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LENKAI BĖGA į LIETUVĄ

rajone verčia rimtai susini- niais mėnesiais pasireiškia
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Iš ko žmones minta

t
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Lenkų valstybės preziden
to dekretu, ryšy su teismo 
reformomis pašalintas jš 
vietos pirmininkas Vladisla- 
vsa Sėyda.

PO PI ERIA U S B A D A S 
RUSIJOJ

Sovietų Rusijoj paskpti-

Ant Jo Paminklo Uždej o 
V ainiką

Anglų Spaudoje Iškelta Vilniaus ir 
Kosciuško Tautybės Klausimas

So. Bostone susidaręs iš A. Naudžiūnas, A. Ivaška ir 
katalikų draugijų ir joms Pranas Galinis, 
pritariančių komitetas, pa-

—minėjimui vienuoliktų Lie-.

kaktuvių, pradėjo savo pro
gramą bažnytinėmis pamal
domis. Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje klebonas kun. K. 
Urbonavičius atlaikė šv. mi-' 
šias už žuvusius Lietuvos 
jaunuolius kovose už nepri
klausomybę ir laisvę.

Po šv. mišių draugijų 
atstovai, vadovaujant prof. 
Pranui Galiniui, nuvyko į 
Bostoną ir ant Kosciuškos 
paminklo, kuris yra pasta
tytas ant Bostoin Public 
Garden uždėjo vainiką ir 
vėliavukes Lietuvos ir Ame
rikos.

____ Vainiką uždėjo p-lė M. 
~T)uševiČiūtė^ “Darbininko” 

administratorė ir p-nia F. 
Zaletskienė iš Cambridge.

Liudininkais to įvykio bu
vo draugijų atstovai nuo šių 
draugijų: LDS.. L. Vyčių, 
Moterų Sąjungos, Šv. Jono 
Ev., 
Petro 
miero 
dies. 
v i era.
Mikelionis.

Naujos Anglijos Katalikų

D. L. K. Keistučio, šv. 
ir Port 1 o, Šv. Kazi- 
ir Saldžiausios Šir- 

Buvo šie: AI? B. Ne- 
S. Kavolius, Julius 

Ona Siaurienė,

Pastarasis 
buvo originatorius to taip 
svarbaus darbo.

Jis tokį darbą atliko apie 
-du metai atgal Mihvaukcu, 
Wis. Tumet jam labai ge
rai pavyko išgarsinti lietu
vių vardą ir iškelti Kosciuš
kos tautybę.

Atvykęs į Bostoną irgi 
pradėjo kalbėti su veikėjais 
ir.rado pritarimą. Sutarta 
tą padaryti Nepriklausomy
bės šventėje.

Susidarius nepriklausomy
bės paminėjimui komitetui 
prof. Pranas Galinis savo 
sumanymą iškėlė jo susirin
kime ir gavo pritarimą.

Komiteto nariai sudėjo 
aukų nupirkimui vainiko ir 
Taip—darbas—buvo atliktas 
vasario 16 d., 9 vai. ryte. 
’ Prof. Galinis pagamino 
straipsnius anglų spaudai 
iškeldamas Kosčiusko tauty
bę ir lietuvių su lenkais gin
ei) dėl Vilniaus.

Laikraščių reporteriai bu
vo atėję, nufotografuoti 
grupę, pavienius ir pažadė
jo platų aprašymą įdėti į 
spaudą.

Įdėjo, bet ne tiek kiek bu
vo žadėję.

t

EINA ANTRADIENIAIS IR 
. PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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P-lė M. Dusevičiūtė P-nia F. Zaleštkienė
UŽDEDA VAINIKĄ ANT KOSCIUŠKOS PAMINK

LO, BOSTO N COMMON
------ 1—
kiti maždaug tą patį ką vir
šuj pacitavofse iš Boston 
Traveler ir Boston Globė.

Tikslas atsiektas. Lietu
vos vardas, jos reikalavimas 
ir Kosciuškos tautybės klau
simas iškelta. Garbė pri
klauso prof. Pranui Gainiui.

Kraštutiniai sandariečiai 
ir socialistai nė prie Kos
ciuškos paminklo vainikavi
mo nė prie Nepriklausomy
bės paminėjimo neprisidėjo. 
Jie turėjo savotišką pami
nėjimą Lietuvių Svetainėje.

Vasario 17 d. Municipal 
svetainėje įvyko prakalbos. 
Aprašymas telpa 7 puslapy.

Vasario 22 d. (Washingtono dienoje) įvyks Naujos 
Anglijos Kataliku Seimas.

Seimo vieta: Šv. Petro parapijos svetainėje. 492 E. 
7-th St., So. Boston. Mass,

Seimas prasidės 10 vai. ryte. Prašoma delegatų nesi- 
veluoti, nes vasario* 22 d. yra penktadienis ir didžiuma 
dvasiškiu turės grįžti anksčiau į namus į vakarines pa
maldas.

Kad išvengus ginčų ir nesusipratimų seimo metu, pri
mename visiems besirengiantiems į seimą delegatams, kad 

’ nepamirštų prieš važiuosiant gauti savo klebonų paliudy
mus bent ten, kur yra lietuvių parapijos.

Seime bus pakelta svarbūs dienos klausimai. Geres
niam svarbiųjų klausimų supratimui bus skaitomi refera
tai/ Seimui siūlome šią dienotvarkę:

1.
9
3.
4.
5.

Referatas—skaitys kun. F. W. Strakauskas. 
Referatas—skaitys kun. J. J. Jakaitis. 
Referatas—skaitys kun. V. K. Taškūnas. 
Seimo delegatų įnešimai.
Seimo klausimas ir jo vieta.

J šį seimą gali ateiti ir šiaip visi katalikai, kuriems 
tik rūpi katalikų veikimas.

Bet^ostono spauda, abel- 
naiį lietuviams nesimpati- ’ 
zuoja. Gana tiek, kiek įdė
jo. Mums svarbu buvo iš
kelti Vilniaus klausimą ir 
Kosčiusko tautybės klausi
mą. Tas padaryta ir ko 
daugiau reikia.

Visa anglų spauda pami
nėjo, kad lietuviai reikalau
ja grąžinti Vilnių ir kad 
Kosciuška yra lietuvis, o ne 
lenkas.

Štai ištraukos iš anglų 
laikraščių. Boston Traveler 
parašė dideliomls raidėmis:

“Lithuanians Decorate Statue 
of Gen. Kosčiusko.”

Toliau rašo:
“ Follovring the ceremony Francis 

Galinis, representing one of the 
Lithuanian associations in this 
city. gavę out a statement to the 
effect that the Lithuanians of 
Boston demand the retum of 
Vilna to Lithuania.”

Boston Globė tarp kitko 
parašė:
“HAIL INDEPENDENCE 0F 
LITHUANIA IN ’18
Sodeties Place Wreath on 
Kosčiusko Monument
“The celebration of the declara- 

tion of independenee of Lithuania 
in the city of Vilna on Feb. 16, 
1918, was observed tbis moming 
at the Public Garden by the 
placing of a wreath on the mon
ument of Thad'deus Kosčiusko. 
The monument is located on the 
Boylston St. side.
/"“Kosčiusko has been claimed 
by the Polish people as of their 
race, būt a letter was read at the 
exercises, said to have b'een writ- 
ten by Kosčiusko to Gen. Niess- 
lovrski in 1790, in which he statės 
that. he is a Lithuanian and npt a 
Pole. The proof of the letter, it 
was said,. įa found in Volume 21, 
Page 609jri>f La Grande Encyclo- 
pedie.”

Taipgi rašė Boston Eve- 
ning Transcript, Bostorf 
American, Boston Herald ir

ĮDOMŪS DAVINIAI Iš 
BOLŠEVIKŲ SUVA

ŽIAVIMU
Nepersęnai_Ąfaskvoj_pasi- 

baigė Maskvos komunistų 
partijos rajom) konferenci
jos, iš kurių Maskvos spau
da patiekia Įdomių davinių 
apie partijos būklę. “Rabo- 
čaja Maskva” praneša, kad 
vienam Zumoskvorecko ra- 
jone peniai buvo kontrolės
komisijos išnagrinėta 2.580 
trockistų bylų. 1,46$ troc- 
kistai už opoziciją iš parti
jos pašalinta. Trockizmas 
paskutiniuoju laiku perėjęs 
prie aiškiai kontrevoliuci- 
nių. menševikiškų darbo me
todų. Tam pat rajone per
nai buvo nubausta už įvai
rius nusikaltimu^ 9,970 ko
munistų. Nusikaltimai dau- 
giaušia irtuokliavimas, nesi- 

i laikymas partinės ‘discipli
nos, biurokratizmas, protek
cionizmas ir tt. Konferen
cija priėjo išvados, kad da
bartinis padėjimas partijos

PILKAI ĮSILAUŽĖ Į 
MOKYKLĄ IR UŽ- 
MUŠĖ Pi VAIKŲ

Londonas, vas. 13 d. — IŠ 
Vienna praneša, kad pulkas 
vilkų, skaičiuj 100, įsilaužė 
per mokyklos sieną arti Ja- 
vina ir užmušė 16 vaiku. Dui. 

kareiviu ir keturis žanda
ms, kurie būvu atbėgę gėt- 
bėti vaikus taipgi užmušė.

Ežerėlių apskr. IV rajone, 
ties Lapeliškių kaim, į Lie
tuvos pusę atbėgo lenkų ka
reivis Povilas Kodebskis. 
Grįžti į lenkų pusę atsisakė, 
nes, sakėsi, jų kariuomenėj

• ' • ' z''

tarnauti nenorįs.

pinti Sovietų aparato valy
mu. -

Toks pat padėjimas nu- 
vaizduotas ir Baumano ra
jono konferencijoj. Čia už 
partinės disciplnios. nesilai
kymą pernai nubausta 266 
žmonių. Be to, 446 kornu- 
nistaip ateko teisman už 
kriminalinius nusikaltimus.

popieriaus badas. 'Vyriau
sybės įsakymu, peržiūrimi 
visi didesni archyvai ir ne- 
istorinės vertės dokumentai 
atiduodami fabrikams per
dirbti į popierių. Kai ku
rie laikraščiai mažina savo 
formatą.

“Ekonomičeskaja Žiriz” 
praneša, kad archyvų išva
lymas Maskvoj ir Leningra
de duos 20,000 fonų popie
riaus, o Kaukazo miestuos— 
50,0(X) tonų.

Kariuomenė pašaukta
- „ .. ti su šalčiaisiv sniegu-

■ir 
--------------- s

< Londonas. — Politinė tMu- 
tų kova Europoje nutrūko: 
di 1 didelių sale ui, Tautos 
viena kitai stojo į

.A.iena kitai,skolina įraakiuĄ, 
kasimui sniego ir 1

■ ledų--------------------
Čekoslovakijoj premieįag 

Adrzal įsakė pastatyti 500,- 
000' armijos vyri) kasti stdOę 
gą, kuris suparaližavo susi
siekimą. •

* •- y.

Rumunijoj gresia badas. 
Taip pat ir Viennoj. Jag 
dabar atidaryta viešos v 
gyklos ir badaujanti ž 
nes maitinami jose.

Iš Vokietijos veža 
glis. <-

Baltijos jūrėse a] 
laivų stovi įšalę.

Lenkijoj irgi žmonės eij^' 
se po kelias dienas laukią'

upė S 
lė nuo kranto ikL kranto.

Lietuvoje žmonės irgi ken
čia šalčius ir sniego audras.

r ■
__________________ ■
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“Daily Herald” Romos 
korespondentas rašo, kad 
aukščiausias italų teismas 
padarė labai įdomų sprendi
mą dėl apmokami) teatruos 
plojikų. Vyriausias teisėjas 
pareiškė, kad apmokami 
plojikai teatruos yra leisti
ni, jei jų tarnyba yra lais
vo susitarimo vaisius tarp 
artistų ir plojikų. Plojikai 
neturi teisės jėga versti ar
tistus naudotis jų patarna
vimais.

Tas sprendimas yra pada
rytas ryšy su įvykusia dra
ma vienam Palermos teatre, 
kur du artistai ir plojikų 
vadas pradėjo grasinti vieni 
kitiems revolveriais. Tai 
pamačiusi publika iš baimės 
pabėgo iš teatro. Plojikų 
vadas sinjoras Giuseppe de 
Michelo buvo suimtas.

Dabar aukščiausiam italų 
teismui apmokamus ploji- 
kus teatruos legalizavus, pa-

tariama, kad korporacijų 
ministerija pripažintų juos 
ir primtų į teatrą darbinin
kų korporacija, kuri galėtų 
nustatyti ir algas tan naujos 
profesijos žmonių sąjungai.

LATVIJĄ APSĖDO 
ŠNIPAI

Ryga. — Ryšy su vis daž
niau pasikartojančiomis lat
vių kariuomenėj šnipinėji
mo aferomis, latvių karo mi
nisterija išleido privalomą 
įsakymą x karo paslaptims

BAISIOS PŪGOS VILNIJOJ
'<• . -V :

Žmonės turi dieną naktį gintis J 
nuo vilką

Vilniaus apskrity šiomis 
dienomis siautė nepaprasta 
smarki sniego audra. Man- 
kovičių rajone buvo užpus
tyti su vežimais keli ūkiniai, 
kai. „Vienas jų iki šiol 
surastas ir spėjama, kad 
sušalęs. Tuoj po ’ au 
prie kaimų pasirodė milžn, 
niškos vilkų gaujos, nuo kl 
rių ūkininkai turi atsišaudy<J 
ti dieną ir naktį. Šiomis die
nomis prie Juodadvario raĮĮP. 
ti žmogaus griaučiai, apes 
vilkų.

Dėl audros buvo 
tas susisiekimas su Lati

KIEK ŽUVO DARBININKŲ 
PER AŠTUONERIUS 
METUS ANGLIJOJX

“Daily Herald” rašo, kad 
per paskutiniuosius aštuo
nerius metus pramonės įmo
nėse Anglijoj buvo sužeista 
apie 3,000,000 darbininkų. 
Jiems sumokėta kompensa
cija. Per tą patį laiką už
mušta 22,000 darbininkų. 
Kompensacijos buvo sumo
kėta 50,000.000 svari) ster
lingų sumai. Dėl tų sužei
dimų it užmušimų kraštas 
turėjo nuostolių 200,000,000 
svari) sterlingi) stirnai.

65 MILIJONAI KIAU
ŠINIŲ UŽSIENIN 

1928 metais iŠ Lietuvos 
i užsienį išvežta apie 65 mi- 
lionai kiaušinių. Už juos 
gapta 14 milionų litų su vir
simi. Vadinas, už dešimtį 
kiaušinių mokėta po 2 lt. 23 
centus.

AL I N JUOS SPROG
DINAI

Kaip žinoma, vokiečių ru
sų fronto linijoj nuo didžio
ji) karo laikų, Vilniaus kraš
te vra pasilikę betoniniai 
fortai. Kaip praneša iŠ 
Vilniaus “Iliustrowany 
Kurjer Codzienny,*’ dabar 
tie fortai nežinomų asmenų 
naikinami. Manevičių rajo
ne susprogdinta dinamitu 
14 betoninių nlsiųi

Paryžius. — Tarptautini 
statistikos biuro praneši 
pasaulio gyventojų skai 
nuo 1910 padidėjo 24^> 
bar visam pasauly yra ’ 
000.000,000 žmonių, 
giausia gyventojų padidj 
Japonijoj.

Kitame “Darbininko” nfl 
mery tilps du a. a. kun. Jtt-1 
lio Čapliko laidotuvių 
da i. Agentai- to numeria 
sisakykite po daugiau f 
zempliorių.

N. A. Federacijos Apskričio 
Seimo Rengimo Komisija
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V. —M bar yra čia darbštus ir pa-

gaites įsitaisė bažnytinę ve-
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vienkiemiais 
plotas sudaro

Paskutiniu metu Vilniu
je yra 4316 bedarbių, jų tar
pe 3191 vyras ir 1125 mo-

(prastais minkštais viršeliais)
(prastais kietais viršeliais)___
(geresnės minkštais viršeliais), 
(geros odos viršeliais)______
(celaloidos viršeliais).________

Wpastatyta erdvi ligoninė, 
kurioje visuomet būdavo ge
ras gydytojas ir felčeris.Da-

apkreč. ligomis.
Nors galutinai dar ne

baigta, bet darbas varomas 
sėkmingai toliau ir tikimasi 
greitu laiku bus baigta.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
DIDĖJA -

Triukams. bet Tie visiems, at 
jojo seržantas ir pareikala
vo surašyti, kad kiekvienas

i pagalbą net 
ar paskutiniu 
ir jokiu žygiu 
Klaipėdos Mo-

Seminarijoje buvo

BURBIŠKI AI, Krasnavb 
valsč, Vargams nėra pabai-

nevilkintumėte apskričiui.
Pirm. V. Paulauskas, 
Rast. J. Glineckis.

nių kaltė. Ūkiai 
aėra pinigų jiems

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikių. Kaina ....... . ............... 50c.

Aritmetikos Uždavinynas....25c.
Vaiku Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui........... 50c.
Petriukas — laiškai vieno

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra

bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoj ----------------- --------—15c:

Už
3c.

Saurusaitis __..............25c.

Knygelė — su pa-
.............  30c.

