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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV.

Nežinančius paleidžia

Premjeras
kabinetas

RASTA IV IR VII AMŽIŲ 
BRANGIOS LIEKANOS

priešaky 
ininisteris

OKUPANTAI ARDO TILTUS
Lenkai ties Druskininkais 

pradėjo ardyti Nemuno tiltą, 
žins ėmė darbuotis.

LIETUVOS GYVENTOJAI 1928 
M. SUVARTOJO 1,600 VA

GONŲ CUKRAUS

VILNIEČIAI ĮSTEIGĖ 
BANKĄ

Vilniaus lietuviai Įsteigė 
banką. Banko valdybą su
daro K. Stasys. P. Karazi
ja ir Norbutas.

KURIEMS TIKSLAMS?
Lenkai skubiai tiesia nau

ją plentą Vilnius—Švenčio
nys—Vidžiai. Darbai ėjo ir 
prie pąsku^inių šalčiu.

PERRINKTA VILNIAUS RYTO 
VALDYBA

Visuotiname Vilniaus švie
timo dr-jos “Rytas” susi
rinkime darinkta narių: di
rektorius M. Šikšnys ir kun. 
Raštutis.

Sausio mėn. bėgyje Įrėž
ta Lietuvon: rugių 1294 to
nai arba 25.880 centnerių, 
kviečių 30 tonų arba 600 
centnerių, trąšų 3,09 tonai. 
Be abejo, labiausia Į akis 
metas rugių ir kviečių Įve
žimas. Ūkininko galvoje ne
gali tilpti mintis, kad prie 
pertekliaus rugių ir kviečių 
krašte jie toliau leidžiami į- 
vežti. Juk tai sąmoningas 
žemės ūkio žudvmas. “Ūk.”

kad Popiežius dabar pas 
italus kardinolus ir tuo 
laikys senąją tradiciją.

begalo Įdomi prekyba žemės 
ūkio produktais.

Išvežta: arklių 1587 
štukos, kiaulių 6,427 št., žą
sų 4,352 št., kiaušinių 683,- 
000 št., sviesto-85 tonai (to
ną sudaro 20 centnerių), ja
vu 95 tonos, linu 1.440 to- 
nu. sėmenų 836 tonos. Su
lyginus šiuos davinius su 
praeiti) metui sausio m. pre
kybos daviniais pasirodo, 
kad šiemet išvežimas arklių 
sumažėjo trečdaliu, o linų ir 
sėmenų—daugiau negu per
pus. Kitų ūkių produktų 
išvežimas yra kiek padidė
jęs, bet jie mūsų prekyboje 
su užsieniais didesnės Įtakos 
neturi.

PARYŽIUS.—SantarS 
valstybių reparacijų ekspęi 
tai patiekė Vokietijos deli 
galams planą, kuriuomi pj 
žymima, kaip daug Vokiet 
ja reparacijų turi mokėti.'| 

Iš pasitikimų versmių pi 
tiriama, kad iš Vokiehjc 
100 bilionų aukso markių (t 
pie 24 bilionai dol.) reiki 
lauja.

Tai visa Vokietija turėt 
išmokėti dalimis Į 58 metus.

daviniais šiuo me- 
jbšgyje iš Lietu- 
l Įvairių prekių 
| Htų, o Įvežta

“HRAMADOS” BYLOS GALAS 
APELIACIJOS TEISME

Vilniaus Apeliacijos Teis
mas antroj instancijoj na
grinėjo pagarsėjusios gudų 
“Hramados” bvla. kuri te- 
sėsi daugiau savaitės laiko. 
Apeliacijos Teismo sprendi
mu buvę seimo atstovai: Ta
raškevičius, Rak-Michailoū- 
skis, Miotla ir Vološinas ga
vo po 6 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo (pirma buvo 
nuteisti po 12 metų). Taip 
pat žymiai sumažinta baus
mė ir kitierris hramadinin- 
kams, o Luckevičius, As- 
troūskis ir Šnarkevičius iš
teisima. (Juos Išteisino ir 
Apygardos Teismas).
\

Visiems nuteistiems pri- 
skaityta išsėdėtas laikas iki 
teismo. Kartu pasklydo gan
dų, kad kaip prokuroras, 
taip ir gynėjai tokiu Apelia^kyklų, vienuolynų, thi kiek 
eijos Teismo sprendimu 
patenkinti 
Aukščiausiajam

tinis latvių lietuvių vienyb 
susirinkimas. Prie dr-joS 
steigta akademinė sekei] 
kuri nusistačiusi pakviesti 
Rygą Lietuvos operą, Įeit 
raštus apie Lietuvą ir 
Be to. nutarta Įsteigti’ R 
goj biuras, kuris informfla 
tu latvių laikraščius ap 
Lietuvą. J valdybą išrink 
p. p. Vizbaras, Vronevšfc 
inž. Riteris ir prof. Plaki

RYMAS. — Vietos Ame
rikos katalikų kolonijoje 
kalbama, kad aidimoj ateity 
J. Valstybės penktojo kardi
nolo susilauksiančios.

Nauju kardinolu būsiąs 
j Baltimorės arki vysk. Curley, 
į didžiai veiklus J. Valstybių 
katalikų Hierarchijos narys.

Anglų laikraščio “Daily 
Telegraph” Paryžiaus ko
respondentas praneša, kad 
Paryžiuje bus Įsteigta šunų 
prieglauda, Į kurią bus de
dami visi nuo savo šeiminin
kų pabėgę ir visiškai Šeimi
ninkų neturi šunės. Paskum 
jie bus parduodami. Iš tų 
pajamų bus išlaikoma prie
glauda.

SSSR, kaip praneša lai 
rasčiau nyksta gera ir svi 
ka duona. Kaip bado Ii 
:ku, SSSR miestuose vėl p 
si rodė Įvairūs duonos fal 
fikatai. nuo kurių padaži 
jo susirgimai ĮvairiemMM 
durių ligomis, šeimų neli 
įmes didina ypatingai pnį 

Tokios platinęs alkoholizmas, kw 
Teismui j proporcijos nerasi jokioj ki- paplitęs daugiau, negu pfl 

Itoj katalikų vyskupijoj. karą.

ne-Į vieniems 90 katalikų tenka 
ir žada skųsti į po vieną kunigą

EINA ANTRADIENIAIS iį 

PENKTADIENIAIS ‘ }

“Catholics Clubs of Amer
ica” narių susirinkime Jo E- 
minencija kardinolas O’Con- 
nell, Bostono arkivyskupas 
kalbėdamas Įspėjo katalikus, 
kad nesiimtų į širdį visokių 
pseudo-profesorių iškeliamų 
naujų entuziastiškų teorijų. 
Nes dažnai tomis, ypač apie 
pasaulio surėdymą, teorijo
mis pridengiamas jų pasalin- 
gurnas,. atkreiptas prieš kri
kščionybę.

Jo Eminencija sakė, kad 
Europa turi seną civilizaciją 
ir tenai dažnai pasitaiko fan
tastiškiems filosofams staiga 
pasiskelbti. Tie žmonės Eu
ropoje mažai kredito Įgija, 
kol jie tokių ar kitokių savo 
iškeltų naujų dalykų aiškiai 
ir pagrindiniai neįrodo.

Užtaigi Amerikoje dažnai 
jų iškeliamos teorijos kaip 
grynas pinigas entuziastiš
kai priimamas net be ma
žiausių įrodymų. Ši Ameri-

VARŠUVA. —
Bart ei ir visas jo 
atsistatydino.

Naujo kabineto 
yra buv. švietimo 
K. Svvitalski.

Užsienių ministerių pasi
lieka tas pat Ą. Zaleski, bet 
kitų vardai nepaduoti.

Anglijos sosto Įpėdinis, 
Vai i jos princas Edvardas, 
pasirodo vienas demokratiš
kiausių Anglijos princų. Jis 
lanko anglių kasyklų plotus, 
kur dešimtys tūkstančių an
gliakasiu ilgas laikas darbo 
neturi ir dideliam skurde gy
vena. Princas po kasyklų 
plotus automobiliu per gilų 
sniegą vežiojamas. Niekur 
jis iškilmingai nesutinka
mas. Dažnai jis palieka au
tomobilį ir užeina i bedarbių 
lūšneles pasižiūrėti ir su dar
bininkais pasikalbėti. Pasak 
žinių, princui nejaukaus įs
pūdžio padare jam Įėjus Į 
vieno bedarbio angliakasio 
namelius, kur trijuose kam
bariuose 10 žmonių gyvena.

