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EINA ANTRADIENIAIS IR ‘ '
PENKTADIENIAIS

Nauji Vejai Lenkijoje? Rusijoj gali valgyti tik 
komunistai*

TRIUKŠMINGOS RYGOS 
BEDARBIŲ DEMON

STRACIJOS
— Sausio 11 d. Ry

goj įvyko bedarliių demon
stracija, kurioj dalyvavo a- 
pie 800—1000 žmonių. De
monstrantai iš karto nuėjo 
pas ministerį pirmininką, 
kuriam jų delegatai }>atiekč 

.visą 4*ilę reikalavimu. Kuo
mi*! ministeris pirmininkas, 
ta r j) kita ko, pareiškė, kad 
demonstracijos vadas yra 
seimo atstovas Veskais. ku
ris prie dabartinės vvriau- 
sylx"*s norėtu dažnai danti 
demonstracijas. delegatai 
Įsikėlė didelį triukšmą ir 
pradėjo grasinti ministeriui 
pirmininkui kumščiais. Ry
šy su tuo, į kabineeta buvo 
iššaukta policija ir delega
tai tuomet demonstratvviai 
pasišalino. I lemonstracija 
po to buvo tęsiama ir pra
ėjo be žvalesnių incidentu.

I
Meištovičių kaltina ir už 33 

lietuvių ir už Hromados 
bylą

Vilnius. — Pilsudskio or
ganas Vilniuj “Kurjer Wi- 
lenski” aštriai puola atsi- 
statvdinusi teisingumo mi
nistrių Meištavičių už jo sa
vanaudišką veikimą minis- 
teriaujant ir reikalaujant 
peržiūrėti gudų Hromados 
bylą.

Laikraštis pažymi. kad 
Meištavičius, keldamas ne
kaltai gudams bylas, reali
zavo tą reakcinę idėją, ku
riai atstovauja jo {miltiniai 
d raupai, visur matą kmnii-

Kad ta realizacija, 
savo laiku išsiunti- 
Vilniaus krašto 33 
ėjo žalinga vaisty

tai jau seka iš

mzma. 
kaip ir 
mas iš 
lietiniu,
bei linija, 
psichologinio Meištavičiaus 
tipo nusistatymo dėl tok iii 
{šlitinių reiškinių. kaip, 
pavyzdžiui. Hromados byla.

Visa atiduoda už paskolą
Už paskolą SSSR siūlanti 

Prancūzijai Rytų kinų 
geležinkeli?

Prancūzų laikraščiai rašo.

KEISTA LIGA LENKŲ MO
KYTOJŲ SEMINARIJOJ
Švenčionių lenku mokėto

jų seminarijoj mokinių- 
iar|)e pasireiškė keista, iki 
Šiol nežinoma liga. Liga 
pasireiškia galvos ir nugar-i
kaulio skaudėjimu. Semina-įkad Sovietų Rusijos vvriau- 
ri.ja ryšy su tuo laikinai už-Įsybė pasiūlė* Prancūzijai pa
daryta. j įnųį j Sav<> rankas Ryti] ki-

Jnu geležinkelio kontrolę, .jei 
tik Prancūzija sutinka duo
ti SSSR paskolą. Esą. pa
našus pasiūlvmas esąs pada- 
rvtas ir Amerikai.

KUR DIKTATŪRA — TEN 
NEDARBAS

Oficialiniais daviniai-' 1- 
talijoj 32O.(MM) bedar
bių.

ĮDOMUS STRAIPSNIS 
LIETUVOS

IŠ

Kitame ‘‘Darbininko" 
mery tilps svarbus ir įdo
mus straipsnis iš Lietuvos.

Štai ką rašo mums to 
straipsnio autorius:

“ 'Darbininko' Redakcija: 
“Siunčiu, dums straipsnį 

kurį mūsų karo cenzūra ne
leido spausdinti. .Jūsų gy
venimo sąlygos leidžia, bent 
iš spaudos tribūnos, mūsų 
tėvynės kultūros ir politikos 
klausimais liuesai išsitarti.

nu-

Maskva. — Javų tiekimo 
krizis Sovittų Rusijoj didė
ja. Len.u-.-radt juodoji due- 

įna parduodama tik komu
nistų partijos nariams."Kiti 
gyventojai gali sau pirkti 
duoną parduodama tik ko
munistų partijos nariams. 
Kiti gyventojai gali sau 
pirkti duoną privačiai už. la
bai aukštą kainą.

straipsnis tiks įsidėkite.”
Patariame agentams to 

numerio užsisakyti po dau
giau ezempliorių.

GINKLUOTAS UŽPUOLI
MAS MIŠKE

Įrėmė revolveri už 10 litu

Panemunės valse. Pilio- 
nos miške .Juozą Kabašins- 
ką iš Pilionos k. sulaikė ne
pažįstamas asmuo. įrėmė 
krūtinėn revolverį ir reika
lavo pasakyti, ką turįs.

Kabašinskas teisinosi nie
ko neturįs. Nepažįstamasis 
iškratė kišenes ir radęs 10 
liti], pasiėmė. Tai}) pat at- 

! ėmė ryšelį su valgiu ir pri
grasė apie tai niekam nesa
kyti.

—

f
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LENKŲ AKCIJA PRIEŠ 
STAČIATIKIŲ ARK. 

ELEUTERIJŲ
Stačiatikių bažnyčios si-

uodas Lenkijoj išleido atsi- 
šaukinią, nukreiptą prieš 
savo laiku ištremtą iš Vil
niaus Kauno ir Vilniaus 
stačiatikiui arkivyskupą E- 
leuterijų. Sinodas tariamą
jį Eleuterijaus kišimąsi į 
Lenkijos stačiatikių bažny
čios vidaus reikalus įsako 
stačiatikių dvasininkams ir 
parapijiečiams neturėti jo
kių santykių su arkivysku
pu Eleuterijum.

Kalbama, kad šis atsišau
kimas išleistas lenkų vai- 
džiai įsakius.

SUĖMĖ 4 KOMUNISTUS
Baisogaloje buvo sparčiai 

paskleista kom. proklamaci
jų. Ryšy su tuo suimti 4 
žmonės, pas kuriuos kratos 
metu buvo rasta nelegalios 
literatūros.

svarstvti 1929 m. val-
Pa prasti] 
257.443,- 

lit.. nepaprastų 2.523,-
Jitu. iš viso 259.966.193

Išlaidu pa prastu 235,-

MINISTERIŲ KABINETAS
PRIĖMĖ 1929 M.

BIUDŽETĄ
Ministerių kabinetas jau 

baigė
stvbės biudžetą, 
pajamų numatyta 
193 
(MM) 
litų.
715.409 liti], nepaprastu 24.- 
250.784 litų, iš viso 259.966,- 
193 lt. Biudžetas pristaty
tas respublikos prezidentui.

PENKI MIRĖ NUO ŠALČIO 
PARYŽIUJ

Paryžius, Prancija. sau- 
i 27 d. — Penki asmenys 

mirė nuo šalčio ir apie 3,- 
000.000 drebėjo nuo nepa
prasto šalčio, kuris dabar y- 
ra Europoj.

Dr. Oliver Kamm, Parker- 
Davis Research laboratorijų
direktorius. “American Asso- 
ciation of the Advancement 
of Science” jam pripažino Sl,- 
000 “praizą” už atliktus 
mokslo srity tyrinėjimus.

■>-

RADO KUNIGO KŪNĄ PO 
LEDU

Rdifvette Lake. X. Y. — 
Sausio 27 d. čia ežere rastas 
kun. Henrv Thameling. kle- t
bono St. AVilliam’s parapi
jos kūnas. .Jis prigėrė auto
mobiliui, kuriuo jis važiavo. 
Įkritus į ežerą po ledu.

JAU ATSIRADO BEDARBIŲ
Pasibaigus statybos ir 

lauku darbams, miestuose ir 
provincijoje atsirado bedar
biu. Vvriausyhė imasi prie
monių bedarbius aprūpinti 
darbu.

I SOVIETŲ PIRMININKAS 
ŠULNY

Borisovo rajone, Smorkų 
kaime valstiečiai Įmetė šul-

KAINA 5 CENTAI 11
,_____------------------- -

Sharkey Laimėjo | 
Kumštynes

-Ve a' Vark.— Pereitą penk
tadienį įvyko Madison Sq. 
Gardeli .Jack Sharkey su K. 
O. Christner iš Akron. Ohio 
kumštynės. Kimiščiavosi iš 
10 roundų.

Pirmuosius du roundu 
laimėjo Christner. bet kitus 
visus Sharkey. Matyt, kad 
Sharkey pradžioje norėjo 
išbandyti savo oponentą ir 
tik po to pradėjo rimtai 
kumščiuotis.

1 htblika nuo seniau pikta' 
■mrt* Hiiaikt v už nepasisuki- 
mus ir jį labai šaltai pati
ko. Bet pasibaigus kumšty
nėms publika jam triukš
mingai plojo.

\ asario 27 d. Sharkey su] 
Stribling kumščiuosis Mia- 
mi Beach. Sporto žinovai 
•sako kad Sharkey laimės ir 
kad tada jis galės drąsiai 
žengti prie čampiymito ir

%

VOKIETIJOS PILIEČIAI 
IŠSIGANDO RAUDO

NŲ PIRŠTINIŲ

Reine. Vokietija. — čia 
konservatyvui piliečiai išsi
gando ir apsiginklavo pa
matę naują komunistų ma
gistratą pasi rengusį raudo
nomis pirštinėms ir raudo-į 
nu kaklarišiu.

Piliečiai skundėsi vidaus 
reikalų minister-iu. dėl tokiu 
komunistu demonstracijų.

AMANULLAH NEBESITIKI 
ATGAUTI SOSTĄ

Pesha irar. Britu Indija.—- 
Pram ša, kad Kahdruddin. 
pusbrolis buvusio karaliaus 
Amanullah. paskirtas 
bullali 
mieru. 
si darė
Amanullah nebesitiki, 
jis galės nuversti 
Hąbibullah 'a.

Habi- 
naujo kabineto pre- 
Na.ujas karalius su- 
stipm kabinetą ir 

kad
nuo sosto

Baisi žmogžudyste Lietuvoje
1,600 litų suviliojo

Prieš Kalėdas Baimės 
v i enk. Babtų vaisė, buvo 
rasta laukuose prie savo so
dybos nežinomu piktadarių 
nužudyta Paulauskienė .Ju
zė. Be to. jos namuose ras
ta nužudyta jos vvro moti
na Petronėlė Valiulienė. 
Policija nustatė, kad šias 
žmogžudystes padare Kazys 
špakauskas, to pat vaisė, 
gyventojas pasipelnimo tik
slu. .

špakauskas buvo Pau
lauskų pažįstamas ir dažnai 
juos atlankydavo, kai 
net šeimininkaudavo, 
būdu jis žinojo.
lauskai turi 
gų.

Gruodžio 
špakauskas

1600
kad 
litų

kada 
Tuo
Pau
piui-

jam tada jau niekas negalėą j 
pastoti kelio.

Dempsey' irgi rengiasi * 
kumščiuotis su Sharkey.

14 MAINIERIŲ ŽUVO 
EKSPLI0ZIJ0J I

Knigston, W. Va. — Pe- I 
reitą šeštadienį, KingstoU | 
Pocahontas Coal kompani
jos kasyklose įvyko eksplio- 
zija. 14 mainierių žuvo, 55 
išsigelbėjo.

_žiivu>ių kūmis ištraukė iŠ-j 
griuvėsių. Eina tyrinėjimas, 
kas kaltas dėl įvykusios eks- 
pliozi jos.

I

“FLU” SIAUČIA IĘ'?”- 
LENKIJOJ

Varšuva.—Influeiiza si n ar- i 
kiai čia platinasi. Daug mo- S 
kyklų uždaryta ir daug žmo
nių miršta.

Emigracija' į Suvalkiją
__________________________________________________I

RADO NUŽUDYTĄ MOTERĮ
—— į

Ji buvo penkių dienų
nuotaka

Ieško jos vyr

Jis pirkęs šautuvą 
penktadieny

B

o

mėn. 
su

pabaigoj 
Paulausku

nin kaimo sovieto pirminiu- išvažiavo reikalais Į Kauną, 
ką Poloveą. ls šulnio jį *iš-! Vėliau, pirmasis skubiai 
traukė kiti valstH-i-ini. namu, kirvin nnžndč
semti vandenio. Valhikienę, ir skrynios na-

fš šulnio ji *iš-: Vėliau,

ėmė pinigus. Padarę.' ope
raciją špakauskas sutiko 
kieme Paulauskienę ir pasi
kvietė ją sutikti grįžtantį 
vyrą. Kiek paėjėjus žmog- 
žudvs tuo pačiu kirviu smo
gė kelis kartus Paulauskie
nei Į galvą, ši krito ant že
mės.

Palikęs mirtinai sužeistą 
Paulauskienę, jis paslėpė 
pinigus prie kelio po akme
niu ir skubiai nuėjo i Kau
ną. kad kilus Įtarimui galė
ti] pasiteisinti, nebuvęs na
mie.

Tačiau rytojaus durną grį
žusį namo policija "iilaike 
it- visa kombinacija išaiški
no. Špakauskas padėtas ka
lėj i man, kvota perduota 
teismo tardytojui.

Gruodžio 18 d. 
miesto savivaldvbė 
sa\'O dešimties Tortu 
mo sukaktuves.

Kauno 
minėjo 
gvVaVt-

MBMHmMI

J
Kainais. — .šiaurės Lietu? $ 

voje kaip žinome, padėtis-.* 
bloga.. Yra vietų, ktvr jau 
dabar trūksta duonos ir bul- J 

jvių. Tas skaudžiai paliečiai 
J ūkininkus, dar baisiau dar
bininku'-.

Daug darbininkų grįžo iš 
Latvijos, kur buvo išvykę 
vasaros darbams. Pasitai
ko.
ieškodami darbo,
pas mus.

Suvalkijoj esą 
tait). l’kininkai 
jus samdą.

'lai nugirdę šiaur. Lietu
vos darbininkai “emigruo
ja" i Suvalkus.

t

i

I f i Hį/hani. Mass. — l’erei- 
šeštadienį čia rasta jau-

I‘olicija
tą 
uos moters kūnas, 
sužinojo, kad ji yra iŠ Lov
eli. Mass. ir kad ji yra 5 die
ni] nuotaka, ir dabar ji ieš
ko jos vyro Christopher E. 
(’iillen iŠ East AVeymouth.

Sako, kad jis pirm važiuo
siant i Loveli nusipirkęs 22 
kalibru šautuvą ir Šovinių. 
Tuo metu jis sakęs, kad šau
nias jam reikalingas žiur 
kės Šaudyti. Spėja, kad jo 
moteris nužudyta penkta
dieny ir kad ar tik nebus ir 
jis nusižudęs.

Policija ieškos toje vieto
ji* ir .jo lavono kur rado 
moters.

, kur buvo 
darbams.

kad latviu darbininkai 
atvyksta

kiek ki
ta mauto-

I

į 
i 
i

4Tj

1"

RAITA Iš LIETUVOS 
Į PARYŽIŲ

Lietuvaitė šokikė Lydia 
Kucbler. kaip [praneša 
“Daily Telegraph.” iš Lie 
tuvos atjojo į Paryžių. .Ji 
joja, kad gauti ilgą jojimu 
galėjimo garbę. Iš Lietuvos 
ji išjojo 25 rugsėjo. Jojikė 

a ra kilusi iŠ Kvbartii. Grį
žusi iš kelionės ji ketina į 
Ameriką išvažiuoti ir ten 
dirbti kaipo artiste (šokė
ja) žymiausiuose Amerikos 
kino teatro užvedimuose.

LIETUVOJ DAUG SNIEGO!
Kaunas. — Gruodžio 30 

d." visoj Lietuvoj labai pri
snigo.Smego sluoksnis Kau
ne siekia apie 15—20 centi- 
mctri].

Kaune sustojo konkės ii 
dalies autobusų judėjimas* 
Traukiniai nepasivėlavo ir 

įeina normaliai. Mat. glee- 
žinkeliams šis sniegas ne
trukdo. kadangi iškrito ly
giai. b<* užpustymų.

Kaune. Žaliakalnv, l>aigfa 
statyti ir gruo<lžio 23 d. pa- 
šx enrttiTa mmja kntatikų 
bažnyčia-.——---------------------

"i

I

i

Jack Dempsey pareiškė, kad 
jis rengiasi kumščiuotis SU 
mūsų Jack Sharkey. Jeigu su
sitars, tai kumštynės Įvyks 
Wtnd?or. Kanadoj, 
iTTcncay. t
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LAIMĖJĘS “PRAIZĄ”

U P« 
gyventojai. gali 
duona privačiai už. la
kštą hįainą.

kva. k— Javu tiekimo 
Soviltu Rusijoj diue- 
t’.irr^adc juodoji dm- 
dųodama tik komu- 
lartijĮbs nariams."Kiti 
ojai fgali sau pirkti 
pančiodama tik kp- 

ijos nariams.
sau

Sharkey Laimėjo!
Kumštynes 1

Xe/r Y ark.— P
tadieni Įvyko Madison Sq. pastoti kelio.
Gardrn Jack Sharkev su K.

Pereitą penk- jam tada jau niekas negalį
_ ' y-

Jiempsey' irgi rengiasfi
O. Christner is Akron, Ohio kumščiuotis su Sharkev.

įariKių bažnyčios si- 
Lenkyjoj išleido atsi- 
ią, nukreiptą prieš 
aiku ištremtą iš Vil- 
Kauno ir Vilniaus 
ikiu arkivyskupą E- 
ju. Sinodas tarianią- 
uterijaus kišimąsi į 
os stačiatikiu bažnv- 
dalis reikalus Įsako 
ikiu dvasininkams ir 
jiečiams neturėti jo- 
ntykiij su arkiyvsku- 
uterijųm.
lama, kad šis atsišau- 
išleist&s lenku vai- z
rakius/

Dr. Oliver Kamm, Parker- 
Davis Research laboratorijų 
direktorius. “ Amūencan’ Ašso- 
ciation of the Advancement 
of Science” jam pripažino Sl.- 
OOO “praizą” už atliktus 
mokslo srity tyrinėjimus.

£ '
ME£ 4 KOMUNISTUS 
ogaloje buvo sparčiai 
sta koni. proklamaci- 
yšy su tuo suimti 4 

pas kuriuos kratos 
>uvo rasta nelegalios 
iros.

*
VOKIETIJOS PILIEČIAI 

IŠSIGANDO RAUDO
NŲ PIRŠTINIŲ

Peine. Vokietija. — čia 
konservatyvai piliečiai išsi
gando ir apsiginklavo pa
matę naują komunistui ma
gistratą pasirengusį raudo
nomis pirštinėms ir raudo
nu kaklarišiu.

Piliečiai skundėsi vidaus 
reikalui minister-iu. dėl tokiu 
komunistą demonstraciją.

, kumštynės. Kiupščiavosi išj 
10 roiuidą.