Patyrimai Didžiojoj

SUVAŽIAVIMAS

Ramanauską. Suėjus ūki- turtas dienas kankino šo-

Nepajė- 
ir savi
nos ri

dai1 ne

pabėgo? Pas ji rdSldS re
volveris ir lenkų išduotas 
pažymėjimas, kad jis esąs 
politinis emigrantas.

“Darbininko”

vokiečių kalbomis, 
ilgai tęsėsi ginčai.

terš. Bedarbių skaičius per 
paskutinę savaitę padidėjo 
141 asmeniu.

tižių.—Bet nevisi rašėsi, 
bijosi, kad nepareitų vėl j 
nauji mokestis ar, kad ne-

DARBININKAS

reiktų sėdėtLkalėjime už ne
tikrą metų padavimą, kas 
pas mumis dažnai atsitinka. 
Žodžiu vargams galo nesi-

*
“Visi tikintieji, jaunieji y 

patingai, yra pašaukti veik
liai bendradarbiauti katalikiš 
koše akcijose, idant Kristaus 
viešpatavimas pasiplėštų ir su 
stiprėtų pavieniuose žmonėse z 
šeimose, visuomenėje.” (Pijąs 
XI laiške karti. Andrien lft°.fi- ■ 
N-5.T ......

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ______________ __ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ______________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ........-------------------------------- .40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis------------------------ 50c.

i

ĮSUNKI ŠIAURĖS LIE
TUVOS STUDENTŲ 

PADĖTIS 
Ketvirtadienį, sausio 17 d.

įvyko I u-to rūmuose šiau- 
“*ų studentų susirinki- 

Susirinkime buvo 
(^svarstoma sunki šiaurės Lie

tuvos būklė dėl praeitų me
tų nederliaus. Nukentėju- 

ų studentų tėvą i.ne tik 
negali užmokėti paskirtojo 
ynokesčio už mokslą, bet ir 
leisti vaikus Lietuvos uni-

MĖSOS PRIEŽIŪRA 4

Ut&na. — Jau keleri me
tai, kaip Utenoje yxa įvesta 
privaloma mėsos priežiūra, 

‘bet tinkamos skerdyklos ne- 
buvo.

1928 ' m. Utenos miesto 
valdybos iniciatyva,- - buvo 
pradėta statyti nauja sker
dykla, kuri atatinka visais 
sanitariniais atžvilgiais.
—Dabarthmt—metu—veikia 
šie skyriai: st. raguočių, 
smulkių gyv., kiaulių ir įta- 
riamų gyv.?. t. y. sergančių

GRINIMAI IR SUSI-
• PRATIMAS

Vabalninkas. Sienos vai- 
1 sčįaus žemės praeitais me

tais nuo lietaus daugiausia 
nukentėjo. Dabar daroma 
rimtų žygių, nusausinti šios 
apylinkės neišbrendamas, 
pelkes Upelių Va balos j r 
Tatolos vagos bus nusausi
namos. Taip pat gerinami 
ir keliai. Į Panevėžį jau 
pradėtas tiesti plentas. Žmo
nės nekantriai laukia, kad 
greičiau būtųT'baigtas. 1891

uotoje Lietuvoje
■ * X >

ARMIJA^ BE ‘ VADO .ūkininkas padiktuotų—šava-mato.
Lenkų spaudoj pasirodė- ------- * • •

žinių, kad pagarsėjęs eini- 
grantų vadas J. Plečkaitis 
paskutiniu metu išstojęs iš 
emigrantų centro komiteto. 
Tuo būdu “armija” liko be 
savo “vado.”

sennvnos asmenis ir jų me
tus. Bet ūkininkai atsakė, 
kad mūsų metrikai N. Lie- 
tuvoj, o mes atmintinai 
kiekvieno metų nežinom, ei
kit valsčiaus raštinėn ir te
nai susirašykit. Taip atsa
kę išsiskirstė namo. Bet ryt 
dieną jau pats seržantas ne- 
jojo, įsakė šaltyšiui, kad-su- 
rašytų baugindamas visokio
mis bausmėmis už neišpildy- 
mą jo įsakymo. Šaltyšius

-
■

LDS. Naujos Anglijos . 
Apskričio suvažiavimas j- • 
vyks vasario 24, 1929, po- 
bažnytinėj salėj, Cambridge, 
Mass, 1 vai. po pietų. Į šį -- 
suvažiavimą kviečiame ats
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopų prisiųsti skaitlingai 
ir taipgi jiems įduoti įneši
mų dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigpiy\; 
liitčias kuopas prie apskli- 
čio prisiųsti atstovus, ir ' 
prisidėti prie apskričio. Pri- -

^sunkiai padėčiai, nukentėju- 
| jsieji nutarė kolektyviu pra- 

ymu prašyti švietimo mi- 
jiisterijos atleisti nuo mo- 
kesčių už mokslą ir suteikti 

ų šiaur._ Lietuvos
^studentams. Tam tikslui iš- 
į-arinkta komisija. Komisija 

išrinkta kiekvieno nukentė-

SUĖMĖ PABĖGUSI 
POLICININKĄ

Seinų apskrities IV pa
sienio rajone, ties Berasni- 
kų kaimu, suimtas buvusis 
pasienio policijos policinin- 
kas Balvs Petrauskas, kuris 
gruodžio 27 d. iš sargybos

sišventęs gydytojas. O dar
bo čia daug.

Apylinkės vietos labai pa
togios visokiems slapukams, 
tad čia daug yra slaptų deg
tinės varyklų,___Tik nesu
prantama, kodėl jų nesugau - 
do.

Katalikai jau susipranta. 
Pamatė ir katalikiško laik
raščio svarbą. Ir sukruto jį 
skaityti. 

re ivinis ‘"KOP." Pavyz
džiui is Borisuvkos seržan
tas Įsakė musų sodžiaus šal- 
tyšiui. pereitų metų gruo
džio 13 dieną sušaukti viso 
sodžiaus ūkininkus pas A.

Sausio 10 d. Lille katalikų 
y Universitete p. Antanas Tri- 

as apgynė disertaciją ir 
įVgavo aukščiausi politinių ir 
^socialių mokslų daktaro 

laipsnį. Oponentų tarpe (la- 
vavo net garsusis tarptau- 
ttės ~ teisės . žinovas prof. 
ves de la Briėre iš Pary

žiaus. Gynimą pagerbė savo 
gyvavimu mūsų ministeris 

^Paryžiuje p. Petras Klimas.

KOMUNISTINĖ
KONTRABANDA 

y Įš Vilkaviškio gauta ži- 
kad pasienio policijos 

£ ^rajono policininkas J7 
brauskas pastebėjo ei- 

iičius per sieną Į mūs pa
tįs Vokietijos du Įtarti- 

įš piliečius. Policininkas 
įkalavo stoti, bet tie pa- 

: sileido bėgti. Šis šaut — tie 
5 dar smarkiau. Paliko 
pundus, kuriuose rastas 

‘e.1 centneris komunistiš2 
ratūros. Kontraban- 

ūnkams pabėgti pasisekė.

■ ~ ŪKININKU T'.l RGAI
Kai vari ja, Mairampolės

apskr. Žmones skundžiasi 
sunkiu gyvenimu, 
gia mokėt valdžios 
valdybės mokesčių,
Idai, karo nuengti.

‘ spėjo sustiprėt. Dar labiau 
‘didina tuos vargus pačių 

vargs- 
gerin- 

’ti, io miestely smuklės net 
fios. Ten yra pinigų. Jų 
vininkai stato sau namus, 
iugiau susipratimo reikia 
Šviesos.

■ TARPININKAS”
' - (THE MEDIATOR)
fe .
y Da'Ms ir Kultūros

mėnesinis iumalns
švęstas naudingiems patari- 
1* apie Reai Estate. Apdrau- 
Mortgičius ir kitus nejudi

ntu rto reikalus. Paįvairln- 
eilėmis su gaidom, sveika

is* Skyrium, legališkals patari- 
juoktj skyrium ir anglį) 
skyrium. Didelio forma

nte mažiau 32 puslapių. P re
netą metams Amerikoje $1.00, 

numeris 10c.: užsieny 
$1.50. pavienis num. 

Užsirašyk i t sau ir kitiems.
io numery telpa labai pul- 

daina “Pumpis,” chorui ketu- 
KM balsams ir pianui. Dar 
akas niekur tokios negirdėjo.

1 jslgyklt šj numerj.

KINKAS ” 
BKOAD\tAX_ . J 

80. BOSTON, MASS.
M UHtDĖJAS A. J. KVPSTfS

LIETUVIUS SKRIAUDŽIA 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje prie 'lietuvių 
gimnazijos veikė suaugusių 
kursai. - Kursus laukė vie
tos valdininkai, norėdami iš
sigyti privalomąjį cenzą. 
Pastaruoju laiku guberna- 
tūrai atsisakius juos šelpti, 
kursai užsidarė. Be to, bu- 
vo bendrabutis lietuviams 
neturtingiems moksleiviams, 
kuriame gyveno per 30 mo
kinių. Atsakius pašalpą, ir 
tasai bendrabutis užsidaro, 
o mokiniai, be abejojimo, 
neturėdami kur dėtis, bus 
priglausti vokietininkų, o 
šie prie buizos gimnazijos 
steigia mokinių bendrabutį.

Vokietininkai senai rūpi
nasi griauti lietuvių kultū
ros ir švietimo darbą, tačiau 
to negalėjo padaryti. Pas
taruoju laiku atrodo, kad 
jiems ateina 
gubernatūra. 
atveju ji tyli 
nedaro. Štai 
Rytojų
peniai einama dalykai lietu
vių ir 
Dėl to 
Galop Direktorija Įsako vi
sus dalykus tik vokiškai dės
tyti po to. kai atsilankė 
Švietimo Ministerijos atsto
vas p. Vokietaitis. Gaila, 
kad tokioje įstaigoje bus vo
kietinami lietuvių vaikai.

Be abejojimo, pašalinimas 
lietuviu kalbos iš seminari
jos yra lietuvių pralaimėji
mas ir skriauda. “Rytas”

—ŽBJIŪS REFORMOS-
EIGA

Surinktais daviniais, per 
pirmąjį nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dešimt
metį t. y. nuo 1919 metų iki 
1928 metų gruodžio 31 d. 
vykdant žemės, reformą, 
vienkiemiais išskirstvta 1,- 
709 kaimai, iš kuriu suda
ryta 50,819 atskirų sklypų. 
Išskirstytų 
kaimų žemės
495,580 hekt. Per tą pat lai
ką dvarų išparceliuota 3,- 
363, iš kurių sudaryta 57,- 
851 sklypas ir kurių bendras 
plotas sudaro 592,536 hekta- 
rus. Bendrai išskirstytus 
vienkiemiais kaimus ir iš
parceliuotus dvarus sudėjus, 
susidaro 5,162 vienetai, iš 
kurių sudalyta 108,670 skly
pai ir kurių bendras plotas 
sudaro 1,088,116 hektarų.

Daugiausia dvarų skaičiu
mi ir plotu išparceliuota 
Šiaulių ap.. toliau eina Pa
nevėžio ap., Biržų ap. ir tLj 
Tiems apskričiams pirmeny
bė tenka ir kaimų skirsty
mosi į viensėdžius srity.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta
muose

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c. 

persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

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

f

.50

.50

.85
.$1.00
.$1.00

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
\ “DARBININKAS ’ ’_______________

366 West Broadway Sodth Boston, Mass.

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairu pata

liniai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni- 
iųc. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.................... ■

Apie Kataliku Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. C’ozel... 30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka ........................... 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jii asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas

Ben-Hur—Istorijos apysaka . 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai Įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver- 

i tė Jonas Montvila ............... $1.50
Auksinio Obuolio Historija 

(Graiku Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva...._ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Paraše T. Vyš
niauskas. Vertė P. B............. ....40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ...............45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis   45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis....... ........ ...65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun' P. L. ....... 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolski parengė S. Kaimietis.__15c.

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. - . 
Tarnas Žilinskas . ........ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. I’. Sauru- 
saitis ....... _____ ...............___ 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke- • 
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio... ........... ............ $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis

* *' I
. U . .

f

TVEREČIUS, švenčia-. 
nių apskr. — Tverečius ka- 
į-o metu buvo sunaikintas. 
Sunaikinta buvo ir bažny
čia, bet rūpestingii parapi
jiečių jau šiek tiek sutaisy
ta ; trūksta dar vargonų, ge
resnių altorių. Daug pade
da mums mūsų broliai iš A- 
menkos, jie surinkękad su ulokeseiais . - 
te 400 dolerių. Teužmokar 
jiems Aukščiausįs! Atsira-

spiriamas turėjo vėl įsaky
ti žmonėms rinktis. Bet nu
ėjo tik ketvirtadalis so- do ir jaunų mergaičių^ pa
džiaus. Žinoma, šaltyšiui norėjusių papuošti bažnyčių, 
papasakojus žmonėms ser-iTIaip Erzveto sodžiaus mer- 
žanto bauginimus, šie pasi- 
1 • ♦ • « v — X* 12. - — XuTJOJŪ StliircISC. octivjoitiS 
sąrašą nunešė stražnicon, 
bet seržantas pamatęs nepil
ną sąrašą, baisiai perpyko 
ir liepė dar kartą. įsakyti, 
kad susirašytų ir sąrašą vėl 
<jam pristatyt. Taip per ke-

iš dangaus, iškrito savo ran
kų darbo gražiausia vėlia
va, kurią ir nešė pirmą kar
ta aplink bažnyčia. Visi la- 
bai gėrisi ja. Bet atsirado 
ir tokių, kurie pavydi Krz- 
veto sodžiaus mergaitėms jų 
gražaus- paoielgimo.—Bet-a- 
pie juos parašysime kada 
nors kitą kartą.

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Emest Heilo.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas ........................ 5c.

Katoržnikas ir Tėvynė, Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ...... 15c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas, l’a 
rašė kun. V. Zajančauskas... 50c

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas 10c.

žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis: Sutaisė Matas Gri
gonis ...................... ............. —...... 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus....... .x................................50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas....... 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis________50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .......................... ...... .......—....40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas..._.. _30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas...„...„10c.

Eucharistiskos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis... 15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys ...»...........      '

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis................  '

Dangaus Karaliene. — Su
rinko Kun. M. Gavalcvičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ___________________ .$1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėli Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas____________50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys __________30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ----- .------:.--- ----------------25c.

/

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgueio ------ ------10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis --------------------------- 10c.

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys IV'-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 

„75c. Į išguldė P. B.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ....................  40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
Dr. A. Vileišis................   50c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas... 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius .....................................35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas ....................60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaurtuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T...............20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis ........        15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais.—... 75c.

Vienuolinė Luomą. Verte 
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _____ _____________25c

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lėšaūš^s. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune   ___________ 10c.

Sunkiausiais Laikais: Parašė
A. Rucevičius .......     _..40c.

šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P—„25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys-..50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas-------------------------- ---------- 40c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ....................    4.00
- Iš- Kelionės po Europą ir 
Aziją. Paraše Pranaičių Jule 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ........................................  25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų ' • 
Juozukas ..............   25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas... 35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________40c.

t

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas... 10c.

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ..........................   30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. . .......  10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ---------10c.

Piloto Duktė—5 veiks, dra
ma. Vertė Jonas Tarvydas... 35c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—o aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; paraše 
J. Ta rvyd as     _____65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė: 3) Pasakyk mano lai-*, 
mę. Surinko S. K., D. ir N..._15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D., ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)--------------- -----50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)---------------- ■„______ 50c.

.Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais) ____________85c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir
šeliais)_ __________________$1.00

Mažas 'Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais^, __________________$1.00

366 W. Broaevvay,
♦ *

J .r-.- ■______i

— J
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Gražus Užtikriuimas
y •

_ nors tos^mčios tautybės. Čia
»

Kuuja Rajono 
Komisija

penktas nuošimtis mišrių ti- 
Kunigams paprastai rūpi kybų susituokusių neužlaiko

< — Kokios yra priežastys
LlU V8S mišrių sutuoktuvių? Pami-

Įg———> ■■ ■ ■ ■ I- .■ ■ /■ !■■■■ ■ ■■■.... —

EUROPOS ŠALČIAI

“DARBININKAS”

West Broadway South Boston, Mass.

Tdepbone South Boston 0620 (iš penkiolikos
1
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Published every TUESDAY and FRIDĄ Y i i

■ ■ ■.— by----------- >
JOSĖPH S UTHUANIAN r 0. ASSOCIATION OF LABOS

as secoDd-dass matter Sept lŽ, 1915 ai the post otflče at Boston, Mass. 
onder the Act of March 3, 1870" x

for mailing at speclal rate of postage provided for in Sectlon 1108 
Act of October 8,1917, autborized on July 12, 1918”

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metame ..................... $4.50
Užsieny metams............................... $54S0
Vieną kart savaitėje metams... .$2.50
Užsieny vieną kart savaitėje met. $34)0

Mišrioms sutuoktuvėms va
dinam tokias sutuoktuves, 
kurias sudaro asmens ne 
vienos tautybės, ne vienos 
tikybos ir ne vienokių pažiū
rų. Šios trys rūšys jau pla 
tinasi Amerikos lietuvių tar
pe.

kybos sutuoktuves be šių, pri
žadų (raštu) ir.vyskupo, lėk 
dimo. Ko galim laukti iš pa
našios moterystės,. ypač lie
tuvio—kataliko. -Jis—įniręs 
tautai ir jo tikėjimas pavo
juje. Apie septyniasdešimts

SŲBSCRIPTION KATES: 
yearly.............. .*.............$4.50

yearly .................$5.50
c once per week yearly. .$2.50 
once per weėk yearly... .$3.00

^.Jau kelios dienos, kaip tų, kurie sušalo, kuriuos su- 
Europą užklupo nepaprasti į draskė vilkai, tūkstančiai 
šalčiai. Ir ne tiktai šiaurę,(serga ir miršta nuo influen- 
bet, palyginti, dar smarkiai(zos, plaučiui uždegimo, šilti- 
..................... " inės ir kitokių ligų.