Kiek žinoma, nei vienas 
Angljios princų darbinin
kais taip nesirūpino, kaip 
šiandieninis sosto įpėdinis, 
būsimas Anglijos karalius. 
Nesenai jis daug pasidarba
vo didelio fondo Įsteigime 
bedarbius šelpti. Reikia 
laukti, kad imi šios princo ke
liones Anglijos valdžia suras 
priemonių bedarbiams darbo 
parūpinti.

Tik tie princai ir didžiūnai 
gali jaustis laimingi, kurie 
asmeniškai patiria neturtė
lių vargus ir skurdų gyveni
mą. Tik toki princai gali būt 
minių mvlirdi ir būti popula- 
rūs. Gailą, tokių valdovų v- 
ra maža.

aeigtffi&rūnKtetts pramonės 
yra pribrendęs, kad tokius 
gausius pinigus nemesti Į 
užsienius.

NEW YORK. — Pasažie- 
riniai United Statės Lines 
laivai, kurie, kartu su milži
nu “Leviathan” garlaiviu 
tapo valdžios parduoti pri
vatinei Paul M. Chapman 
firmai, pardavinės gėrimus. Varšuvoje. ‘

ima, pastaruoju laiku Vil
niaus kraštą lenkai sumanė 
labai smarkiai lenkinti. 
Valstybės biudžete tam rei
kalui paskirta 100 milijonų 
zlotų. Vilniaus ir Baltgudi- 
jos žemėms apgyvendinti 
atvežtais iš Lenkijos gilu
mos legioninkais paskirta 50 
tūkstančių hektarų. Ant tos 
žemės ploto bus jie pasodin
tų kad augintų ir plėstų len
kų gaivalą, kurio darbai 
skvstai esama. Vadinas, ir 
Lenkija, išbandytu Rusijos 
keliu eina; kai į Lietuvą bu
vo kemšami iš kažin kokių 
kraštų rusai—poselencai, o 
lietuviai buvo verčiami ke
liauti kitur. Be to, lietuviš
kai kalbančių parapijų ku
nigai iškeliami psuIenKėju- 
šias parapijas, o mažai lie
tuviškai mokantieji atkelia
mi i lietuviškas parapijas. 
Ruošiami nauji parėdymai 
ir lietuvių mokykloms var
žyti. kurie padėti) greičiau 
lenkinimo darba varvti.

“Gazeta ' AVarszavska” 
praneša, kad artimiausiomis 
savaitėmis bus paleista at- 
sargon 300 lenkų karininkų 
nuo majoro iki pulkininko 
laipsnių. Daugumas jų tar
pe yra jaunesni kaip 40 me
tų amžiaus, visai sveiki, pil
ni energijos ir geri specialis
tai. Paleidus atsargon šiuos 
karininkus, artimiausiu lai
ku numatoma dar paleisti 
600 kapitonui ir vyresniųjų 
leitenantų.

“Gazeta Warszawska” su 
ironija pastebi, kad komisi
joje, kurios tikrina atleidžia
mų karininkų sveikatą, duo
dami jiems, pav.. toki klau
simai: “Kiek bus 25x176? 
Karininkai ši padauginimą 
turi atlikti atmintyje. Jei 
per minutę nebūna atsaky- 
Tho. tai komisija daro spren
dimą, kad karininko sveika
ta netinkama. Atleidžiamų
jų karininkų nepasitenkini
mas didėja. Yra laimingųjų, 
kurie užirrfa kitur vietas ir 
patikriną sau materialinį gy
venimą, bet yra ir tokių, ku
rie patenka į skurdą. Liki
mo netikrumas pasilikusių
jų kariuomenėje esąs taip 
pat veiksnys, kuris atima no
rą dirbti. Net Pilsudskio ša
lininkai tokiomis priemonė
mis, taikomomis priešinin
kams. nepatenkinti.

_______Q;________ :__________ , . ~. - ' - s • -_______ > -. v

4KO"KONCERTAS ĮVYKS BAL ANDZIO 21 D„ SO. BOSTON DAINUOS ART. ELENA RAKAUSKIENE [NARINKAITE], BUVUSĮ NAUJOS ANGLIJOS DAINININKE. ~

Valdžios 
tu sausio m. 
vos išvežta 
už 23,2 mil. 
Lietuvon už 20,3 milionus Ii- 
tų. Reiškia Lietuvos nau
dai išeina 2,9 milionai litų.

Šį laimėjimą reikia laiky
ti labai menku, nes sausio 
ir vasario mėn. Lietuvos 
prekybiniame balanse yra 
pelningiausi. Palyginus su 
kitais metais tas visai pa
aiškėja. Pavyzdžiui: 1927 
m. sausio m. prekybos ba
lansas davė Lietuvai pelno 
9,6. milionus' litų, o 1928 me
ti) sausio rm~davė 8,0 mil. 
litų. Taigi ąių metų sausis 
m. trigubai menkesnius vai
sius tedavė. Tai rodo, kad 
šie metai: ekonominiu atžvil
giu gali tūt^ypatinga i sun
kūs Lietuw«,.| Kalbant apie

nai juos pasuka klaidingan 
mokslo keliam

Apie Einšteino žinomą 
“dausų ir laiko” teoriją kar
dinolas pareiškė, kad niekas 
nežino, ką jis mėgina iškelti 
ir susekti, bet tuo pačiu žy
giu prie savo vardo jis prise
ga kažkokią paslaptį, dėl ku
rios intektualis pasaulis pa
sirengęs jam raliuoti. Ateis 
diena, kada Einstein išnyks, 
tada atsiras kiti tos rūšies fi
losofai, kuriems irgi bus ra
liuojama.

Atrodo, kad tas įvairias 
teorijas kokia nos klika iš
pučia. gi tos klikos tikslas— 
krikščionybei kenkti.

Tad katalikai, sakė kardi
nolas, Į visas tos rūšies teori
jas turi atsargiai atsinešti.

i -------------------------
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Ant Pirmo Morgičiaus

- ANEMIA

1929 m.

J. K.

ir tinka-
Kiek

So. Boston, Mass.. Bal. 3, 1929
tą jam išrodė, kad nemielaširdingos bangos prarjs laivą Į bedugnę. GerK.~T)ėdė AnūfraiT—

Palmira Akstiniutė (Westf.) ’

17, Detroit, Mieli.
19, Cleveland, O.
21, Roehester, N. Y.
26, Amsterdam, N. Y.

Kita savaitę pasikalbėsime.—Dėdė Annfrcis

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS

gavęs, bet apgailestauju, kad 
paskelbti spaudoje, kad kiti 
tikra lietuvaite.

Dėdė Anufras

JAUNIMO DARŽELIS
Šį skyrią veda DSD£ ANUFRAS —.w v

Gulėdamas jis nuliūdo, turėjo baimės, kad už trumpo laiko jis turės 
stoti prieš Savo Sutvėrėją. Kiti jo draugai tą pastebėjo ir pradėjo 
iš jo tyčiotis, kad jis senatvėje pametė visą savo drąsą, ką parodyda
vo jaunystėje. Audros, sunkumai jūreivio gyvenimo tiesa, dideli, bet 
pamąsčius, kad reikės stoti prieš Didžiausi Surėdytąją Pasaulio, atėmė 
visą jo drąsą. -Jis meilingai prašė, kad atvestų jam kunigą. Iš pra
džių jūreiviai nusišypsojo išgirdę jo toki prašymą. Matydami jo nuo
latini širdingą maldavimą, jie kunigą parvedė.