Pirmuosius du roimdu 
laimėjo (’hristner. bet kitus 
visus Sharkey. Matyt, kad 
Sharkey pradžioje norėjo 
išbandyti savo oponentą ir 
tik po to pradėjo rimtai 
kumščiiiotis.

Publika nuo seniau pikta 
ant Hlmikiy už iirpiuriscki- 
nms ir jį labai šaltai pati
ko. Bet pasibaigus kumšty
nėms publika jam triukš
mingai plojo.

Vasario 27 d. Sharkey su j 
Stribling kumšč-iuosis Mia- 
mi Beach. Sporto žinovai 
■sako kad Sharkey laimės ir 
kad tada jis galės drąsiai 
žengti prie eampiynato ir

14 MAINIERIŲ ŽUVO /.įl 

EKSPLIOZIJOJ
K i iiyst o n, W. Va. — Pe3 

įeitą šeštadienį, Kingstoii(5 
Poeahontas Coal kompanija 
.jos kasyklose Įvyko eksplio*! 
zija. 14 mainieriu žuvo, 55’1 
išsigelbėjo. ~ Ja

Žuvusią kūnus ištraukę ižJ 
griuvėsiu. Eina tyrinėjimas* 1 
kas kaltas dėl Įvykusios eks* '• 
pliozijos. y 1

“FLU” SIAUČIA IĘ-'r X 
LENKIJOJ ’ “ U . V Ji

l'mšuru.—In f'hieiiza sinaay^ 
kiai čia platinasi. Daugm.0* 
kyklu uždaryta ir daug žmo* 
ui u miršta. ■'

"Emigracija į Suvalkiją
RADO NUŽUDYTĄ MOTERĮ

1

Ji buvo penkių diemi 
nuotaka

Ieško jos vyro

KUNIGO KŪNĄ PO 
LEDU

'įeit? Lake. N. k’. — 
27 d. čia ežere rastas 

icnrv Thameling. kle- 
t

d. AVilliam's parapi
jas. .Jis prigėrė aute
li, kuriuo jis važiavo, 

į ežerą po ledu.

AMANULLAH NEBESITIKI 
ATGAUTI SOSTĄ

Pesliu irai-. Britu Indija.— 
Praiuša. kad Kalidruddin. 
pusbrolis buvusio karaliaus 
Amanullah. paskirtas Habi- 
bullali 
mieru. 
sidarė
Amanullah nebesitiki, 
jis galės nuversti 
Habibullah 'a.

naujo kabineto pre- 
Naiijas karalius su- 
stipru kabinetą ir

' kad

isi žmogžudyste Lietuvoje I

600 litu suviliojo

< Kalėdas Baimės
Babtų valse, buvo 

atikuose prie savo so- 
nežinomu piktadiTrių 
ta Paulauskienė Ju
to. jos namuose pas

ūdyta jos vvro moti-, 
’etronelč Valiulienė, 
a nustatė, kad šias 
įdvstes padarė Kazvs 
įskas, to pat vaisė, 
ojas pasipelnimo tik-

causkas buvo Pau- 
pažistamas ir dažnai 

Mankydavo, kai 
imininkauda vo. 
jis žinojo.
i turi 1600

kad 
litu

kada
Tuo

Pan- 
pini-

pabaigoj 
Paulausku

Įėmė- pinigus. Padalęs ope
raciją špakauskas sutiko 
kieme Paulauskienę ir pasi
kvietė ją sutikti grįžtami 
vyrą. Kiek paėjėjus žmog
žudės tuo pačiu kirviu smo
gė kelis kaitos Paulauskie
nei į galvą, ši krito ant že- 
mes.

Palikęs mirtinai sužeistą 
Paulauskienę, jis paslėpė 
pinigus prie kelio po akme
niu ir skubiai nuėjo į Kau
ną. kad kilus įtarimui galė
tu pasiteisini i, nebuvęs na
mie.

Tačiau rvfojaiis dūmą grį
žusį namo poli<-iįa milaikė 
ir visa kombinaciją išaiški
no. Špakauskn^ padėtas ka
lėjimai), kvota perduota 
teismo tardvtojui.

Jis pirkęs šautuvą 
penktadieny

llmyhani. Mass.—- Perci- 
šeštadieni čia rasta jau-tą

ims moters kūnas. Policija 
sužinojo, kad ji yra iŠ Lo\v- 
<■11. Mass. ir kad ji yra 5 die
nu nuotaka, ir dabar ji ieš
ko .jos vyro Christopber E. 
(‘iillen iš Kast AVevmoutb.

Sako, kad jis pirm važiuo
siant į Lo\vel| nusipirkęs 22 
kalibru šautuvą ir Šoviniu. 
Tim metu jis sakęs, kad Šau
tinas jam reikalingas žiui- 
k< s šaudyti. Spėja, kad j<> 
moteris nužudyta penkta
dieny i r kad ar 1 ik m bus i r 
jis nusižudęs.

Policija ieškos toje vi. 
je ir .jo lavono kur rado 
moters.

>džio nu“n. 
įskas su 
vo reikalais Į Kauną. 
. pirmasis skubiai 
iinmo, kTrvtn nužudė 
ienę, ir skrynios na-

Gruodžio 18 d. Kauno 
miesto savivaldybė minėjo 
snvn dešimties mmr gyvavi
mo sukaktuves.

d

faunas. — šiaurūs Lietuj 
voje kaip žinome, padėtimi 
bloga. Yra vietą, kur jau'j 

‘dabar trūksta duonos ir bū 
viii. Tas skaudžiai jialiečia' į 

lūkininkus, dar baisiau dar- J 
bilimkus.

Daug darbininką grįžo is | 
Latvijos, kur buvo išvykę! 
vasaros darbams.
ko,
ieškodami darbo, 
pas mus.

Suvalkijoj esą 
taip. 1’kiriinkai 
jus samdą.

'Lai nugirdę šiaur. Lietu* į 
vos darbininkai “emignio- 
ja" i Suvalkus.

I
išvykę * 

Pašilai- J 
kad latviu darbininkai j 

atvyksta v

•

kiek ki
ta niauto-

g®inios Iš Lietuvos 
gRADO MIŠKE PA 
PA SMAUGTĄ, ŽMOGAUS

NERANDA
Bįl. Alendelis Rainas, • gyv. 

f Vilijampolėj, Jurbarko gat. 
prieš Kalėdas išvykoj 

arkliu pakinkytu į vie- 
W^kinkį ’ vežimėlį prek 

jarovincijoj. Išvažiavo į 
? Raudon d vario, Čekiškės ir 
jČ Vilkijos valsčių apylinkes ir 
? .nebegrįžo. Prie savęs turė- 
^. jo apie 100 litų pinigii. Be- 
fe^Vrinėdama ir beieškodama

kriinmalinė policija dingu- 
I" fiio Faino rado Notėnų miŠ- 
^ke netoli Netoiiių ir Miški- 

kaimo, Raudondvario v. 
ip arklį pasmaugtą ir paslėptą 

miške nematoinoje vietoje, 
į'.'.Kiek toliau nuo arklio taip į 
^2 pat rado ir o vežimą. Rei-,ka.il) ir pigiajam: abu duo- 
&kia manyti, kad Kainas ne- 
f žinomų piktadarių apiplėš 

tas ir nužudytas. Jo lavono

s

ją esant čia pat prie akelio. 
Nudžiugęs, tykodamas ėjo 
prie jos, manydamas ją su- 
gausiąs ir parsinešięs numo. 
Nors jis ir žinojo apie tą 
duobę, bet girtas būdamas 
užmiršo, kad tai yra tyčia

prekiauti ‘paliktoji antis vilkams vi-
lioti. ;

Priėjo, lenkėsi ją imti ir... 
stačia galva duobėn... Ne
suprantama jam pasidarė, 
kas per šposai čia atsitikę: 
jis duobė, o antis liko vir
šuj duobės. Galvoja. Be
galvodamas užsimiršo,- kur 
esąs ir užmigo.. >

Tuo tarpu vilkas išgirdęs 
anties balsą irgi atėjo, bet 
antrajam taip pat atsitiko,

ėš-

ieskojimas tęsiamas.

VILKDUOBĖ.
£ NetolLuuo Šiluvos mieste- 
ū ~lio miške prie kelio yra ap- 

, vidutinio gilumo 
U'duobe, vadinama \ ilkduobe. 
£' Netiek čia idomu vra žino- 
k., ti apie tą duobę, bet įdomu 
L. Jos graži istorija. Prieš Di
lį dįjį karą Šiluvos apylinkū- 
iZ; jee buvo privisę labai daug 
g vilkų nemaža jų yra ir da- 
č bar).

£ r. >>. tK 
et 
r 
g 
■f »

t? griuvus i,

' 'Žmonės norėdami 
juos inšaikinti imdavosi vi
sokiu priemonių: vieni kil
pomis, spąstais, kiti dar ki
tokiais įrankiais gaudydavo, 
užmušinėdavo.

L'-’ Vienas žmogelis 
L labai 
£ priemonę:

i t
t paprastais, ploniais. 
t čiais /žabais.

metu privilioti vilką, pade- 
F da gyvą paršą, antį ar kitką 
E, ir stipriai pririšęs paliekąs.

Gyvas koks noi-s gyvuliukas, 
vienas naktį ne

rimsta ir ima •‘dainuoti:” 
išgirdęs tai vilkas liega prie 

’ tos vietos, kur girdi 
griebia at rastą grobį 
stačia galva i duobę.. .

Ežius važiuoja... **

sumanė 
paprastą gaudymo 

jis iškasė gilią 
duobę plačiu dugnu, o siau
ru viršumi, 
•—šatromis.

žinoma,

i

išgrindė rąstais 
viršų uždengė 

mažy- 
Kad nakties

balsą, 
ir.. .

i sve-

be j...

Smuikininkas ir .vilkas iš- 
Abiem kinkos 

Vienas antro bi-
• sigando...
dreba.. .
jo.. . Jau ir pagirios išėjo... 
Dasiprotėj okoks čia daly-
kas... Kinkos dreba.. . Gal- 
voja apie išsigelbėjimą, bet 
kur tau. — neišlipsi, nes li
rai ika viršaus duobės nega
lima pasiekti. Nežinodamas 
ką veikti, pradėjo smuikuo
ti. Vilkas gi — staugti... 
Taip abu ••draugu” pragy.? 
velto iki rto, kada žmogelis 
atėjęs nustebo, radęs sugau
tą vilk ąir žmogų, pažįstamą 
kaimyną, smuikininką. •

Mat. vilkai ir girtuokliai 
sutinka vienoje duobėje.

TRAUKINĖLIS NUVIRTO 
NUO PAAŠMENĖS 

TILTO

5 vagonėliai susikūlė, 
žmonių auką nėr.

Paasuieuė.—Gruodžio 
d. naktinis traukinėlis. Šiau 
lių—Biržų liniją nesiekiau) 
Šiaulių nuvirto nuo Paaiš 
menes tilto ir 5 prekiij va 
geneliai susikūlė. Su kolei 
viais nelaimės nebuvo, ne: 
keleiviams vagonėliai buv< 
jau perėję, o prekių trauki 
liūliai virsdami nutraukė su 
kabinimus.Katastrofos prie 
žastis dar nepaaiškėjo.

P Vieną gražią naktį, taip 
fe parengęs Į žmogelis duobę. 
E nuėjo namo. Aūlai naktį 
c grįžta iš Šiluvos miestelio į- 
E/ sigėręs smuikininkas (muzi- 

kantas) namo. Jam reikėjo 
B;? tuo keliu eiti kur yra ta 
E <}UOl)č. Beeidamas per miš- 

Š^ką išgirdo kranksint antį, 
į pasidairęs aplinkui pamatė

LIETUVOJ DAUG SNIEGO l |

K nu m's. — Gruodžio 30. 
d.' visoj Lietuvoj labai pri
snigo.Sniego sluoksnis Kau-'j 
ne siekia apie 15—20 renti
mo! rą.

Kaune sustojo konkės ii•«. y 
dalies autobusu judėjimas*. 
Traukiniai nepasivelavo ii: 
eina normaliai. Mat. glee* 
žinkeliams šis sniegas ne-*, 
trukdo, kadangi iškrito lyĄ 
gini, be užpiistyniu.

vieto
jo

Kaune, Žaliakalnv, Įmigta
statvti ir gruodžio 23 d. pa- 
švetitinta igmją'T kataliku Windsor, ~Kanadoj,

M

k
J

RAITA IŠ LIETUVOS 
Į PARYŽIŲ

Lietuvaitė šokikė Lydia 
Kucbler. kaip [praneša 
“Baily Telegraph.” iš l,ie 
luvos atjojo į Paryžių. Ji 
.joja, kad gauti ilga jojimu 
galėjimo garbę. Iš Lietuvos 
ji išjojo 25 rugsėjo. Jojikė 

v ra kilusi iŠ Kvbartn. (iri 
žūsi iš kelionės ji ketina i 
Ameriką išvažiuoti ir ten 
dirbti kaipo artiste (šokė
ja) žymiausiuose Amerikos 
kino teatro užvedimuose. Jack Dempsey pareiškė, kad 

jis rengiasi kumščiuotis 
mūsų Jack Sharkey. Jeigu 
sitars, tai kumštynės įvyki

t

i

x>

L Lf)S. Naujos Anglijos 
EpĄpskriČio suvažiavimas į- 
E vyks vasario 24, 1929, po- 
K bažnytinėj salėj, Cambridge, 
KįMass. 1 vai. |x> pietų. Į šį 
^ Suvažiavimą kviečiame ats- 
fci.fovus nuo visų šio apskričio ■r.. k
L kuopų prisiųsti skaitlingai 
y, ir taipgi jiems įduoti įneši- 
| mų dėl organizacijos gero- 
į-Jvės. Kviečiame ir neprigu- 

liečiąs kuopas prie apskri: 
Ę &o* prisiųsti atstovus, ir 
Ik prisidėti prie apskričiu. Pri- 

tpęnajne, kad su_ niokesčiais
F Bevilkintumėte apskričiui.

KAIMYNĄ UŽMUŠĖ 
KIRVIU

Gruodžio K) d. aut kėlu 
'blyškiai — Stakmėnai buv 
rastas be sąmonės ir suūkia 
-kirviu sukapotas Stakmėm 
k. gyventojas Jonas Ringio 
kuris po kiek laiko mirė.

Tą dieną Ringis pasikin 
kė savo arkliuką ir įšvažia 
vo iš kaimynų vogit bulvir 
b(4 ant kelio jį užpuolė m 
pažįstamas žmogus ir sun 
kiai sužeidė- kirviu.

Policija įtarė to patie 
kaimo gyventoją J. Mažę’ 
ką. bet jis neprisipažin 
kaltu. Tačiau jo bute buv 
rastas kruvinas kirvis i 
kraujo žymių ant jo patie 
drabužių.

ls

Pirm. V. Paulaiifika#, 
Rast. J. Glinrckift.

NUSIŠOVĖ, KAD NĖJO 
ŠOKTI i

Gruodžio 28 d. grįždami
Nemunaičiu pr. Diokykh

vakarėlio (Mar. ap.) nusiši 
vė-25 m. vyrax Adolfas Ad 
inienas. Žmonės kalba, ka 
jis šovėsi dvi to, jog vier 
panelė liejusi su juo šokti.

• ' • •



kurios kompanijos prueš ku
rias Įsakymai išduoti bando 

istren-

Keli federalės valdžios de- 
paiiamęntai 'pradėjo kon- 
rentruotą—kovą prieš- -vixu- kaip nors, išsisukti paktreiu 
kias prigavystes.

Kas niet ir kas met Pašto 
I )epartamentui pranešta a- 
pie Įvairiausias prigavystes. 
Net 1872 m. Kongresas au
torizavo Pašto Viršininką, 
sulig jam paduotų informa
cijų prieš žmogų arba kom
paniją, kurie bandė vartoti 
paštą prigavystes tikslams, 
užmarkiuoti “fraudulent ” 
ant kon verto registruoto 
laiško ir sugrąžinti siuntė
jui. Taipgi autorizuota ne
išmokėti krasos piniglaiš- 
kins - tokiems prasižengė
liams. 1895 m. Įstatymas 
pertaisytas inimti paprastus 
laiškus ir siuntinius, netik 
registruotus laiškus. Ir su
lig tų Įstatų prigavystes į- 
sakymai ( fraud orders) iš
duoti.

Tgf°7 m. prigavystes isa-

išleistas inimant

Rymai išduoti prieš 239 
kompanijas ir asmenius.Tie 
išduoti Įsakymai automatiš
ku nukerta išmislytoją pri- 
pivysčių mm viso pasaulio 
jeigu vartoja pasta. Bet kai

L. D. S. CENTRO VALDYBA

\un. Iv. Urbonavičius, I)v, Vadas, 
50 \V. Sixth St.,

South Boston. Mass. 
.’l. Paulauskas, Pirmininkas,

19 Davidson St.,
Loyyęll. Mass.

’. Zdankus, Vice-Pirmininkas, 
1297 W. 15th Avė.,

Bary, Ind.
i. E. Kmižys, Sekretorius, 

366 XV. Broachvay.
South Boston. Mass 

. Vaisiauskas. Iždininkas,
371 Portland St.,

Cambridge. Mass. 
Kontrolės Komisija 

. Smilgis, J. Glaviekas ir 
inorius.

Literatinė Komisija 
un. V. K. Taškfinas,

R.

tin. V.
iui. K. Urbonavičius,

.T, Krušinskas,
tin. .T, Švajrždys,

M. Vieraitis.
i L Z.. Z’. K. I'i'ilcr'i' iios 

T" rirli'i
O. Avižinis.

kant kitus vardus ir vėl ve
dant biznį. Bet vistiek. į 
trumpą laiką Pąšto Depar
tamentui pranešta naujas 
vardas' ir adresas ir kitas Į- 
sakymas
naujus vardus ir naujas in
formacijas.

Bet patys žmonės kalti, 
nes kuomet prigauti jie tuoj 
nepraneša Pašto Departa
mentui. Arba visai nepra
neša. Tik per vieno žmo
gaus rankas per daugelį me
ti} i>erėjo apie $100,000.000.

Kad nors kaikurie priga- 
vingi išmislai yra gudriai 
sumanyti, bet kiti labai ne
tvarkas, bet vistiek visi ran
da užtektinai “kostumerių" 
kurie tiki gauti ką nors už 
dyką. Pa v. daugelis mote
rų pasiuntė dešimts centų 
už “dešimts mastu gražaus 
šilko padaryti jakutes ir kl- 
tus daiktus." ir sulaukė de
šimts mastų šilkinio siūlo.

Viena kompanija garsino, 
kad bile kas gali gauti už 
$10.00 pančiakų užmokant 
arba pasiunčiant $1.00. Bet 
gauti tas pančiakas. žmogus 
turėjo prikalbinti dešimts 
draugų arba pažystamu irgi 
pasiusti po $1.00 ir tie drau
gai turėjo irgi kitus dešimts 
prikalbinti, ir taip be galo 

•’jo.
Yra tiek daug visokių pri- 

gaviiigu išmistų, kad nėr ga
lima apie juos visus apipa
sakoti. čionais paduota tik 
paprasčiausios.