I

—Europos dab:irtin!ai--speri 
gai yra, palyginti, neperdi- 

"1 'džiausi. Yrą buvę ir dabai- 
yra kaikur didesnių šalčių, 
bet žmonės gyvena tenai be 
didelio vargo. Baisus todėl 
yra ne šaltis, bet nepasiren
gimas prie jo. Europa ne
buvo pasirengusi prie tokių 
šrdčm/ Surisirktma?? š-hthttTf 
ja ir pasėkoje — ligos ir ba
das.

Žiųonės džiaugiasi, kuo- 
’ z *

mot koks Lindbergas per-

ištiko pipetines Eiu-opos ša- 
lis. Pav, Venicijos kana- 
juose yra tiek ledo, kad sti

pri- sisiekimas vra gerokai
sunkintas. Be to dar pie
tų Europos šalyse 
prastai daug prisnigo. Lai
kraščių žiniomis Baltijos jū
roje įšalę virš 100 laivu. 
Traukiniai vietomis jau ke
lios paros kaip nebeina: net

nepa- •

ir geriausi ekspresą tankiai 
įYsusivėlina 2 paras ir dau- 
Vgiau.

O to pasėkos?
Šalčiai atsilie|x_* pirmiau

siai ant miestų gyventojų/skrenda okeaną, bet' gamta
- Šalčiai ir sniegas sutrukdė tankiai primena žmogui.

- maisto ir kuro pristatymą, kad jo civilizacija yra labai 
bado ir šalčio šjnėkla. pąnaši savo pastovumu į vo- 

VUskui juos seka ligų ir epi- ratinklį ir jo progresas yra________- - -__ -
deinijų šmėklos. Neskaitant

suturėti tik mišrių tikybų 
sutuoktuves. Bet jie jau pa- ; 
stebėjo, kad mišrių tautybių-; 
ir pažiūri] sutuoktuvių skai
čius (iš dešimties vienos) H 
didesnis už miš rių tikybų, 

vienos...) 
Visokios mišrios sutuoktu
vės yra mums pražūtingos. 
Kunigai susirūpino jų prie
žastimi ir stengiasi jas su
laikyti. Tik vieni kunigai 
-bejėgiai, jei tėvai jiems ne
padės.

Panagrinėkim mišrių su
tuoktuvių rūšis atskirai. 
Mums labiausia rūpi pirmo
ji rūšis -(nė kiek nemažiau 
ir antroji rūšis)-;—Kada lic- 
tuvis-e susituokia su sve- 
■timtauoiių jie lietuvybės at 
sižada. Tai lengviausias iš- 
tautėjimo kelias. Daugumo
je* jie nėra laimingi. Jei už
klausi lietu vio-ės delko su 
savo tautiečiu-te nesusituo
kia, atsakymą gausi, kad ne- 
j-anda ^aiL tinkamu_ kifbsj
tautos žmones labiau myli 
(sic!), ypač savo mylimąjį. 
Jei norėsi perkalbėti, pasi
sekimo neturėsi; bandysi su
turėti, jie civilinį šliūbą pa
ims, arba (jei geri katali
kai) svetimtaučių bažnyčioj 
susituoks. Dažnai po vestu
vių girdėsi, gal teks matyti, 
nelaimingus lietuvius susi-

tikėjimo! Ar jaunieji taip 
susituokę yra laimingi ? Ša
ipyčiau; nei Tikėjimas ir 
tautybė priešingi svetimtau
čiui. Tikėjimas ir tautybė 
nukenčia šeimoj, jei visai 
neprašalinąmi.

Prie trečios rūšies priski
riu tokius, kurių vienas ti
kintys kitas ne (bedievis, 
socialistas ar bolševikas),

kunigas mažai ką gali pada
ryti. Paprastai aršus bedie
vis neims šliūbo bažnyčioj. 
Bet nekurie nepaiso ir dei 
mylimosios sutinka priimti 
moterystės sakramentą baž
nyčioj (kuone visada jauna- 
sis-bedievis). Retenybė, kad 
toks vyras nekankintų mo
ters dėlei tikėjimo. Merge
lė, tikrai manė galėsianti 
pasilikti katalike, yra nelai
minga. Šeimyninis gyveni
mas — pragaras; dėl ramy
bės moteris nustoja lankyti

nėšiu kelias: gyvenimas sve
timtaučių tarpe; jų bažny
čių ir mokyklų, lankymas; 
dalyvavimas ne lietuvių 
draugijose, pramogose; sto
ka lietuvių katalikų laikra- 
ščių ir knygų naihuose; ne- 
vartojimas lietuvių kalbos 
šeimoje; ir pągaliaus svar
biausias — draugavimas su 
svetimaisiais. Žodžiu, visos 
priežastys, — ištautėjimo 
priežastys.

Išvengti nepageidaujamas 
sutuoktuves reikalinga pra
šalinti aukščiau minėtas 
priežastis. Seiliaus Iietūviai 
apgyvendino tuos miestus ar 
miesto dalis kur daugiaus 
lietuvių liūtą. Ten statė baž
nyčias, mokyklas, organiza
vo draugijas, kartu drauga
vo. lanke- savo pramogėles, 
šokius, piknikus. * Jaunieji 
maišėsi tarp savųjų ir iš- 
vengėm mišrių susižiedavi- 
mų. Tik tais pačiais būdais 
galima išvengti ateityje.Gai- 
la, kad praturtėję lietuviai 
keliasi į gražesnes vietas, 
nutolsta nuo tautinio gvve- 
nimo, dažnai nebelanko lie
tuviškas bažnyčias, draugi
jas, surengimus; 
susidraugauja su
siais. tėvų kalbą užmiršta, 
lietuvių laikraščius ir kny
gas nebeskaito. Mūši] gvve-

Brangi Žinia iš Lietuvos ,Žinių” svarbą; 2. Kad ruo- 
Universiteto šiamoji spaudon knyga: “ A-

merikos Lietuviai” būtų ko 
t iksliaūsia sutvarkyta „ii:, 
kad labiau užtikrinti vi- 
siems mūsą bendradarbiams ■ 
ir rėmėjams, kad jų darbas 
nenueis veltui. 3. Kad svar
besnius veikalus rašant yra* . 
priimta kreiptis prašant 
patarimų atatinkarui] moks
lo žmonių ir įstaigų; taigi-
1928 m. gruodžio mėn. 
šiais reikalais atatinkamo 
turinio laišku atsikreipta į 
Poną Lietuvos Universiteto 
Rektorių ir jau sulaukta se
kantis atsakymas: 
Lietuvos U-to Biblioteka,
1929 Sausio m. 15 d. 
Kaunas.
Aukštai Gerbiamas Tamstai 

“Ponas Universiteto Rek
torius pKplavė man Tams
tos laišką siūlydamas kartu. 

; tiesioginiai į jį atsakyti. 
Taigi turiu garbės praneš- _

- ti, kad aš noriai patarimu-— 
čiau kiek sugebėčiau, žino-"

. ma, gavęs iš Tamstų ir 
smulkesniu užklausimų, kur 
būtent mano patarnavimas 
galėtų būti .Jums naudingas. 

ŠĮ darbą kiek man paleng
vins ir mano vedamos Uni
versiteto Bibliotekos rinki
niai, kur tarp kitko yra gan 

' ’ (Iaūg~Ameriklri Tietūvii] lėi- 
dinių, ypatingai spaudos už
draudimo laiko, iš bibliote
kų a. h. kun. A. BiirbtM 
p. J. Žilinsko.

Kas dėl saugojimo archy
vinės medžiagos Universi
tete, tai Universiteto Biblio
tekos vardu galiu Jums tą 
pažadėti — neabejotinai ir

- .mums tai brangus de-— 
pozitas.

Su aukšta pagarba, 
prof. Vaclovas Biržiška, 

' Univer. Bibliotekos V<*dėjas

1. Kartais tekdavo išgirs
ti ir neprielankių nuomonių 
apie ^S. Ž.” rinkimo hau- 
dingumą. Randasi draugi- 
jų nariai, kurie kartais is- 
šireiškia: 
kaip mūs 
ja” ir tt. 
spaudoje 
“S. Ž.,”
ta, kad mūsų draugijos v- 
ra tartum, gėles puošiančios 
išeiviją ir pirmas įrankis 
atsispirti prieš ištautėjimą, 
vienok vis tik dar randasi 
drdaugijų narių ir valdybų, 
kuriems neaišku, kaip labai 
yra brangus jau net nuo 
1886 metų pageidavimas 
“S. Ž.” surinkimas.

---- Tad turint Omenyje: 1. 
Kad naudinga būtų išgirsti 

- mpim/inę mokslo žmonių a- 

pie renkamų “Statistinių

“Kam reik žinoti, 
draugija gyvuo- 
Nors buvo rašvta

............................................. y .

apie brangimui 
nors buvo nurody-

jaunieji 
svetimai- kiškas laikraštis privalo bū

ti kataliko kasdieninis drau
gas. Lietuvio kataliko na
muose katalikiški laikraščiai 
■fne- vienas -bet-kebj-t-nri-už- 
imti svarbią vietą, skaitomi 
vyresniųjų ir jaunesniųjų. 
Bedieviškas šlamštas lai ne- 
suteršia namo kampų.

Žodžiu, reformacijos pra
sideda šeimoj lai joj ir užsi
baigia. Esu tikras, kad dva
siškiams ir tėvams prisilai
kant šių taisyklių, mišrių 
sutuoktuvių skaičius žymiai 

katalikiškas susi- 
ir tautinė* sąmonė

n imas jiems svetimas.
Čia glūdi dvasiški jos ir 

(daugiau) tėvų pareiga. 
Dvasiškiai turi rūpėti ypač 
toliau nuo bažnyčios gyve
namas jaunimas raginti sa
vo bažnyčią lankyti, daly
vauti parapijos draugijose, 
chore, teatruose ir tt. Ir ne
mažesnė prievolė lietuvišką 
spaudą jų tarpe skleisti ir 
tą pačią spaudą savo raštais 
remti. Dar didesnė tėvų pa
reiga šeimą auklėti lietuviš
koj dvasioj. Lietuvių kal
bą gerbti ir ją vieną vartoti 
savųjų tarpe (ne pusangliš- 
ką žargoną). Prižiūrėti, kad 
vaikai lankytų parapijinę 
mokyklą, bažnyčią ir drau
gijas. Kalbinti juos drau
gauti su gerais katalikų tė
vų vaikais (ypač lietu
viais) : drausti susidėti su 
abejotino karakterio ir pa
žiūrų asmenimis. Būtinai 
.sulaikyti nuo bedieviškų 
draugijų, pramogų. Katali-

aznyėią ir (TaznaT vaikus 
nekrikštija. Tautybės žvilgs
niu ne ką geriau. Bolševi
kas internacionalistas (LaiIl
gi socialistas-lilieralas).Tau
tybę užlaikyti jam nerūpi. 
Kuomi vaikai pasiliks, lietu
viai ar jankiai jam vistick. 
Nėrą kas paragina, prime
na. Bažnyčia patriotizmą 
užgiria. 1 Dvasiškija tauty- 
bes žvilgsniu — idealistai. 
Patriotizmas tiek pat rūpi 
kiek tikyba. Visi tikintieji 
yra patriotai. Jie savo kal
bą gali užmiršti, bet ne tau
tybę (airiai, vokiečiai, len
kai). Lietuvybe per bažny
čias prailgina gyvenimo die
nas Amerikoje.

Daugelis priimdami mote
rystę nesvarsto kito pažiū
ras. ypač tikėjimo. Pasek
mės, žinia, tokios pat kaip ir 
mišrių tikėjimų. Geriaus 
vesti (tekėti-) kataliką sve
timtautį nė lietuvį bolševi
ką arba liberalą.

graužime ar atsiskyrime.
Tą patį galime tvirtinti a- 

pie mišrios tikybos sutuok
tuves. Tik dvasiškis čia 
grieščiau atkalbinėja katali
ką ir stato Bažnyčios reika
lavimus. Toks šliūbas esąs 
be apgarsinimų (užsakų) ir 
be Bažnyčios palaiminimo; 
kunigas liudija tokį susituo
kimą tik klebonijoj. Be to 
nekatalikas-ė privalo priža
dėti. kad vaikus apkrikštins 
sulyg katalikų apeigų. au
gins katalikų tikėjime ir ne
si priešins prieš kataliko už- 
laikvma savo tikėjimo. Joks 
kunigas neliūdys mišrios ti-

Nepraktiškas Sumanymas Jonas Balkonas

Kun. Koncevičius siūlo a-

už Ameri-

Nepartiškas?>
? 9

(
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

sumažės, 
pratimas 
sustiprės.

Petras Kūpsantis

UŽ MANO LANGO

Kun. N. J. Veniu re

Moterų Klausimas

daugiau viltis, ne faktas.

.r

p(į merikiečiams Įkurti savo Įs- 
taigą Lietuvoje. Tiesa. Lie- 

s diktatoriai maloniai 
leido Įsikurti Lietuvoj Įvai
rioms 
kiečių pinigus, bet dabar 
jas be atodairos konfiskuo
ja. Ir kas galės sulaikyti e- 
nergingąjį poną Voldemarą 
nuo sukonfiskavituo net ir 
pačios 
gos?”

*'Amerikiečių Įstai- 
Niekas, o niekas!
pagalvokim, kokius 
turi projektuojamoji

erikiečių Įstaiga” išsi- 
nuo konfiskatos. Pro- 

Pbldemariškus, fašistuojan- 
rčius žmones Amerikoje veik

galima ant pirštų suskaityti. 
Nėra ką nė svajoti, kad jie 
įkurti] ne tik koki:] ten “Įs
taigą,” bet net ir rnikorsko- 
]tiška Įstaigėlę. O juk tik 
tokių žmonių “įstaigą” p. 
Voldemaras teskaitytų ne
pa rtiška ir jos nekonfiskuo- : 
tų. Visos kitos jam atrody
ti] lygiai “partiškos,” kaip 
kad dabar jam atrodo Mer
kinės. Saules ir kitos mūsų 
lėšomis Įkurtos mokyklos, 
ir jis tuoj jas uždarytų.

Ergo: nėra garantijų nuo 
diktatoriško ūpo. Ergo: dė
kime pastangas, kad Lietu
va būti] valdoma įstatymo, 
— ne ūpo.

Kun. F. Kemėšis rašo “L.
; Aide:”

, “...kol organizuotoji kataliku 
visuomenė neturi nepartinio 
dienraščio, vėl esu priverstas 
prašyti tautininką dienraščio 

p( redakciją savo mintims vietos.”

Reiškia: “L. Aidas” irgi 
nėra nė organizuotų, nė ne
partinių katalikų nuomonių 

įi reiškėju, bet yra partinis 
tautininkų dienraštis.

Kun. F. Kemėšis toliau 
rašo tame pačiame “L. A.” - 

•, (20) numery:
“Katalikų visuomenė turi ir 

nemaža nepartinių laikraščių, 
tik ji ligšiol neturi nepartinio

.dienraščio.”

L

L’ž mano lango jaunystės puota 
Aistrų dainomis brolius svaigina. 
Kiek čia šį vakar laimės parduota 
Ir kiek išlieta žaliojo vyno.

Užverki, sarge, vartus Į kiemą. 
Nekviestas svečias kad neužklystų.
Kad neatneštų baltąją žiemą 
Ir nesudrumstų puotą jaunystės.

(“Rytas”)

įdomu, kodėl kum Kemė
šis nepasiuntė savo straips
nį Į kurį nors nepartinį lai
kraštį, bet buvo “privers
tas” jirašrti vietos savo 
straipsniui tautininkų dien
rašty. Kas jį vertė? beša
liškumas, ar simpatijos... 
tautininkams?

V. P. J., Detroit, Mieli. — Ta-
A.

nii.sta klaidingai:supratai V. M. 
žinutę apie darbus ir uždarbius ir 
todėl “klaidos atitaisymo” nedė
sime.

(Tęsinys)’
Moterys turėdamos garbingo darbo rengti 

gyveni man priaugančią kartą, suteikiant jai kū
no bei dvasios jėgų, rodos, turėtų sekti anais iš
minčiais, kurie, dirbdami augštesnieins idea
lams, vengė visokio pašaukimui kenksmingo 
juodos praktikos darbo: ne vienas toks atsisakė 
nuo augštų valdžios vietų kad galėti] ramiaus 
atsidėti savo pašaukimui.' Kultūringose vaisty
tose nedaroma jokių varžymų, kurie neleistų 
moterims darbuotis maloniose idėjinio pasaulio 
srityse. J

IV. MOTERŲ TEISĖS POLITIKOS 
gyvenime

Suvienytose Amerikos Valstijose pirmiausia 
šitas klausimas buvo nuspręstas moterų naudai: 
čia visųpirma moterys įgijo politikos teises. Y- 
ra penkios Amerikos valstijos, kuriose moterys 
dalyvauja seimo rinkimuose: Woyming’o (nuo 
1869 metų), Kolorado’s (nuo 1893 m.), Idaha’s 
ir Utah’o (nuo 1896 m.) ir Washington’o (nbo 
1910 m.).