Ryto metą sulaukus, jūreivių kapitonas atėjęs pažiūrėtų, klausia: 
“Kaip sekasi paskutinė kelionė’’’’ Senas jūreivis linksmiu veidu at
sakė- “Labai laimingai, nes štai (rodydamas i širdį) su savim turiu 
geriausi Vairininką, kuris vakar apsigyveno manyje ir puikiausiai ži
no kelią vedanti Į amžinojo miesto prieplauką.
turėsiu pereiti audras, vienok -lis mano laivą, mano širdį laimingai 
įves i Amžinąjį .Jeruzalėn miestą.“

alpsta. Liga svarumui ne
kartais sergantieji

TIEKAS VAIRIXIXKAS'
Vienas senas jūreivis artinosi prie savo paskutinių dienų, 

sykių jis per platų okeaną laivais perplaukė, negalėjo suskaityti. Kiek 
visokių am Irų regėjo, ir kiek baimės buvo pripildytas kuomet nekar-

na žmogų ir jis nepajėgia į 
dirbti. Kuomet žmogus tinr.,- 
gi ir nedirba nesykį jam pa* q 
sakyta kad turi kirmėles. Iręį 
kuomet tingėjimas neperga-„| 
lėtas, reikia persitikrinti- ar | 
iš tikro yra tingėjimas. Ši^-Į 
tas padėjimas baisiai išsi-' 
plėtojęs pietuose ir tropi- 1 
kuose, bet ne taip daug šiatt-^j 
riuose, kur žmonės yra dru-1 
t esu i.

Tik gydytojas gali gydyti'J v • . i ♦ ‘Sršita liga.
f. z. z. O

bariuose, su mažai šviesos. 
Tokių mergaičių kvapas la
bai trumpas ir jeigu tik tru
puti sunkinus padirba ap- Birželio 18 d.

gau-'”^ 
t i Amerikoje .$5,000 paskolą ant pirmo,-3* 
morgičiaus (hipotekos) penkiems me- 
tams. Siūlo mokėti 8 nuoš. metinių. 
grąžinti skolos po $1,000 kas metai. Įjįgį 

-UŽSTATAS^ Vandens jna.liirTa.y-nnt'*^: 
Ventos upės netoli Mažeikių. MalntftfšoĄ ' 
turi turbiną kuri gamina 102 jėgų.
ra pitl lavėjimo, kruopų ir gricies dir- r<»J 
burnos mašinos taipgi <lu zeimieriai. 
pjovimui lentų kiaušinių dėžėnfS ir tt ••.J 
Ant nuosavos žemės stovi sekanti bu-. L. j 
(linkai: Malūnas 2'X> aukščių 18 metrų V įa 
ilgio, 12 metrų pločio. Du aukštai sta- ■ 
t.vti iš granito akmens, % aukšto staty- ’* 
ta iš jrtytų ir stogas dengtas čerpėmis.
Dariinč medinė 24 metrų ilgio ir 12 jfeS 
metrų pločio. Joje randasi butas iš 3 
kambarių.

Visas turtas valdžios (kainuotas 135,- 
000 litų ir apdraustas ant 100,000 litų. ' 
Morgič-ius sudarytų tiktai 37 nuoš. tur- ) 
t<> vertės. Nuošimčiai mokami kasmet 
iš anksto. ->3

Puiki proga įvestyti pinigus saugioje ’S'į 
vietoje už gerus nuošimčius. • ♦’a

Norintieji platesnių informacijų pra- 
šomi rašyti “Darbininko" Administra- £ > 
vijai I>o ženklu K. S. R.

LDS. CONN. APSKRIČIO] 
KUOPy DOMEI 1

Metinis išvažiavimas, kaip buvo, 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas.^ 
savaite pirmiau, tai yra į birželio 
9 dieną, Linden Park Union City, y- 
Conn. Meldžiame gerb. kuopt} pa- JI 
skubint prisirengti su programų s 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai- jC 
kas gana patogus. Pasekmės išva- ją 
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo ;aį 

laiką permainė dėlto, kad 16 bir- $ 
želio yra rengiamas šv. Juozapo J: 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri? 
versti permainyti dieną.

J. Bernotas, —
Rengimo Komisijos Nąrys. 

______________ ____________________________________________________  -*~ -t;.

Kaip mano tėvelrs parnešė “Darbininką” aš labai nusidžiaugiau 
pamatęs ir perskaitęs “Jaunimo Darželi,” kurį jūs vedate. Nema
niau, kad galėtų būt tokis Įdomus kampelis, bet perskaičius nustebau, 
kad yra tiek daug lieutvių ir lietuvaičių, kurie taip myli savo tautą. 
Man rodos, kad visi skaitytojai “Darbininko” turėtų ragint savo vai
kelius rašyti Į “Jaunimo Darželį” ir skaityt jame raštus, tuomet tie 
patys maži vaikeliai geriau mylėtų ir gerbtų savo brangią tautą.

Aleksandra . . . 
P. S. Prašau labai širdingai kad tamstos nedėtumėt mano tikros pavar
dės, tiktai “ Amerikos Lietuvaitė.”

Džiaugiuos tavo reikšmingą laiškelį 
nedavei man galimybės tavo pavardę

Nežiūrint, kad gal vaikeliai skaitydami matytų, kad tu esi

--------------- ----- Jaunimui____

< D A ŽtllHISS A8 > '
BŪKIME DARBŠTŪS 1

Vaikelis, kuris be pastangų ir be darbo įsigyja tą, ką jis turi, jis 
niekados neįkainuos taip brangiai kaip tas. kuris atsiekia tikslą per 
darbą. Visi tie dalykai, kurie yra tikros vertės šiame pasaulyje ap
turima pasišventimu, i 
tys nepridėsime savo sunkaus darbo. Žymiausieji pasauly žmonės 
dirba kiek jų išgalė jiems leidžia, norėdami ką nors naudingo sau 
ir kitiems padaryti. Daugelis įžymių žmonių pradėdami prakilnų 
darbą tankiai nesulaukia tos linksmos valandos, kati pasidžiaugus 
darbų pasekmėmis.

Tad reikia mums visiems sekti žmonių pavyzdžius, kurie netingėjo, 
bet dirbo ir būti veikliais ir ištikimais savo paskrtam darbu, kad at
siekus tikslą. A. E. L. (S. B.)

— , I—f 
įSveikataJBrangus Turtas 

ir niekados neįkąinuosime jų vertybę, jeigu pa-* •I

1
I

Jaunime brangus! Jūs Darželis 
Labai, labai patinka man.
Telaimina jus Visagalis,

- Snbruzkite visi darban!
Jūsų jaunoj, karštoj krūtinėj’ 
Sukilo Lietuvių jausmai, 
Pavasario sulos šaltiniai

‘ Atgijo širdyse ūmai. 
Taip' ilgai buvo abejota, 

, Svarstyta, skelbta ir bijota, 
Kad žlugo tautai niūs jaunimas,

" Beliko 4o tik atminimas;
Kad prieš žiaurius pagundų vėjus 
Jaunuoliai mūs neatsispirs, 
Nauja karta liks ištautėjus 
Ir pagalios visai- numirs.

Bet ne. Gyvybės liko diegas
• Jaunų Lietuvių širdyse. 

Išlaikė audrą jaunos jėgos 
Ir sustiprėjo jų dvasia.

Neviens eal žlugs vergijoj
I.r ištautėjimo bangoj.
Bet daugelio širdis atgijo 
Ir vėl lietuviškai alsuoj’.

Jie i Darželį puošnų eina
Kvėpuot lietuvišku kvapu. 
Dainuot senos tėvynės dainą 
RaudoLant žuvusiu kapų;

Apverkti tuos, kurie jau miega 
Tarp svetimtaučių amžinai. 
Kurie jau nuo močiutės bėga. 
Nes svetimųjų jie lx*rnai.

Palik numirėlius, jaunime! 
Taviškiai tie, kurie v r’ gimė

• • * / •» 

Gyvent lietuviškam Daržely 
Ir gerbi močiutę ii- tėveli.

LAIMINGAS JONELIS
P A S A K A

/

Jonelis atitarnavęs septvnerius metus pas po
ną. sakė jam:

— Pone, mano tarnystės laikas jau praėjo, da
bar aš labai noriu grįžti pas savo motiną. Užmo
kėk man už tarnavimą.

Ponas atsakė:
— Tu tikrai ir teisingai man atitarnavai, kai

po geras tarnas, todėl, algą duosiu—ir davė jam 
šmotą aukso, 
galva.

Jonelis išsitraukęs iš kišenės nosinėlę, jon su
vyniojo, užsidėjo ant peties ir nuėjo namų link. 
Kada jis taip ėjo, statydamas vieną koją už ki
tos, pasirodė raitelis, kurs gyvai ir linksmai jojo 
•ant linksmučio žirgo.