“Naminis Darbas Mote
rims" gaminant bereikalin
gus daiktus sukrovė labai 
daug pinigu pakol buvo su- 
stabdvtas.

Kitas asmuo, kuris 
daug pelnijo tai buvo 
kališkas prigavėjus, 
turėjo vaistų visoms

ii i.'įj 
m om s ligoms 
moms ligoms.

Vienas mokintas vyras, Į- 
steigęs vieno žmogaus “uni
versitetą" su ilgu vardu, ga
lėjo iš bile studento Į labai 
trumpą laiką padaryti gy
dytoją, advokatui 
profesionalą.

Kitas veterinaras Maine 
.valstijoj garsino, kad turi 
labai puikių Angora kačių, 
visokių spalvų, ir išsiunti
nėjo paprastas Maine kates' 
tik apspalvotas bile reika-J 
laujaina spalva.

Kitas vyras Tennessee 
valstijoj pardavinėjo šunis. 
Tas žmogus nuo gatvių gau
bdavo šunis, ir pats paga
mino visokias geneologijas.

Bet didžiausios prigavys- 
tės buvo aliejaus akcijų pri- 
gavystės Texas. Oklahorna, 
Arkansas ir Louisianos vai-, 
stijose. keliais metais atgal.1 
Milijonai dolerių žuvo pa-Jais, 
kol paštas jiems buvo drau- metalo 
džiamas. Keli vedėjai kom-’nebflvo teisinga, 
panijų net ir šiandien sėdi (kaina augštesnė negu turėjo 
kalėjimuose. (būti ir buvo ant plunksnos

Federal Trade Coinmission užniarkiuota. 
Trgrbaūdo šllšėkti Arsuki.is nėjimni—todėotė 
prigavystes. lies ji bando su
gauti neteisingus apgarsini-•......
mus ir klaidingą perstaty- gus 
mą tarpvalstiškos pirklvs-. 
tčs. Bet pirm negu šis ko-, 
mitetas ima žingsnius prieš 
kompanij.ą ji duoda progą 
pasiteisinti. šituo būdu 
daug prigavingų apgarsini 

prašalinta iš laik-

Šie indioną vaikai Miami, Fla., nufotografuoti. Jie surinkti dalyvauti vaiku sveiku 
mo konteste. Laukia gydytojo ju sveikumą patikrinti. Vaikai yra 'Seminole indionų pa
dermės. Pirmu kartu ši padermė sutiko savo vaikus paduoti kontestui ir gydytojo patik
rinimui.

ggg.. i. * ir; ■ - ■ rj

Įa.y Kokuojama, kad suvilk - 
3,000,000 kaimų vaiki} pri- ą 
si rašė net Į 17,000 su vieny-.
tų mokyklų laike 1927-2j m. ■ tN';

Senoviška “vieno kamba- 
rio ’ mokykla povaliai nyks- 
ta, nes mokiniai dabar nu
vežti i sucentralizuotas su-

\

vienytas mokyklas.
Ą-S|

Laikas teikia mums daug 
gražaus, bet antrojo Šuberto, 
mums neduos.—Robert Schu- 
man. ' ’ '•»

BRANGŪS TAUTIEČIAI
/

v*' Ml
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PINIGINE MAKSNA 
IŠGĄZDINO

" . Sraiapolė—si a mm s miestus, 
l‘ril«'i si'šujh“ nniiiMas..."

Taip dainavo vilkolakininkai. prieš keletą 
etų į Marijampolę atvažiavę.

Iš tikrųjų, slaimus tas Starapolės miestas. 
ia visokiu nauju kūriniu gema, visokiu dyvų 
Ina. Netolimoje praeityje, pačioj mokslo me- 

i įžangoj, irui buvo vienas vyras, apie kurį 
mrapolės visuomenė ligi šiol dar nieko negir
to.

Viena vakarą, apie K vai., miesto sode valk
iojo trys gimnazistės. Vaikščiojo ir tarp sa- 
s šnekėjosi, šnekos tema buvo rimta—kaip 
įvyksią pataisas išlaikyti, o ne taip, kaip mū- 

modernosios gimnazistės vaikšči<xlamos šne- 
Kitame sodo krašte ant suolo sėdėjo ir 

zėjo trys žydukai. Visi, kaip seni kapsai sa- 
. miklūs, kaip pakaustyti. Gimnazistėms pro 
os praėjus, jie nutarė jas pasivyti ir pašne
kti. Sumanymą tuojau įvykdė^ Tos pama
išius. kad tai žydukai, užsigfĮžo ir. jų šnekini- 
> nepaisydamos. ėjo-mtiaTr šnekučiuodamos.
"Kavalieriams“ nepatiko. Jie, ilgai nelauk- 

ini. nutarė vėl kreiptis Į jas ir paklausti, kas 
i. kad jos. dargi būdamos gimnazijos moki- 
s. nenorinčios su jais šnekėti. Apsisuko ir ėjo 
iešais.
>čgo už aJciiĮ. Gimnazistės
i į č-ia. Gimnazistės metėsi
TauenTno
ų ir užstojo vartelius. Gimnazistės eit pro

labai 
medi- 
kuris 
žino-

niu tapo 
rašeių.

Viena 
gamino 
gas siūle 
dovaną asmeniui kuris par
duos 28 paklotus krekmolo 
už 10 centų už kiekvieną pa
klotą ir gražu paveikslą už 
dyką. Reikėjo užmokėti su
mą pinigu už laikrodėli ir 
ištikrujii pasiūlytas pa
veikslas nebuvo duodamas 
dykai, bet kaina priskaityta 

Į prie krekmolo kainos. Fe 
į dorai Trade (’ominission ve
ide tyrinėjimą ir ta kompa
nija nutarė “ant visados su
stoti tas praktikas."

korporacija kuri 
skelbimui medžią 

laikrodėli kaipo

“Mail order” Įstaiga par
davinėjo rašomas plunksnas 
“nuo padarytojo pirkėjui." 
Apgarsinimai rodė gražias 
plunksnas su “iridium ga- 

iridium vra brangus 
elementas, bet. tas 

Plunksnos

Kuomet tvri- 
frM igavvstr 

kompanija tuoj 
kad sustos vartoti 

apgarsinimus.
Muzikos mokvkla 

Ui garsinasi kąd ’ 
i dyką 
mentą 
kinsis toje mokykloje.' 
sirodč. kad tų instrumentų į 
vertė buvo priskaitvta 
kurso kainos.

pasi rase 
neit i si 11 -

Apšvieta Jungi. Valstijose
Jungt. Valstijų .Vpšvietos 

Koiuisi joiiierius. savo ra-Į 
porte. i..... ....... .....
Departamento Sekretoriui,' 
pabaigoje fiskališku metui 
(birželio 30 d.. 1928). trum-Į < 
pai išdėsto svarbiausius vie
šos apš\ ieois judėjimus per 

■ĮTiviius metus i'1 t.?s Įn' 
j portas t u ii labai interesingų 
|l'aktų kuriuos ,\pšvietos 

I parlamentas >m iiiko 
j 192b metus.
I , .į J ais metais buvo apie 
ĮOOO.OOO mokinių privatišk 
se įiraiiinese mokyk!

o-1 imant
( kinum 
viešose
koše 
apie 
ui

m. vėd pasidvigubino. 
m. valdžiai kainavo 
užlaikei i kieki veną

I92G
1920

kurį pirstatė Vidaiisi$it)2
mokini mokykloje ir kiek- 
\ ieno gyventojo rata buvo 
$17.50 vaiko mokslui.

■ y;
• rKas ugdytu .Jumyse Broliui-Užjurte- 

čiat meilę ir prisirišimi) prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytu pat riet Izmi) ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš liidijį Karų pht- 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus 
••ša l t i ii i s.’’ .lis nori tarnau
ti visai katalikiškajai 
"šaltinis" nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tiiutks’iais Amerikoje.

“šaltiniu" eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja melams Lietuvoje tik 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu.

/

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu.” parašyk laiškų šiuo adresu: 
"šaltinis” Marijanų>olė, l.ithuania, —• 
gausi vieną n-ri snsipažinihiui nemo
kumai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

savaitraštis

visuomenei.

. i rį

* ’ PS
• » ‘»S

Nors vėliausios statistikos 
rodo padidėjimą užsirašiu- 

■ T 
mokslo 
i lėk 
liilč 
n tok
11 nosį
Iliet U. 
oi i -; r;

SU ĮUIglIl'llll.-------------------------------------
“štilfi-iiio" .1 ii minintrncijnmaži snese augštesnio 

|o mokyklose, bet vis- 
Hcgaii 1 vgii-tis su skait

inis miestu .augštesnio 
ksio mokyklose. Tik 25.7 
'imt is vaiku, tarpe 15-18 

gyvcmuil kaimuose 
e pri<- kaimą . augš- 

ia<>kslo mokyklų ; 
71.1 miošimlis vąi- 

amžiaus kinko augš-* 
mo mokslo mokyklas 

i-ijestuose. Kitais žodžiais 
be-.t ik Uis -yk tiek mieslų 
\aiki} n.<>l \ kias negu kaimui 
vaikai.

visoj ša Iv, 192G n^. 
k tiek mokinių prisi- 

imgu 1920 m.
kaimiški} 

progresiio-
I 
I

Bet

kl

I

•Jis H

Balsas Iš Lietuvos

LIETUVOS IŠGAMOS IR LIUCIPERIS Ii sra

per p-:m-' 
'duos už 

muzikališka inst ru 
asmenims, kurie mo-

■ i 
i i'.ru j
I 
Į

Kur tik galima. Fcderai, 
Commission stengėsi siistab-j 
dyti šitą klaidingą perstatė-į 
mą visokiu daiktų. •“'

r- r r c ■ <’’im.‘inl priveli 
plius, 
js'- buvo 
' iŠ viso
samdvta

i

“Visi tikintieji, jaunieji y 
patingai, yra pašaukti veik

LIETUVOS
ŽENKLAI

mažiulių m 
-■arteli): 3
ir 34<).!HH) } 

antrmė<(‘ mo’- 
2(>:s.()()i) mok\ ' 

įstaigose. 2S<).{»(»!)
Į \ 

ir imiversitetuose ne-l 
ianms mek;-

1 š \ įso t < >sc m< >k v k lo- į 
:‘S.3()“'mokimų.

!)77.<MM) mokėtoju 
Visose li;ok\'klosc 

lūš
ie <.15i).')iM).(HH) užlai- 
r \ o-į ■ tas mokyklas. 

>i<io- viešų pradiniu u 
11: • > k \ k b} paši

lu r d< ši ii it- m<-ii;

21.-I
ii

m-J
k las ų; j( i 

šjĮomet 
i kii to 

ose : 11.
kctojii lavi-1

. IVlrsosr 
ir 4S7.OOO pri\ a; išk<;s;■ kūle-

l
i
I

liai bendradarbiauti katalikiš i ’11:1-’- alDijo.m ii piali
koše akcijose, idant Kristaus' 
viešpatavimas pasiplėštų ir su i 
stiprėtų pavieniuose žmonėse 
šeimose, visuomenėje.’’ 
XI laiške kard. A norit 
X-5.)

Vienas tuojau stvėrė'Šals ėjo g 
Toji nepasiduot—išsjsu- i<> draugus, 

ranki}. Tada kitu du žyduku griebė Ii-; čia susu 
šios rėkti. Vienas žydukas užėmė ran p-kumle gub

J. Puežeriet^'—žydukai neleisti, 
pirmutinę už rankos.

i ko is jo 
kasias, 
ka vienai burna.

Nežinia, kuo būtu pasibaigus šį istorija, jei 
tuo tarpu nebūtų užėjęs čia vienas lietuvis stu
dentas. Jis. išgirdęs riksmą, klausė, kas čia da 
rosi. Žydukai, nieko nelaukdami, šoko 
tardami: "Kas Tamstai, gojau, galvoj ? 
velniais!" Studentas netoks bailus, 
pa praši

Gimnazistės pasuko kitu taku. Jie 
i sodo aikštę—jie 

Į sodo kraštą
gatvės Httk. - Žvthtkai .užbėgo už— -

prie jo. 
Eik po 
Tuojau 

paprašė žydukus eiti į policiją išsiaiškinti. Žy
dukai tik šaipėsi ir tarėsi jam kailį išpliekti. 
šis žvdišką erzėjimą gerai suprato, tad ir čia 
pasielgė- drąsiai: užkišo ranką už nugaros, nu 
duodamas traukiąs ginklą iš kelnių kišenįaus. 
O jo ten visai nebuvo. Buvo tik piniginė. Žy
dukai nusigando ir pradėjo šnekėti:

— Ei. ponas, aš niekas nežinoj. aš cinu na
mas !

Studentas, matydamas, kad jau “didvyriai" 
nutūpė nieko daugiau jiems nesakė, tik prašė 
greičiau eiti į policiją.

Žydukai ėjo. Ėjo šaligatviu žąsele, o paskm 
juos studentas. Beeidami žydukai susitarė pa
tiekti. Tuojau vienas per gatvę metėsi į kitą 
šaligatvį. Studentas, išsitraukęs piniginę, pa 
prašė sugrįžti atgal, nes kitaip—šausiąs. Žydu
kas grižo į vietą. Tada pirmutinis pasileido 
risčia pirmyn. Studentas metėsi į gatvę ir. iš
siėmęs ta pačią pinigine, riktelėjo:

— Stok, šauju !
Gal būt. anas liūtu ir nestojęs, bet jo drau 

gai ėmė rėkti:
— Mmški kalu -balti- Šiems Išrėkiant, _bė-a- 

gnntis žydukas atsidūrė į naujas rankas—prie

I

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lodoma sa jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame sųsln- 
•dnyje, Išviso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

New Chevrolet Roadster

enki:} žm >i in mini;
• toriui studentą. k;>d 

mišmi’i iš “revolver. 
“ i (■'. <•] vr)-' --pmigmę. 
mtrūko juokais iš m 

įai juos subarė, kad r.-ioidž1. 
vaikščioti ne tik gatvėmis. I 
jis jau juos gerai pažino, ka- 
Bekalbanl vienas žyduku sta 
ir dingo. Kini du nuėjo ran 

i visada būti ramūs, kad vėl t

T’ii-nd-k'-. Piėėk;;it i- ii' \ i>a plejada 
kietuvo- išgamą paviene “l)i<“šiadą. 
Ir žin^t. kas jiem-iems atėjo į protą: 
Pakviesi: “biesiadon" ir velnią rago'a. 
Patį i.niciperi, pia.garo didiką.
Bet jis tą išgirdęs: “Ar jie Rš.'.-o d; 
?<lai.\je : trado!:! suriko griailsming; 
Pamiškiu pasauliui ašen iškilminga 
Kad dangaus tėvynėj aš kėliau y i<-r 
Bei Imt" išdaviku... tegul iie prngaiš 
Ne buvau, ne esu ir niekad nehū-ii 
Išgamos! ve liepiu pakart kvieslius 
b- tąjį ištaręs, pašaukia lm<i“li 
ir liepia pakarti kvie-lių jis immlį. 
Kaip matot, net velnias sa\osi<>s lėv 
\t“
Jis 
Bet 
.N(‘

ne- 
v:’ išdaviku vr' ją p?>iiivn<-... 
vien tik neįėjo patanti dievaičiu, 
laivą pralošęs. ne tapo Plečkaičiu... 

bėga p.i> priešus... ne tapo išgama:
A J . a «>»»>1.« v y Li*o ti o i L* n i iv iiitlli.tl<71 t • t “V “ « T » f t tt — t

Aš esu Lietuvos gyveninio žinovas. Kito to
kio, kaili aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
jautas. jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. B(^ 
to. jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
ti; ms Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa
sistengi;, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik
tus \ isą mėnesį, už 15 litų 3 mėn.. už 25 lit.— 
pu<ę mitu, už 50 litu—visus melus, 
kmkymas (išskyrus Latvija, Estiją ir 
uja) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone*
laičio gat. N r. 24. Kaunas, [jotuva. —

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos kataliku dienraš

tis “R\T.\S." Mane redaguoja prof. dr. T>eo- 
nas Bistras.

Užsienio
Vokie-

už 5 Ii-

K. V.
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mJIT JOSEPH’S LfTHUANIAN R. C, AS80CIATJ0N 0? LABOS

Entered as second:ęlass matter SepL 12, 1915 at the poet offlce at Boston, Mass. 
įy 1 .■ ,4 under the Act of March 3, 1870”

.
^cceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for In Sectlon 1103 

----- .. .... Act of October 8> 1917, authuriaed on July 12, 1918”
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PRENUMERATOS KADiA: 
Amerikoje metams.......................... $4.50
Užsieny metams...............................$5.50
Vieną kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met. $3.00

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

.. Tolcpnone South Boston 0620

&UBSCRIPTION KATES:
Domestlc yearly ............................. $4.50
Forelgn yearly.................................$5.50
Domestlc.once per week yearly. .$2.50 

• Forelgn once per week yearly... .$3.00

MUSŲ ANARCHISTAI
l

SŲ
H

Kiekvienas kandidatas į 
J. Valstybių piliečius susi
duria su klausimu, , ar jis 
kartais nėra anarchistas. J. 
Valstybės nenori anarchistų 
piliečių. Ir gerai daro, nes 
kokia ir kam gali būti nau
da iš anarchisto, kurs, kur
tik pasipainioja. įneša be- 

ir suirutę; kurs te- 
griauti ne statyti: 
nepripažįsta .jokios 

bet nori, kad visi

tvarkę 
moka 
kurs 
valdžios,
jo klausytų.

Čia mes turime omeny ne 
politinius anarchistus, 
tuos, su kuriais mums pa
tiems tenka susidurti gana 
dažnai mūs pačių organiza
cijose. ypač- organizacijų 
susirinkimuose. J uos anar
chistus lengva pažinti. Vi- 
supirma, jų kakarinės susi
rinkimuose lievvik neužsida
ro ir iŠ .jų burnos, tarsi iš 
kokio vulkano lava, verčia
si tiktai pikti pr<»tcstai, nuo
latinės kritikos, užgaulioji
mai. įžeidimai, pasipriešini
mai kiekvenam 
niain sumanymui, 
ubagas kruopas pabert 
bamba ir murma. ; 
neėdę, 
chistu. taip ir mūsiškių žy
miausia ypatybe yra ta, kad 
jie nori, kad visi jų klausy- 
'tų. Gali valdyba būti iš
rinkta legališkiausiai. bet 
anarclii.-tai tik tuomet jos 
kiaušy.-, ji i vaidyba sutik
sit visomi- jų užgaidomis. 
Pa v. susi rinkime kla ilsima- 
bus disku-uojamas 2-3 va
landa- ii- bu.- gaili gali nu
balsuota-. Bet ką reiškia bal
savimas ana rchi.-tui ! Ateis 
jam koki kvaila mintis už 
20 ar už 40 minučių po bal
savimo. ir mū-ų anarchi.-ta- 
kartais pasiprasęs balso, bet 
dažnai visai besiprašęs ke
liasi ir vėl pajudinti tą patį 
klausimą, kur- buvo 
nubalsuotas. Bet kur 
vokuosi visas mūsų 
chistų anarchiškas ypatybes. 
Geriausia bus priminus čia 
keletą pavv zdžiu iŠ netolimų 
apylinkių ir iŠ netolimos 
praeities, tikriau stikant, da
barties.