Dėl moterį] visuomenes, ypač politikos teisių 
ginčijas įvairių pažiūrų žmonės; vieni sako taip

»

antri priešingai sprendžia. Gyvenimo prityri
mas gali parodyti, katių pusėje daugiau esa
ma tiesos. Prityrimas kiekviename klausime 
daugiau sveria, negu teorija. Todėl pažiūrėki
me dar. kokios kaikurių šalių moterų politikos 
teisės ir kaip moterys jomis naudojasi.

Žymūs vyrai pripažįsta, kad ir Kolorado’s 
valstijoje, davus moterims politikos teises, daug 
kas geran atsimainę; moteli] darbštumu buvę 
išleista daug labdarybės, sveikatos ir švietimo 
reikalu įstatymų. Idah’o, Utah’o ir AVashing- 
ton’o valstijose moterys taip pat daug daugiau 
rūpinosi, kad būtų leidžiami naudingi visuo
menei įstatymai, ir mažiau kėlė tuščių politikos 
ginčų. IVashington’o valstijos moterys ypąč 
darbavosi, kad nebūtų prostitucijos...

"VVyonnng’o seimas 1893 m. švente moterų 
rinkimo teisės 25-rių metų sukaktuves. Visi 
atstovai sutiko kelti šventę ir savo nutarime 
pasakė, jog, suteikus moterims teises, valstijoje 
sumažėję nusidėjimų ir vargų, jog pilnateisės 
moterys daug padėjusios valstijai pakelti; to
dėl seimas pataria visoms civilizuotosioms ša
lims duoti rinkimo teises ir moterims.

Kahsas valstijos moterys, kurioms nuo 1887 
m. buvo duota teisės dalyvauti visuomenės įstai
gų rinkimuose ir kurios galėjo būti net policijos 
viršininkais, ėmėsi uoliai naikinti smukles ir 
paleistuvystės namus. Pastebėtina, kad Kan-

sas'e. ir kaikuriose kitose* valstijose, kaip antai: 
Michigan, Iowa, Nebraska, Oregon valdžia bu
vo suteikusi moterims politikos teises, bet žmo
nės, kurie turėjo tai- pat vi rt inti, atmetė.

Įdomi rinkimu teisės eiga Massachlisetts vals- 
rijoje: Valdžia išsyk suteikė moterims balsą rin
kimuose, paskiaus atėmė. Kad geriaus ištirtų, 
atsiklauso moterų, turėjusių balsą, mokyklų vaL— 
dyme; didesnė moterų dalis nebalsavo; likusių 
dauguma pasakė: “Ne.” Taip kad Amerikoje 
pačios moterys kliudo moterų politikos teisėms. 
Bostone ir Nevv Yorke atsirado moterų drau
gijos, veikiančios prieš moterų teises*, duoda val
džiai peticijas, nurodydamos, kad politikos vei
kimas kenkiąs moterims šeimynos gyvenime.

Visose Australijos valstybėse šiandien mo
terys turi politikos teises. Pirtniausia jos buvo 
duotos Naujoje Zelandijoje 185)3 metais, pasku
čiausia — Viktorijoje 1908 m. Moterims ]>a- 
dedant, buvo išleista visokių naudingų įsakymų: 
vaikams apsaugoti nuo naudojimo, darini žmo
nių senatvei aprūpinti, jaunuomenės teismo ir 
daugelis kitų. Visi, kurie tik yra giliau patyri
nėję tą klausimą, pripažįsta gerą moterį] įtekmę 
visuomenėje ir pastebi, kad moterys politikos 
veikėjos nekelia šeimynoje ginčų dėl pili tikos 
pažiūrų ir neapleidžia namų reikalų.

Europoje pirmučiausia 1905 m. davė mote
rims aktyvę ir pasyvę teisę dalyvauti rinkimuo-
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TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

LIETUVOS
ŽENKLAI

Reikale Kreipkitės Pas

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Pati kava nemaistinga, 
bet pridėjus cukraus ir pie
no tampa tada'gan maistin
gu dalyku.

šis tepalas patartina vai
toti, kasdien. -1, “M. L.’

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

Mūsų kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalinu.—Bacher.

Rp. Sulfoform. 2,5
v ■

oi. olivar 3,0 
Vaselin ad 25,0 
S. plaukams tepalą;

V. VOKIETAITIS, gyvenęs kaž
kur New Jersey, kviečiamas at- 
simti laišką iš Lietuvos.

Ieškomieji arba, apie juos ką 
nors žinantieji malonią! prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania, 15 Pa r k 
Row, New York City, N. Y.

“DARBININKAS”
366 West' Broadwav South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

lygų prašau kreiptis j mane šiuo 
adresu: Prof. D. Rudzinskui, Dot
nuvos Selekcijos Stoties Vedėjui, 
Lithuania. (V.-26)

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

“DARBININKO” KAINA
Amerikoje metams........................................

Pusei metų ................................
Lietuvoje, metams..........................................

Pusei metu ...............................

Bijokite trijų nelaimių: 
Pieva rūstybes. tėvynės iš- 
davimo ir moteries meilės 
— Kantas.

kaip išmokti C f

voš savvbiu neturi;—rrrs

Pigumo dėlei Tretoj kavos 
dažnai vartojama ^cikorija. 
I)el tos "pat priežasties daž
nai, ypač vaikams, duoda 
degintų rugių, gilių ir figų 
•‘kavą.’’ Aišku, kad jie ka-

Oeras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestą žen
klus. Yra lndomu su jais 
nislpažlDtl. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame sąsiu- 
vląjje. tSviso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

S. prieš vartojant vaistus 
smarkiai suplakti ir tepti, 
galvą, prieš naktį. Paskui 
rytą galvą išplauti.

2. Rp. spir. Sapon. kalin. 50.0 
Lig. carbon. deterg. anglie. 2,5.

Su šiais vaistais elgiama
si taip: pusei stiklo šilto 
vandens imama arbat. šauk-j 
šteli vaistų ir jais trinama 
galva. Kai atsiranda daugj 
putų, reikia palaukti 10—15 
minučių, paskui šiltu vande-

20 m. atgal gyvenęs Amerikoj? 
Pittsburgh, Pa^ ir kadangi pine 
dingimo jis sakėsi vėl vyksiąs A- 
merikon, yra manoma kad jis tik
rai yra Amerikon išvykęs. Ker- 
kau yra ūkininkas, gimęs 1879 m. 
liepos 17 d., Užtamsių kaime, Pa
gėgių apskr., Klaipėdos Krašte. 
Iki 1924 m. gyvenęs Šilutės — 
Heydekrug miestely.

STONYS, Stasys, kilęs iš Pane
vėžio apskr,—1921 m. gyvenęs Sy. 
racuse, N. Y; 1923 m. gyvenęs 
Parri (ar Paris) Island, So. Caro- 
lina. Paieško motina, Ona Sto
nienė.

DIEMENYS, „Mykolas, kilęs iš 
Čekiškio valse., Kauno apskrities, 
1906 m. išvykęs Amerikon. Iki 
1921 m. gyvenęs mieste 'VVilkes- 
Barre, Pa. Paieško duktė Ona 
Diemenytė.

A. BORUTA, gyvenęs 37 Mau- 
jer ar Mayer St., Brooklyn, N. 
Y., kviečiamas atsimti laišką iš 
Lietuvos.

Kas iš amerikiečių ketina grįžti j 
Lietuvą ir mano ieškoti žemės 
pirkti tiems rekomenduoju pirk
ti mano dvariuką, kuris randasi 
Ariogalos parapijoj, Girkalnio 
valse., Raseinių apskr. ir vadina
si Skapiškis—8 klmtr. nuo Ario
galos. Žemės plotas išviso 86 ha.; 
tame Skaičiuje 28 TūT." miskų'fTė^ 
mėą plotas išviso 86 ha.; tame 
skaičiuje 28 ha. miškų; žemė ga- 
ra—antros rūšies: trobos gerame 
stovyje; kaina nebrangi. Dėl są

ra plačiai vartojama gydv- ralų (druskų) ir dėlto plau 
mo praktikoje. Kava vei
kia labiausia širdį ir nuga
ros smegenis, sulaiko per- 
~tanku širdies plakimą, pa 
greitina- kraujo t tekėjimą, 
palengvina maisto virškini
mą. Su 4iku vartojama ka
va gali tiktai teigiamai veik
ti sveikatą, tuo tarpu kai 
vartojama perdidėliame kie- 
kyje ar smarki gali sveika- 
tai pakenkti. Ypač nervuo
tis ms, jautriems ir ligotiemis 
asmenims kavos patariama4 
visai nevartoti.

Pleiskanų atsiradimas nė
ra kokios nors ligos reiški
nys — jos atsiranda pas vi
sus ir visada. Tik, žinoma, 
nelygiai: pas Vienus dau
giau. pas kitus mažiau. 
Pleiskanos pasidaro iš mi
rusių epiteliaus (viršutinio 
odos sluoksnio) ląstelių. 
Dažnai girdime nusiskun- 
džiant. kad negalima pleis
kanas išnaikinti. Bet iš tik
rųjų tas nėra jau taip sun
ku. Pirmiausia reikia daž
nai galvą plauti šiltu van
deniu — su muilu, (geriau
sias muilas Šapo Kalinus, 
gaunamas vaistinėse) norė
čiau, kaip du kartu per sa
vaitę. Reikia rūpintis, kad 
vanduo būtų minkštas. Ge
riausiai tinka lietaus van- 
duo. Upių, šulinių ir šalti
nių vanduo dažnai turi sa
vyje ištirpintų įvairių mine-

KNAPKIS, Juozas, Amerikon 
išvykęs prieš 20 metų, gyvenęs 
Port Angeles, AVash. Brolis ne
gaunąs laiškų jau apie 5 metus.

BALČAS arba BALČIS, Vla
das, seniau gyvenęs White Plains, 
N. Y., yra kviečiamas atsiimti 
Lietuvos kariuomenės Savanorio 
medalį.

ŽUKAUSKAS, Aleksandras, gy- 
venęs Shenandoah, Pa., miręs 
1914 m., bet kuriąm mieste — gi
minės žinių neturi. Žinios apie 
velionies mirimo vietą labai rei
kalingos.

KUBĖČIUS, Julijonas, kilęs iš 
■Amalių k., Šėtos valsč.. Kėdainių 
apskr.. Amerikon atvykęs 1912 m., 
gyvenęs iki 1925 m. Laeonia, N. 
H. Kame jis dabar yra — gimi
nės žinių neturi.

ZGANAS, Jokūbas, gimęs Su
valkuose, gyvenęs Ukmergėje, o 
dabar gyvenąs Bostone ar apylin
kėse.

JANUŽIS, Jonas, Amerikon iš
vykęs 1914 m. ir gyvenęs netoli 
Bostono.

KURLIANČIKAB, Josetfe, gy
venąs kažin kur apie Allentovvn 
ar Boston, Pa.

LUKAS, Adomas, iš Užpalių 
miest., Utenos apskr.; Amerikon 
išvykęs 1912 m. ir iki 1917 m. 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.; karo

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Tad. jeigu plaukai smar
kiai krinta, visada yra pra
vartu kreiptis į gydytoją. 
Jei ir žmogus niekuo neser
ga. o plaukai krinta, tai pir
miausia stengtis išnaikinti 
pleiskanos aukščiau nurody
tu-būdu ir stengtis sustip
rinti odą. Čia paduodu ke
letą receptui.

1. Rp. Lact sulfur 10,0 
Spir. vin. gali. 50,0 
Spir. Lavandul, 10,0 
Glyeerin 15,0.

Yįsame pasauly yra papli
tęs aromatiniu gėrimu var^ 
Jojimas- arbatą kavos ir 
kokao. " Pasižiūrėkime, ar 
visuomet juos vartoti svei
ka.

Iš visų trijų gėrimų dau
giausia geliama arbatos. 
Auginama ji daugiausia Ki
nuose. Nekalbant apie į va i - 
rias suklastotas arbatos rū
šis, kurių reiktų vengti, ir 
pačios natūralios arbatos e- I' 
sama keliolikos rūšių. Pa
kaks, jei visas tas rūšis pa
dalinsime dviem didelėm 
grupėm: juodosios ir žalio
sios arbatos. Skiriasi jos 
tarp savęs tik pagaminimo 
būdais. Juodoji arbata džio
vinama aukštoje temperatū
roje ir todėl mažiau turi sa
vyje aromatinių daliui. Ža
lioji gi arbata pirmiausia 
paduodama garų veikimui 

~rr paskui jau džiovinama že 
mesnėje temperatūroje—tuo 
būdu n»»loi<l'/i?nn:). išgaruoti 
aromatinėms dalims. Todėl 
juodoji arbata paprastai g- 
ra švelnesnė. lengvesnė: ža
lioji arbata labiau erzina 
nervus.

Be arojnatinių daliui arba
toje v ra ir_ nuodai, teina.
Teinos nuošimtis arbatoje 
yra palyginamai labai ma
žas, todėl arbata g ra mala- 

Aius, gairinfmtis, gardus ir 
padedąs virškinti valgius 
gėrimas.

Pas nervuotus asmenis ar
bata dažnai sukelia nemigą, 
prislėgtą ūpą. blogą savi
jautą. Tokie asmenys turi 
susilaikyti nuo ai balos. Bet 
ir sveikieji turi vartoti ją su 
saiku, ypač nereikia gerti 
smarkios arbatos. Galvos 
skaudėjimas, širdies plaki
mas neniigas, virškinimo or
ganu nervu suirimas — pa
reina nuo per didelio arba
tos vartojimo. Daug naudos 
arbata atneša limpatingiems 
ir nutukusiems asmenims, o 
taipogi riebaus ir miltuoto 
maisto mėgėjams. Arbatos 
ir kavos vartojimas galėtu 
pakeisti taip žalingą alkoho
lio vartojimą, nes jos irgi 
šildo organizmą, kas ypač 
svarbu rudenį ir žiemą. Tai
gi arbatinių steigimas būtų 
vienas geriausių būdų kovai 
su alkoholizmu.

Labai paplitęs taip pat y- 
ra kavos vartojimas. Au
ginami ji šiltose šalyse. Ji 
galima prilyginti prie arba
tos. Be aromatinių dalių ka
va turi savyje irgi augalinių 
nuodų. kofeiną. Kofeiną y-

kai juo neišsiplauna.išplo
vus galvą tokiu vandeniu, 
plaukai pasidaro kieti šiurk- 
štūs. - Jeigu negalima gauti 
lietaus vandens (minkštas 
vanduo esti ir iš ištirpyto 
sniego), reikia įdėti į vande
nį “valgomosios” sodos, ar
ba keletą lašų acto esencijos 
— ir tokiu vandeniu' plauti 
galvą muilu. Jeigu tokiu 
būdu plaunant pleiskanos 
nepranyksta, -tai galima 
plauti galvą bent kartą per 

[ savaitę muilo spiritu (spiri
tus saponatus) ir šiltu van
deniu. Tokio spirito galiųia 
gauti kiekvienoj vaistinėj.
Plaunama taip: pirmiausia 
plaukus reikia sušlapinti 
šiltu vandeniu, paskui už
pilti ant rankos delno maž
daug arbatinį šaukštelį mi
nėto spirito ir trinti plau
kus, Trinant atsiranda daug 
putų, kaip nuo muilo. Pas
kui išplauti piltos vandeniu. 
Tai galima pavartoti du tris 
kartus ir jrleiskanos visai iš
siplauna.

Galvą dažnai plaunant 
plaukai pasidaro labai sau
si ir nesiduoda dailiai sušu- 
kuojaini. Todėl patartina

KOJAS
Kojų odai prakaituojant, 

jei ir avalinė nespaudžia, vis 
dėlto ji sulaiko prakaitą. Jei 
kojų oda bus nešvari, sulai
kytas prakaitas duos labai 
nemalonų kvapą. Kad gali- 
ma būtų to išvengt reikia 
jas dažnai plauti vandeniu 
su muilu, dažnai mainyti 
kojines arba autus. Kojoms 
labai prakaituojant ir dvo
kiant, reikia kiekvieną die
ną plauti jas šaltu vandeniu, 
pridėjus truputį acto arba 
citrinos rakšties. Be to, jei 
ant kojų nėra jokių žaižde- 
lių, gerai yra jos plauti 8 
nuošimčių formalino skiedi
niu, kurį galima gauti pirk
ti vaistinėje. “Ū-kas”

“Mūsų Ląikraštis” išeis kiek*A 
vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 ’ A 
didžiulių puslapių, apims visas 
-gyvenimu srytis, bus be galu įdo-‘y 
tai.

