagal susitarimą

Daugybė paveikslu! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, .juokai. 
Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumeliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitokį. Laikraščio kai
na : metams 2 dol., pusei metu - 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui’.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

neliu pervažiuotų kasmet 
keli milijonai žmonių, tai 
mokesnis nebūtų didelis, o 
t linelio 4xa-sUi.ymti_ išlaidos ,
greitai išsimokėtų. Dabar 
kelionė iš Paryžiaus Londo
nan ar atgal trunka daug ii-Į 
giau. Be to. rudeni ir pa-i, * • iLamanšo sąsiaury 

didžiulės audros,

KAIP VIENAS ŽMOGUS ta ir gausiai apšlakstyta 
PIRKO... MENULĮ .smuklėje. Po to nauji kom- 

x- • • , , Ipani jonai nuvvko pas nota-Nesenai vienas lenku so-;1 4 • 1
i v !ra padaryti pirkimo aktu,etis nuvvko \arsuvon • 1 • 1 ■ -

TfrTfe—rtniH., LĄktas_ buvo padarytas.Įr
I Flondra Įteikė notarui 1500 
(doleriu. Baigę tą formalu

mui j i draugai vėl gau- 
išsigėrė, nuo ko Flon- 
net užmigo, o pabudęs 

kad jo draugų nė 
nebesama. Flondra 

pasiskundė policijai. Si iš 
pradžios manė turinti rei
kalo su kokiu pamišėliu, bet 
patyrusi, kad nepergudrų 
sodietį apgavo sukti aferis
tai, ėmė jų ieškoti. Tačiau 
Flondra negalėjo atminti, 
kur gyveno tariamasis nota
ras, todėl policijai nepavy
ko susekti gudrių aferistų, 
o Flondra tuščiomis grižo 

R.*’

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
Tol. South Boston 1GC2—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, 
kokiu lig šiol niekur nėra buvę.

SO. BOSTONE
12 šeimynų molini-; namas visai r.etoli 

Remiu atii<Sa S27,*» į metus. ITekė 
$2.000. likusius išniok-ssite ramiomis, 
soma. Jei norite gy\.--iti lu iiuingai. j»-i 
gal. jei norite. l.id senatvėj nereikėtu e! 
klaio-..imt-- so-tt iryveiiiurH. /«• 
vieta krautuvei.
D ai- a ir' i yrciRnrr 1 prog i •

J Sol TU BOSTONE
2 šflimym: n-im:is ir krautuvė. Kampinė vieta. Romios .$820 j metus, 

t-*.... .m, ....... . ~.....kaip si OOO. Likusius išmokės to namo
Sierą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
pas: A. .1. KUPSTIS. 332 \V. Bmadvny 
B. 1GG2--137.3.

minis ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
Tnšitirinnm viską, reikalaujant duodam ir ant

KĄ DARYTI DĖL SILPNŲ 
INKSTŲ IR PŪSLĖS

Žmonės, kurie kenčia nuo silpną in
kstų ar pūslės, džiaugsis Nuga-Tone 

i pagelba. šie pastebėtini vaistai sustab
do kėlimąsi naktimis, pašalina tą kur
tų skaudėjimą nugaroje ir sustabdo 
nnolatlni silpnumą nervinės sistemos, 
kas yra taip kenksminga sveikatai.

I’-as G. M. Hunter. Galvesfon. T<‘xas, 
turėjo silpnus inkstus ir sako: 'Nuo' 
pradėjimo imti Nuga-Tone. inkstai ma
nęs nelievargina. Aš miegu gerai ir 
dabar man neN-reikia keltis naktimis. 
Npga-Tone yra pastebėtini vaistai dč-l 
silpnų inkstų ar pairusios pūslės.” | 
Nuga-Tone pardavinėja visi vaistų par-Į 
davėjai, ir jeigu atsitiktų, kad jūsų 
vertelga neturi jų stake. paprašykit ji. ‘

| LIETUVIS DENTIŠTAS 

IDR.ST.A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

j 414 Broadway, So. Boston 
į Telephone So. Boston 2300 g Ofisas atdaras n t: o, 10 Iki 12 ryto, g nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 S Iki 9 vakare, šventą dieną pagal so- 3 sltnr’mą.

2 šdimym: n-imas ir krnutnv 
Kaimr jnešti nemažiau
rendos. žmogir- gali daryti 
daryti, nereiks eiti pas kitą 
iš vidaus. Kreipkitės tuojau • 
So. Boston. Mass. Teis. S.

Parūpinant mortgiėius nar 
glčių. kreipkitės p:t-- mus, 
Lšmokcsčjo- tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerti pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.—meldžiant 
kreiptis pas mus ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, pristatėm j namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM TINIGUS J VISAS 
ŠALIS.

“Mūsų Laikraštis” išeis kiek
vieną savaitę, tuęės nuo 8 iki 12 
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo įjo
tai.

“Mūstj Laikraštis” bus katali
kiškas laikraštis, jį leis Katalikų 
Veikimo Centras, o rašys didžiau
si Lietuvos rašytojai.

Į “Mūsų Laikraštis” taip pat 
rašys geriausi mokslininkai, jau
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomai ir 
kiti žymūs žmonės.
“Mūsų Laikraštis’ 'spausdins 

rimčiausių straipsnių apie auklė
jimą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias naujienas; spaus
dins gražiausių apysakų, juokų, 
šposų, Įvairenybių, galvosūkių... 
Taip pat duos visokių patarimų 
— kaip ūkininkams pasidaryti

■ uii'iRiĮflvinH, kiifp niiiU’i'liiiK "ui'-rr 
žiai namus sutvarkyti, skanius 
valgius virti, gražius ranktlarbius 
dirbti; jaunimui — kaip išmokti 
mandagiai apsieiti, gražiai šokti, 
blaiviems būti ir tt... tt...

“Mūsų I.aikraštį” skaitys ir 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; .jį 
skaitys’ šimtai tūkstančių žmonių, 
ji skaitys kas tik moka skaityti, 
jį skaitys visa Lietuva, — dėl to, 
kad “Mūsų Laikraštis” bus be 
galo įdomus ir be galo pigus -— 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvoje.

1 Adreass: Kaunas, Laisvės ai. 
: 31, “Mūsų Laikraštis.”

Penktadienis, sausio 25, 1929