KI a s i sk ų ž a 1111 r c 11 i z n i o 
vvzdžiu vra patiekusi 
siems cerai 
nuo Bostono 
Susidarė ten 
saikele. Tol 
gijoje anarchiją, 
sprande į valdybą.

■ rtnnrrhija tik vrmrr-
-je-draugijoje! Joks savą ir 
anarchiją gerbiantis anar
chistas tuo nepasitenkins, nį.

Reikia Įskiepyti anarchiją 
ir kitose draugijose. Tai 
jiems nepasisekė, bet nega
lima sakyti, kad nebandė. Iš 
kailio nėrėsi ir ne jų 'kaltė, 
jei nepasisekė. Tie “patrio
tiški" ir “katalikiški” a- 
nareliistai buvo pasišaukę 
talkon polską tviarą ir meto- 
distų bambizą. }>a varto jo 
boikotą, grasinimus ir net 
kumštį, suėjo į talką su rau- 
doniatisiais bolševikais, susi
bičiuliavo su laisvamaniais 

j ir spygas rodė teisėtai Baž-
nvčios valdžiai, pradedant 
klebonu ir baigiantįjįdino- 
lu
le

f

prakilnes- 
Kaip tas 

jie 
ir ėdę, ar 

Kaip politinių anar- 
žv-

senai 
čia iš- 
anar-

pa-
vi- 

žinoma netoli 
esanti kolonija, 
visa anarchistų 
kėlė savo drau- 

kol Įsi
liet ka

Gyvenimas turi tiek tų 
juod Vabalių, kurie dažnai 
spardosi kaip mulai, kad 
malonu yra nors retkarčiais 
pakelti akis į žmonijos arus. 
Šiomis dienomis vienas tų

"Beliko ištirti saiitikis tarp 
elektros ir gravitacijos. Ein
šteinas įrodęs, kad šiedvi jė
gos yra taip giminingos

įirdino- 
ir visli tą Laiką visa gerk- 
rėkč. jog jie esą geriau- 
lietuviai ir katalikai!
A r bereikia geresniu anar

chistų ! Bet rasime visai ne
blogu pavyzdžiu ir arčiau, 
tiktai kilokio tipo. Rasi daž
nai žmogų, kuriam į uosi į- 
iindo anarchiška muse, o 
kaip kuomet net visas anar- 
(diisku sirsiii spiečius ir na
bagas smarkiai apserga 
anarchizmu. \ iskas .jam ap
siniaukia ir pasidaro .juoda. 
Protestuoja, prieš visus ir 
viską, boikotuoja viską, kas 
tik jam nepatinka, o nepa
tinku beveik viskas ir visi. 
Rašančiam šiuos žodžius te
ko susitikti ne viena tokį 
anarehistišką “didvyri." bet 
ypač vienas tai tik .jau buvo 
tikras anarchisto tipas. Kur 
tik .jis m-pasisuko, paskui*jį 
.-ekė piktumai, kerštai ir a- 
Harchi.ja. Mylėjo .jis tik pats 
.-a\ę. Draugijų ir kuopų 
vaidybos. į kuria.- .ji.- nepa
teko buvo .jam blogos. \ i- 
so.- centru valdybos, kurios 
.jo neglo-tė buvo anot .jo 
k rin liųal i škos. Redaktorius, 
kurie jam nekodylavo. vadi
no kvailiais ir niekšais. Ir 
boikotavo .jis pramogas ren
giamas katalikų įstaigų 
naudai, atkalbinėjo žmonės, 
kad-neitų į jas. juokėsi iš 
tų. kurie parduodavo tikin
tus, dirlxlavo. remdavo. Ir 
visą tai darydamas, jis sakė
si trokštąs, kad organizaci
jų- neturėtų nuostolių, kad 
visa darą vardan Dievo, 
Bažnyčios ir 'Tėvynės!

O tie mūsų anarchistai! 
kaij> “uoliai" jie “kovoja 
-u katalikų jiriešais! kaip 
jie keikia cicilikus. šliuptar- 
nius, ijolŠevikus. bedievius, 
laisvamanius etc. (4c!.. bet 
kaip .jie knisasi mūsų kata
likiškose įstaigose, pasikni- 
sa po pamatais ir griauna 
ja<!

O dabar pasakysim, kas 
• tokm-jrr yra. Yni tir, ktrrtų 

kepu-vės užsidegs ir kurie 
siipvks^perskaite sį straips-

kaip pavę šviesa*ii- šiluma 
Ugny arba saulėje, šią nau- 

arų, Einstein, vėl atkreipė Einšteino teoriją prof. 
į savę pasaulio akis.

Po 10 metų darbo ir gal
voj iino Einšteinas priėjo 
išvados ir ją matematiškai 
suformulavo, būtent kad e- 
lcktros jėga ir ravitacijos 
(sunkuAo) jėga yra viena 
ir ta pati jėga pasireiškian
ti dvegopu būdu. New 
Yorko universiteto profeso
rius H. JI. Sheldon aiškin
damas naująją Einšteino 
teoriją tarp kitko sako, kad 
žmonija senai jau suprato 
giminingumą tarp šviesos ir 
šilumos. Pav. saulė, ugnis 
ir šildo itvšyiečia. Daug, 
daug laiko prabėgo kol žmo
nija supratf^įkad yra gimi
ningumas tarp šilumos ir jė
gos. - Dar visai nesenai žmo- 
"nrr ■ tepažino, kad įkaitęs-ir 
pavirtęs į garą vanduo gali 
būti pakinkytas į darbą. Ki
taip sakant pagamina jėgą: 
suprato irgi, kad gasolinas 
Įkaitintas iki tam laipsniui, 
kad pavirsta į dujas, yra 
stipri jėga, kuri varo mili
jonus motorų; atrado, kad 
panikas, dinamitas įkaitin
tas iki sprogimo yra baisi 
.jčga.

Žmonės nepasitenkino tuo, 
kad suprato giminingumą 
tarp šviesos ir šilumos, tarp 
šilumos ir jėgos, bet tuoj 
pavertė naujai Įiažintas jė
gas savo tarnais. Pav., kuo
met pastebėjo, kad ugnis ne 
tik šildo liet ir šviečia, išra
do žvakes, lempas. Pastebė
ję giminingumą tarp šilu
mos ir jėgos, Tuoj išrado ga
rines, 
kjnes 
kinkė 
laukų 
nes 
ir ore.

Sheldon vadina nauju teore
tiniu raktu, kurio pagvlba, 
galima tikėtis, būsią atraky- 
ti vartai į nauja stebėtiną 
išradimų lauką. Anot .jo 
reikia laukti kad šios teori
jos pagelba būsiąs išrastas 
būdas neitraiizuoti gravita
cijos, arba pritraukimo jė
gą, kitaip sakant, reikalui e- 
sant, panaikinti žmogaus ir 
daiktų sunkumą. Pav. žmo
gus galės žengti per langą iš 
20-to aukšto ir nekris že
myn, aeroplanai galės susto
ti ore, galėsią žmones net 
mėnuliu nuskristi, žinoma, 
kiek tai priklauso nuo gra
vitacijos jėgos.

Dar aukščiau skrajoja ki
tas žmonijos aras J. Bose. 
-¥ra —labui—mokytas—ll. 
turtingas indusas. Kalkuto
je' jis įkūrė ypatingą insti
tutą. kuriame jis ir kiti 
Aiokslo vvrai tiria augmenų 
sielą! 'Taip, sielą ir gyvv-

gazolinines ir elektri- 
mašinas, kurias pa
dirbti dirbtuvių ir 
darbus, vežioti žilin

ant žemės, ant vandens

Šios akėčios imta naudoti Idaho valstybes dideliuose ūkiuose. Krūvon sukabintas 
penkias akėčias tempia didelis traktorius. Į 10 valandų išakėjama 150 akrų plotas.

bę. Ten ieškoma augalų ner
vų sistemą, sąmonę. Ir ran
da ten, kad pav. Mimpsu 
ĮHulica turi kurkas švelnes- demokratu, 
nę sąmonę už kaikurių gy-(ja vra senaį jau išvirtusi į 
veninio juo<lvabalių sąmonę, j jen)agOgjja j,e tačiau yra

Bešokdamas akimi padan-p1' diktatūros garbintojai, 
gėmis beskrendančius arus,p’e turi du mastu: vieną 
Einšteinus, Boses ir kitus 'Lietuvos diktatoriams, kitą 
jiems panašius pamiršti a- 
pie gyvenimo juodvabalius, 
apie jų kanopas ir lengviau 
yra dirbti ir mylėti. Gauni 
vilties, kad gal pasiseks pa- 
stnniėti proereso keliu nors 
vieną-kitą juodvabalį nors 
tik iki t<> laipsnio, kurio y- 
ra pasiekusi Miniosa 
ca, nekalbant jau apie Ein- 
stenus ir Boses.

KIBIRKŠTYS
Bostone yra diktatoriškų

Jų deniokrati-

Bostono demagogams. Kai- 
kada jie užpuola Redakto
rių it; rėkia: Tu girk Lietu
vos diktatorius, liet. nė ne 
sapnuok apie kokią ten dik- 
taturą redakcij<>je! I)a ryk
viską, ką mes liepiame, nes 
čia yra pilna ir tikra demo
kratija ir demagogija!

'Tokios tai tokelės ant 
margo svietelio.

Nlat, .ji naudojasi 
privilegija pakeisti 
nę.

moterų 
nuomo-

%

Palengvinimai Įgyti 
Pilietybę

Ligšiolei kiekvienas kan
didatas į J. V. piliečius tu
rėdavo įrodyti, kad .jis. ar ji 
yra legaliai įvažiavę į J. 
Valstybes. Labai dažnai 
ateivių pavardes atvykstant 
į J. Valstybes būdavo užra
šomos kaip agentai nugirs
davo, arba, tikriau sakam, 
nenugirsdavo. Be to nema
žai yra tokių, kurie nepame
na nė atvykimo į J. V. lai
ko, nė laivo vardo. 'Tokiais 
atvejais veik negalima įro
dyti. kad ateivis via atvykęs 
teisėtai, o be tokio įrodymo

nėra galimybės tapti 
piliečiu.

Dabar yra įneštas į 
tą įstatymo projektas, ku
riuo einant nebus reikalau
jama jokių įrodymui, kad 
ateivis atvyko į J. V. teisė
tai ..jei 
gyvena 
metų, 
ateiviai 
at vvko

'Tas 
y j >ač

J. V.

.J, V. nuo 1924-tų 
Vėliau čia atvykę 
privalės įrodyti, jog 
teisėtai.
įstatymas taikomas

atvykusioms iš Kana
dos. bet bus didelis paleng
vinimas visiems ateiviams. 
Mat seniau nereikėdavo jo-

Kun. .1. Daugis

ŽMONIŲ GIMINE
V. Not> beždžione turi vienodą nugarkaulio 

anatomiškai, 
nugarkaulio for- 
yra tiesus, žino
tai dėlei io. kad 

stačiai

pasi-lloiidini daug 
darbavęs Įrodinėdamas, kad 
spiritistų susisiekimas su 
anuo pasauliu yra daugiau
siai niekas kita kaip apga
vystė, 
tikdavo
bar, jam mirus, .jo našlė jau 
užmezgė 
pasauliu.

Su jo nuomone su 
ir .jo žmona. Da

santikius su dvasių

kiu užsiregistravimų at
vykstantiems iŠ Kanados. 
Todėl dabar gyvena J. V. 
daug tokių, kurie yra atvy
ra niekur užregistruoti kai
po imigrantai 
Ji tapti J. V.

Ne vienas 
džiaugs, .jei 
bus priimtas.

tavime. Ir taip: a) Absoliučiu žv-ilgsniu, bež
džionės smagenynas žymiai mažesnis, negu žmo
gaus. Jo svoris niekad nėra didesnis 20 uncijų, 
žniogaus-gi niekad mažesnis 32. Nonnalio su
augusio vvro smagenynas paprastai sveria 48. 

t;meu>ios moteriškes 43Ų uncijįj. Kartais ji- 
-M-ria ir (laimiau. Tai)) (’uvier.’o smagenynas 
sveria G41 G ir Goodsir'o bū nuriju.,)

b) Reliatyviai, sulyg M iederseim o tyrinėji
mu. žmogaus smagenynas vra du sykiu dides
ni-. negu š'impanzės. Oniiig-utango ir gorillos 
sn ageuv nas. kuris Itibjau pamišus į žmogaus, 
siekia vos vieną penktadalį žmogaus smageny- 
r<* didumo._•.)

c) Mieruo.pmt paviršutini p-magenyno plotą. 
,sulvg Wagner’o. gaunamos šiokios skaitlinės:

kaulį] sl<aitliu ir sudėjimą, tačiau 
ji skiriasi nuo žmogaus savo 
ma. Beždžionės nugarkaulis 
gaus tuom tarpu įlinkęs. Ir 
žmogus, bevaikštinūdamas stačiai, galėtų leng
vai panešti kiekvieną siikut inimą. įgaunamą 
jam einant, bėgant arba šokant. Ačiū šiai jo 
nugarkaulio formai, sukrutinimai praranda sa
vo žiaurumą.

VI. Anatomiškai beždžionė labai skiriasi
nuo žmogaus savo galvos forma ir struktūra. “Žmogaus nuo 1877 iki 219G. orang-utango a33.5 
Ir taip: a) žmogaus galva yra, maž-daug. aps-'ketvirtainiai centimetrai..,;,)
krita: beždžionės ne. Ji issižiūri it neturinti Į I N. Žymiausis jų smagenynų skirtumas iciš- 
jokio pakaušio. Tas aišku matyti, prisižiūrė- H basi suorganizavime. Beždžionės smagenynas 
jus skelctomims...-,) b) Žmogaus veidas (f'ace) jvisai nėra painus: žmogaus-gi labai. Jojo su
tina perpendikuiiariai žemyn tino kaktos, bez-Ųisukinėjiniai ir susi vyniojimai vra neapsako- 
džionės-g išsikiša priešakyn. kaip paprastai gy-bnai sukomplikuoti.
vuliii snukis.?-,) c) Masyvi žandikauliai sudaro 
bemaž visą beždžionės galvą: pats galvos kiau
šas (eranium) labai mažas. Žmogaus galva vi
sai kitokios struktūros. Jos galvos kiaušas di
delis. o žandikauliai maži.?-,)

\ II. Pats beždžionės gaivos kiaušas skiria
si nuo žmogaus galvos kiaušo savo talpumu. 
Mažiausis suaugusio žmogaus absoliutis galvos 
kiaušo talpumas yra (>3 kubiški coliai, tuom tar
pu didžiausis beždžionės 34Į.J kubiški] colių.?„)

\ III. Žymiausis žmogaus ir beždžionės ana-

šie įvairus ir painūs susi-*
:raitinėjimai labai padidina žmogaus smageuy- 
no “cortev"—žievę, (’orte.v, kaipęmotyslo įiody- 
1a. yra visų jaiitulingumo procesų cčrdras. Sha- 

I per apie .jį kalba šiaip: “Smagenų corte.v 
lyra inldektualis funkcijų, išmintingo pajatiti- 
inm arba saužmiškumo. idėjų sudarymo, norė
jimo ir atsiminimo centras."-,.)

šiokie vra anatomiški taip žmogaus ir Ih z- 
džiončs skirtumai. -Jie yra daug didesnės reikš 
mės. negu randamieji tarp .jų panašumai. Mi
nė................................ ......................... . otieji skiHjttnai aiškiai rodo, kad pamatinis 

tomiškas Jdurtiimas reiškiasi absoliučiame ir re- jų organizmų struktūros planas nė ra t < »lygus.
liatyviaine. jų sniagenyno didume ir suorgani-

25) Anritomy.
20) L’hraenology.

27)
2M

i
30)

PhvsioTogj :~TIncvcT<»pTine<Tra TTritTiiūcn : TTrntn. 
EnoHophn'Miti Cafliolica : Evolutlon. 
Kiiej Hopliaodln Catholfca. Erolntioii. 
Testbook of I'liyaiology. V oi. p. (W7.

Žmonės apsipranta su vis
kuo, net su giltine. Ana kad 
ir mūsų llu. Pažiūrėk i lar- »• 4.

krašeių .skelbimus. Elu! 
flu!! flu!!!.. Užmesk tik 
akį ant tu skelbimų ir flu 
atrodo baisesnis už šv. Jur
gio .smaką. Vienas skelbi- 

■iHH* rėkia* Jh negersi 
no lašu, prarys tavą flu! Ki
tas dar garsiau bliau.ja: Jau 
llu apie tave sukasi! Išsi
tepk mano tepalais! 'Trečias 
kriokia: .jei nerysi mano pi- 
gulku, luo.j būsi graboriaus 
mėsa!

Bet žmonės išgudrėja. h 
gražiausiai kalbinami neser 
ga ir tiek. Liūdna aptieko- 
riams ir graboriams.

DIDŽIAUSIA DOVANA

ir lodei nega- 
pilicčiais. 
lietuvės pasi- 
šis istatvmas

NvUŽinirškite užsakyt i‘savo my 
liniam sūnui, dukteriai ar niažaa 
broliukui geriausią vaiką Jaikraš 
ii “Žvaigždutę.” Tuo padarysi 
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš id<> 
minusią vaiką laikraščiu, kurįue 
švietimo Ministerija prenunieruo 
ja visoms mokykloms. .Joje rasi 
te daug pasakėlią, įvairią pasi 
skaitymėlią ir pačią vaikų kuri 
nėliu. “Žvaigždutė” išeina ka 
mėnuo ir metams 1e\\aš1uoja ti 
'■> lit. Lietuvoje, užsienyje Ii litą

A d r e s a s : Lieluva, Kai. 
ims, Liaudies Vainai, “Ž v a i g 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija.

bet visai skiriingas. Niekur gamtoje neranda 
me tokiu dideliu anai ominių skirtumų tai| 
dvieju tos pačios veislė- paderimų, kaip 1af; 
žmogaus ir beždžiones. Nerandame irgi .joki, 
perėjime tipu. Jų nerandame dabar esanČi’ 
gvvūnų tarpe; m randame irm praeityje buvo 
siu. Paleontologija, siim žvilgsniu nieko toki 
dar nesurado. Didžiausiu, šiame dalyke, jos ra 
diniu buvo skaitomas. taip vadinama.-. Trinil’i 
(Java) be'/džioiiės-žmogaus gal\o- kiaušas - 
Pitheeanthropiis ercetus. š(- radiny- su-i<l<ū 
iŠ 85<) ketvirtainių ceiit imrt iii talpaus galv< 
kiaušo, šlaunies kaulo ir dviejų krūminiu dm 

'Tiesa. 'TriniTio galvos kiaušą- Šiek-tie
<

skiriasi lino dabartiniu beždžionė- ir žmogui 
galvos kiaušu, tačiau, -ulyg naujausiu Sehua 
be. Klaatsidi. Macnamara ir Kohlbrutrge tyrini 
jimii. eha raki ėringosios jo žymė- aiškiai rod 
jo esant beždžiones, vadinamo- Uviobatvs. ga 
vos kiaušu ir šlaunies kaulu.