— Ak,—kalbėjo Jonelis visai balsiai.—kaip 
gražus dalvkas jojimas! Jis sėdi kaip ant kėdės: 
kojų neužsigauna, tampo batus ir lekia taip smar
kiai. kad jis nesupranta kaip.

Raitelis, kurs tai išgirdo, sušuko;
— Ei, Joneli, kodėl tu pėsčias keliauji ?
— Aš .tur būt taip privalau.—atsakė jis,—aš 

turiu auksą namo parnešti. Tai tikrai auksas, bet 
jis neleidžia man galvos tiesiai laikyti, dar gi ge
rokai spaudžia petį.

— Žinai tu ką.—kalliėjo raitelis.—mes galime 
pasikeisti: aš tau duosiu žirgą, o tu man savo 
auksą.

MANE IŠMOKINO
Iš miesto grįždama namon, išlipau iš gatvekario ir arti prie šali

gatvio pastebėjau sėdinčią aklą senutę. Ji nuo praeivių žmonių prašė 
aukų. Skersai gatvės, prie kito kampo srovėjo du apdriskusiu, pur
vinu berniuku. Juodu tarp savęs kalbėjosi, ir buvo galima pastebėti, 
kad tarėsi ką nors daryti. Pasislėpiau už stulpo, stoviu ir žiūriu kas 
toliaus bus. Vienas iš berniukij perėjo į šią pusę gatvės ir dairydama
sis, lyg manydamas ką blogo daryti, prisiartino prie sėdinčios senutės. 
Antras stovėdamas savo vietoje, saugojo, ir norėdamas ar tai ženklą 
kokį nors savo draugui suteikti, ar savo nelaimingą sąžinę nuramin
ti, tai jis švilpavo įvairias meliodijas. Pirmasis prisiartinęs prie se
nutės, įkišęs savo purviną ranką Į jos aukų puoduką su sauja pasisė
mė pinigų. Norėjo pabėgti, bet pajutęs sunkiai suspaustą fanką ant 
savo peties sustojo, ir kerštingomis akimis žiūrėjo į savo priešininką. 
Tas priešininkas buvo vaikinas, maždaug šešiolikos metų amžiaus.
I “Ar žinai ką septintas Dievo įsakymas draudžia?”—paklausė jis 

vagilio.
“Ne! aš apie tai niekad negirdėjau,”—atsakė pagautasis.
“Tai,” paklausė vaikinas, “ar tavo mamytė tave nemokina pote

rių. Dievo įsakymų?”
“M-mano m-m-mamytė senai jau mirus,” atsakė vaikelis šluosty

damas ašarotas akutes. “O mano tėvukas irgi jau ilgas laikas kaip 
apleido šį pasaulį, ir a-a-aš... gyvenu pas savo draugą.”

“Kodėl tu neateini į Sekmadienio Katekizacijos mokyklą kur Se
sutės mokina kaip reikia Dievą mylėti. Jos sykiu išmokins kaip reikia 
Dievą pagarbinus, padėkojus Jam už visas malones. Eik vaikeli į tą 
garbingą mokyklą. Nereikia nusigąsti. Sesutės, savo motiniška meile 
priims tave ir prives tave arčiau prie Dievo ir Jo įsakymų, tuomet būsi 
geras ir laimingas vaikelis.”

Vaikelis beklausydamas pamokinimų graudžiai verkė. Ar nuosta
bu. Jo gyvenimas buvo be pagrindo. Ką jis darė, pats nesuprato, gal 
vien tik iš žmogiškumo jis tą nemielaširdingą darbą dirbo. Tikėjimas 
jam nebuvo žinomas, gyvenimo dalykas. Ką galima norėti kad žmo
gus būtų geras, jei jis neturi pagrindo—MEILES. Juk Dievas Įsakė 
Jį mylėti, paskui artymą kaip savę. Vaikeliui to trūko.

“Eik vaikeli kur tau nurodžiau,” tarė vaikinas. “Niekados nega
liu užmiršti gražių Sesučių pamokų ir pavyzdžių. Jos mane išmokino, 
kad septintasis Dievo įsakymas draudžia ‘-‘vogti.” Esu joms labai 
dėkingas, žinau, kad ir pats taip pat būsi. Eik drąsiai. Ieškok švie
sos.“ Ona Zuloniutė (S. B.)

I

Anemija, arba kraujo sto- kenkia,
ka, pasirodo- kuomet kūnasl|lul|Siilu3 tnnka- Oda tamPa

. . žaliai geltona, f ■neturi jėgos daryti kraujų. . , . ® v ”T . , .. . įkartais pavadinta žalia liga.Liga gali būti padalinta — . - - ..........
dviem klasom — pradinė ir 
antrinė.

Anemijos apsireiškimai vi- erzinami, 
suomet vienodi, ir priguli užsimano negirdėtų daiktų 
nuo ligos smarkumo. Kva-— raugytų agurkų, kreidos 
po trumpumas užpuola žmo-jir net žemės. Pietuose to
gų kuomet kraujas neša ma- kius vadina molio-valgvto- 
žiau oxygeno negu normalia- jais. Išgydymas lengvas bet 
kai, ir žmogus turi įkvėpti vidurių sureguliavimas už- 
daugiaus kvapo kad dūlias įima svarbią rolę, nes jų vi- 
turėtų užtektinai. Tas aiš
kiai matyta kuomet anemi
ja sergantis lipa trepais ar
ba i kalną. Su kvapo trum
pumu širdis pradeda grei
čiaus plakti, oda ir lūpos 
tampa geltonos ir sergantis 
lengvai apalpsta.

Anemija gali būti pradi
nės arba antrinės kliasos. 
Kuomet antrinės, tai reiš
kia, kad žmogus serga ko
kia nors kita liga, kuri pri
vedė prie anemijos, arba kad 
žmogus netinkamai valgo, 
kad valgo perdaug saldainių 
ir saldžių daiktų vieton vai
siu ir ž.aliit daržovių, kurios 
kūnui reikalingos, kad ser
ga inkstų liga arba geltlige. 
Anemija sergantis turi eiti 
pas gerą gydytoją, ir pasi
likti jo priežiūroj per kiek 
laiko, nes tik tada jis galės 
sužinoti priežastį 
niai išgydyti.

Pradinės anemijos yra 
.dviejų rūšių, viena lengvai 
išgydoma, kita neišgydoma. 
Išgydoma liga pasirodo jau
nose mergaitėse tarpe ketu
riolikos ir šešiolikos metų. 

(Liga paprastai pasirodo 
i kuomet mergaitės netinka- 
linus darbus dirba, per sun
kiai dirba ir netinkamai val
go. Jos per visą dieną sėdi birželio 2 <1.—Newark, N. J. 
netinkamai vėdintuose kam- birželio 5 d. Ansonia, Conn.

(Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa. 
Birželio 12 d.—Baltimore, Md. 
Birželio 14 d.—Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—S&ranton, Pa.

Mahanoy City, Pa.

žaliai geltona, todėl liga 
’ įkartais pavadinta žalia liga. 
|t Veidai paprastai išsipūtę,

slėsnos aptinę. Toki žmonės 
visuomet nuliūhę, greitai i- 

į vi z.u iu ii 11. Apetitas keistas,

duriai baisiai sukietėję.
Vodinga anemija beveik 

visuomet pražūtinga.’ Šita 
anemija pasirodo viduri
niam amžiuje ir dėl jos iš
gydymo nėr. Gydymas pa 
gelbsti, bet ne išgydo.

Kita anemijos forma už
puola kūną kuomet kirmė
laitės randasi žarnose. Tos 
kirmėlaitės gyvena čiulpda
mas kraują iš žarnų krauja
gyslių, tas baisiai apsilpni-

Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio 28, Brooklyn, N. Y.
Gegužės .1 d.—Bridgeport, Conn. 
Gegužės 3 d.—New Haven, Conn. 
Gegužės 5 d.—New Britain, Colin. 
Gegužės 9 d.—Boston, Mass. 

[Gegužės 10 d.—Nonvood, Mass.
Gegužės 12 d.—Boston, Mass.
Gegužės 15 d.—(Montello, Mass<
Gegužės 19 d.—LoweTT, Mass. (po 

piet)
Gegužės 19 d.—Laivrence, Mass. 

(vakare)
Gegužės 23 d.—Worcester, Mass. 