- “Mūsų Laikraštis” bus katali* 
kiškas laikraštis, jį leis Katalikų _ t 
Veikimo Centras, o rašys didžiau-
si Lietuvos rašytojai.
, Į “Mūsų Laikraštis” taip pat 
rašys geriausi mokslininkai, jau- Jtfj 
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomai ir.. .į 
kiti žymūs žmonės. < ' Ąč

“Mūsų Laikraštis’ 'spausdins 
rimčiausių straipsnių apie auklė- . Uį 
jimą, apie ekonomiką, apie moks- 
lo didžiausias naujienas; spaus-''* 
dina gražiausių apysakų, juokų, 
šposų, įvairenybių, galvosūkių.- 
Taip pat duos visokių patarimų
— kaip ūkininkams pasidaryti
turtingiems, kaip moterims gra-? 
žiai namus sutvarkyti, skanias 
valgius virti, gražius rankdarbius 
dirbti; jaunimui 
mandagiai apsieiti, gražiai šokti, ;.;,į 
blaiviems būti ir tt... tt... J

■

“Mūsų Laikraštį” skaitys ir’ 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; jj J 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti,1“ 
jį skaitys visa Lietuva, — dėt to; ■ 
kad “Mūsų Laikraštis” bus bš-^ 
-galo įdomus ir be galo nigus — _ 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau-F- 
ir savo giminėms Lietuvoje.

Adreass: Kaunas, Laisvės aL
31, “Mūsų Laikraštis.”
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pareiškė ministe-
Pietų Amerikos
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_Z V^nMdįii^ Be to, Šiaurine Lietu-
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Ar būsi aukštuosius tu mokslus išėjęs, 
Ar baigęs tik kaimo mokyklą.
Ar net gi bemokslis uolusis dirbėjas, 

A. r arsi ar vesi siuvyklą.

Jaunime, jaunime! tu mūsų viltis!.. 
Tau rūpi Tėvynės gerovė!
O tavo jaunoji, geroji širdis 
Jau piktžolių daugel išrovė!

nei 
vis- 
per 
Ne-

Ar ųiokslus garsinsi, ar plunksna rašysi,— 
Vis būsi Tėvynei naudingas!..
Senatvėj to darbo vaisins'tu matysi, 
Ir mirsi kaip sems garbingas!..

Lietuvoje kas 
šimtais iškeliauja į 
Amerikos kraštus, 

Į šiaurės valstybę 
. Jungtinių Valsty-

darhuotis jų ribose, pačios savaime nelaiduoja 
tai darbuotei kultūrinės vertės; rimto jai turi
nio jokiais Įstatymais nepagaminsi. Čia reikia 
pačių moterų sumanaus bendro darbo.

(Pabaiga)

paklausė karalius. Koki-gi šiandien pati__o- 
Kalvis atsakė, pelnas tik po

Ksa v. V anagčl i s

JAUNIMUI

Ministeris į
MA LIETUVOJE

Balsas Iš Lietuvos

Ką Pasakė Ž.
Spaudos Atstovų Paklausimus?

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

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- < 
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be. 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn.. už 25 lit.—— 
pusę metų, už 50 litui—visus metus. Užsienio i 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- į 
tija) atsieina dvigubai. Alano adresas: Duoną< I 
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau. \ I
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraS*^ i 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

bių sienai užsidarius —r iiA 
ėivijos klausimas ieško nau> 
jų kripčių.------------------Y Ad

Neminint Kanados kraš
tų 
dėl savo neįprasto___
nesudarys stipresnių lietu 
vių kolonijų svetur. O eml

Dėl to šū šiais vokiečių ve- 
terinoriais einančios dery- 
bos, kad galima būtų įvyk
dyti konkrečiai sanitarinę 
priežiūrą, jog mes į Vokie
tiją negalėtume įvežti ligų.

Vokietija gyvenanti sun
kų ūkio krizį; Vokietijos ū- 
kininkai reikalauja, kad-jii- 
interesai būtų apsaūgojami.

Lietuvoj stiprinama sani
tarinė priežiūra. Pertvar
komos Kauno skerdyklos.

“Rytas”

Lainies troškimas, 
nuolatinis ieškojimas—Veiš^ 
ma nebijoti tolimiausių ke<Ji 
lionių, nežinomų šalių, žiąu*J| 
raus, negailestingo klitriato. Jįa

Ir kuo didesne emigraci-J| 
ja, tuo skaudžiau atsilieps ’ J 
jos pasėkos senoje tėvynėje^ S 
Gvvas, augantis tautos kū- £ 'J ■i-i’-JI nas tatai noroms nenoroms-"^ 
pajus. / Patys drąsiausieji, | 
jmtVs sveikinusieji tautos | 
vaikai, stiprios valioS, ge- J 
riausieji pasiryžėliai — ap- 1 
leis josios sienas.

Kiekvienas tatai gerai nu- A 
jaučia. Bando rišti šį klau- 
simą šiaip ir taip. Valstybė į 
varžo išeivijos propagandą^j 
bando a į > į-n į >i n ti d a rbu^hgy 1 
darbius ir panašiai. Bet J 
šios tai tik laikinos priemo j 
nes. Jū'ai priemonės, kurioS'-l 
gali tik šios dienos opas nū- 
raminti. Rytojaus rūpės?,-J 
niai. rytojaus dienos klausir | 
mai pasilieka po senovei. E- | 
migracijos klausimas pash>| 
lieka aštrus, reikalaująs tin- 
kalnesnio sprendimo, (b. dL) 
= — —■ ---yl

Laikai vien statymo bažnyčią ir -3 
puošimo altorių jau praėjo. D&-TS 
bar vienas tik dalykas svarbiai* *! 
sias—pripildyti šalį gerais laiknę 
ščiais.—Kardinolas Laobre. AlS

gracijos klausimas pribr&k-'^ 
dęs, jis verčia pagalvoti, ŪfcvJ 
simąstyti.

C|ia nepadės joki patriąiį 
tizino motyvai. Tėvynės nsei-?j 
lės idėja neturės žymeshšs 
takos, jei toje savo tėvynėje^ 
tematys tik juodos duonos!. 
Žmogus nesitenkina, jis 
r i gyventi sočiau, patogiau^ 
laimingiau. Jis geidžia grieg 
paprastos" duonos, pyni 
uždaralo, geresnių rū 
Šviesesnės, švaresnės ba 
žės. Tie žmogaus pageidavi-' 
mai, troškimai laimės 
yra žuionijos pažanga.

1
• A ■';A- it '■ -'vs* •
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Sėklų, importas turės atsi- Prekybos sutartis su Vokie- 
_ liepti į prekybos balansą

Pirmas klausimas, kuriuo 
buvo užklaustas tik ką bai- 
gęs kalbėti žem. ūk. ministe- 
ris, tai ar javų importavi
mas į Lietuvą neapsunkins 
valstybės ekonominio padė
jimo, ypač turint galvoj to- 

—kį didelį prekybos balanso 
pasyvumą.

Ministeris atsakė, kad į 
prekybos balansą, žinoma, 
turi atsiliepti. Bet dabarti
nio prekybos balanso mes 
esą neturime su kuo paly
ginti. Seniau, girdi, buvę 
daug klaidų. Nežinoma esą 
koki buvę 1921—22—23 ir
24 m. prekybos, balansai. 
Tada nebuvę tikslios arit
metikos. Pav., girdi, vokie
čiai skaitydavę, kad iš Lie
tuvos išvežę už 70 mil. mar- 
kių, o mes tą patį skaityda-
v ome tik už 50 mik Taigi, 
ĮMireitųjų - metų prekybos 

------ baluntjo necą bu kuo paly.
ginti. Prekybos balanso pa
syvumas, žinoma, savotiškai 
išsprendžiąs valiutos ir lito 
kieki. Daugelis kraštu esą 
su pasyviu prekybos balan
su gana gerai laikosi. Taip, 

___ pav.
niasis balansas skiriasi nuo 
prekybinio balanso. Mes 
turime nuo prieškarinių lai
kų daug emigrantų. Iš jų 
kiekvienais metais keli šim
tai milijonų litų įplaukia į 
Lietuvą. Mūsų mokamasis 
balansas esąs geresnis už 
prekybinį. Kreipti dėmesys 
į prekybos balanso pasyvu
mą, žinoma, tenka. Jei tek
sią iš užsienio importuoti ja
vų, tai jų nedaug — tik už 
vieną-kitą milijoną litų. Į 
prekybos balansą esą tai 
skaudžiai neatsilieps. Pre
kybos balanso pasyvumą ati
taisysią miškai. Miškų eks
portuojama esą daugiau li
tais, mažiau kietmėteriais. 
Žaliavos gabenimas į užsienį 
mažėja( ?). Žiema šiemet 
esanti gera. Todėl miško 
darbams ji esanti labai pa
togi. Pereitais metais ne
galėjo visą nusipirktą miš
ką pirkliai išsivežti.

tija Išdidinsianti Lietu
vos eksportą( ?)

■ • ♦

—Prekybos . sutartis su V o- 
kietija
ris — turės sausio pabaigoj 
įsiteisėti. Jei ši sutartis bū
tų pradėjusi veikti 1928 m. 
rudenį, tai, girdi, būtų bu
vęs žymesnis skirtumas. JL>a- 
bar gi žiemą sublogėję gyvu
liai Daugelis išsipardavę 
gyvulius, nors suvalkiečiai 
dar jų neblogų turi. Klai
pėdos kraštas gyvulių eks
portą turės savo keliu. Jei 
šiame sezone ir nebūtų gy- 
vulių eksportas, tai jis pasi
reikš ateinančio rudens se
zone.

Vokietijos muitai visvien 
veiks i

V ok iet i j os muitai mūsų 
c\,
teris — visvien veiks. Tik 
■sanitarinei} taioyklėe buo pu 
lankios (?). Minimaliniai 
tarifai palankesni. Šiokių 
tokių galimumų būsią eks
portuoti arklius ir kiaules. 
Eksportas šią žiemą padidė- 
siąs. o rudenį žymiai. Taigi

r miesteliuose, 
kur nebūsią darbų, ten. or
ganizuojasi tam tikri labda
rybės komitetai, kurie mai
tinsią visus tuoą darbinin
kus, kurie neturi jau ko val
gyti- ____
Žemės reforma tuojau bū- 

------—sianti užbaigta------

Žemės reforma būsianti* *• * 
visiškai užbaigta(!). Dabar 
pasirodė, kad dar nemažas 
skaičius yra neaprūpintų že- 
me savanorių. Jie pirmiau
kažkodėl tylėję ir nepasireiš- 
kę. Neaprūpintų savanorių 
žeme yra apie 4,000. Teks 
išparceliuoti jau mažiau 
1,000 ha. Dabai- likę esą tik 
maži dvariukai. Daugiau 
pas juos pasilieka, negu pa
imama.

sią dar daugiau 10 metų
Servitutų likviduota dar 

tik mažesnė pusė. Iš kaimų 
į vienasėdžius išskirstyta 
gana daug. Bet šioj srity 
dar teksią dirbti daugiau 1(1 
meftj.~Dėl to atidaryti nau
ji matininkų kursai, nes e- 
samų matininkų anaiptol1 
nepakanka.

D va r i n in k a ms g rąži n a m a 
miškų po 25 ha. ir 

daugiau
Dvarininkams, kurie nusi-

Ar bus dvarininkams viėioj 
80 ha. padidinta norma 

■ ligi 160 ha.?
Į tą klausimą ministeris 

šiuo kartu nieko neatsakė, 
pastebėdamas, kad tuo ir ki
tais klausimais vėl už poros 
savaičių teksią su spaudos 
atstovais pasduilbgti;
Ar bus skirta daugiau miško 

ūkininkų reikalams?
Nesenai įvykęs ūkininkų 

pakeltas skandalas' Liudvi- 
nave dėl miško stokos, dą-
ve progos vienam spaudos 
atstovui šį klausimą pasta
tyti ministeriui. Ministeris 
į jį atsakydamas, pareiškė, 
kad miško atleidžiama dau
giau, negu jo reikalaujama. 
Jei kur ir jaučiamas miško 
trūkumas, tai čia esąs kaltas 
nelygus Lietuvos miškingu-

Kartą karalius, eidamas 
keliu, priėjo kalvę. Joje pa
matė sunkiai kalantį kūju, 
visą suprakaituotą ir paiši
ną kalvį. “Taip sunkiai 
dirbi. Turbūt nemažai ir 
pelnai ,”

Opa, kurios neužglostysi. Egzis
tenciją verčią surasti išeitį. Patrio
tizmo motyvai Čia nepadės. Nuos
toliai gyvai tautai.

t

Gyvenimas pasauly taip 
sutvarkytas, kad jis auga, 
juda, daugiau ar mažiau 
keičiasi. Pati gamta verčia 
žmogų ieškoti vis naujų ke
lių, naujų idėjų:

Gyvenimas, kartais pama
žu, nejučiomis ima slėgti 
vienus, varžyti kitus. Trū
kumai gimdo žaizdas, kurios 
pamažu didėja, nesiduoda 
lengvai pagydyti, o šiaip už
glostyti jų, žinoma, nemė
gink.

va dėl lietingos vasaros ne
galėjo prisikasti durpių Su
valkiečiai jų turi esą ikva- 
liai. Be to, miško medžia
gos atleidžiama 5 metams 
bargan ten, kur yra nuken- 
tėję nuo nederliaus ir kur-' 
reikia būtinai statytis.
Ar būsią sulaikytas mokes

čių ėmimas iš Šiaurinės 
Lietuvos?

Dėl to ministeris pareiš
kė, kad kaimas valdžiai yra 
skolingas 50 milijonų litų.

_esą Anglijoj. Moka-) miško ir-gyvulių eksportas kattinnj nėra padarę, graži-{-Paskolų išieškojimas
turėsiąs teigiamai atsiliepti 
į prekybinį balansą.

Kaip tvarkomas nedarbo 
klausimas

4(X) bedarbių teko perga
benti prie miško darbu. Iš 
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miškų pelnas didėjąs. Miš
kų departamentas sutiko 
dar 400 bedarbių priimti. 
Sausio 14 ir 15 d. buvo di- 
džiausios miškų varžytinės. 
Parduota už 4 mil. lit. Dar
bininkų reikalavimas padi
dės. Nukentėjusiųjų nuo 
nederliaus vietų darbinin
kams per vietos savivaldy
bes pavesta žvyro ir akmenų 
suvežimo darbai. Bedar
biams bus duodama darbo. 
Ten su arkliais ir ūkininkai 
uždarbiauja. Suvalkiečiai ū- 
kininkai Įnašo iš nukentėju
sių rajonų pigesnių darbi
ninkų. Pakuršės ūkininkai 
samdinius atleido dar vidur- 

| vasary.

tėjusiose srityse atidedamas 
tolimesniam laikui. Praėju- 

Vienas Alytaus siais metais skolų grąžinta 
buvo dukart mažiau, negu 
tikėtasi jų sulaukti. Nuken
tėjusios sritys jau valstybės 
iždui kainojusios apie 25 
mil. litų.
Ko į Kauną yra atvažiavę 

—i vokiečių veteri noriai?—
Ministeris dėl to pareiš

kė, kad reikalingas patikri
nimas, jog nies neįvešime į 
Vokietiją ligų. Seniau eks
portuoti gyvulius ir mėsą ir
gi nebuvę uždrausta. Bet 
neva tai dėl sanitarinių tai- 
svkliu vokiečiai f'aktinai ir 

•/ *.

tranzitą sustabdydavę. Vie
ną kartą net rūkytą mėsą 
sulaikę. Kaip pasirodo, Vo
kietijoj ir Lenkijoj snukio 
ir kanopų ligų esą daug 
daugiau, negu Lietuvoje.

Pas mus esąs tik sanitari
nis prižiūrėjimas menkas.

narna miškų po 25 ha. Kai- 
kuriems tenka sugrąžinti ir 
daugiau.
apskrities žydas dvarinin
kas, turįs Žuvintu ežerą, ne
turi centro. Tad, girdi, kaip 
jam sudaryti 80 ha. ir kaip 
jam palikti centrą i
Kas teiks paramą naujaku- 

riams įsikurti?---------
Ministeris atsakė, kad nau

jakurių šelpimas pertvarko
mas. 1929 m. biudžete nau
jakurių šelpimui nieko ne
skiria. Bet dėl to naujakjį, 
riai gausią iš žemės banko 
paskolų su 4 ir -penktad. 
nuoš. metinių.
.Ir 10 mil. litų pakaks nu

kentėjusioms sriti ms ?
į tokį klausimą ministeris 

.atsakė, kad dar nėra aišku. 
Pažymėjo, kad Šiaulių apsk. 
labai didelius reikalavimus 
kėlė.

tris skatikus per dieną, o 
pragyvenąs gerai. Vieną 
skatiką dienos pelno jis de
dąs į banką, kad pasenęs ga
lėtų iš jų pragyventi, ant- 
ruoju skatiku mokąs pada- 
rytą skolą; o trečiuoju pats 
su žmona prasimaitinąs. Ka 
ralius, nors ilgai galvojo, 
bet niekaip negalėjo sugal
voti, kaip čia yra, kad jis 
valdydamas karalystę, nega 
li nei skolos grąžinti, 
bankai) padėti, o kalvis 
ką_padaro pelnydamas 
dieną tik tris skatikus, 
galėdamas sugalvoti, jis pa 
prašė išaiškinti, kaip yra.
Tada^kalvis tarė: “'Pirmą 
skatiką dedu bankan, vadi
nas, auklėju ir maitinu vai
kus, kurie, kai sulauksiu se
natvės, mane maitins; ant
ruoju moku padarytą skolą, 
t. v. savo tėvus maitinu, nes 
jie auklėdami mane išleido 
daug pinigų ir daug Vargo 
matė; o trečiuoju pats pia- 
gvvenu.