IŠ vėlesniu I’aleolitolo^i j
na: suakmenėjęs “Gibraltaro 
apatiniai žandikauliui, 
lai, iškasti netoli K rupiu 
liaus ‘‘.Mou-tier’o gal\<•- 
m.. \ ezeretal. Dordogiie. 
■priėjo prie
Užtenka Č-ia paminėti, 
ilgam ir nuodugniam 
įvairių išvadų.?; i

'Tat Paleontologija 
mo tdrmų. rodančiu žmogau- i--iv\-t 
džionės. 'Teisingai tat pa-tebi \\ e’s 
visos pastangos surasti inok-lmm d;i 
yiančiii žmogų ir beždžionę i \ ieną

o» radiniu minė; 
galv<» kiaušu-, 

šlaunies ir blauzda ka 
>.. Kroatijoje ir pau 
kiaušas." rastas |!J( 
Mokslininkai dar n

galutinos išvados, kino Šįr kaili;
kad 2<> n<ok-lininkų, j 

ių t\rinčjimui. priėjo

Šiam laikui, nuėjo niekais." 1 
* 31) l'iiTai'.'ntolv.n .

32) Et)cyclo|tl>n,'.lia O:i»olica. ISolutiou.



RINKĖJAMS♦

>
i* žmonės 
bštesni ir uolesni.

Filo de Patikt i

LIETUVOS KAIME!
risi pažinkime, kad seno- čia reikia Tašyti apie dabar- 

buVo daug tį, nes ją matome, pergyve- 
Ypač nam, žinom. Ateis laikas, 

kurie buvo ragąve-kul--kada mūsų dienos bus jna_- 
JS.
*avartę senas sudulkėju- 
i knygas: kronikas, met- 
uus, lengvai galime apie 
patirti ir Įsitikinti. Mes 
dienų vadinamo d vidu
ti) amžiaus žmonės, esa-
Įpratę klausytis telefo- 
radio. Tai yra įnomen- 
tik to laiko, kada jais 
dojamės patogūs ir geri 
minkai. Tačiau nerei- 
i pamiršti, kad gyveni- 

nuplaukia savo vaga, 
L*ina, o ateičiai labai esti 
nu žinoti, kas buvo, ki-
i sakant žmonijos istori- 
su visomis smulkmėno- 
su visais statistikos da-

ais.
ieka taip greit ir taip
ii nepasislepia metu 1h- 
*. kaip statistinės ži- 
, jeigu jas savo laiku

eitojo šimtmečio pradžia. 
Mūsų ainių ainiams bus Įdo
mu atversti mūsų rašytus is
torijos lapus, kur ras mūsų 
vardus, taip pat patiektas 
svarbias istorines ir statisti
nius žinias.

Todėl reikia pasidžiaug
ti. kad randasi šiandien 
žmonių, kurie rūpinasi, ren
ka statistinias žinias. Turiu 
galvoj dar vieną faktą: Die
na po dienos negailestinga 
mirtis nusineša į kapus ne 
vieną lietuvi seneli, kuris v- 
ra gyvas nešiotojas labai Į- 
domių žinių, nuotikių ir tt. 
Žilaplaukis senelis laukia 
mūsų, atsilankymo, jis no
riai mums pasakoja apie 
viską, ką jis čia atvykęs -iš 
savo brangios Tėvynes yra

patyręs, pergyvenęs, matęs. 
Daugelis jų‘gerai atsimena 
kiek rado lietuvių atvykęs į 
kurią koloniją, ar visai jų 
nebuvo. Statistinių žinių 
rinkėjo pirmoji pareiga tu
rėtų būti, lankyti vyresniuo
sius, senelius ir juos nuo
dugniai"’ iškiaiistiieu; upir“ 
praeitį ir surašyti mažiau
sias smulkmenas, kas atvaiz
duoja. arba charakterizuoja 
Amerikos lietuvių -gyveni
mą.

Prie progos norėčiau pa
linkėti statistinių žinių rin
kimo centrui ir visai jo ar
mijai sėkmingai veikti, fiu- 
yalėti visas kliūtis ir pasiek
ti gražių rezultatų. Nėra a- 
bejonės, kad knyga, vardu: 
“Amerikos lietuviai,” ku-X 
riai Tamstos tas žinias ren
kate, turės didelės reikšmes 
netik Amerikos lietuvių kul
tūriniam gyvenime, bet ir 
Lietuvoj mokslo atskleis 
naują, labai Įdomų vįiač 
mokslininkams lapą.

A k i ras

Kovo 4 d. Washingtone į- 
vyks H. Hooverio inauguraci
ja. Atvaizde parodoma Leut. 
Col. U. S. Grant III, inaugura
cijos komiteto pirmininkas.

as nesurenka, nesutvar- 
linsime pavyzdi: kiek 
rodos, metų prabėgo.

> Į Amerika pradėjo e- 
ruot į iš savo t ė v v nes lir
ai. O ar turime žinių, 
m nors vienu metu, kiek 
ivių atvyko į Amerikos 
gtines Valstvbes. kur 
stojo ir it.

r turime statistiniu liks- 
dniii apie kuria lietuviu 
nijų. kaip ir kiek ten 
ivių gyveno prieš kelio- 
metu. Ne. (> juk atei

tims paklaus, mūsų ai- 
prašys mūsų tų žinių, 

irsa dar nevėlu, arba 
geriaus tariant geriau 

m negu niekad. Senas 
aš. pirmieji lietuviai e- 
rantai ir pirmieji emi- 
•ijos melai, manau, teks 
apy tikriai. včlvvesniais 

uis —'tikriau, o dabarti- 
— t ikrai ir tiksliai.
ai kas pasakytu, kam

PASKOLŲ FONDĄ! STUDENTAMS
Kad nors tūkstančiai stu

dentų Amerikos kolegijose 
ir universitetuose savo pa
stangomis užsidirba pinigų 
tęsti mokslą, bet yra kibai 
daug studentų, kuriu finan
siškai apsunkinti kada nors 
mokslo laike, ir pinigu sto
ka pertrauktų mokslą jeigu 
č-ionais Amerikoje nubūti] 
kokii] nors ištaigi] arba or
ganizacijų. kurios skolina 
studentams pinigus.

Nelabai senai Suv. Valsti
jų Apšvietus Biuras išsiuntė 
paklausimus tokioms pasko
lų įstaigoms ir organizaci
joms. ir jų at>akymaU]paro
dė. kad suvirš šimtas tų į- 
staigų ir organizacijų kas
met skolina iki $4,(MM).0(M) 
studentams.

Suprantame, kad studen
tai turi prisilaikyti prie ne
kuriu aplinkybių ir pareika-

lavinu]. Kalkiniuose atsiti
kimuose Įiiuigai skolinami 
bu nuošimčių, kituose atsiti
kimuose studentai turi mo
kėti gana augštus nuošim
čius? Paprastai reikia mo
kėti šeštą nuošimti, bet kar
tais ir aštuntas nuošimtis. 
Paskolos mainosi nuo $1(M) 
iki $150. Kaip tik studen
tai už.Jiaigia mokslą turi 
pradėti atmokėti pinigus.

Kaikurios kolegijos ir 
kaikurie universitetai pa
skolina studentams pinigų 
mokslui.

Sekančios įstaigos arba 
organizacijos interesuojasi 
studentų pašalpa.

Kiiiį/hf s of Tt m /dar Edu-* 
catioiial Foimdaf '(ui turi 
fondą Jš $1,51)0.(MM). Studen
tams pinigai skolinami tik 
kuomet kolegijos arba mies
tai rekomenduoja studentus. 
Nim 1924 iki 1927 m. ši or-

Mckaniškas skiri urnas 
ir žmogaus rankos tobulume. kaipo į- 
k:d! ><>s artikuliacijoje, kaipo minčių 
priemonės. Beždžionė, nežiūrim j>»> 

žvilgsniu. >mvi

siškam mokslui, tik prak
tiškam mechaniškam arba, 
biznio mokslui vakarų ir 
pietų valstijų universitetuo
se, kolegijose arba mokyklo
se kur mokslo- kainos yra 
daug mažesnės negu rytinė
se kolegijose*. Pereitais me- 
tais 190 studi'htir prašė pa- 
šalpos. Jiems paskolinta a- 
pie $200 kiekvienam — ket
virtu nuošimčiu.

Kitos gerai žinomos Įstai
gos arba organizacijos yra 
—Floridu Educationdl Loan 
Corporation, Gainesville, 
Florida; Jleate? Fouudu- 
tion, Ine. Berkeley, Cal., (P. 
O. Bok 163) : (lurtis Collepė 
Loan Fund per Curtis Pu- 
blishing Coinpany, Indepen- 
dence Sųuare, Philadelphia, 
Pa. ir F. J. Barrett Foun- 
dation, 1600 Davison Avė., 
East Dętroit, Mieli.

Vietinės “Tėvų - Mokyto
jų” draugystės net trisde
šimts astuoniose valstijose, 
ir Valstijų Federacijų Mo
terų Kliubai dvidešimts as
tuoniose valstijose* aprūpina 
studentus jrašalpa.

Americon Associafions o f

ganizacija aprūpino net 8,- 
400 studentų, kuriems buvo 
paskolinta nuo $150 iki $200 
Įlenktu arba šeštu nuošim
čiu. Pinigais turėjo pradėti

■ atmokėti į metus po itiOkslo“ 
užbaigimui. Aplikacijas rei
kia pasiųsti Grand Record 
<>f the Grand Commanderv 

'savo valstijoj.
Hannoii Fouadatton, 140 

Nassau Street, Ne\v Vork 
(’itv. N. V. turi $150.000 pa
skolinus studentams. Spe
cialiai aprūpina vokiečius 
studentus, kurie Institute of 
Intemational Education re
komenduojami. Kas met a- 
pie 350 studentų aprŪĮiina- 

’ma -— jiems išmokama nuo 
i $150 iki $3(X) — šeštu nuo
šimčiu. Reikia pradėti at
mokėti pinigus Į šešius mė
nesius po užbaigimui moks
lo. Re’kia mažiausia mokė
ti $5.00 į mėnesį.

//< m// St roti g E d acat ioaul 
Foiindation Loaa, 50 South 
La Šalie St., Chicago, Ilk 
buvo įsteigtas 1911 m. Fon
das. sulig įsteigėjo reikala
vimų — “negali būti varto- pi valstijos kolegijų studen- 
pamas taip vadinamam kla- uims.

i

rideersitjį Wi>nrnr;---- nnr
Eye Street. N. W.. Wash- 
ington, D. (1. turi studen
tams pašalpos fondus net 
aštuoniasdešimts iš 450 sky
rių. Šita organizacija tei
kia pašalpą merginoms.

Doutfhters o f the Amer- 
icaii Rerolutiou irgi turi 
specialius fondus jaunoms 
merginoms kurios nori Įgy- 
vienai merginai yra $300 i 
t i-mokslą. Didinusia suma 
metus, be nuošimčio, bet 
prirokuota $5 už kiekvieną 
$100 dėl trijų metų.

Yra keli specialiai apšvie
tus fondai — bankavimo ir 
ekonomijos studentams, ku
riuos fondus užlaiko A iii e r- 
ic.au Bankers Association, 
110 Kast 42nd Street, Nevv 
York City. Field Coopera- 
tive TAssociation. Jaekson, 
Mississippi valstijoj, kuri 
teikia pašalpą tik Mississip-

Sodžiaus psichologija. Ego
izmas. Su saule manoma gy
venti. Yra ir panašių. Mažo 
vaiko protavimai. Perdaug ne " 
pasitikėk savo vaikais. Tikri 
gyvybės akstie.

Kaimiečiui, “žemės ver
gų” gyvenimo sąlygos suda
ro juose tam tikrą ypatingą 
psichologiją. Griūvant kai
mo bendram gyvenimui, ir 
gimstant naujam ūkininko 
tipi — vienkiemiui - farrne- 
riui — tasai minties pasi
keitimas darosi ryškus. Tik 
deja perdaug egoistinis.

Visur dabar kalbama a- 
pie vienybę, ūkininkų ben
dradarbiavimą, tačiau tasai 
bendradarbiavimas parem
tas grynai egoistiniais su
metimais: ‘“Kam aš turiu 
dėtis, jei nesitikiu iš to jo
kios. nrtudos.” Asmeninė 
nauda — tai jo gyvenimo 

Į credo.
Tatai, aišku, luomų 1. y. 

Ūkininkų, dnibininku ii- no 
teligentų bendravimui nėra 
jokio akstino. . y 1)1,1

Imsime vieną gyvą pavyz
dį: Vienas, begalo didelis, 
turįs 1,700 ha. ploto ir apie 
šimtą stabų kaimas Šiemet 
skirstėsi vienkiemiais, 
buvo didelė “šlėktų-<> 
ca." 
lė

suomenės gerbūvi ir pastuminėdamas pirmyn 
civilizaciją ir kultūrą. Nieko panašaus neran
dame kiti] gyvūnų tarpe. Tit^a. kaikurie jųjų 
turi stiprią atminti — pavyzdžiui. šim. kuris, 
po ilsiam nc-iniatymui. pažįsta dar savo buvu- 
>i savininką ir supranta savo vardą, šiokį to
ki kombimu ijo< atspindi matome ir nekiiriuosc 
beždžionės elgesiuose. būtent—atsargiame kiau
šinio mušime, jo lukšto vžyme ir Šakų arba ak
menų- vartojmie priešo nuvyjinmi. šiuose bež
džionės elg<-siiio>e kai kurte natūralistai 

prityrimu daliai ’les akcijoms 
Nežiūrint vienok viso to. Iiezdžionės 
nematomas joks progresas. Kokiu

•

klausančių savybių. Tatai aišku, kad ji nėra ir 
negali būti žmogaus protoplastas.

Pasiremiant mokslininkų daviniais, prieina
me išvadų : a) kad žmogus nepaeiua iŠ beždžio
nės; b) kad jis yra visai skirtinga mm visu ki
tu gvvūnu būtis ir c) kad jis tokiu tapo ne vys
tymosi procesu iš žemesnių gyvūnų — ypač bež
džionės. Jis yra Dievo sutvertas, kadangi sie
los.-.) kuria žmogus skiriasi nuo visu kitų gy
vūnų jam negali duoti tėvai gyvūnai, kurie |>a-

mat«>,;yS j(,s neturi. Todėl suėmus trumpai aukščiau 
pritai- j pasakytą matome:

I ) kad mokslas neturi jokiu konkrečių da
vinių. nurodančiu pirmųjų organizmu atsiradi
mo liūdi]:

2) kad mokslas nuturi jokių davinių, patik
rinančių žmogaus iš beždžionės išsivystymą:

3) kad žmogus turi savybių, kokių neturi 
,i<>ks kitas gyvūnas ir

4) kad šios savybės nėra materialūs evoliu
cijos pasekmes. Jos yra paties Dievo jam duo
tos v patyjjės.

\. Apart aukščiau minėtųjų morfologiniu 
natoininiij skirtumu, tarp jų yra dar ir air
iškų skirtumu. MekaniŠku žvilgsniu, žmo- 
- kūno struktūra yra įstabiai pritaikinta 
štiuūjimui stačiai: bezdžionės-gi. atpeiič. 
visit keturių. Tą faktą pastebime v pač ma- 

■c vaikuose. nemokančiuose dar vaikščioti, 
’linč.iaiit. vaikai paprastai remiasi ant k<>- 
>adų i i delnų; bezdžionč-gi ne. .Ji visados 
įasi ant paskutiniu kojų šonu ir krumpliu 
liktu rankos pirštu.
K ta s t 
h > ir 
i<k I! .o
luino ir fizinės jėgos. šum 
psakomai žemiau žmogaus.
XI. Didžiau.sis tačiau jų skirtumas randa- 

psiehologijos srytyje. < ia tarp jų atsive- 
1rki«i l)<-du2iiė. Tą pripažįsta ir'Ilu.\ley. 

ic srytyje jų skirtumas reiškiasi ne tiek tie- 
■ines sensacijos stiprumu ir ^ąiškumu. A 
< misli įiino galimybe. kuria žmogus Šias sesi
jas Koordinuoja.. kombinuoja, analizuoja ii 
alinus daro i> jų įvairias išvadas. Mintiji- 
galimybės esmės nesudaro tam tikri] kūnu 

anų formacija ir jų sudėtis, bet tam tikras 
žmogui suvytas elementas. Kūlio organai 

tojumi vien kaipo įrankiai. Ačiū tat šiam 
•giije esančiam elementui, žmogus, iš dienos 
iena, plečia savo regintį, tobulina gyvenimo 
gus. socialius sątv knis, supranta moralumo. 
Pigumo ir doros dėsnius, jais vadovaująs 
eilinio ir koiitenipliųoja visatos tvarką. Ačiū 
i. žmogus fsiand.i įvairius įrankius, juos ge- 
a m pritaiko kasdieniniams reikalams, tuom 
pindauma sav o kūnu pajėgai didindamas, u-

praeit ic- 
kinimą.
gyveni ha* 
būdu, tūkstančiai metų atgal, tokiu ir daliau ji 
gyvena am medžiu šakų. Progresas matomas 
tik žmonių gyvenime, nes .jis tampriai rišasi su 
mąstymu ir idėjų kombinacija. “Nuo dienos.” 
?.ako A. R. \\’allace. “kurioje pirmą kartą pa
vartota oda apsidengimui. vilyčių medžioklei ir 
imtas maisto virimui: kurioje pirmas grūdas 
pasėtas ir daigas pasodintas, tapo padaryta 
gamtoje didelis perversmas, kokio nebuvo vi
soje žemės praeityje .nes nuo tos dienos kilo 
būtis, dalinai jau nepriklausanti nuo besimai
nančių gyvenimo sąlygų, šioji būtis pamažu 
užvaldė žemę, gamtą ir visus gyvūnus, ’l’ai pa
daryta ne kūno prie aplinkybių prisitaikinimu. 
bet proto pažanga, kuria gyveninio sąlvgos ta
po pavergtos ir priverstos žmogui tarnauti. rfo- 
dcl žmogus, sako jis toliau, ne tik v ra organi
niu būčių kulminacija, bet nauja ir visai skir
tinga būčių veislė.".,) nes jis turi savybių, ko
kiu mtii ii joks kitas gyvūnas. Tų savvbių ne 
turi ir beždžionė. Kas ko neturi, tas to negali 
duoti kitiems. Kjidangi Jiezdžionč neturi, todėl

■— . - - .šįAI
būt galvoja, kad tą žemę už 
desūtko metų pasiims į aną 
pasaulį l Tai kaipgi kitaip § ’

Vaikai!.. Taip vaikais ^8 
Jais turi kiekvienas lūpĮąr.Z 
tis, bet be skriaudos artimo* 
Kurti savo, savo vaikų gfi"' 
rovę o kitų skurdui užmerk
ti akis—reiškia galvoti, kad % 
gyvensime ilgai, ilgai... 
kone su saule.