(Gegužės 25 d.—Worcester, Mass.
Gegužės 2 6d.—Athol, Mass. 
Gegužės 29 d.—Westfield, Mass. 

'Birželio 1 d.—Hartford, Conn.

8-TAS NUOŠ. UŽ $5,!

Rimtas valdininkas Lietuvoje nori

, kurs buvo toks didelis, kaip Jonelio ’r atsistojo.

Raitelis nušokęs nuo žirgo paėmė auksą, užso
dino Jonelį (ant žirgo) ir padavęs tvirtai turėkles 
• rankas, sakė:

— Kada tu norėsi labai smarkiai lėkti, tai pri
valai su liežuviu teškenti ir sušukti: op, op.

Jonelis, kai užsėdo ant žirgo, buvo labai links
mas ir taip nesilaikydamas, laisvai nujojo. Už 
valandėlės užsinorėjo joti smagiau ir pradėjo teš
kenti liežuviu ir op, op šaukti. Žirgas pasileido 
smiarkaus riščio ir pirm, negu Jonelis.apsižiūrėjo 
jau jis .gulėjo ra ve. šalę vieškelio. Žirgas būtų pa
liegęs, jei ne būtų suturėjęs ūkininkas, kurs tuo 
pačiu keliu ėjo ir varėsi karvę. Jonelis pasiraivė 

Jis bet-gi buvo supykęs ir sakė

Kada jis priėjo smuklę, sustojo Jr viską ką 
tik turėjo suvalgė: pietus ir vakarienę, o už pas
kutinius du skatiku nusipirko pusę stiklinės alaus. 
Po te varosi karvę toliau, į sodžių, kame gyvena 
jo motina.

Kuo arčiau buvo vidudienis, tuo troškulys ėjo 
didin; Jonelis radosi tyrumoj’, kur turėjo eiti ko
kią valandą. Čia pasidarė taip karšta, kad nuo troš
kulio net liežuvis klijavusi prie gomurio.

— Tas dalvkas yra išsigelbėjimui,—galvojo 
•jis.—dabar melsiu karvę ir pienu gaivinsiuos.

Pririšęs karvę prie vieno sauso medžio, netu
rėdamas milžtuves, pastatė sayo undinę kepurę ir 
pyadėjo melžti, bet ką jis bedarė pieno nepasiro
dė nei lašo. Ir kad jis po to pasidarė negražus, 
tai galop gyvulys firitrūkęs kantrumo taip smar
kiai spyrė jam Į galvą, kad jis net parvirto ant 
žemės ir tūlą laiką negalėjo suprasti kur jis esąs. 
Tuo keliu ėjo vienas skerdikas, kurs rateliuose 
vežėsi jauną kiaulę. >

— Kas per išdykumas ?—šaukė skerdykas ir 
pakėlė gerąjį Jonelį.

Jonelis pąsipasakojo kas buvo atsitikę. »^ker- 
dykas padavė jam butelį ir sakė:

— Gerk gurkšnį ir atsigausi. Karvė pieno ne
duos, nes tai yra senas ir liergždžias gyvulys, kurs 
daugiausia rinka važinėjimui arba mūšiui.

— Oi. oi,—šaukė Jonelis ir rovė plaukus nuo 
galvos,—kas galėjo tai’suprasti! Tai būtų visiš
kai gerai, jei aš tokį gyvulį galėčiau namo par
sivesti, tai kiek mėsos būtų! Iš karvės tiek ne
padarysi mėsos, ji nėra užtenkamai riebi. 0, kad

Širdie, ko geidi turėčiau jauną kiaulę! Jos mėsos kitoks skonis, 
o dar kiek dešrų f

ūkininkui:
’ — Tai yra blogas juokas tas jojimas: ypatin

gai, jei ant tokios kumelpalaikės pasitaiko, kaip 
ši. kuri spardosi ir numeta, kad net kaklą galį nu
laužti. Aš jau nei dabar, nei atmtv—niekuomet 
nebejosiu. Man patinka jūsų karvė, kuri ramiai 
užpakaly eina, o kas svarbiausia, kad pienas, svies
tas ir sūris užtikrinta kasdiena. O, kad aš tokią 
karvutę turėčiau!

— Na,—tarė ūkininkas.—kadangi jums 
ko didelis priepuolis, tai aš sutinku karvę 
nvti ant žirgo.

Jonelis sutiko su didžiausiu džiaugsmu, 
kininkas užsėdo ant žirgo ir greit nujojo, 
lis Varėsi rainiai karvę ir išgalvojo linksmų daly
kų :

— Turiu tik vieną šmotuką duonos, kurios man 
neužteks, tai aš galiu, kaip tankiai man patiks ir 
sviestą ir sūrį valgyti. Užeis troškulys, tai aš pa-

atsiti- 
išmai-

O ū- 
Jone-

— Su mielu noru.—sakė Jonelis.—bet juk jūs simelšin karvę ir gęrsiu pieną, 
tada tupėsite eiti pifaki,------- ---------- '_______ Į dar daugiau?!

— Girdi, Joneli,—kalbėjo skerdykas,—su mie-] 
lu noru aš apmainysiu tau vieton karvės kiaulę. «

— Dievas užmokės tau už tavo draugiškumu, » 
—kalbėjo Jonelis ir atidavė jam karvę, o pašilei- į 
do iš vežimuko kiaulę, paėmė virvę prie kurios ji į 
buvo pririšta, ir varėsi.

Taip Jonelis varėsi ir galvojo, kad jam viskas 
eina sulig jo norų. Bet apėmė ji nerimastis, nes. | 
norėjo dar geriau padaryti. Ji pasivijo jaunikai- 
tis. kurs nešėsi gražią, baltą žąsį. Jie klausėsi j 
viens kito kiek valandų ir po to Jonelis išsipasa- į 
kojo savo džiaugsmą ir kaip jis visada naudin- ■; 
gai sumainąs. Jaunikaitis, sakė, kad žąsį nešąs | 
krikštynoms. ,

— Na. pakilnok.—tęsė jis toliau pagriebdamas J 
žąsį už sparnų,—o, kaip sunki ji yra. bet užtat aš- j 
tuonias savaites penėta. Kas jos kepsnį valgys, . 
turės nuo abiejų šonų taukus nušluostvti.

— Taip.—kalbėjo Jonelis sverdamas ranka žą
sį.—taip ji yra svari, liet mano kiaulė irgi nesu- 
skurdusi. <4

Tuo tarpu jaunikaitis dairėsi aplinkui į visas 
šalis ir abejingai papurtė galvą.

— Klausyk,—po to jis pradėjo,—su tavojdau- 
le gali atsitikti ne.visai gerai. Sodžiuje, ^per kw* 
rį aš parėjau, tik-ką pavogta iš kūtės seniūno 
kiaulė. Aš bijau, aš bijau; nes tą pačią jūs varo-į 
lės. Jie išsiuntė žmones ieškoti ir bus blogas da
lykas. jei jus su kiaule pačiups. Pažeminimas bus, 
jei jus į tamsų urvą įsodins. Joneliui pnsidarS 
baugu. .

— Ak. Dievo,—kalbėjo jis.—gelbėk mane iŠ 
nelaimės! Jūs geriau žinot apylinkę, imkit mano 
Jciaulę. o duokit savo žąsį.