Karaliui kalvis labai pa
tiko ir jį apdovanojo bran
giomis dovanomis. O pa
rėjęs sušaukė visus valsty
bės ministerius ir mokslinin
kus, liepė atspėti, kaip kal
vis. tik tris skatikus pelny
damas per dieną, gali gy
venti, padaryta skolą mokė
ti ir dar į banką padėti se
natvei. Nė vienas negalėjo 
atspėti, nors ir didelės dova
nos buvo paskirtos. “M. L.”

pioji žaizda Lietuvoje?
Jų šiandien yra net kelios. 

Vienos opesnės, kitos švel
nesnės. Vienos greičiau pa
gydomos, kitos sunkiau.

_ Štai visu skhudžiausios: 
Vilniaus klausimas. Jį tei
giamai išrišus, gal ir kitos 

' silšvelnetų; bent laikinai ap
tiltų. Toliau vidaus tvarkos 
laikini nenormalumai: ne
derlius, dorovingumo mažė
jimas ir dar gal nemažai ki
tų. Tačiau pačių skaudžių- 
jų žaizdų eilėje reikia pasta- 
tytl :- Emigracijos kbeusi-mets.

Jau senovės žydų istorija 
mums duoda pavyzdžių, kad 
pasidarius artimųjų, naujai 
susikūrusių -šeimų ankštu
mui — laisvai vieni kitiems 
užleidžia vietas; pasitraukia 
šalies platumom Tais lai
kais ankštumo klausimas 
buvo rišamas labai papras- 

; tai ir lengvai.
Deja, šiandien geriausi že

mės kraštai užpildy ti žmonė
mis. Nebėra taip lengva pa
sitraukti iš gimtojo kampe
lio. Tačiau diena dienon ap
linkybės labiau slegia, ver
čia ieškoti būdo ankštumui, 
duonos kąsnio reikalavi
mams, pasiduoti. Gyvenimo 
egzistencijos klausimas ver
čia surasti išeitį.

Šiandien 
mėnuo 
Pietų 
dalinai 
Kanada

se Suomių šalis. 1908 m. Suomių seime buvo 25 
moterys. Čia moterys nepadarė jokių atmainų 
partijų santykiuose, neįsisteigė savos partijos 
bet prišlijo į kitas partijas, destis iš kokio luo
mo kilusios ii- kokiame visuomenės tarpe išau
gusios. Kaip rūpi moterims kultūros reikalai, 

' galima matyti nors iš to. kad 1909 metais mote
riškės atstovės įteikė seimui šiuos įstatymų su
manymus: įvesti priverstiną visuotinį mokymą, 
saugoti nuo naudojimo tuos, kurie mokosi ama
to. įgalioti vyriausybę, kad pinigais šelptų dar
želius auklėti vaikams, įsteigti namus girtuok- 

. liavimo liga sergantiems ligoniams...
Norvegijos moterys turi teises dalyvauti sa

vivaldybės įstaigų rinkimuose nuo 1901 m. Jos 
1 įlojau pasinaudojo savo teisėmis ir visoje šaly
je buvo išrinkta miestų savivaldybės atstovais 
90 moterų; jos uoliai rūpinasi dirbančių mote
rų ir vaikų padėtimi, mokyklomis, blaivybe... 
Politikos rinkimų teisė, nors ir ne pilna, nors 
tik pusė visų pilnamečių moterų tegali rinkti, 
buvo sikrtingo 1909 m. pripažinta. 'Pirmutinė 
moteriškė atstovas įėjo skortingan 1911 rn.

Švedų moterys-turi savivaldybės ir provin
cijos seimo rinkimų teisę; ji tiek naudinga, kad 
vyriausybę nori suteikti moterims pilnas politi
kos teises.' Švedijoje lig šiol buvo priešinga 

" tam sumanymui valstybės taryba, užtat atsto
vų seimas vienu balsu jam pritardavo. 1919 
m. gavo švedės lygias visame kame su vyrais 
teises.

Danijoje savivaldybės įstaigų rinkimai “be 
lyties skirtumo” pirmą sykį buvo 1909 metais, 
ir nuo to laiko moterys drauge su vyrais sėdi 
miestų tarybose. Moterų dalyvavimas savival
dybės įstaigose davė daug naudos. Ypač mote
rys rūpinasi mokyklomis ir ligoninėmis. 1920 
m. danų moterys gavo pilnas politikos teises.

Britanijos moterys turi nuo 1910 m. pilnas 
savivaldybės rinkimų teisės’. Lig šiol yra trys 
Anglijos miestai, kur moterys yra miesto valdy
bų pirmininkais. Visuomenės darbe moterys 
pasirodė geromis darbininkėmis. Tik reikalau
damos politikos teisių Anglijos “sufragietės” 
riaušėmis daro moterų klausimą nemalonų. 1917 
m. pripažinta politikos teisės moterims, kurioms 
susiėjo 30 metų.

Karo įlietas atnešė moterims daug nelaimių, 
bet suteikė ir jų teisių praplatinimą. Taip 
Kanadoje 1918 m. įneštas sumanymas įvesti rin
kimų teisę tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir 
vyrų. Niderlanduose 1919 m. antrieji rūmai 48 
balsais prieš 10 priėmė moterų balsavimo teises. 
Rusijoje ir Vokietijoje taip pat suteikta mote
rims politikos teisės. Belgijoje duota rinkimo 
teisės į valsčiaus ir provincijos savivaldybes...

Lietuvoje politikos teises gavo moterys 1920 
m. rinkimuose Steigiamajin Seiman; gavo tdi 
be- jokios kovos, kas teatsitinka pas pačias pa
žangiąsias politiniu žvilgsniu -pasaulio tautas. 
Bet politinės teisės duoda tik galimybės liuosai

Jaunime! įvertink, šitas brangenybes! 
Jas lavink, juk esi protingas.
Brangink jėgas, juk, tai Šventenybės: 
Tėvynei esi reikalingas!..

(“šaltinis”)
* \ /•
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Vasario 3 d. Įvyko parapi
jos mokyklos svetainėj ar
tistų Vanagaičio ir Jozavito 
vakaras. Žmonių atėjo tiekj

*

Gerkit, draugai;

*
*

Dainuokit, ūžkit—šiandien aš 
kvaišinu!—kalbėjo atskiram restaurano kambary į savo 
draugus Padūmių Jonas.

— Taip, taip! Ne be reikalo šiandien šventa Ona!— 
nusikvatojo kažin kuris.

- Ei. vno! šampano!—šaukė Jonas. Ir prasidėjo ( 
mybė.” Aidėjo girtų dainos pamainoms šlykščiais

Sis,-kalbomis! Bildėjo, skanibėjo mušami stiklai, bu- 
teliai. 'Resr.’iuranto šeimininkas stengėsi patenkinti visus 

^Svečių reikalavimus, visas užgaidas, nes žinojo, kad Jono 
Ktevaš užmokės. Tik apie* pusiaunakti atsiminė draugai 

rę/plą skirstytis. Jonas, Vytauto padedamas išėjo pęs
las, nes trakėno. kuriuo buvo atjojęs, nesurado. matvti. 

tienas parbėgo name).
Ėjo vieškeliu, kartais užpainiodami. susikibę* ranko- 

; mik Mat. vieškelis pasirodė" be galo siaurutėlis.
£ '■ — dona;, žiūrė k Narimante) žiburiai. Matvti, dar 
svečiai, dar ueissi skirst e“.. . Aš tave) vietoj nebūčiau taip 
lengvai atsižadėjęs! Ne* aš nedovanočiau! Jie Tau turėjo 

nkas buriuoti. kad žadėjai ją vesti, o čia žiūrėk—uosi 
Užrietė: perinamas tu ja.i. Agronomas, nors ubagas, gali 

, tiko “klesas*’ išėjusiai panelei... šiandien su- 
•žiedotuvės.. .
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Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
"veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš-

i

dėjo eiti tęsdamas draugą, namo. Jis turėjo kažin kokią 
mintį, bet ją, nors ir girtas slėpė nuo draugo.

— Eik, Vitai, į klėtį. Eivlt^TŠ tave paguldvsiu, o aš 
šiąnakt miegosiu sode—baisiai galvą sopa,—kalbėjo parė
jęs su draugu namo Jonas.

Vytautas nenusirengęs griuvo i lovą. Nespėjo Jonas 
išeidamas uždaryt duris, jis jau knarkė visa gerkle. Jo- 
nas, ketino eiti sodan miegob bet, vieton to išėjo už namų,- - 
pastovėjo valandėlę, paieškojo kažinko kišeniuose ir, ne
malonių šmėklų varomas, pasileido bėgti. Paltą ir kepu
rę buvo palikęs kely, tat gana šaltas vėjas jį pergėlė. Bet 
jis nejautė šalčio, nejautė nieko daugiau, tik alkoholio už
degtų jausmų keršto troškimą, tik baisią pagiežą. Sunkiai 
perlipo Narimantų sodo tvorą. Kambariuos per atdarus 
langus švietė žiburiai, girdėtos linksmos kalhos.__Skani -
bus jausmas, taip pažįstamas juokas privertė jį sudrebė
ti... Nesulaikomos jėgos traukiamas priėjo artyn. Pri
siglaudė šaly lango augančio didelio erškėčių krūmo. 
Kambary keletas jaunų meragaičių ir vaikinų susispietę 
tarėsi, ką pradėt žaisti. Apie senuosius Narjmantus sė 
dėjo Onutės dėdienė, dėdės, tetos ir kiti artimieji gimi
nės. Prie pat lango stovėjo auksaplaukė, balta, šilko suk
nele pasipuošusi mergaitė. Po vienas kito skabiojo sau
lutės lapelius: kažin ką spėliojo, būrė.

’ —Ką nori atspėti, Onyte ?—tarė prieidamas aukštas
juodbumiš vyriškis.

— Tai paslaptis, Juozeli, nesakysiu...—pažvelgė Į jį 
ilgu gilumu Žvilgesiu.—Būtinai nori žinot ? Aš klausiau 
nebylio likimo, ar yra šiandien kas nors už mane Baimin
gesnis ?.. .

------- Sujudėjo erškėčių šakos, pasigirdo sunkūs pigsniąi, 
bet niekas to nepastebėjo. Kažin kokia šmėkla praslinko 

■ Nariniam ll sodan, HlėkAs nebūtų pažinęs, kad tai buvo 
Padūmių Jonas. Išsidraikę, susivėlę ilgi plaukai, neval
domo pykčio iškreiptas veidas, sugniaužtos kumščios, bū
tų privertę kiekvieną su pasibaisėjimu trauktis jam iš 
kelio.

— Laiminga ji! Laiminga atstūmusi mane! Tūlai- 
minga, o iš manęs juokiasi, pirštais bado draugai ir pažįs
tami!.. Bet palauk-!.. Aš nedovanosiu!..

Gyvuliškas pasitenkinimas buvo jo veide, kai po kiek 
laiko jis vėl perlipo Narimantų tvorą ir šlitiniuodamas 
nuėjo namo.. . Niekas jo nematė, net šunes nė kiek ne
sulojo. .

daug, kad dar nėra buvę 
niekados nė vienoje pramo
goje. Vietos kleltonas J. J. 
Kaulakis trumpa prakalbė- 
le atidarė vakarą.

Pasirodžius artistui 
nagaičiui ‘ * margučio' ’ 
panomis apsirengusiu
nės ji pasveikino delnų plo
jimu.. ir juokais. Pradėjęs 
dainas-meliodijas prijuoki
no publiką. Mat p. Vana
gaitis savo juokeliais daug 
ir teisybės pasakė, iš ko ne 
vienas pasijuokė. Labai pa- 
tiko Įrodymas, “kad dole-

mylimą kleboną, kuris taip 
gražiai ir rūpestingai tvar
ko parapijos reikalus ir ve
da žmonių sielas i amžiųv- 
bę. ‘ '

Kleb. kun. J.-Ambotas pa
sakė trumpą prakalbėlę ir j 
išreiškė džiaugsmą, kad tiek 
daug žmonių atėjo i koncer
tą. Jis sakė: “Kada aš šven- 
čiau 25 metų kunigavimo su-' 
kaktuves jūs manę pamylė
jote, tai šiuo koncertu aš no
riu atsilyginti.”

Klebonui užbaigus kalbą 
visa publika išreiškė savo 
mylimam dvasios vadui lin
kėjimus šaukdama valio! 
Ūpas buvo labai geras.

LT'ogranio vedėju buvo 
kun. J. Bakšys.

Publika skirstėsi paten
kinta programų ir kad ga
vo progą pasveikinti klebo
ną jo 60 metų sukaktuvėse.

Visi džiaugiasi turėdtuni

Artistas-pianistas p. Jo- 
za vitas matyt turi Įgimtą ta
lentą, nes .viena ranka gra- 
jiha geriau, kaip kiti graji- 
na abiem rankom. Teisybę 
sakė p. V'anagaitis. kad jo 
mą. Tai buvo begalo gra- 
pirštai kaip kokie “kirmi- 
nukai” bėgioja po pianą.

juoku 
di-

I •h, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin-
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kalniausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 

? užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą. šeinininkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų, Įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 

Č je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lltbuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr. •.

.Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
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— Argi jau taip greit švinta? Negali būti. Dar tik- 
pusė pirmos. Bet taip šviesu...

— Jėzau. Marija! Klėtis dega—sušuko ne savu balsu 
priėjus prie lango Narimantienė.________________ _____

Baisi žinia visięms lyg žadą atėmė: stovėjo nežino
dami kas pradėti.

— Moters, neškite viską iš kambarių Į sodą, o vyrai 
kibirus ir greičiau gesinkit ugnį! — pirmas atsipeikėjo 
ir susivokė Unguraitis.

— Onute, mieloji, tu nebijok, aš su tavimi.. . neišsi
gąsk. Viešpaties valia. Eik prie mamytės, raminki ją... 
Gal pavyks užgesyt.

— Tik saugokis, Juozeli. Oi, verčiau neik!—Instink- 
tyviškai sugriebė jo rankas, pamačiusi per langą vėjo ne
šamas liepsnas ir stulpus kibirkščių.

— Nebijok, man nieko bloga neatsitiks...—pabučia
vo sužiedotinės rankas ir tekinas nubėgo prie gaisro.

Visa klėtis buvo apimta liepsnų. Stenktis Įeit ką 
nors išnešti būtu buvusi beprotybė. Vyrai viens kitam 
Įsakinėdami, už viens kito grūsdamies nebuvo dažni pra
dėję gesinti. Rėkaudami, tekini žmonės iš visų pusių ren
giasi prie gaisro.

— Vyrai, vistiek jau negalima užgesyt! Saugoti ki
tus trobesius.—sušuko Unguraitis. Tuo tarpu lyg pasi
tyčiodamas iš .jo žodžių, dūmu ir ugnies milžiniškas ka
muolys iškilo ant stogo.

Praslinkus keltai minučių jau ir kluonas liepsnojo. 
Gretimai stovinčiuose tvartuose girdėjosi baisus galviju 
riksmas, arklių žvengimas. Nepaisydamas pavojaus p. 
Unguraitis atijarinėjo tvartų duris išleisdamas ir išvaly
damas gyvulius. Nieko nepagelbėjo visos pastangos! ir 
kluonas ir tvartai sudegė. Praslinkus kelioms valandoms, 
vieton gražaus Narimantų ūkio, riogsojo krūvos išmė
tytų nuodėgulių, stovėjo lyg rudens šalnų ir audri] pakąsti 
medžiai, pajuodę ir be lapų.

(Bus daugiau)

gerus ir energingus dvasios 
v;whls ir tml-it:! Įnne L-/GI- 
giausia šioje parapijoje tu
rėti. Tad visi ir linki jiem 
ilgiausiu metų.

Darbai

Šiame* mieste nėra nė ma
žiausios dirbtuvėlės, kad jo
je nedirbtų. Dirba visi pil
ną laiką. Visur reikalauja
ma mašinistų. Paprastiems 
darbininkams darbas sunku 
gauti.

ne
na-, 
be-

lentingai išpildė" savo roles. 
Vadovavo kun. S. J. Vemb
rė, L, Vyčių N. A__Apskr,-----
d v. vadas. Pert raukose kal
bėjo kun. S. Vembrė apie 
reikalą jaunimui organizuo
tis. ( '

Vaidintojai buvo šie: 
Alesander — Al. Navickas, 
Vera, j e) puti — Elni'encjjft-----
Manasas, Koko—Jonas Ba-- . 
čys, Zizi — Mrs. V. Pretelis, 
Rozalija — Juozapina Ru
dis, Sacredon de Sacredon

< "v

— J. Vaitkūnas, Katarina, 
tarnaitė — Monika Mana
sas, Jokūbas — I. Litvaitis.

Dainavo Mrs. V. Pretelis - 
ir Monika Manasas. Iš vie
tinių: V. Adomr 
neles Jasioniūtfs 
Pazniokiūtės.

Nor\voodiečiai 
worcesteriečiams 
niains dėkingi, kurie prisi- 

- dėjo, prie šio vakarėlio-pro- 
; gramo išpildymo.

7 ’i/ rupijos I d kurie u ė

P-no A’anagaičio 
va ka ras v i šiem š pąl i k o. 
dėl i Įspūdi.

Taipgi žydelis, ar tik 
iš “Sibiro” atvežtas irgi 
na juoki] pridarė. Tai
rods buvo Aky ras-Biržys. 
Buvo' ir vietos solistu-čiu.v *.
P-lė M. Sargei i ū t ė g raž i a i ’ 
padainavo. R. Juška ir Sta
sys Barauskas^ abu Phila- 
delphia operos artistai pa
dainavo labai gerai. Apie vi
sų trijų gerą dainavijną liū- 
dijo publikos ilgas ir didelis 
delnų plojimas, nes visiems 
labai dainos patiko, o ypač 
jų išlavinti balsai, kurie visii 
trys: P-lė Sargeliūtė. Juška 
ir Barauskas.