Tiesa yra ir panašių. Ta- j 
me pačiame, aukščiau mi 
tame kaime gyvena senute, 
buvusi ūkininkė, kuri einaj 
jau paskutinį šimtmečio de
šimtmetį. Už poros metų ga
lės apvaikščioti šimtametį 
gimimo jubiliejų. Stipri, 
valgo gerai, penkis kilomet-J, 
rus padaro į bažnyčią pės
čia. Apie mirti, žinoma, — 
neužsimink!

%

Grįšime dar. Vaikui ir 
pačio menkiausio žaislelio 
gaila. Jis jo kitam už nie
ką neatiduos. Žilagalviui se-

jI

rl\vi 
okoli- 

Dabar tų šlėktų dide- 
dalis pasidarė “muži

kais,” Rasta nemažai ne
mokamų. ganyklų.

Pievininkų keliolika, ku
rie ikišiol naudojosi bend
rai ganiava — dabar einant 
Įstatymais nieko b<‘veik 
jiems neduodama. Jie ant 
savo pleciuki] bus uždaryti. 
Karvės, — dargi' ožkos — 
neturės galimybės laikvti. 
Skurdas, vargas prieš akis. 
Ir koki, rodos neteisybe: 
Ūkininkai eidami vienkie
miais — šuoliu prasineša į 
priekį... Kaimo grintelnin- 
kai tuo pačiu metu pasmer
kiami tikram skurdui, arba 
ištremiami Brazilijon!.. Tik 
tie mažažemiai ar pievinin
kai laimingesni, kuriu kai
mas susiduria su dvaro že
me: tokie gavo nors iš dva
ro prie savo žemes priedo.

Kaimo sueigoje, vienas 
plecininkii maldauja: “Vy
rai! — pridėkite man kokį 
kąsnelį žemės prie pleeiu- 
kvi.” “Vyrai" tyli. Ne
drįsta. matyt, toki labdary- 
l>e jiems rodos pažeminami. 
Iš dvidešimt, trisdešimt ar 
net penkiasdešimt ha skly
po. gaila, matyt atsižadėti 
kokios pusės hektaro tų pa
niekinti] “bobilių" naudai.

Kai aš imdavau galvoti — 
nesuprasdavau ką tai reiš
kia! Žili penkių dešimčių— 
net septynių dešimčių am- i 
žiaus žmonės gaili keliolikos 
įnertų kokios kelmynės! Tur

niui, tas pats. Perdaug pa- 
sitikėti vaikais, jiems turtų 
trokšti — vargu ar išmin- '■ 
tingu. Vaikai perdaug ne- • 
sirūpina savo tėvais. Tik -.j 
tokie džiaugiasi senatvėje, 
kurie ne egoizmu vaikus s 
auklėjo, bet mylėti artimą ~d 
savo. kai[> Dievas prisakė.

Valstybė irgi kaip tie ne- /z 
išmintingi vyrai egoistai.— 
Labai rūpinasi vienais, už- | 
miršta kitus. Pridaro klai
dų ir erzina luomus, nepa
laiko silpnųjų, kad tik stip
resni geriau gyventų. Taip, 
dar Steigiamojo Seim 
dos, tvarkant žemės įstaty
mus.
keliu 
ku . 
kaimo “proletarai šaukiasi 
pačios Valstvbes Galvos pa
gelios. Įstatymai jiems nie
ko nežada.

Iš kur neapykanta, iš kur 
viso antagonizmo ženklai? 
Komunizmo dirva tik ruo-, 
šiama.

J'autos gerovė, tautos atei
tis ne tokiu keliu turėtų 
būti kuriama. Kuodaugiau 
solidarumo, užuojautos, y-. 
paČ- mažesniesiems, netur
tingiesiems. Egoizmui nyks
tant—tarpsta savitarpis so
lidarumas. didėja tautos 
viciivbe ir atsparumas. Už
uojautos. meilės artimo pa- č 
žvmiai — linksmas, ramus, y. 
savim patenkintas gyveni- -rj 
mas. -4

Deja. XI ūsų tauta šiuo at- 
veju privalo auklėtis.
____________ _________ - - ■ ■■ ■ 'ji
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eita — daugeliui aiš- i 
.Jau dabar tie apleisti

| klai- 
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As. Bronius Vitknuskna. palikau 
s.-ivo t riji) brolių Vaitiekaus. Izido- į 
riaus ir V inco Vitkauskų. LVabar aS 
uyoaui Urugvajuj. Maloniai praSatl 
s:ivo brolių atsišaukti mano draugo -.»■ 
adresu, žemiau paduotu, o jis junw 
|>erduos nuux> adresų. 
rtV-inu susirašyti. Mano

1-ETEK VAI.ENTIN
21 Austin St., N<>rw<i

7 K
Am labai j
<lraugo adre* 

(S.-27Y J
N. • 3
mkI. Mass. Į

.'ii) A. II. VVallsice. Natūrai SHectfon.

«

Siela—prin< i|His visų dvasinių žmogutis veiksmų.

Tėviškūs girios, upeliai, dirvonai. 
Balti dobilėliu žiedai.
Tulpės, lelipos pražydę raudonai.
Pavasario linksmi balsai...

.L Kirtiklis

TĖVIŠKĖ

• m-ji t iiA\ jn žinom) th»sloginiu p.'i-
•nm aras gerinu šuo suiumIžIh ir tt.

W VEH l'S.'V. į' M’. .. '.S ’t ;-*•«

H negali leilvtT žmogių tam Tikrų jam tik pri-

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

X akai žvaigždės, dangus, mėnesienos. 
Maloni visa prigimtis...

eiklia lm* puti, w Tilpt
Be ilgesio plaka širdis...

("‘Ateitis“)

MALDAKNYGES
.JUODOS 
JUODOS 
JUODOS 
JUODOS 
BALTOS

Visus

(prastais minkštais viršeliais)_____
(prastais kietais viršeliais)________
(geresnes minkštais viršeliais)_____
(geros odos viršeliais)___________
(celuloidos viršeliais)_____________

užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

.50

.50

.85 
$1.00 
$1.0Q

--------  ——^darbininkas”——........... —j
366 West Broadway South Boston, M**



Pet-

J

Kas Girdėti Lietuvių kolonijose
Efeočė _ _ L _ _ _ - _

g.
■į

f PITTSBURGH, PA.
tĮ; z

Didelė Padėka

ačiū

i

joms tariame širdingai 
nes Jūsų pasidarbavimas atne
šė gražaus pelno mūsų bran
giai įstaigai. , Lai Visagalis

ELIZABETH, N. J.

LGruoilžio niėne.'vįe. l -.*i* šv. i 
WL.'_ • į
pPranciškaus Rėmėjų skyrius! 
įntvo surengęs vajų šv. Pran- 
iųškaus A’ienuolvno naudai. 
Taigi viso kartu aukų surinko 
|400.00.
B Gerb. Rėmėjų triūsas neiiu- 

veltui, kadangi jiasekmės 
džiuginančios ir pasekmingos, 
yfr ištiesų, galime džiaugtis ir 
^didžiuotis, kad 1-sis šv. Pran- 
Baskaus Rėmėjų skyrius pra-' 
pelikė visus kitus skyrius.
r. Taigi norime išreikšti savo 
liuoširdu dėkingumą Didžiai 
įBlerb.;Pralotai. Al. L. Krušni 
UŽ uolų paraginimą ir 
EBną šiam darbui.

Didelis ačiū priklauso 
kun. Martinkui. g/*rb.

A'iešpats atlygina šimteriopai.
A lsiems prieteliams ir rėmė

jams; visiems biznieriams ir 
geradariams, kurie taip gau
siai aukojo laike vajaus ir pa
siaukavo rinkti aukas — nuo- 

;širdžiai ačiū už paramą ir už
uojautą.

Tegul jiems Dievas užmoka 
už tokius labdaringus darbus. 
Kadangi neišgalime atsilygin
ti už pagelhą mums suteiktą, 
lai A'isagalis Viešpats atlygina 
šimteriopai visiems.

Dėkingos Šv. Pranciškaus 
, , Seserys.

prita- YONKERS, N. Y.
gerb. 
kun. 

B-4Šaulinskui ir gerb. kun. A'alai- 
RČiui už jų triu.*ą ir paramą šiai 
^įstaigai.
a7_ Taipogi nrgalinic—pami.i.šli 
K ir Seserų Kazimivrieč-ių už 
tgražų priruošimą vakarėlio. 
fSėsutės amžinai pa'ilik* lėkiu 
; gos už jų triū.*-i ir paramą mū- 
ksų vienuolynui. Lai Dievą* ai 
^lygina joms šimte’, iopai.

Bet dar didonė padėka pri 
klauso sekančiom.* rėmėjom*: 

’onioms ('. A’aranavičienei. 
^Pirmininkei. Poniai Puk<-!ie- 

Raštininkei. P. Smagurie- 
^‘nei. P. Amlmtieiiei. A. Gilie- 
Gnei. AT. Rimutieiiei. ir p Jei P. 
fjančauskaitei. A i.*om* įėmė- k

__(i riUHlž.ia 23-d., 192S m. pa 
rupijos mokyklos mokinių Įvy
ko. Žmonių buvo daug. Skait
lingas parapijonų atsilanky
mas labai daug gelbsti dvasios 
vadams ir sesutėms darbuotis, 
stiprinti, vesti dorybės keliu 
prie visiškos vienybės lietu
vius, garbei Dievui ir žmoni
jai. Alatėsi daug, žmonių sto
vinčių. Gaila tų lietuvių, ku
rie būna tamsybių šešėlyje ir 
nemato reikalo paremti jstai-- 
gą, kuri neša tautai garbę. 
Laikas jau susiprasti. Nau
juose metuose Įvyko nelaimė. 
Susidūrė automobiliai, 
rinskėlis liko be akies.
su juo važiavusios : 
mažiau nukentėjo.
taipgi sužeisti, kurie 
kitame automobilyje.
t i narni peržengime 
taisyklių.

Bu-
Kartu 

merginos 
Nigeriui 

■ važiavo 
Jie kal- 

važiavimo

Sausio 9-tą palaidotas A .

at'ilankyti i tą 
Ibi' pirmo.' kle- 

( Midniglit Sere 
kuri visuomet pasi-

I žangu tik 5() -en-

Kačiunis apie 60 metu senumo. 
Prigulėjo prie šv. Kazimiero 
dr-.jos ir kitu. Ilgą laiką dirbo 
Singerio dirbtuvėj prie karstu 
rolių steehvorke.

Šv. Petro dr-ja narių turi 
130. Seniaus prigulėjo prie S. 
L. R. K. A. Vėliau atsimetė. 
Iš kaltės sekretoriaus tapo 
•entro suspenduota. Turtas 
draugijos — $4,91 K), šv. Mik
liu dr-ja narių turi 115-ką. se- 
»iau turėjo kareiviškas drapa- 
nas ir sergėdavo karstą -Jėzaus 
Kristaus A’elykų naktį. Vėliau 
dėl betjievių siautimo, tikėji
me atšalo, prasiėjo žmones pik- 
tyt bažnyčioj. Klebonas tai 
pastebėjęs uždraudė. Drau
gijos turtas $4.600.

Draugijų tvarka mažai kuo 
skiriasi viena nuo kitos. Alo- 
ka rnėnesrnrn po 50 centų, pa
šalpa ligoj $6. Šv. Petro d r. 
$7 savaitėj. Numirusį lydėt 
skiria po 12-ką vyrų. Po mir
ties išmoka po 100 dol. Šv. 
Kazimiero dr-ja moka 2(M) dol. 
pomirtinės ir po $1.00 nuo na 
rio surenka. Be to nutarė au
gint fondą nariams, kurie iš
baigia savo 
negali dirbt, 
riama pašalpa pagal 
nuosprendį. Į tą fondą 
mokės |m> 25c. metams, 
dasi
Juozapo”. ’Šv. Jurgio. Piliečiu 
Kliubas.
nizuota
Prano 
pagrind-

g. So. Boston, Mass., šv. 
ro parapijoj. — Kun. Kaz. I r- 
banaviriu*. $15.00; Vincą.' Ka- 
lišiu*. Jonas Petrauskas. Ala 
rijoną Kilinoniiitė.—j><>

legali benefitą, o 
Tokiems bii> *ki- 

dr- jos 
nariai 

Ra ii-
ii- da igiau draugiją: šv.

Lowell, Mass. 
parapijoj. — X. 
rijos A’aikelių 
Juozas Sabalis. 
Sadauskas.

nė, Sofija Jankūnienė, Trina- 
vičius, Mar. Jezukevičienė, J. 
Toeonienė, Kaz. Bakaveckas, 
A. A’inciūnas, J. Puzinas, Ant. 
Sargelis, Petras Skauda, Ele
na Plckaviėienč. A. Kobuvo- 
tienė, V. Bingelieiič. Lauko- 
nienė. I'. A'enskaite. A. Tainu- 
lvnienė. L. (lindėk B. Ribokio-

kun. Pranas AA . Strauaii'ka.*. 
4$JM>; Alonika Jankevičiene, 
$3.(M); A’, šaparnienė. $2.50; A . 
Tamoliūna*, Juzė Gudr.itė, ti
na Jaukiem”, K. Grileviėienė. 
K. Rainis. — po $2.(H); po $1.: 
A’iktoras Aledonis. Jurgi* -Alėš- 
lys, Ona A'aičiūniemg Andriu.* 
Pinelis, Ai. Šeikis. A. Zult'ckas, 

Mačiulaitis, l’ršulč Tumie- 
nč. Ona A itkienė. Elena Ru
sienė. Pranė Zaleckienė, Ga- 
mauskienė. Al ari joną Kiburie- 
nė. Vincas T. Savickas. A in- 
cas (irudzinskas. Ant. Alajaus- 
kaitė. A. Vitkus. J. Petraus
kas. -J. Jankauskas. Elena Ba- 
lisevič-ienė, J. Kudrevii ius. Al. 
K mi revičienė. Al. Ramanaus
kas. Juozas Antanėlis. A incas 
Alačiulaitis. (>na Levcciavicie- 
nė, A iktč Jurgėlaite. Antanas 
Kairys, Alarijona Pahikevieie- 
nč, Alagd. I’liaimkienė. (Ina 
Stonkienė. (Ina švagždiem-.

nū. J. Patemberiene. T.~Taniu-
lynas. J. Mockevičius 
$1.00. Smulkiu.
rišo - $53.15.

šv. Juozapo 
N. $5.(M); Ala- 
Dr-.Įa. $5.(Mi; 
$4JM); Juozą*

A’ladas Paulaus
kas, -- po $2.00; N. N„ $2.50; 
Daminas Alisevičius. Tanias 
A’erseckas, Alekas Pečiukonis, 
Adomas Dzidolonis. Jadvyga 
Sabaliauskienė, Juzė Kūrins- 
kenė, Stase Aleknavičienė, G. 
Gundienė, Ona Baumilienė, A- 
polonija Žukauskienė, Domicė
lė Al isevičienė. -- po $1.00. 
Smulkiu. $S.6.’>. Išviso—$42.13. 

Privačiai surinkta: A’ladas 
Alikšvs, $2.(M); Simon Kriau
čiūnas. Stasys Savickas, Jo
nas Grigas. A. Stakelun, Alo 
lieju* Jaiikv-vičiu>. Simon l r- 
latiH Ik -And r 11711 i t i. . ■I.-Tnmo 
šau*ka*. J. Sadauskas. Jolin 
Zunka. Anthory Saley. !• .an- 
ci'Z.ek- Brzo.'touski. - po $1.00. 
Smulkią. $1.75. Is\i.*o — 
$15.75.

Penkių metų amžiaus Frank 
T. Stanton, Jr. iš Montclair, 
R. J. kaip atvyko laivu S. S. 
France po jo dešimtos kelio
nės skersantlantiko. Jis ap
lankė kiekvieną, principai! 
miestą Europoj.

LINKSMA NAUJIENA
Kanauninkas K, Prapuole

ni* pranašauja I 
ateiti — 
Būdama?

J-iokas. Agota Kali-
< Ina Adomai! ietie. 

A iui.*tazi ja Rm 
Zo>ė Aloticjūnicnč. 
I.eiigeviėiii.*. Joną* 
Kaz. Ka r<’iaii.*kas. 
Sakalauskaitė. J uze 
. Barb. Kai:.'k-ii", .1.

Staniliūtč. E. I r 
Jakavonieiiė. .A. 
A. Kevieriūtė. O. 
A'. Brazaii*ka*. Ai.

Lazauskienė. (). Lazarmle. 
AIark>i"nė. B. Znotiniene. 
A'e.'l fi idienė. (). (• a pilt K-U''.

J. Rid’enč. 
J. Alatačiūi

A. A a žine
smulkiu.

$1 12.07. 
adv. E. 
K. Šid- 
Rakan

dotavai gerą 
atgavimą Ai Iniaus.
Palangoj turėjau 

progą susipažinti su seneliu 
kanauninku K. Prapuoleniu, 
kuris tuomet buvo 72 metu se
numo. Tai nepaprastas sene
lis, kuris tari gražią išžiūrą, 
malonaus būdo ir gana tvir
tas ir pilnas energijos.

J tiozas 
naiiskaitė,
(Ina Veni-mė. 
delienė.
i lamelius

< l a I i n i s.
Ala ri joną 
Naujalytė
Siaurys, O. 
kaitytė. B. 
Pauliukaitė 
K vbartienė.

sena Įstaiga suorga- 
politiškam veiksmui.

\ irvičio, tokiais pa- 
pagrmdais kaip ir pašaipiuos 
draugijos. Aušros draugija. I- 
dėjinės: N yčių kuopa. L. I). S. 
16 kp. nariu turi 1 15. Turi 
fondą ir moka po 10c. mėnesi
nių. Nariui mirus po metu lai
ko išmokama pomirtinės KM) 
dol. Studentų draugija. Neo- 
Litli'iania. susideda išimtinai 

čia augusio jaunimo.
Vietinis

Sau.'io 13-tą buvo šv. Kazi
miero Dr-jos nu'tim* mitingas. 
Iš raĮMirto paaiškėjo, draugija 

227 narius. Per pusmeti

Aloteru šv<*nto Altoriaus 
Draugijos balius Įvyks šešta- 
lieny. vakare, vasario 2. 1929.

S valandą, šv. Trejybės Audi- 
lorijoj. A'i.'i lietuviai ir 11c- 
luvaitė*. vietiniai ir apylinkių 
malonėkite 
puikų balių.
-o* . >rk<‘*t i a
•ia<Ici * ).