(Rus daugiau) ' j, J
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V. K. Taškūnas

t Snaudaliai ir Peštukai ______
1

Ekleziastikas sako: “Tinginys ištiktas lyg dumblinu ak- 
iU Bienimi, ir visi kalba apie jo gėdą. Tinginys ištiktas tarsi 
^-galvijų mėšlu, ir kiekvienas, kurs jo prisiliečia, nusikrato 
r. Savo rankas” (22, 1-2). Tiesa, mes nesviedžiame j mūsų tin- 

'ginius-snaudalius nė akmenis, nė ką kitą, bet, susidūrę su 
r jais, neiškeneiame “nenusikratę savo rankas,” neparodę 

K.’ jiems pasigailėjimo, nors to ir nenorime, atsiduoda pasąmo- 
■f’Dingą panieka. Žinoma, tai snaudaliams nepatinka. Jie pra- 
Rį deda pykti, zurzėti, susilaukia talkininkų ir prasideda dalina 
£ ir nepavydėtina snaudalių evoliucija—iš protinio ir dorinio 
T slieko į širšių traną. Naujai besivystančius pikčiurnas lau- 

seniau išsivystę įvairių rūšių nenuoramos: užsispyrėliai, 
Veidmainiai, nedaperėti vadai ir paprasti, bet energingi neiš
manėliai. kuriems trūksta gabumų ir darbštumo, bet netrūks
ta noro lošti vadovaujančią rolę. Vadinsirrt juos peštukais. 
Jie, lygiai kaip ir snaudaliai, yra savymeiliai, bet energingi 
^yymeiliai. Daugiausia tenka nuo jų katalikų vadams. Jų 
kritikoms nėra galo, bet dar neteko matyti ji] darbų pra-

• duos, jei neskaitysime griovimo darbų.
t *'•' Ne pas mus ir ne dabar teatsirado peštukai. Jau Mozė 
’ turtjo nęmažai vargo su murmančiais peštukais. “Ir visi 
^‘^iraello sūnūs murmėjo prieš Mozę ir Aaroną ir sakė: Ve
ji* lyk būtumėm numirę Aigypto ir velyk pražūtumėm šitoje 

plačioje tyrumoje, ir Viešpats neįvestų mūsų į tą žemę, kad 
į? tik mes nekristumėm po kalavijų, ir mūsų pačios ir vaikaiE,

Hebūtų nuvesti nelaisvėn. Argi ne geriaus sugrįžti Aigyp- 
£ tanT Ir kits kitam kalbėjo: Pasiskirkime sau vadą ir su- y , grįžkime Aigvptan” (Skaitl. 14. 2-4). Taip tai murmėjo žy- 

flaipries Dievo jiems duotąjį vadą, Mozę. Šventam Povilui 

K** - 
t Iv •

* ■<

•J

i iš vyriausybes,rnepatmka. Žino du darbinin- xi

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

Ne iš karto kultūringosios 
tautos ėmė skaičiuoti laiką 
ir dalyti dieną tokiais lai-

net ir pavadinimą
kurs

kalėjimas, Į kuri dabartinė 
valdžia be teisino uždaro vi
sus tuos žmones, kurie* jai

PRENUMERATOS KAINA;
Amerikoje metams..........................$4.50
Užsieny metams.............................. $5250
Vieną kart savaitėje metama....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

kotarpiais, kaip mes šian- 
dien kad esame įpratę .skai
čiuoti. Teko pereiti tam tik
rus etapus: saulės, laikro-j“^

DARBININKŲ VADŲ PERSE
KIOJIMAS LIETUVOJE> •

]do- 
kad mušamieji laikro-

-------- ------------ *---- -Zl----------- x____________________________________________ 

|JOSSfH’S IxITHUANIAN R. 0. AS20CIATIOM OF LABOS

Iš aa aeęond’Class matter Sept 12,1915 at the post offlce at Boston, Mass,
k ■ uadw the Act ot Mardi 8,1870”

; '•
•Aeeeptance for malling at kpecial rate of postage protided for ln Sectlon 1106 

Act of October 8, 1917, authorised on July 12, 1918"

MJB8CRIPTION RATE8; 
DNMMc yearly.......................... $150
ęftMffyeariy..............................$5.50

e once per week yearly..$2J5O 
once per week yearly... .$3.00

h W “DARBININKAS”
fįčBtt West Broadway South Boston, Mass.
« . Telephone South Boston 0620

' PABBfwiKKX8

DIENOSJPADALIJIMAS

įbuvo
tuma tarp bažnytinio laiko.

Šis

^‘Darbininke” jau rašėme, lauks nei valstybė, nei kata 
tuoj po Lietuvos Darbo likybė,

Fiederacijos suvažiavimo 
tautininkų valdžia išsiuntei 
Varnius du įžymius Lietu35 

[ ‘ ves darbininkų vadus, dr. 
By Ąmbrozaitį ir buvusį seimo 
? atstovą Jočį. 
g*' “Išeivių Draugas,” Škotį- 
P jos katalikų dorbininjkų or- 

ganas dėl tokio neteisingo 
L valdžios žygio rašo: 
P*- .*■* * ■ .

Lietuvoj yra trys kata- 
|*b likų partijos: Krikščionys 
r- demokratai, ūkininkų sąjun- 

į ga ir darbo federacija. Ši 
paskutinioji yra katalikų 

; darbininkų partija. Į ją su
sispietė didžiuma Lietuvos 
darbininkų. Antrajam Sei- 
the darbo federacija turėjo 

i-- net 12 savo atstovų. Tai par- 
tijai vadovauja tokie vyrai

, nei darbininkai; ir 
tautininkus metė. Metė juos 
katalikai darbininkai ne tik 
dėl to, kad tautininkai įvedę 
diktatūrą pamynę demokra- 
tvbę. ne tik dėl to, kad ne
šaukia Seimo, kad uždarinė
ja katalikų mokyklas ir 
draugijas, kad likusioms 
draugijoms kliudo laisvai 
veikti, kad veda kenksmingą 
valstylx*i politiką, bet ir dėl 
to su jais santykius, nutrau
kė kad jie atvirai stojo prieš 
darbininkų reikalus: apstab- 
dė žemės reformą, iš dauge
lio naujakurių atėmė žemę ir 
sugrąžino dvarininkams, at
ėmė teisę balsuoti rinkimuo
se į savivaldybes i švisti tų. 
kurie neturi nuosavybės, ar
ba turi mažiau negu 2 hekta
ru žemės ir tt. Darbo fede-
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džio ir vandens. Pirmiau 
dienos laiko tarpus skirdavo 
nuo viens kito tani tikrais 
pavadinimais. Homero raš
tuose randamh skiriant šiuos 
dienos meto tarpus: saulėte
kis, aušra, pietūs, santėmis, 
vakaras, naktis, šešėlis bu
vo laiko nusakomoji priemo 
-nė, o pėda matas, kuria ma
tuodavo šešėlio ilgumą.

Vėliau, šitą labai netiks
lų dalijimą patobulino, su- 
skirstvdami diena ir nakti, 
katrą sau, į keturias lygias 
dalis. Šitaip darė ir grai
kai. Mat, jie karo metu no
rėjo tvarkingai keisti sargy
bas. Tam reikalui nakties’ 
metą! (nuo saulėlydžio iki 
saulėtekio) jie padalijo į ke
turias lygias sargybas, o jų 
laiką ėmė matuoti vandeni
niais laikrodžiais.' Šis laiko 
skaičiavimo būdas buvo nau
dojamas ir Romos kariuo
menėj. Tš čia jis bus pe
rėjęs ir į naująjį testamentą 
kuriame 11c sykį randame 
nakties sargybą, panaudotą 
nusakyti laikui. Romoj taip 
pat ir dienos mefas buvo 
padalytas keturiais lygiais

laikams buvo vienintelis tik
ras ir geriausiai’tiko. Pri
siminkime’ kad tais laikais 
skirtumas dienos ir nakties 
turėjo sprendžiamos reikš
mės. Niekas tuokart nevers- 
davo nakties i dieną. Visi 
darbai ir reikalai turėdavo 
pasibaigti lig su saule. Kf 
taip ir būti negalėjo. Tat ir 
nenuostabu, kad jie į dieną 
ir naktį žiūri kaip į skirtin
gus laikotarpius ir’dalijo jas 
katrą sau į dvylika tarpų, 
pradėdami dieną nuo ryto 
(nūdien nuo nakties-12).

Ir patys laiko metai buvo 
įvairūs: dieną sauliniai,
naktį vandeniniai laikro
džiai arba žvaigždėtas dan
gus. Apie laiko lygumą ir 
pastovumą čia vargu galima 
kalbėti. Tik iškilus ratais 
varomiesienfe laikrodžiams 
atsirado daugiau tikslumo. /

Romėnai pasisavino ne tik

tarpais, kuriuos viešoj vie
toj, balsu skelbdavo preto- 
riaus tarnas._____________

Tolimesnis laiko dalijimas 
į dvyliką dalių, taip vadina- 1 
mųjų . dvigubų jų valandų, 
__ ; išrastas babiloniečių. 
Matyt, šis dalijimp būdas v- 
ra susijęs su tuzino jr ka
pos atsiradimu (dvylikos ir, 
šešių dešimčių — seksagezi- 
malinė sistema), o rasit ir 
su pastaiuoju esančiu gimi
nystėj būtent, su zodiako su
skirstymu į dvyliką žvaigž
dynų. Mat, saulė per mėne
sį nukeliauja, maždaug, dvy
liktąją! zodiako žvaigždyno 
dalį. Toks pat būdas, daly
ti dieną į dvyliką dvigubų 
valandų, buvo įprastas ir ki
nų bei japonų. Pasak He- 
rodoto, saulinius laikrodžius’ 
ir dieną- skirstyti į dvyliką dienos meto paskirstymą į 
dalių, graikai esą išmokę dvyliką, valandų, liet tuo pat 
nuo babiloniečių.