Lai gyvuoja lietuviai ar
tistai ir daininkai!

Užbaigė programą para
pijos choras po vadovyste 
p. I lodei i o.

I ’ žsimokėkite '
Labai nemalonu kam nors 

priminti apie užsimokėjimą 
duoklių Į organizaciją. Bet 
tokia jau valdybos narių, o 
ypač eduokleririkių ‘* pareiga 
priminti eiliniams nariams 
apie užsimokėjimą.

'Neužsimokėjusių 
vardus kuopos raštininkas 
turi pranešti centrui, kad 
sulaikytų “Darbininką.”

Vra .keli nariai, kurie iš 
pereiti] metų liko skolingi. 
Vardų neskelbiu, nes ma
nau. kael užsimokės ir skai
tysis pilnais nariais mūsų 
organizacijos.

Vasario 10, po bažnyčia 
svetainėje Įvyko metinė pa
rapijos vakarienė. Valgius 
gaspadinės skaniai buvo pa
gaminusios. Visi atėjusieji 
valgė gardžiai ir gavo pri
valgyti. kaip ir kitados, iki 
sočiai.

narių

J. J.-B

K. Dryža NORWOOD, MASS.

HARTFORD, CONN.
27 d. mūsų klebo- 
J. Ambotas minėjo 
metų amžiaus sn-

Sausio 
nas kun. 
savo 60 
kaktuves.

Gerb. klebono sukaktuvių 
paminėjimui Įvyko koncer
tas, kurio programą išpildė 
mūši] geriausi artistai-daini
ninkai. P-lė Aušriūtė iš 
New Vork’o išpildė didelę 
dali programo.
v Vietinis choras ir solistai, 
p. L. Vasaičiui vadovaujant 
išpildė kitą dali.

Žmonių buvo tiek, kad nė 
i svetainę netilpo.

Visi atėjo, ne tiek pasi-‘ 
klausyti gražių dainų, kaip 
pasveikinti savo gerbiamą ir

t

"Kervai”

Užkandus, prasidėjo pro
gramas. Muzikalę progra
ma dalį išpildė vietinis cho- - 
ras, vadovaujant panelei O- 

Grybaitei, vargoninin- 
Netrūko ir^olistų-solis- 
Žavėjo visus savo juo- 

dainomis p. S. 
p-lė M. Grybaitė,

LDS. 3-čia kuopa vasario 
dieną suruošė vakarėlį, šv. 

Jurgio parapijos\salėj. Vai
dinta trijų veiksmų komedi
ja “Nervai.” Gabūs South 
AVorcesterio Lietuvos Vyrių 
116-tos kuopos artistai ta-

o• >

nai 
kei. 
šių. 
kingomis
Lauras, 
p-lė O. Dereškevičiūtė ir ki
ti. Antrą programo dali už
ėmė kalbos. Kalbėtojais bu
vo gerb. kunigai: Alfonsas 
Maria. Pasionistas, net iš 
Scranton, Pa... Jonas Švagž
dės. Montello klebonas, vie
tos klebonas F. J. Juškaitis 
ir keletas iš pasaulinių, li
pas publikoje buvo begalo 
linksmas. Svečiai visi tą 
pastebėjo.

Žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė, taip kad net ir vie
tų prie stalų pritrūko. Pel
no parapijai atliks apie 200 
dol. Garbė Cambridge lie
tuviams už mokėjimą su
rengti skanių ir Unksmių 
vakarienių.

Rep.

Daugybė paveikslui Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia R. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraiti

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. v

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”V. Germanavičius
Vžlntko Geriausią

P. A R Z D A S K T T T K L A

A’o.vrrj.vE.vr iz
nwo

Adv. S. Višinskas

c zt

T~X.

k
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ffltt NO. MATN ST.. MONTET.T.O

NAUDOKITE
Rockwood 
Dairy Pieną.

Goriausius pienas sveikatai, -vaikams 
Ir suaugusiems. Pienas visuomet 

pnstherlzuotas
s. i.rryrs ir k. melskis 

Karininkai
Tel. 1R12AV

127 AMES ST.. MONTET.T.O. MASS.

i

Crystal Bottling 
Company

Vienintelė lietuviu saldžią gėrimų 
(toniko) iSdirbystg

85 ARTHUR ST., MONTELLO, MASS.
Tel. 3245

Tclcphone 415-W Rond Service

North End Garage 
C. K. Shakman, ifffr.

Day n nei N’ljrht Service 
COLONIAL GAS STATION 

Offers 2c. oft on each gallon of pu 
to steady costomera

COR. AMES AN’D MONTELLO STS. 
BROCKTON, MASS.



763 CAMBRIDGE ST., CAMBRIDGE

vaistų aktų Birželio 30 dieną, 1900

vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

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

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

Todėl patartina laikyt šaltoje vietoje, 
gert su pienu

Bioekton Shoe Store
UŽLAIKOME GERIAUSIUS ŠIUŠUS

--------- KRT'RHHtDŪS------ ™
dvi krautuvės prieš lietuvių baž
nyčią. Gera vieta dėl graboriaus 
arba barberio. Tel. Univ. 3703-W. 
A. ENKAUSKAS, 411 Windsor 
St, Cambridge, Mass. (V-15)

PARSIDUODA GROCERNĖ
Gera vieta. Kampinė krautuvė, 
lietuvių apgyventa. Pilna eilė 
šviežio tavoro. Idant viską suži
noti reikia ateit ir pasižiūrėt. Kai
na pigi. 90 Mampshire St., kamp. 
Windsor Street, Cambridge,- Mass. 
(V.-22)

Patarnavimas dieną ir naiaį 

ir 448 CAMBRIDGE STREET
CAMBRIDGE, MASS.

Prašau atsilankyti nupiginimo laika.
372—376 MtLLBURY STREET, W0RCĖSTER, MASS.

VISŲ MIESTŲ DARBININKAI 
VIENYKITĖS 

ir pradėkit darbą, o įrankius pirkite 
pas savo draugą V. SNAPKAUSKA-

Tel. University 9322MODERN TIRE COMPANY
Tires, Tubes, Rims and Ford 

Accessories
Nevv and Used of Ali Descriptions 

IViudshield Glasses at Lovvest Prices 
Batteries Charged

223 1VEBSTER AVĖ., CAMBRIDGE

ŠVENTO PETRO IR POVILO^ 
DR-JOS VALDYBA -

Lietuviška Pirtis
MOTERIAIS IR VYRAMS

Pagal Rusišką ir Turkišką Systemą. 
Su visokiais įtaisymais štymu ir la
šais, atvira kiekvieną dieną Iki 12 vai. 

nakties.
763 CAMBRIDGE ST., CAMBRIDGE 

Lietuviai Savininkai

:-----r—“
LIETUV.-DUKTERV DR JO) 

PO GLOBA MOTINOS ŠV& 
VALDYBA

Gerinsią
Duonkepykla

IGNAS MAžUTAITIS
Savininkas

Apdraudimas Insurance 
šiurinu namus-auza* fomlčius, auto- 
mobilius, ligoj Ir susi žeidime pašalpą, 
gyvastį ir tL Automobilių thštusiną 
gnlite gaut, ant išmokesčta. Patarna

vimas visuomet teisingasV. I. RADVILLE
BH A 1SMAN ST. CAMBRIDOE 

Telefonas Porter 1246-M

širdų ačiū. Tikimės, kad ir 
kuopai liks gražaus pelno.

K p. Pirm. K. D.

J. JANKAUSKAS

723 CAMBRIDGE ST., CAMBRIDGE

licmonus, jie tau už kalnie- 
riaus capt, i vežimą lapt ir 
tupėk.

Šiandien Baltimorėj jau 
tokiu poniu keletas desėtku 
yra. Senberniai matydami 
tokį malonu, saldu šeimy
niška gvvenįma visoms ke- 
turioms kratos, nors čia pa
neliu ir turtingii našliu ne
stinga. Yra ir vyru neti
kusiu, bet ne tokiu. Žino
ma, turime labai gerų mo
terų, kurios pasitenkina tuo 
ka turi. Ašara

PRANEŠIMAS
SULLIVAN Drabužių Krautuvė 
persikėlė nuo 385 Broadvvay prie 
347 Broadvvay. Panelė Julė Ža- 
rauskiutė pardavėja. (V.-15)

tį atliko.
Visu pirma South Bos

tono Šv. Petro didžiulis pa
rapijos choras po vadovys
te p. M. Karbausko padai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, Lietuviais esame 
mes gimę, Kur bėga Šešupė 
ir Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Mes, žemiau pasirašiusie

ji, mūsų a. a. sūnelio Juozo 
Kudrevičiaus tėvai, reiškia
me padėką visiems mūsų gi
minėms ir artimiesiems už 
pareikštą užuojautą mūsų 
sunkioj gyvenimo valandoj. 
Ačiū gerb. kun. Norbutui, 
kuris specialiai iŠ Montello 
atvyko vasario 11-tą dieną 
dalyvauti laidotuvėse ir at
laikė už mūsų sūnelio sielą 
gedulingas pamaldas. Ačiū 
ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Ačiū ir graboriui, p. P. 
Akunevičiui, kuris taip gra
žiai ir rūpestingai suruošė 
laidotuves. Jo patarnavimu 
patenkinti visi dalyviai.

I. ir K. Kudrevičiai

NORIU GAUTI 
gyvenimui KAMBARĮ lietuviškoj 
privatiškoj šeimynoj. Kad nebūtų 
daugiau kaip 3 mailės iš Bostono. 
Esu jaunas biznierius. Malonėki-- 
te kreiptis arba rašyti; “Darbi
ninkas,” 366 Broadvvay, Box 62, 
So. Boston, Mass. (V.-15)

Darau nupiginimus ant drapanų ir avalų (shoes), vyrams, 
moterims, vaikams ir mergaitė ms. Taipgi kiloki. daiktai nu 
piginti.

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

PARKWAY AUTO SBRVI0E 
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodam naujas Studebaker’ius ir Erskiku* Taipgi taigom 
visokio padirbimo automobilius ir pervežam nuo kelio sugedu* 
c.. ..aku dieną ir naktį Užlaikėm Gnlf ir Sinelair gamBn% 7c 
415 01d Oolony Avenue, South Boston, Mart.

PASEKMINGI ŠOKIAI
L. V. 17 kuopa turėjo 

smagius Užgavėnių vakare 
šokius. Jaunimo buvo gana 
daug, netik iš So. Bostono, 
bet buvo matyt ir iš tolimes
nių kolonijų, k. t. iš Nor- 
vvood’o Lowell’io ir iš kitų 
miešti). Visi šokikai buvo 
patenkinti, nes buvo pasam
dyta geriausia orchestra. Be 
to, buvo duodama dovana, 
porai gražiausia pašokusiai 
valcą. Dovaną laimėjo p-lė 
Agnės Buckley ir p, Albert 
White, juodu yra lietuviai. 
Dovaną davė, vienintelis So, 
Bostono laikrodininkas, L. 
V. 17 kuopos narys, Juozas 
Dilis, kuris gyvena ir laiko 
krautuvę “Darbininko” na-

TeL University 9438

GRAŽIA U SI A l T RA ŪKIA M E 
PAVEIKSLUS 

Pavienius Ir Grupes

The Park Studio
Lusackas ir Survilas, Prop*.

875 CAMBRIDGE ST., CAMBRIDGE

Pirmininkė — Jievą Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Mas* - 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^ 1
11 Monks St., S. Boston, Maai. 

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laike — 
kas antrą utarninką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki- A' 
tės pas protokolų raštininką J 
laišku ar telefonu.

50 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
EKSPLIOZIJOJ

Pereitą penktadieny, pa
čiame Bostono centre Įvyko 
ekspliozija. Liepsna išnešė 
požeminio urvo dangti į vii' 
šų su tokiu smarkumu, kad 
dangtis išdaužė keletą krau
tuvių didžiųjų langų ir kris
dami stiklai sužeidė apie 50 
asmenų.

Ekspliozija Įvyko dviejo
se vietose: prie Summer ir 
Hawley ir Summer ir 
Chauncy Street.

Padaryta daug nuostolių 
ir labai visus išgąsdino. 
Žmonės nė nežinojo kur bėg
ti ir ką veikti. Kilo didžiau
sia panika.

Sako, kad 22 dangčiai pa
judinti iš vietos nuo susida
riusio po žeme spaudimo ir 
ekspliozijos.

Patyrinėjus, rasta, kad 
ant Chauncey St. po žeme, 
tur būt nuo elektros vielos 
užsidegė susidaręs gasas, 
nes rasta vielos perdegusios 
ir Į šmotus sutirpusios.

Pirmininkas' — Mot Versiackas,
694 E. Fifth St, So. Boston, Mas* 

Vice-Plrmįninkąs — Povilas Raka,
125 Bomen St, Sonth Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — Ant Macejuna*
450 E. Tth St, So. Boston., MšsBl 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulei kt*
109 Bovven St, Sonth Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zallecka* -į
150 H Street South Boston, MaS* 

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,
906 E. Broadvvay. So. Boston, Mas* 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėidfenį kiekvieno mėneafo 
Lietuvių Salėj. kertė E ir Sllver gt, 
So. Boston'e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidamt susirlnkiman prašome Au 
atvesti naujų narių prirašyti prta 
musų draugijos. •

Programo paįvairinimui 
dainavo p. M. Grybaite. A- 
kompanavo jos sesutė Ona.

Vėl kalba. Kalbėjo advo
katas Keyes, anglas. Jis lie
tuviams yra gerai žinomas. 
Publiką truputį pajuokino 
rii savo lietuviška tarme. 
Parode, kad ir jis lietuviš
kai moka kalbėti. Ištikrųjų 
reikia stebėtis pasiklausius 
jo kalbos, Lad tiek daug ži
no^ apie Lietuvos istoriją. 
Jo kalba labai patiko vi
siems.

Gerbiamas svečias, aukštes
niųjų mokyklų inspektorius p. 
St. Kairiūkštis sausio 21 d. ap
lankė ir mūsų koloniją su pa
skaita ir aukų parinkimu svar
biam Vilniaus darbui. Surink
ta $18.00 su centais. Gaila 
kad žmonių mažai atsilankė.

Sausio 27 d. vietinė L. D. S. 
kuopa surengė žaislų vakarą. 
Rengimo komisija buvo iš tri
jų: varg. J. Steponavičius, A. 
Vaičiulis ir J. Šatkus. Vaka
ras nusisekė puikiai. Žmonių 
buvo gana daug. Labiausia 
parėmė mūsų biznieriai, kaip 
tai: graborius K. Daugėla. Ba- 
kūnas ir kiti. Lošėjams buvo 
skirtos dvi dovanos, kuris 
daugiau ir kuris mažiau išloš. 
Pirmą dovaną išlošė grab. K. 
Daugėla o antrą—C. Vilkelis. 
Patartina kad ir daugiau su
rengtų tokių vakarėlių.

Gerb. klebonas kun. M. Pan
kus buvo išvažiavęs pataisyti 
savo sveikatą. Sugrįžo, bet 
sveikata neJriek geresnė. Lin
kime greičiau pasveikti.

Vietinis

PARSIDUODA
6 šeimynų namas po 5 kambarius 
netoli lietuvių bažnyčios. Yra 
elektra, šiltas vanduo, piazai, 
maudynės. Kaina $17,500. Rendų 
neša $197.00 į menes. Kreipkitės:,
A.—Malinauskienė,—8 Barkshire 
St., Cambridge, Mass. (V.-15)

Pirmininkas — J. Grubinskas, • įfe
24 Prescott St, Readville, Mas* yį 

Vice-Pirmininkas — J. Markellonlfc
140 Bovven St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — 1*. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, Mas* jį 

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

Iždininkas — V. Balutis J
36 Mercer St., So. Boston, Mas* 

Maršalka — J. Zaikis, . *
7 Winfieid SL, So. Boston, Mas* 

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

U s
SO. BOSTONE 

Trijų veiksmų tragikomedi
ja. Labai įdomus ir pamo
kinantis veikalas, vaizduo
jantis Lietuvos ministerijos 
ponų gyvenimą. Vertas pa
matyti. Statomas scenoj 
tik vieną karta — 22 d. va
sario (February), 1929 m, 
Lietuvių svetainėj, kampas 
E ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. va
kare. George Washingtono 
Dienoj.—Skelbimas.

Po jo kalbos sekė plačiai 
žinomo ir populeraus mįv. 
Milerio kalba. Jis taip jaus
mingai kalbėjo, kad ne vie
nam ašara išbyro. Plačiai 
savo kalboje atvaizdavo Lie 
tavos karo metu vargus, nes, 
jei neklystu, jis tuomet bu
vo Lietuvoje ir mate mūsų 
brolių vargus ir pasiaukavi- 
mą.

Padalyta pertrauka. Per
traukoje parinko aukų Vil
niaus našlaičiams. Aukų su
rinkta $168.00 su centais.

Antrą dalį programo pra
dėjo su dainomis. Dainavo 
p. Paura kelias daineles ir 
po jo sekė kun. Strakausko 
kalba. Jo kalba irgi buvo 
patriotiška ir turininga. Po 
jo kelis žodžius pasakė pro f.