■ <>do gerai.
tu. Kurie *ubwav atvažiuokit.
• mi<ilc karu* numeriu 1. 2 ari
"> ir važiuokite iki Getty S<|. turi
Gaukite traii'feią ir paimkite į iždas pasidaugino 400 dol. Ai- 
karą numeri* 6. Tuo karu va- sas turtas pinigais. I..........
žinokite iki svetaines prie bonas. Jaiisvės Salė..................
I'’ranklin ir AA alnut St*.

Rengėjos!draugija pirmutinė Elizabetlie

• )

I „ietlivos 
■'•s 1 .(MM) dol*. 

viso 7.000 dol. šv. Kazimiero
1S

i
»J . 

M. 
M. 
('.

Nashua, N. H. Kun. Ig- 
s .Abromaitis. $.»JM): D. Ste- 

Į»ona\uči ik, $2.(M); A. Stapeli*. 
$1.50; R. Sklintienč. I<. Au
dri ir*k<‘vičionė. E. (ilavoekic- 
••č.. E. y W. Mileliell. P. Bla- 
šukonieiiė. P. Grigienė, P. El- 

A. .Ambiiiškevičius.
J. Kryževičių*. 
X. !’rii-teli*. A.
Xork finas. A’ 

— po $1.00.
$5.70. l*viso --

II

^ukoh lene, 
k'-vičienė.
.1. Rudni'-kis. 
\'.i!in*ka.*. N. 
Sa baliam ka*. 
Tamuleviči iįs. 

Smulki ii.
$29.20.

i i bažnyčios 
is miestas ga- 
miišimo balsą

11

v r a
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

‘ 7> . I 7<7>7 A7 A7\7U' 7\'.17A’.l .•

t.

Reikale Kreipkitės Pas

<r-\

ir svetimie- 
amerikonai.

K. 
rio.
nas

kaina 1929 metams Liotuvo- 
amerikoniškų centu Lietuvo- 
’itų arba vienas ir pusė dole- 
šino adresu: Lithuania. Kau- 

administ racijai. Gedimino

GALIMA Užsi RAŠYTI TIK SAVAITINĮ
K a i n a :

‘7LI /?/,7A7 VA'.Ls”
/./V! 77’ KARTE SAVAITĖJE.

Amerikoj*' metams 
jetuvoje metams

"DARBININKAS
veikė gerai, o 

šiandien vien tik 
mūsų gerb. var-

$2.50
$3.00

Prapuolenis
Amerika ir lie

jam esą la- 
amerikiečiais

visus užsikvie- 
į altariją.

Petras Bartkevičius

I

NASHUA, N. H.
Alinis a. a. kun. Daniūnui ’-r 
šios kolonijos apie lietuvių 

laikraščiuose labai 
Vi*i

Diz.balis. J. Zinkevičius. 
Kadaitis. L.

. K. A 
B. Adomaitienė. -
Smulkių. -- $6.->0. 
$45.00.

CERA S LA IKRĄ ŠTIŠ TIKRI A K SI AI G A LI 
1>AGEI/RĖTI DARGIA'IKKKI SKRASTI 

KELIES IR DĖDES VADEOTIS
Iš VARGE IR A'ELADIIE

Antanas Pauža. Adomas Pa- 
dolevičius. — po $1JM). Smul
kią. - $1.25. IŠlaidų,~$3.00.
Lieka išviso - $33.25.

I .TušUnnė. ETmia AHLaUi'j' "'

k

jČįSįįĮĮle iili .r -

' $4.50
Pusti melu .......... $2 25

Lietuvoje -melams........ ........................$5.50
1 Pusei metu . . ,š‘>.75

Vajaus metu užsi rašant imis duodame brangių dovanu. 
Reikalauk pa si ži ū re pfi

D A RB1NINK0 ” SPA USTUVEJE
ATLIEKA Į VAI R ILS SPAUDOS DARBUS 

PRI EI N A AI O AI I s KAI NOMTS.

“ J)ARHIXL\'KAS”
y South Boston. Mass.
I’el. So. Boston 0620

is 
veikimą 
retai kada kas parašo, 
parapijonai apgailestauja jį.
kad Dievuli* pašaukė pas sa
ve. Lai jam būna lengva že
melė. Tai buvo tikraš vada*. 
Visi ji mylėjo. visi jo klausė, 
ne tik savieji, bet 
ji: prancūzai ir
-Ji* visiems laivo prielankus. 
A’isos draugijos 
ypač- vyčiai, 
džiaugiamės
gonininku p. Anicetu Šlapeliu. 
Jis yra galui* ir inteligentiš
kas žmogus. Alū.'U sielą pa
tenkina gražiomis giesmėmis 
ir dainomis. Nors i bažnv|ė|,. 
maža žmonelių ateina, bet 
atėjęs turi kuo pasidžiaugt i. 
Tai vi* garbė mūsų vargoni
ninkui p. šlapeliui.

Tai ot kas Nashuoj girdėt. 
Kitą kart daugiau parašysiu.

Senas Parapijonas

Šidlauskienė, 
Slat kevič-i<-]iė.
no, A. P. Neviera. 
kaitė, (l.Siaurieenč.
— $27.57. I*vi*o --

Privačiai surinkta:
• J. Bagočiu*. $25.1 M); 
lauska*, Š25.1M); l.ic't.
du B-vč, $1i)JM): Zuz. šalniciiė.
I. Geguži*. -■ po $10.00: D:.
J. Palakami*. Dr. A. L. Kapo
čių*. .Alarg. Grybaitė. P. J- 
A kunevičius.— po $5.00; Stelbi 
St uka*. I .ovdis. Al .1-1 lu*'- 
vi'-iūtč. — po $2.00; J. Zaba- 
raii'ka*. Paul Lika*, š.. -I.
Snat kevič-ii*. .j. Mark uita*.
Jankauska*. J. Smilgi-. Joną* 
S. Paliom* — po \ ieną dol< i i. 
išvi*o - S114.00.

Gardner, Mass., 192S m. lap
aičio 27 d. —- .Juozas Devei
ki*. A. Glebavičius, po $5.00; 
$'■. Petro ir Povilo Dr-ja. $10; 
Jurgi' Rei/\-s $2.00; Ant. Na- 
livaika. Ona tllcbavič-ienč. Sa 
lėmė Deveikienė. Anatolija 
B'Jraii'kii-nė. Zofija Ta’itmie. 
nė. (Ina Dapkevičienė. .Juozą* 
l.nkoševičiii*. Juozą* Jonikis. 
.Jurgi* Tarasevičių*. Ah-ks. 
\akuli*. Al vkola* Adomaitis.!

Kanauninkas 
labai Įdomauja 
tuviu gyvenimu, 
bai malonu su 
pasikalbėti ir 
čia pa* save

“TARPININKAS”
(THE MEOIATOR)

Vaizbos. ir Kult uros
fu<~ntxiuix turnnlns

nušvęstu* naudingiems patari
mams apie Bcal Estate. Apdrun- 
d:). Mort "irius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paįvairin
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legaiiškais patari
mais. juoki; skyrium ir ringiu 
kaliais skyrium. Didelio forma
to. ne mažiau 32 pttslapii;. I're- 
umerata metam* Amerikoje $1.no. 
pavienis numeris 10c.; užsieny 
— metams .<1.5o. j>avienis mitu. 
15c. I'žsirašyk it sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui 
ki daina “Cumpis," chorui ketu
riem* balsams ir pianui. T'ar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai jsigykit šį numerį.

“TARPININKAS”
332 \VEST BROATHVAY 

SO. BOSTON. MASS.
. LELDEJAS JL J. ELDSTIS
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Norwood, Mass., š\. Jurgio 
parapijoj. Kun. I a*knna* 
$10.00; IPazniokieiiė 
D. ( i ubai imie. $1..M); l'<- I va> 
kienė. Al. Baluiiene. M. Didž 
balione. X. (llebauskiene. I. 
Dunduli*. S. Kadoras. A. R<‘p 
Šv*. M. Paznokaitė. K. Klimą- 
vi'-ius. -I. Smilgi*. A. Kuoliu 
ka*. P. Kurą*, K. Viesulicim. 
J. (ioštautienė. <1. Kokanamie- 
nė. Z. Kavaliii'kai. K. Mačy-.

I 
• >.

Zegovtll*. K. 
loviėius, -I. Adukonis 
t ina*. 
$1 ,IM>. 
viso

Cambridge, Mass., š\. 
lės Alarijo* Nekalto Pi'a*:<l<“ i 
jimo parapijoj. 192S m- lapki. 
2<) <1. — Kun. Pranas Juškai-įjfc 
ti*. $K).(M>; Al. \orbnta*. 
A’. Tautotienč. $2.00; Petrone- 
lė Kavolicnė. Dmngmloni'me. .9 
Liepime. Marijona Burokėme. ĮZ 
J. (leložienū. N. Siidadnki-mč.:| 
šeškaii'kienė. Monika Alocke 

Įvičicnė. A . Koklevičiene. A - jy

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
nivlima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip g 
veidrody scn<>i*os tėvynės vargai ir pasisekimai, s 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis © 
imi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
i i. kad .jos neužmirštu. Iš daugelio laikraščių tin- A 
kalniausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams g 
ūkininkams tik laikraštis *

“Ūkininką” nes
‘•fl\ IX IN KAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
1 laikomos Lietuvos sargyboje.

‘T’K iXIN KAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iŠ Lietuvos ir 
užsienio g\ veninio; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klaii'imais: apie žemės dirbimą.'gyvulių au
ginimą. švimninkavimą. rinką ir kainas, deda daug 
gražiu pasi'kaitynm. juoku. Įvairenybių ir tt.

“f KINI N KO” 
j e - 5 litai, arba 50

o Amerikoje 13
Pinigu* siusti
”1’ K ĮKINKO”

5 30 N r.
Neužmirškit, kad “f’KININKAS” yra gra

žiausias ir mylimiausias ūkininku laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami ji savo 

_ giniincnis ir pažįstamiems Lietuvoje. ____ __
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Vietines žinios žinios

•>7

karžygio Vytauto
Birutės kalnas ku

Corp., 
iš Ha r-

-£';

v •

Palanga — jūros kuror-

“DARBININKO” KON
CERTAS

šv. Petro parapijos cho
ras p. M. Karbauskui vado
vaujant pasirodė gi rai.

Ant. Rapolas Juška dai
navo labai gerai.

KRUVINAS POLITIŠKAS Įrėjo jį nukauti. 
KERŠTAS LENKIJOJ

Lenkijos mieste

Sekmadieny, sausio 27 d. 
po pietą. Amžinojo Rožan
čiaus ir L. Vyčiu 17 kp. i- 
vyko susirinkimai. Padary
ta gražiu nutarimą.

negu pereitais metais, v • •vietiniu daug mažiau, 
būti pabijojo “ilu,” o 
mūnšaine maudėsi.

Antradienū, ąatasio 29 d-, 1929

Municipal .svetainėje, ivvko: . . . • - i“ Darbininko” metinis kun- > tais.
I

■•ertas.
Konceito piogia.tia.s bu-metais, lšapy- 

j\o turiningas ir gerai (linkės koloniją: Montello,
!Lo\vc1I, (’ambridgc, Nor- 
\vood ir kitą buvo daugiau 

pereitais metais, lx>t
Gali 
gal

PALANGA
* - j

tas. Ji randasi Lietuvos va
karuose, šiaurėje nuo Klai
pėdos (5 jūr. mil.), pajūry
je tarp dviejų kalnu. Vie-| 
nas kalnas, rodąs kelia iii-Į 
l iniukams, vadinamas Olan
dą kepure, apaugęs aukšto
mis pušimis, o antras — Bi
rutės vardu. Kun. Kęstu
čio žmonos ir Lietuvos did
vyrio — 
motinos.
vo supiltas jai mirus. ‘

Palangos vardas buvo mi
nimas 1258 m., kaip nurodo 
istorikas Bilenteinas. Vė
liau randame visą apylinkę, 
pajūry Įsikūrusią ir net ba
joro Vidmunto dvarą, Biru
lės tėviškę Palangos vardu 
vadinamą. Čia ir Lietuvos 
kunigaikštis Kęstutis, kaip 
mini Lietuvos istorija lan 
<ęsis.

■ — \ą>;iums supraidimui 
»atogūs jūros krantai irau- 
<e žmones, kurie pradėjo 

ir verstis žn\ąi 
'Taip pamažu ii 

augti gyvenioją 
vėliau išaugo 

1597 metais leii
•I ogai- 

lėšoinis buvo paslaty- 
mgoje bažnyčia, anie 
ir išaugo šiandieninė

DA S

ADV. ŠALNA C0RNELL 
UNIVERSITETO N. A. 
ALUMNŲ VALDYBOJ 

šiomis dienomis adv. Šal
na liko išrinktas nariu 
“bourd o f goveriiors” Cor-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Neradęs 
burmistro nukovė priešingo- 

Betigan sios partijos! atstovą Jasco- 
po miesto valdybos rinkimą howski kurs lygia 1 būrinis7 
nekursai atstovas Rajduns- 
ki, kurs drauge ir magistra
to tarnautojas buvo, po to 
kaip jo partija pralaimėjo, 
atėjo prie burmistro ir no-

Plačiau apie choro ir ar
tistą dainavimą gal kas ki- 
|Lls parašys, kad >kaitylx>jus': —U4ūve4>dtetu—Kaujus-
supažindinus su musų artis- Anglijos Alunmų organiza- 

!vijoj. Tarpe vietinių nariu
Žmonių buvo mažiau ne- įraū<kisi L. Richardson. Su- 

perintendint, Boston and 
Maine R. R.. S. W. AVake- 
man, vice presidvnt' Bethle- 
hem Shipbuilding 
Prof. T. X. Carver 
vard Universiteto ir kiti.

Malonu, kail lietuviai pr<_>- 
fesijonalai kitataučių orga
nizacijose taip gražiai pasi
žymi.

Adv. šalna turi teisią ofi
są “Darbininko” name.

kati

dėjo gerai veikli ir nei kon
kuruoti su Švedą uostu Ry
goje. švcdiii, norėdami nu
sikratyti savo įjriešimiiko, 
1701 metais Palangos uostą 
užvertė akmenimis ir smil
timis. Kilo'karas tarp Šve
dijos ir Lietuvos-Lenkijos, 
švedai pa.-iekė tolimus Lie
tuvos ir Lenkijos kraštus, 
smarkiai leliojo mūsų žmo
nes, naikino imlus. Xim to 
laiko ir mini musu i 
•‘Barzdoti vvrai. užu 
mariu i darželi kopė, 
iries mindo” irti.

tro bute laivo.
Į sikarščiavęs Raj dunski 

dar sukandę burmistro man- 
tvlį sakydamas: Taip vi
siems išdavėjams turės eiti, 
o po to pats per langą iš 
antro gyvenimo iššoko ir tik 
lengvai susižeidė. J į polici
ja tuojau suėmė.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Ptrnrintntens — Antanas Navikas. ~ 
702 E. Flftli St., So. Boston, Mass.

Viee-Pirmininkus—Juoz.as Jackevičius, 
t 92 Saxvycr Avė., Dorcbester, Mass. . 
I’rot. Raštininkas — Albinas Neviera, 

948 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Juozas (Juzevlčlųa, 

27 Tampa St. Mattapan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kalinius,

07 G Street, South Boston, Mass. 
Tvarkdarys — Kazimieras AmbjsAs, 

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

mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Iš gerb. kunigą koncerte 
Š-aialyvavo-šie: kun. K. Urbo

navičius, kun. J. Švagždys, 
knn. V. K. Taškūnas, kum. 
K. Virmauskis, kun. F. Ju

kini. S. P. Kneižis ir 
U. N o rinitas.

ras. 
kun. ŠV.

daina: 
j ū r i ąi 

. rūiv-

Ip.'l i>- 
•‘ i ’cr 

mišrus 
pusę trobesių sunaiki- 

i lai. 
Mat. 
graži

I

■i;i spiestis 
uuidy nm. 
>radčjo 
kaičiaus. 
mostelis.
<u karalienės Onos 
ietės 

z :i Pat;
airią
‘alanga.

Kad Palanga buvo patogi 
ieta susisiekimo atžvilgiu, 
ai matome iš to. jog anglą 
mekybos bendrovė. Lenki- 
os-Lietuvos valdovui įei
nąs, Įsikūrė XVI šimtmečio 
•abaigoje uostą. Uostas pra-

A ui ras slinki' 1 ’ala i 
iik" 1831 aidais. 
!■•lllllll<•li” didžiu lis t. 
\ i i k
no. bei iicatsižvelgiaiil 
i ’ala.u^M augo ir auga, 
ma'idyklčs. uraži. 
gamia įraukia lanką Diiiis.
ir I ’almigi^ uy\« i it • ».ta i i’iu 
nuo X\ I ■žimliucčio turi iš 

Uis j h'lluj.
metais Palangos 

buvo priskirtas prie 
k rašto ir dvi 1<>. I.ie- 
į »asi''kil!ii is X e j >ri -

I

proTesijonalą mačiau, 
buvo: advokatai Kazys 

Kaliiiau'dsas, A. Šaina, dr. 
Pašakarnis, Harvardo Uni
versiteto profesoriai Lieder 
TT~Stnrk. Trrof. Pratins thdi1 
mis ir kiti. Taip-gi dalyvavo 
daug biznierią.

Koiieerlo programu visi 
i n i v o pat ei ik i ui i. I ą Į r< >dt■ 
gausiu delnu plojimu.

Taigi koncertas pilnai pa- 
v vk<> i r organizacijai liks 
peilio.

ls
kad

.lipe.

Kuršiu

K.

PAMALD0S PRIE 
TERESĖS

Antradieny, sausio 
7:30 vai. vakare, šv. 
lietuviu bažnvčioj Įvyks pa
maldos prie šv. Teresės. Pa
tartina gausiai sueit i.

d.
■ ■ to

29
I \‘t ro

KLAUSYS IŠPAŽINČIŲ
Ketvirtadieny, sausio 31 
šv. Petro lietuviu bažny

čioj bus klausoma išpažin
čių. Pasinaudokite proga, 
išpažinčių klausymas bus 
nuo 3:3<) vai. po pietą ir mm 
7 vai. vakare.

(I.

PARAPIJAI LIKO GRYNO 
PELNO $738.53

Sausio mėnesv pirmus tris 
sekmadienius, šv..................
nytinėj svetainėj, vaidinta 
“Sniego Karalaite.” “Dar-, 
biniukt ” jau buvo plačiai a-i • 
pie tai rašyta. 1300 žmonių' 
matė vaidinimą “Sniego 
Karalaitė.” Parapijai liko 
gryno pelno $738.53.

... Gmbū kim. F. Šimkaus-,

MIŠKAS RETĖJA
Gruodžio mėn. 18 d. Miš

kui Departamente įvyko var
žytinės. Už 1,262,500 litą 
parduota 3051 ąžuolas ir 

/ Petim baž- 411 dideliU Varžyti
nėse dalyvavo 7 užsienių 
firmos ir vienas vietos pirk
lys. Gruodžio 
parduota miško iš 16 urėdi- 
jų už 1,614,293 litus, 
žytinėse dalyvavo aįiie 200 

j žmonių. Daugiausia nupir
ko vietos pirkliai. Sausio

mėli. 20 d.