Tačiau ir dienos dalijimas 
Į 24 valandas nėra naujas 
padaras; jį jau užtinkame 
Aigipto paminkluose. Ne 
kitaip, turėjo diena ir nak
tis būti, katra sau, padaly
ta i dvvlika valandų. Žino- w • 4 4
ma. pastarosios apvalius me
tus negalėjo būti lygios, nes 
žiemą dienos trumpesnės, 
vasarą ilgesnės, o naktys at
virkščiai. Tik vėlesniais lai
kais jas praminė laiko va
landomis, kurios maždaug 
reiškė pasaulinį laiką. Čia 

norima padaryti skir-
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Kai ištrūksim iš dirbtuvės, 
Iš raštinės, iš trošku — 
Atsigersinie sveikatos, 
Pasisemsime jaunumo. 
Mūsų rankos, mūsų galvos 
Liko darbų išdžiovytos,— 
Nuostabiausiu eleksyru 
Atgaivins mirs šventės lytas. 
Rytas šventas—jo šešėly 
Darbas, įgeria sveikatos! 
Pasilsėję, atsikėlę,

• Vėl viską pasauly statom! 
(“Žiburėlis”)

| . kaip daktarai — Ambrozai- 
tįį Milčius, Raulinaitis ir p.

■ ? p. Radzevičius ir Jočys. Pas- 
š kutiniam Seime Ambrozaitis 
- buvo Seimo vice-pirmininku, 
č o Jočys sekretorium. Po 
U Į926 m. perversmo valdžią 

paėmė tautininkai. Su jais 
pradžioje dirbo kartu visos 

t; katalikiškos partijos. Tačiau 
£ po kelių bendro darbo mėne- 
| šių paaiškėjo, kad tautinin- 
K- kų darbas kenksmingas ir 

valstybei ir bažnyčiai. Dėl 
F', to krikščionys demokratai ir 
ĮČ ūkininkų sąjunga iš valdžios 
B'- išėjo ir nustojo tautininkus 
fet remti. Tačiaus, darbo fede- 

racija pasiliko su tautinin- 
I ’ .kais, vienok ir ji įsitikino, 
fe' kad iš tautininkų gero nesu-

kų vadu yra daug nusipelnę 
ne tik darbininkams, bet ir 
\ alsty’ix“i. Jočys buvęs sava
noris. Tad tuodu garbingi 
vyrai, darbininkų uolūs gy
nėjai kenčia už darbo žmo
nes, už teisybę, už tėvynę. Jiei 
iš Britanijos katalikų darbi-! 
įlinkų užuojautos ir pritari
mo susilauks. (Jie susilauks 
užuojautos ir pritarimo ir. iš 
Jung. Valst. lietuvių katali
kui darbininkų. Red.). Kcn- 
tėkit drąsiai ir nenusimin
kit. Nieks niekur neįstengė, 
nuslopinti darbininkų teisin-j 
gų reikalavimų, nenuslopins 
ir tautininkai. Jūsų vietą lai-j 
kinai užims kiti. Garlx" jumsj 

|kentėtojai, drąsūs darbinin-j

stojo ginti darbininkų reika
lus. šių metu kovo 3 ir ? d.4 4

buvo katalikų darbininkų su
važiavimas. Jam vadovavo 
Ambrozaitis. J<n-ys ir kiti 
katalikų darbininkų vadai. 
Suvažiavimas pastatė val
džiai eilę reikalavimų ir pa 
gyrė savo vadui politiką. Tai 
žinoma, tautininku valdžiai 
nepatiko. Kai suvažiavimo 
nariai išvažinėjo namo dar
bo federacijos pirmininkas 
dr. Ambrazaitis valdžios bu
vo išsiųstas pusei metų į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą. Kiek laiko praėjus Į 
tą pačią vietą tapo išsiųstas 
viso karo stovio laikui ir Jo
čys. Kas gi yra ta koncen
tracijos stovykla? Tai yraįkų reikalu gynėjai.”

laiku, bene apie 293 m. pr. 
Kr.
tiems tarpams lioxa, 
pirma reiškė metų laiką. Ši
toji sąvoką vėliau buvo su
plakta su dienos padaliji
mu keturiais lygiais tarpais. 
Juk ir šiandien 3, 6, 9, (borą 
tertia, sexta, nona) tebėra y- 
dėm įjabrėžiamos. Iš Romos 
šitoks laiko dalynias papli
to po visą valstybę. Dėl to 
nenuostabu, kad ir n. testa
mente skaitome darbininkus 
kviečiant dirbti į vynuogy
ną ir mokant nuo 3, G, 9 ir 
11 valandos: Kristų nukry
žiuoja trečią valandą, o Jis 
numiršta devintą.

Katalikų bažnyčia pasilai
kė dienos padalijimą į ketu
rias dalis (horae canoni- 
eae); jos tikintiems vienuo
lynuose ir bažnyčiose buvo 
skelbiamos varpais. Galiau
siai ėmė skirti septynias to
kias boras: matutina (anks
tybosios mišios prieš aušrą), 
prima (saulei tekant), ter
tia (priešpiečiais), sexta 
(per pietus), nona (pavaka
rėmis), vespera (per valan
dą prieš saulėlydi) ir com- 
pletoria (dienai baigiantis). 
Šitoks laiko dalymas išsilai
kė iki 14 amžiaus, kol išra
do mušamuosius laikrodžius, 
kurie iš Italijos paplito po 
visus kitus kraštus. Tada 
radosi galima visą dieną

būdas, skaityti laiką 
omis, iš Aigiptoy }>er 

Palestiną ir Graikiją, atke- 
Jiavo Į Romą.' o iš čia jau 
paplito po visą vakarų Eu
ropą, žodžiu sakant, įsigyve
no visame krikščioniškaja
me pasaulyje. Reikia pri
minti. kad tos dvigubos va
landos nįetii būvyj nebuvo 
lygios. Tai buvo didelis to 
laiko skaičiavimo būdo neto
bulumas. Romoj ilgiausia 
diena, dabartiniu mūsų lai
ko metu matuojant, buvo be
veik 15 valandų, trumpiau
sia tik 9: būtent, vasaros va
landa buvo lygi 1-34, o žie
mos mūsų valandų. Da
bar suprantama kaip sunku 
buvo tada susivokti. Vis dėl
to, Šiaip ar taip į tą laiko! 
skirtumą žiūrime, jis tiemsj (parą) dalyti į 24 lygias va-

irsi teko susidurti su Įvairiu rūsių peštukais. Štai ką jis ra
šė Titui apie Krito peštukus: “Yra daupr nepaklusniu, tuščia
kalbių ir suvedžiotojų.... ti<-nrs reikia užkimšti burną, nes jie 
griauna ištisus namus, mokindami, kas nereikia... Vienas jų 
•arpe, jų pačių pranašas, yra pasakęs: Kriticčiai visuomet, 
melagiai, pikti gyvuliai, tingūs pilvai... Todėl juos bark kie
tai... (Tit. 1. lb-13). Pats patyręs daug nesmagumų nuo anų 
laikų savymeilių, šv. Povilas jau iškalno praneša, ko reikia 
tikėtis iš jų ateity. Laiške i šv. Timotėjų jis rašo, kad bus 
pavojingu laikų, “nes žmonės bus savymeiliai, godūs, sau- 
gyros, puikūs, piktžodžiaulojai. nepaklusnūs gimdytojams, 
nedėkingi, prasikaltėliai, be meilės, netaikūs, šmeižikai, ne
susilaikantys, kietaširdžiai, nemaloningi, išdavikai, akiplė
šos, pasipūtę ir labiau mėgstą gėrius, kaip Dievą turi tiesą, 
pamaldumo išvaizdą, bet užginčija jo galią... jų tarpe yra 
tie, kurie landžioja po namus ir ima nelaisvėn nuodėmėmis 
apsunkintas ir visokių pageidimų vedamas moterėles, kurios 
višuomet mokinasi ir niekuomet nepasiekia tiesos pažinimo. 
Kaip Jaunas ir Mambras priešinosi Moz<i. taip pat ir šitie 
priešinasi tiesai: žmonės sugedusiu protu atmestini tikėjimo 
žvilgsniu. Bet jie toliau ncžengs. nes jų paikumas bus žino
mas visiems, kaip kad ir anųjų buvo.” (2 Tim. 3. 1-9).