LANKĖSI ^DARBI
NINKE^

Pereitą savaitę “Darbi
ninko” redakcijoj lankėsi 
komp.—Mikas Petrauskas. 
Jis apsigyveno So. Bostone 
aptiekininko K. Šidlausko 
mime.

Užsimaus >«ti karaliene i# 
taip toliau. ’ . y

Tikrenybė
Mūsų lietuvaitės lelijėlės, 

atvykę čionai dirbo siuvyk
loje ilgiausias valandas ir 
namie triūsėsi, kad kai už 
laivakortę atsilyginus, na 
miškius sušelpus, drapanė
les pasitaisius ir kokį dole- 
riuką pasidėjus, o apie kit
ką nei sapnuoti nenorėjo. 
Išėjo už vyro. Abudu dirbo, 
o kad aš savo namelį turė
čiau tai būčiau laiminga. 
Taip daug lelijėlių kalbėjo. 
Pagalios atsirado namelis, 
jau negana, reikia ir auto
mobilio, brangių kailinių, 
pianų, mašinų drabužiams 
skalbti. Negana, reikia “šio- 
ro” (Baltimorėj daug lie
tuvių turi vasarnamius prie 
vandenio “šiorais” vadina
mų ^ir-nėrą galo jų kapri
zams !

Gerai, jeigu, kuris vyras 
daug uždirba, tai tuos kap
rizus patenkina, o kuris lė
tesnis ir mažai uždirba, tai 
turi kentėti alimonijas ino- 
l<ėfi, arba kepurę užsimovęs

„ Vakaro programą pradėjo 
komiteto pirmininkas Vin
cas T- Savickas. Paaiškino 
apvaikščiojimo tikslą ir tuo
met perdavė programą vesti 
p. Veniui, Lietuvių Ūkėsų 
Kliubo pirmininkui. Čia 
reikia pasakyti,-kad p. Ve^ 
nvs labai gerai savo ųžduo-

- - ♦ - -•>

Galinis. Jaunas advokatas 
K. Kalinauskas ilgi kalbėjo. 
Perskaitė rezoliuciją, kuri 
buvo priimta ip tuo baigėsi 
vakaro programas.------------

Ten buvęs

IŠKILMINGAI MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

------------- DIENĄ—  -
Sekmadieny, Municipal sa

lėj lietuviai minėjo vienuo
likos metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves. 
Didžiulė salė buvo pilnūte 
žmonių susirinkusių, pasi
klausyti patrijotiškų kalbų 
ir dainu.

Žmonės, kuriems trūksta spėkų 
ar jėgų, ar turintys silpnus gy- 
vinguosius organus dėlei menkos 
sveikatos, ar besiartinančios se
natvės, susilauks didelės pagelbos 
iš Xuga-Tone, kadangi jie stimu
liuoja nervus, muskulus ir visus 
organus, pagerina apetitą, pa
gelbsti virškinimui, pašalina inks
tų ar pūslės suerzinimą, nugali 
konstipaciją, galvos skaudėjimą 
ir kvaitulį ir suteikia poilsmgą 
gaivinantį miegą. Nuga-Tone la- 

. ha; daug gero padarė per pasta- 
ruosius 40 meti} ir pasekmės ko-1 
kių susilaukė p. James Walters, 
Philadelphia, Pa., yra tokios, ko
kių tikisi žmonės, kurie taip ken
čia. kaip kad jis kentėjo. P-nas 
AValters sako: “Nuga-Tone yrą, 
pastebėtinas. Pirm ėmimo jų aš 
visuomet buvau pavargęs. Dabar 
aš naktimis miegu gerai ir mano 
viduriai eina reguliariai tris sy
kius į dieną ir aš jaučiuos pui-" 
kiai, kai aš pabundu ryte.”

Kada tiek lengva pasiekti gerą 
sveikatą, nėra reikalo žmonėms 
keutėti'rr jaustis labai nesmagiai. 
Paimk Nuga-Tone tik per keletą 
dienų ir pamatysi kokį didelį pa
gerėjimą pajusi.- Visi vaistų par
davinėtojai turi Nuga-Tone, arba 
užsakys dėl jūs iš urmo vaistynės.

LDS. 13-tos kuopos val
dyba taria komisijai ir vi
siems prisidėjusiems ptie 
surengimo ir programo iš
pildymo “Darbininko” va- 
kare nuoširdų ačiū. ------

Pasidėkojant darbščiai ko
misijai, buvo viskas pilnai 
priruošta.

Komisijoje buvo dvasios 
vadas kun. M. Daumantas, 
K. Zokas, p-lė Unguraitė ir 
patarėju-kp. pirm. K. Dry
ža, kurie su pilna energija 
ir pasišventimu dėjo pastan
gas dėl LDS. 13 kp. labo ir 
laikraščio “D-ko” naudai.

Taipgi pasidėkojant ir 
tiems, kurie.prisidėjo darbu 
tą vakarą svetainėje. Dirbo 
šie: P. Mažeikų šeimyila, 
kitas brolis Mažeika, p-lės 
D. Baublaitė, O. Guokiūtė 
ir naujasai pirmininkas p. 
Juozas Sungaila ir p. Šavi- 
nis. Visi yra ištikimi kuo
pos nariai, užtat visi dirbo 
be jokio atlyginimo. Tad 
vardu LDS. 13-tos kuopos

Pirmininkas — Antanas Navikas, • A 
-TO2 E. Fiftli SL, So; Boston, Mus* ~:r - į 
V-ice-Pirmlnlnkas—Juozas Jackevlčlo* .

92 Savyer Avė., Dorchester, M^S* - 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevfer* * S

948 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičiofc

27 Tampa St., Mattapan, Mass. ’ ’ .‘i,’ 
Iždininkas — Vincas Kališius,

67 G Street, South Boston. Mas* 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrose* ' 3

492 E. Seventh St, So. Boston, Mas* " - A

į KIJN. J. JAKAITIS 
LANKĖSĖI (<DAR- -

BININKE”
Pirmadieny lankėsi “Dar

bininko” redakcijoj kun. J. 
j. Jakaitis, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Worces- 
ter, Mass.
—Sakė, kad pereitos-savai- 
tės antrojo “Darbininko” 
numerio Worcestery par
duota daugiau kaip 500 egz. 
negu paprastai čia parduo
dama. Viso parduota apie 
7Š0 egz.
Worcestery “Darbininkas” 

yra populerus ir- plačiai 
skaitomas.

Tikimės, kad jis dar pla
čiau prasiplatins, nes gavo
me vietinį jauną ir energin
gą agentą, kuris renka pre
numeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbinin
kui.”

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

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskai į 
24 Thomas Pk., S. Boston, Maas, .% 
Prot. Raštininkas—J. GEneeHį’"*’ 
5 Thomas Pk., S. Boston, Masi " Į- 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, K J*, 
366 Broadvvay, S. Boston, Mas* .; 

Kasierius — A. Naudžiūnas, U
885 Broadvvay, So. Boston, Mas<

Tvarkdarys — J. Zaikis, . i
7 Winfield St., S. Boston, Mas*

Draugija laiko susirinkimus •
trečią nedėldienį kiekvieno m^ . -" 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 4yž t;, seveni# 
St., So. Boston, Mass.

■j

TONIKAS Iš ŠAKNŲ IR ŽOLELIŲ
Atsargiai sutaisytas, Karbonifikuotas mišinys, turintis skanaus, puikaus 
rimo ir druuge vafstrj ypatybės. Pagelbsti grumuliavimui, sustiprina nu
ilsime, suteikia saldų miegų ir veikia atgaivinime dlrksnlų.

DAROMAS Iš SEPTYNIOLIKOS ĮVAIRIŲ ŠAKNŲ, 
ŽOLIŲ IR ŽIEVIŲ*

Torah gvarantuotas pagal maisto ir 
metų. Serijos No. 256OT.
Skanesnis kada geriamas nuo ledo. 

/ Labai sveika

National Bottling Torah Co., Ine.
86—88 WINDSOR STREET CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas University 4111
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Valdyba

GIMINIUOTIS

terniomet

Raštininkė

NE MANO IR NE TAVO

LAIDOJIMUS

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

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Minis Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

BALTIMORŽ* MD.
Kovo 10-tą dieną, sekmadieny, 

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

WORCESTER, MASS. :
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

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

Valdyba
PHILADELPHIA, PA.

LDS. nariai turi jodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
j susįrinkimus LDS. 13 kuopos. Kh 
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, kovo 3 dieną, tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. x Valdyba

Kviečiame gausiai sueiti.
Valdyba

_ tarpą padalino
i 100 lygiu daliu ir vadinasi 
Celsiaus termometru. Mes 
kasdieniniame gyvenime 
matuojame šilimą Celsiaus 
termometru.

Dar vra termometras Fa-

Events in the Lives’of Little Men

pą tarp vieno brūkšnelio ir 
kito galime padalyti į kiek 
norime dalią. Paprastai to
kį vamzdelį pritvirtiname 
prič lenteles, ir ant lenteles 
užbrėžtame brūkšnelius.

Reomiuras ties tuo brūkš
neliu, kur sustojo gyvojo si
dabro paviršius, kai vamz
delis buvo apdėtas tirpstan
čiu ledu, pažymėjo 0, o ties 
tuo brūkšneliu, iki kurio gy=- 
vasai sidabras pakilo ver
dančio vandens garuose, pa
žymėjo — 80 ir visą tą tar
pą padalino į 80 lygiu brūk- 
šneliii, tokiu pat brūkšnelių 

žemiau 0. 
vadina-

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
kovo 10. tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po pamaldi], šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kai o. Valdyba

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

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas i- 

vyks kovo 12 dieną, Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti j šį susirinkimą. Bus ge
ra proga atsilyginti už organą. 

J. V., Rašt.

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, kovo 11-tą dieną, 

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

• WATERBURY, CONN
Vasario 24 d., 1 vai. po pietų į- 

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

leidžia tiek šilimai, tiek šal
čiui praeiti, todėl žemė ir 
nesušąlą. O ant mėnulio oro 
nėra. Todėl vidudienį sau
lė kepina nežmoniškai. Prieš 
saulę karštis siekia beveik 
200 laipsniu. O naktį šaltis 
pakyla tai]) pat iki 200. Ten 
ir dienos metu paunksny es
ti iki 1(M) laipsnių šalčio. 
Todėl ten viršugalvis skiltų, 
o kojos stingtų nuo šalčio. 
Atgręžus veidą į saulę, jį 
deginte degintų, o nusigrę
žus — stingtų nuo šalčio. 
Taigi, gyvenimas ten būtų 
nekoks. “M. -L.’’

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Bnlsuomuo- 

tojas. Real Estnte ir Bubile 
Notaras 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: §38 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

C. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 24 d., tuoj po surAos 

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

CLEVELAND, OHIO
- Kovo 14 diena 8 yni vakare- 
Lietuvių Kalėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rašt.

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Evchanse Boilding, 
Tel. Hubard 9396.

Vakarais ir Sukatomis po pietų: 
aptiekoriaus Šidlausko name, 
kampas E ir Broadway, So. 
Boston. Tel. S. R. 0575.

Gyvenimo rietą: 33 Rosemont St. 
Dorchester. Tel. Talbot 287S
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E. V. WARABOW
(IVruhliau.skas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
TeL Norwood 1503 

MONTELLO OFFICE 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-J

TERMOMETRAS
Visi žinome, kad nuo šili- 

mos visi daiktai skečiasi, o 
y nuo šalčio—traukiasi, glau- 

. .džiasi.—Tai parodyti galima 
y j tokiu būdu: paimkime kokį 
| nors stiklinį vamzdelį su 
g burbuliuku apačioje, pripil- 
B kime burbuliuką iki vamz- gįj '*?’• * * *
į ? (lėlio kokio nors spalvuoto 

vandens ir pradėkime jį šil- 
p dyti nnt nimias.—Pradžioj 
y vamzdely skystimas šiek 
į tiek nuslūgs, nes vamzdelis 
Įgįjr burbulėlis sušilęs šiek 
V. tiek prasi plės ir padidės, to- 
£ .jdėl jame tilps daugiau van- 
B^dens, o skystimas dar nesu- jisai pribraiže 
r spėjęs sušilti neišsiplės, bet Toks termometras
* kai tik per stiklą pereis ši- mąs Reomiuro. 
1 įima ir sušildys vandenį, jis! 
i--v^ioj--pradėRkiKr Į^miTir

juo mes labiau jį šildysime, ( 
y-' juo aukščiau kils vandens 

paviršius vamzdely. Iš van- 
dens aukštumo vamzdely . 

|? mes galime spręsti apie vau-j 
Įį dens šilimą,, kuris yra tanu1 ren]ieįfo jis toje vietoje 

Panašiu būdu pa-į kĮ|1. Cl,lsius pažv,m-jo 0 pa. 
‘’ilnnui ir^vmejo 32, o kur Celsius pa- 

E salenu matuoti vadinamas žvnl-'jo px) pažvmPjo 212. 
termometru. Jis padarytas ,j|>Mu 1)ftdu Farenheito tpl._ 
tokiu hudii. Imama labai niom,brūkšnelis pa-žvmū- 

| plonas iljras vamzdelis su' „ tarp,.ljais že-
nituliuku apačioje. 1 jj pn- Cvlsiaus.
pilama gyvojo sidabro, pa- Tarpai t.„.p brtikSm,lin v. 

L_kaitinama, kad garuojantisH va,linallli iapisl,iais. ha- 
gvvasai sulabras išstumtų o- 5v(|an)i |aipsnj,ls žvmime 
į r? ir tada užlydome viršun- „,ažiukll rutuliuku dešinoj. 
L2ĮĮ vamzdelio gula. Tokiu Kaį gvwjo si(la|,w irl 
- -Mdu kai gyvas,n sidabras 5hls vra aukS(,iau 0> mes sa. 

nuslinks žemvn, vamzdely o- r, . • .. , •. . komero nebebus: iis bus visai 
tuscias. Taip įrengta vamz- -• k..?. . 1 - * eio.

k dėl į su gyvuoju sidabru, ku- y
* rio niekas vamzdely neslėgs, ]>U0S(

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamnotojas 
877 Ir 448 Oambridg# Street 

Cambridge, Man.
Telephone Universdty 8831-W

Aną dieną važiuoja aukštaitis; 
per žemaičių kraštą ir, privažiavęs 
prie upės, klausia paupy stovinčio 
žemaičio: “Kaip šita upė vadina
si?” Žemaitis sako “nemano.” 
Aukštaitis prašo žemaičio: “pasa
kyk. kaip šita upė vadinas?” Že
maitis ir vėl šaukia: "nemano.”. 
Aukštaitis supykęs suriko: “asile, 
ne mana ir ne tavo, bet pasakyk, 
kaip ji vadinasi?”

Aš šiandien sužinojau, kad ta 
upė buvo vardu “Nemunas.”

P-ns

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvvk« 

kovo 17 dieną, po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šj susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkimo.

Valdyba

HUDS0N, MASS.
LDS. 56-ios kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, vasario 22 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli dm n. 
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 

.Taipgi malonėkite atėję užsimokė- 
’ ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
'nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

W0RCESTER, MASS.
LDS. 10<S kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 3-čią d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. Y. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandas:

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 3 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas nubatofi vakarais ir ne- 
dėldleniais. taip-gl seredomis nuo 

12-tos diena uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vasario 24, 1 vai. po pietų, baž- 
nytinėj svetainėj, 330 Green Sti~ 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

' Valdyba

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tol. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

EAST0N, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks kovo 3 <1., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi ziariai atsilank.v ti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.*

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, kovo 19-tą dieną, 

7:30 vai. vakaro, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimi} pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba 
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, kovo 17 dieną 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.

v aBSĮ JOO kuriuos peveda 
''KU mano prižiurvji-/■■L nmi. visuomet

hunu pn ton kinti 
lr Rn,nnP,nn 
rokai pinigą.

W Mano kaina vt- 
slems Ir visur

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broede-ny. So. Boston. Man. 
Residence: 31.3 W. Thlrd St

Telefonas: South Boston 0GO4-W.

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

gTĮgirhi Vininr- il-ll-r. p n ■■ 1 i 1111 i I I I !"■ 

kovo 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

[ 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Į Tel. South Boston 1662—1373
' OFISO VAT.ANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

Į DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
; SOUTH BOSTONE
, 2 Šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 | metus.
'Kaina $6,500, Jnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius iSmokės to namo 
Į rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
įdaryti, nėreiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas'iš lauko ir 
' tt vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
I So. Boston, Mnas. Teis. S. B. 1662—1373.
J Parapinėm mortgičlns namams ir ūkiams. Kas turi pinigą dėl mort- 
i glčią, kreipkitės pas mus. Tnšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
1 amokesčio—tik Mass. valstijoj.
| Mes visuomet turim gerą plrkinlą. namą, ūkią ir krautuvią,—meldžiam 
kreiptis pas mus ir persitikrinti.

Į Parduodam anglis ir malkas, pristatom j namus ne toliau kaip 12 my- 
* llą nuo Bostono.
| PAHDUODAM LAIVAKORTES TR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS
! ŠALIS.

HARTF0RD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas j- 

vyks kovo 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitoj 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. , LDS. 6 kp. rašt.

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo- 
miaurfųtvaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačiij vaikų kuri- 

Inčlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit.-Lietuvoje, užsienyje 6 litai?
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.