Vai--

t

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS
Ket v i rtadieiąv. sausio 31 

d. šv. Petro lietuviu bažny
čioje bus laikomos šv. mi
šios. 7 vai. rvte prie Sal
džiausios Širdies.

Tą pačiąi diena,, vakare, i- 
v\ks Ap.’štalavimo Maldos 
dr- jos susi rinkimas. Ateiki
te gausiai.

kili už išmokinimą šioveika- 
ir parinkimą vaidintoją.

B.
lo

♦

ŠIĄKALĖDOJIMAS 
SAVAITĘ 

šią savaitę,' mūsų 
jos dvasios vadai, lankys lie
tuviu stabas gyv. \V. 4th, 
\V. .'iih. \V. (iiIi'ir “l>.”

i

3, 15 ir 16 d. vėl paskirtos 
varžytinės.

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

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

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas, 
v 24 Thomas Pk., S. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas—J. Glineckis,
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietį), 

-----parapijas salėj, 492 E, Snvontk
St., So. Boston, Mass.

a
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0KUPU0T0J LIETUVOJ 
TRAUKINIŲ JUDĖJI
MAS SUSTABDYTAS

Beveik visam Vilniaus 
krašte labai daug prisnigo. 
Traukiniu judėjimas su- 
t rukdvtas.

Laikraščiai praneša taip 
pat apie pasirodymu daugy
bes vilku. Michaliną vals
čiuj gauja vilku užpuloė 60 

<n-lras!.( ją ir 
Siobodkos so

džiumi mjške buvo užpulti 
du arkliavagiai 
tais arkliais, 
alkusią! vilku 
ketas ir taip 
Kitam pavyko

“DĖDĖ ŠIAUDADŪŠIS”
ČIA PAT

šv. ■ I 'et ro parapi jos Ma 
žąąjąi choras, p. M. Kal baus-j metą ubagę, s 
kui vadovaujant vaidins! suėdė. Ties •

Imuzikališką veikalą “Dėdė 
Šiaudadūšis. ”

I’risirėngimas dalomas e- 
iiergingai.

'hiblikos liirėtą gausiai
ateit i.

“Dėdė
su pavog- 

Vienas jų iš
buvo sudras- 
pat suėstas, 
pasprukti.

šeikis,

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

Pirmininkas — J. Grubinskns,
24 I’rescott St., Readville, Mass. 

Vhi'-Pirminfnkas — -L Murkelionif
140 Bovven ^t.. So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Fili. Raštininkas — M.
364 \V. Broadsvay, So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — J. Zuiki*,
7 AVinfield St., So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų nodėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St.. parapijos 
salėj, Tth Si., South Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBA

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

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

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

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Iždininkė -- Ona Staniu’iutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

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

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

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

•>
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

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

P A R K W A Y AUTO S E R V I C E 
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodam naujus Studebaker’ius ir Erskikus. Taipgi taigom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu

sius dieną ir naktį. Užlaikom GuLf ir Sinclair gazolihą.
415 Old Colony Avenue, South Boston, Mass.

reikale 
iš viepi

i
7, \ e ja l.
\' ■ i i a.
l i <’ i i i -1; >
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toto*
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I’irniii:ink:'< — Mot. Versiackiis,
694 E. Eifth St., So. Boston, Mass. 

Vlep-Pirmininka* - Povilas Kuka.
125 Bowen St.. South Roston, Mass. 

I’rot.
4.K t

I-’in.

VARGONININKAS
ieško vietos. Žino gerai savo ama
tą. Kreipkitės “Darbininko“ ad
ministracijom (V.-D

Sekmadieny, Vasario 10-tą d., 1929
3 vai. po pietų

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
I.IVCOl.y STUEET BKJtlHTOX.JI.VSs.

Bilietu kaina: 50c. ir 35c.; vaikams 25 centai
v ir-inihėt.-tiue kono»rtc 'dalyvaus apie .’5o niekinių: smuikininkų ir pianis
tų. tėveliams kaip leidžiantiems. Ittip ir norintiems leisti savo vnl-
km'iiis muzikos mokyklon, patartina atsilankyti ant ši<> k<>nceri<>. kur Ims 
p;,>ga persitikrinti jr nuspr^tl apie gabumus kaip niokoiių, taip Ir moky
toj...

REIKALINGAS i

VARGONININKAS
Kreiptis: REV. J. KASAKAITIS, 
545 Hudson Avė., Rochester, N. 
Y.

CHARLES J. WEISUL
(VIESULĄ)

Real Estate-Insurance 
Mortgages 

Punluodii laivakortes j ir iš 
Lietuvos jaitogiausiais keliais. 

1126 VVASHINGTON STREET 
SO. NORVVOOD. MASS.

Tel. Norwoo«l 0031 •

B.

-'to

. V

JUOZO
B A B R A VILIAUS

si' I’.\(.i:i.k\
A.MELIA TATAL’OMf TF.s

NEDĖLDIENĮ, VASARIO 10. 1929
3:30 vai po pietų

J0RDAN HALL
Naujos Anglijos Konservatorijos Name

HuntiDgton Avenue, Kertė Gainsboro St., Boston, Mass. 
Tikietai gana pigūs: SI.50. SI.00 is,75c.

Pirkite iii kalno Šidlausko Ajuiekoj, ‘ ir
“ Darbininko“ Ailminisi -aci jos,

\ i:< ikit<- pasiklausyti ir pušim r",i s.; \ o <!.•• iie ir nailiuiukui.- 
o grisite sužavėti ju i < iŠĮmsakftnis gai'iilnai'''.

Vadovv >tė
360 K POPA SLA

i,■■■.goję <11 
:t ‘jono gy 
g'. \’< Itl " ii i 

! 5. k m. K 
dali >

\ a i v i iu. •’

ĮLibar Pi
inkūint- > : 
u. \ a-a r,i 

■;U> ą:a-'d,
2 V V> -| ii' >.! n 

ka i ie \ a i v. i m. ■ i ■ gv- 
Kiti u' ’,t,‘i:i’ <«“*»- 
jeiėia.-i i- inaudČK-

Įvairią patarnavi- 
|; oikvT'ijan.-. U 

lankytoąi va-aro- melu už
dirba t a k ĮHiiivąi. kiek i i i - 
kalinga pragyveni i išii-iem.- 
ioetam-. Visi 1’aianeos gy
ventojai. kaip žvi.jai. žydai, 
i a 11 iai (t o ja;‘ ir -iaip piliečiai 
Į;;likia su pasiilgimu va-,t- 
!<>-.. Žlelitos JU' lielioi l .

Palangoj \ ra vidurinė 
mokykla, kuri jau veikia 
mp, 1923 metu. Via pra- 
džio- mokykla Imi vatkąi 
“dai/eiis” su prieglauda.

Ligi pereitu metą l’alaii- 
<yi buvo gerokai aphi.-ta, 
bet pereitais metai- pradėjo 
tvarkytis. Plentas mieste
lyje mcksfaltuotas. “š nm

ĮSIGYKITE GRABNYČIŲ 
ŽVAKIŲ 

šcšiadi--nv, 'vasario 2 d. 
šv. Petro liciiivią bažnvčioj 

1 ’< paš'/entinimas Gi-abnv- 
; i:i žvakių. 8-ta vai. ryte, 
šventins kini. K. Urlmnavi- 
.'•ius.

Ki< k\ iena šeima 1 určiąi 
iii rėti mažiausia dvi grabnv- 
dią žvakes, kad 
reikėtąi bč-ojoii 
vieta prašyti paskolinti.

VAIKELIŲ DRAUGIJĖLĖS 
SUSIRINKIMAS

s, Štaii ii ' i v. rasa ri< • 2 d.. 
2:3<M) vai. Į»<> pidą i\ vk^ Sn- 
dalicijos Vaikelių draugijė
lės ^įni rinkimas. Susirinki 
mas svarbus ir draugijos 
valdyba tikisi, kad visi na
riai dalyvaus.

MŪNŠAINAS PER 
VIRVUTĘ 

Sekmadieny, sausio 27 
Drie įmurti) gal ves arti “ I 

i gatvės buvo toks atsitiki
mas: Sustojęs būrelis vyrą 
garsiai kalbėjosi ir lig kaž 
ko lauke. Praėjęs užgirdau 
balsą: •‘Pririšk bonką vir
vute ir b isk ž< nivn." At si
sukęs. pamačiau, kaip mote- 

! ;•)- nuo antru lubąi “niūy i- 
| no” mūnsaino bonką žemy:-, 
ir stovintis vyras bonką mi-į 
rišos padavė kostmnciiui.

1 r ko m prasimaūo tie mr - j 
>u Alūiišiinieriai. Moti ri I 
■’ i i o>t a i rs. o vyras "dov. i;- 
-' ai i s" ir lai p alui darinio-' 
įa>i velnio naudai, nepaisv- j 
darni, kad girtuokliu tėvu 
motervs neturi ka valgvti.

B' i

ARTISTO - SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ZIDANAVICIAUS
MOKINIŲ

r

CITY POINT
Ir-i.lu, vienos šeimynos milinis. 

” i 7 kninb.-iriai su vėliausiais įtaisymais.
I’i.-kė S4S7I. Įnešti X5O<». Likusieji 
ant lengvų išlygų. Matyki, B. KO.X- 
TRIM. 120 Marine R<1., South Boston, 
Ma-s. Tel. S. B. -jecglV.

PARSIDUODA GROCERNĖ
Kampinė krautuvė su geru tavoru. 
Gera proga užsidėti mėsinę, nes apy
linkėj nėra. Lietuvių kolonijoj. Kai
na pigi. Kreipkitės: '.M) Hainimhire 
St.. kampas \Vindsor St.. Catnbridgv. 
Mass. (S.-29I

Raštininkas --- Ant. Macejunaa, 
E. "iii St.. So. Boston. Mass.

Raštininkas - - Pranas Tuleikl.s,
109 Bovven Si.. South Bosini), Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
J5O II Street. South Boston, Mass. 

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

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gfc, 
So. Boston o. 1 :3o vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at

sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

‘ ‘ Nesakyk, susi n i i Idamas, 
kad laikraščių pas mus per
daug-. tik platink, prakaitin- 
gai. kuri nors vieną gerą. 
—Pijus N.

lėtinis Balius, rengia g v. Petro Parapijos Choras, Vasario B-trą dienąUld29r^ūrapij
192 E. 7-th Street South Boston. Griešž Gillette’s Orch. Visas Jaunimas užkite į Balių. Urah!!!

4.
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Events in the Lives of Little Meti ] LDS. Kuopų Susirinkimai
25 METŲ ORLAIVIO 

SUKAKTUVĖS
kad vienas Maskvos kuni
gaikštis, kuriam nežinomas 
išradėjas pademonstravęs 
savo skraidymo aparatą ir

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

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

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

susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
vasario 17 d.. tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad

eina
L.

į i

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

I Įvyks vasario 3 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiam? pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

ir užsimokėti! duokles. Parodyki- 
me gražu pavyzdi kitiems.

“Trimitas

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti, gerą pa

vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas Įvyks sekmadie
ny, vasario 3 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

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

M. Songaila

CAMBRIDGE, ..MASS,

NEW BRITAIN, CONN.
LDS'. 36 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadieny, vasario 17 <1. š. m. 
Svarbu, kad Į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

DETR0IT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vas. 17 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ' Valdyba

ne r.an-'lvii 
baigtla rosi 
ba skraitlvii 
jausdavo d“ 
išradiįiii.i. a 
laimingai 
tūpti, tai ] 
žmonės va 
nužudvda\ <>

iziiuiiisiai

J'eigu nenori, kad Tamstos vaikai | "
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, i b n ia 

tai išrašydink jiems Inas <
GRAŽIAUSI VAIKU š;l v<

LAIKRAŠTI ‘ . ...

Vienas Nr. susipažinti siunčia-i 
mas veltui.

Adr esąs: •‘Saulutės” Adminis-' 
tracija Jurbarke.

i
j ~

i rinkti prenumeratas, skelbimus ir
■ spaudos darbus ‘‘Darbininkui.
; Sąlygos geros: alga ir komisas. At. 
i sišaukite tuojaus pažymėdami sa

vo tinkamumą prie tokio darbo.

“DARBININKAS”
36G Broadway, So. Boston, Mass.

A. J. KUPSTIS
Real Estate Insurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
Tel. South Boston 1GG2—1373

OFISO VALANI'OS NTO !» RYTO IKI !» VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, 
kokiu lig šiol niekur nėra buvę.

so. UOSTOM-
12 šeimynų meilinis namas visai netoli 

Remiu atneša $27**0 j metu.-. Prekė 
$2.0*"'. liktinius išmokėsite remtomis, 
soma. Jei i vrito gyventi laimingai, jei 
Kni. jei norite, kad senatvėj nereikėtu 
klauso’;-,.-,-, s.-i-.<> gyvenimu, ta: taniau

nuo naujai išvesto bulvaro. 
$22.000. Įmokėti nemažiau kaip 
Dabar būna viskas naujai pertai- 
nortte išauginti šeimynų pavyzdin- 
elgetauti. ir jei norite būti nepr; 
pasiaamlakit šia proaa. Tinkama

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Kaštono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Eschange Building. 
Tel. Hubard 939G.

Vakarais ir Sukatomis pa pieta: 
4(S‘-a Brimdivay. So. Bosten 
Telepbone So. Boston O225-M 

Gyvenimo virta: 33 Rosemont St. 
I>orrbester. Tol. Tnlbot 2S"S

i.
vrontoPT i pana t

S<>! TTI BOSTONE
Kumpinė vieta. Rendos $.S2O j metus,

neninžiall k.-ip $1 ooo. Likusius išmokės to namo 
sero pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
pas: \. .1, KI I’STIS, 332 \V. Btoadivay 
B. IWJ -1.373.

ir ūkiams. Kas turi pinigu dėl mort- 
urinam viską, reikalaujant dumiam ir ant

2 šeimynų mumis ir krantui
Kaina $<-.5oo. jii<-š: 
renilos. Žinogu< guli daryti 
daryti, nereiks eiti pas kita 
iš vidaus. Kreipkitės tuojau 
So. Boston. Mass. Tols. S.

I’arupimiia morf girios namams 
giėių. kreipkitės pa-: mus. Inšii 
išmokesėio tik Mass. valstijoj,

Mes visuomet turim geri; pirkinių, namų, ūkių Ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pas mus ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, pristatėm j namus ne toliau kaip 12 my
lią nuo Bostono.
- r A Tt nuomų T.AtVAKORTFH )H SIICNCIaM PIMUUS J VISAS

- $ALIS.

258 Broadway, So. Boston
Telepbone So. Boston 44-80

Mirtis šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms plni- 
gnl reikalinęi. Taupykite juos. Aš
TMfdMures aprūpimi -+r—»«- 
brangiai.

Rezidencijos Tel.: O779-R. K. 
(iflso Telefonas; S. B. 077!*-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. Ralsiionmi 

tojas. Reni Estate ir f’iiblic 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston,. Mass.

Dorche^ter. Ma<s.

DAR VAISTAI VĖŽIO 
LIGAI

/iena sunkiai gydomų li
vrą vėžys. Ji gydoma 
operacija. Skaudus ir 

’isada pasekmingas gvdv-

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny, 
vas. 10, tuoj jm sumos, Lietuviu 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BR00KLYN, N. Y.
Pirmadieny, vasario I 1 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

JUlIginilF.

•■žinau

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

su paveikslais
Daug; rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
.19-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
l’ž persiuntimą prisiųskit už
3e. pašto ženklelį.

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

E. V. WARABOW
(lVnibliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Nortcood 1503

MONTELLO OFFICH 
104 Aruos Street

BioeUtuu 1041J

LAWRF.NE, MASS.
LDS. 70 k p. susirinkimas įvyks 

vasario 17 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į ši susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo ^i'ftuguii pniimžyti. Narini, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausit'1 susirinkime.

Valdyb:

WATERBURY, CONN
Vasariu 2-1 <!., 1 vai. po pietų j 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimą 
senos mokyklos kambary, Con 
gress A ve. Ateikite visi. Valdyb:

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į 

\yks vas. 10 <]., tuoj po suiniis, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Uapitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kuriu yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. LDS. 6 kp. rast.

BALTIMORž* MD.
Vasario 10 dieną, sekmad 

tuoj po sumai, parapijos su
bambamuose įvyksta LDS.
susirinkimas. Malonėkite ateiti 
si

eiiy. 
įainės 
10 k n 

vi-
Kviečia Valdvba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas i- 

vyks vas. 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje. 41 Prov. 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas i 

vyks vasario 12 d.. Šv. Roko pa 
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va 
kare. Visi nariai malonėkite alsi 
lankyti į ši susirinkimą. Bus ge 
ra proga atsilyginti už organa 

J. V., Raš*

CLEVELAND, OHIO
Vasario 14 d., S vai. vakari. 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kn 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rast

SO. BOSTON, MASS
Antradieny, vasario 19 dieną 

7:30 vai. vakaro, parapijos sve 
tainčj Įvyks LDS 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus dane 
naujų ir naudingu klausimu pa 
teita svarstymui. Be to, bus gc 
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyb:

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

Tel. So. Boston f«23
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(EASBARAVICIUS)

511 Brouavzay, S o. Boston 
Ofsio valandas:

nuo 9 Ik! 12 ryte Ir tino 1:3*) Ori 5 
Ir nuo G iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas sulįstos vakarais ir ne- 
dėidieninis. taip-g! seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

gy TeL Brockton 5112
| DANTISTAS

į DR. A. J. GORMAN
(GUM-AUSKAS)

vj 705 M ai n St., Montello, Mas*.
3 (Kampas Broad Street) 
y Ofiso valandos: ✓
\ Ryte nuo 10 iki 12 vai.
A Dieną nuo 2 iki 5 vaL

Vakare nuo 6 iki 8 vai.
C Sekmadieniais pagal sutarties.

1 Tel. So. Boston 0506-W.

Lietuvvs Dantistas 

j A. [.KAPOČIUS 
-jį 251 Broadtvay, South Boston 
į (“Keleivio” name)
1 Ofiso valandos nuo 9 iki 12. 
$ nuo 1:30—G ir nuo 6—9 
y vakaro. Seredomis nuo 9—12 
X vai. dieną. Sukatomis nuo 9 
$ iki 6 vak. Nedėliotais nuo 9 

iki 12 pagal sutartį).

D. A, ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 !r 448 Oambridge Btreet 

Oambridg*, Mass.
’ TAhphoM UniT^rdty 8831>W 1

LAIDOJIMU

]R£z Mane kaina \ 
š-sietus ir visi 

vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIŲ
LIETUVIS GRABORIUS

1'12 Bro:i.h\:i\, So. Boston. Mniv- 
Residencv: 313 \V. Thlni st.