Mums netektų perdaug rūpintis, jei tik “tarp puikiųjų 
visuomet vaidai” (Patari. 13, 10) tebūtų: jei viskas baigtųsi 
tuo, kad “puikybė džiaugsmas paikam” (Patari. 15, 21), jei 
paikybė neišeitų iš paikųjų tarpo. l>eja, paikas savvmeilis 
tuo nepasitenkina, “nes paikas kalba paikus dalykus ir jo 
širdis daro neteisybę, kad įvykintų veidmainystę, kalbėtų 
Viešpačiui apgaulingai, darytų tuštybę alkano sieloje ir at
imtų gėrimą iš trokšt a nčiojo. Klastingojo Įrankiai labai pik
ti, nes jie užsiima mintimis, kad pražudytų romiuosius melą-, 
ginga šneka...” (Izaijo 32, 6-7). Negana to, kad “visi... pai- 
kieji kišąsj į vaidus” (Patari. 20, 3), bet dar pntya 
vaidus ir į juos įtraukia tankiai net ir išmintinguosius, ku- 
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Jis skaitė dienos ir Y 

nakties valandas atskirai. 
Kadangi ir vienos ir antros 
valandos buvo Ivgios, tad 
skaitė jų .-vasaros miriu, die
ną nuo 1—16 ir naktį nuo 
1—8, o žiemą atvirkščiai.

Svarbiausias buvo, vadi
namasis, puslaikrodis. arba 
“mažasis laikrodis,” skaitęs 
kas dieną du kartu po 12 va
landų; pradėdavo nuo pu
siaunakčio u- nuo pusiaudie
nio. Šis apie 1400 metus bu
vo įvestas Prancūzijoj, Vo
kietijoj, Ispanijoj, Anglijoj 
ir vis labiau stūmė, iš gyve
nimo itališkąjį laikrodį. Po 
karo šis laikrodis yra įves
tas ir kitose šalyse: tik va
landas dabar skaito nuo 1 
iki 12 ir nuo 13 iki 24.

Galimas daiktas, kad atei
tyj ir dienos laikui skaityti 
bus priimta decimalinė sis
tema. Tada dieną reiktų pa- 
dalvti i 10 valandų, kiekvie- 
na vaalndą vėl, savo ruoštu, 

-į-TOO sekundžių. Laikrodžių----
latus ir ciferbatus tam ne
būtų sunku pritaikyti. Sun- 
įkiaii yra su kitais matais,

( Italienische ^urje vra susįję sn dabarti-

landas. Tiesą pasakius, pir- žiaus. 
masis, šitokį laiko dalymo* 
būdą, buvo iškėlęs Plolomė-

■ jus, tik jis tada neprigijo ir 
tebuvo naudojamas mokslo

• pasaulyj.
Šitoji sistema, išradus mu

šamuosius laikrodžius, grei
tai prigijo gyvenime, nes 
buvo patogi susisiekimui, 
prekybai, dirbtuvėms, klu
bu vo gyvesnis normalaus at
ilsio laikas po darbo.
mu, 
džiai daug vėliau tepaplito. 
Pirma vis norėjo rodykles 
ir ciferblatus padaryti to- 

’ kius, kad jie metų bfivvj 
keistųsi. Valandas skelbda
vo arba balsu šaukdami, ar
ba mušdami į varpą: skaitė 
jas nuo 1 iki 12, du kartu 
pradėdami, rytais ir vaka
rais, iš naujo. Tik vėliau iš
kilo klausimas ar ne geriau 
skaityti valandas stačiai nuo 
1 iki 24. Pirma teko nu
spręsti, nuo kada imti skai
tyti: nuo ryto ar nuo vaka
ro, arba nūo_piėtų ar nuo
vidurnakčio.

Italijoje įvedė iš Goethe’s 
aprašymo (“ T“ 1--
Reise,” Verona 17 gruo
džio) žinomą “itališkąjį lai
krodį,” dieną pradėjo nuo 
saulėlydžio ir skaitė nuo 1 
iki 24 valandos. Šis papro
tys išsilaikė iki pereitojo 
amžiaus pradžios. Tik 1825 
metais Italija ėmė laikąi 
skaityti, kaip nūdien kad 
skaito: diena prasideda vi
dunaktį ir yra padalyta į 24 
Ivgias valandas, skaitomas 
du syk nuo 1 iki 12.

Prieš įvedant lygiąsias va
landas. paminėtinas yra 
“Nūrnbergo laikrodis,” kurs 
buvo vartojamas iki 18 am-

niu laiko dalvmu. Svarbiau
sia elektrotechnikoje,' me
chanikoje ir.kitur vartoja
mieji mūsų dabartinėms se
kundėms ir minutėms pri
taikyti dydžiai. Žinoma, jei
gu tik šis decimalinės siste
mos reikalas laiko skaityme 
pasirodys pakankamai svar
bus, atsiras būdų ir tiems 
sunkumams nugalėti.

(“Liet. Aidas’’)

rie vengia vaidų Užtat negalima tylėti apie paikuosius, mur
mančius ir kitokius peštukus, nes jie netik kad patys nieko 
naudinga neveikia, bet kliudo veikti susipratusioms, švie
siems ir pasišventusiems katalikams.

Taip tai šventas Raštas piešia senovės peštukus. Dabar 
pažvelgkim i mūsiškius. Visųpirma jie turi begalo daug no
ro lošti pirmas roles, bet dirbti nemėgsta, o jei ir norėtų, ne
sugebėtų. Jie nori garbės, ne darbo, nori visur vadovauti ir 
nepripažįsta jokios disciplinos. Antra, nors jie patys kriti
kuoja visus ir viską, bet labai nemėgsta, jei kas juos išdrįsta 
kritikuoti, kad ir teisingiausiai ir švelniausiai. Pagaliau, jie 
laikosi principo, kad egoistinis tkslas pateisina nedorus ir 
tankiai pasalintas priemones tam tikslui atsiekti.

Peštukas, norėdamas pats lošti vadovaujančią rolę, ne
trunka įeiti į koliziją su teisėtais vadais. Peštukas, draugijos 
ar kuopos narys, nori, kad valdyba jo klausytų, ne jis val
dybos; kad didžiuma prisitaikintų prie jo nuomonių, ne jis 
prie didžiumos nutarimų. Ar pirmininkas jam duoda balsą, 
ar ne, ar klausimas nubalsuotas, ar ne. peštukas nepaiso. Jis 
kalba, rėkia, koliojasi, pyksta. Peštukas korespondentas 
anaiptol neskaito save korespondentu, bet kokiuo tai virš- 

i redaktorių. Vargas tam redaktoriui, kurs nepatalpins pik- 
(iurniškų peštuko putojimų, kurs nekaitaliuoja laikraščio 
pakraipos sulyg peštukų užgaidų. <> ką'jau ir bekalbėti a- 
pie drąsuoli redaktorių, kurs drįs pakišti veidrodį peštukui 
po n«se! Pamatinis peštuko “ideologijos” punktas yra tas, 
kad ne šuo uodegą, bet uodega privalo šunį viksnoti.

Čia nėra reikalo kalbėti apie tai, kaip peštukas priima 
nors ir licšališkiausią ir rimčiausią kritiką. Kas yra bandęs 
jį kritikuoti, tas gerai pamina. O kas nežino, lai bando kri
tikuoti. *

Peštukų niekas nemėgsta įsileisti Į valdybas. Negalėda
mas vadovauti teisėtai iš pirmininko kėdės, jis kepinasi va- 
dovauti, taip sakant, iš po pogrindžio. Kokiu būdu—jam 
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nesvarbu. Visos priemonės jam geros, kad tik pastačius ant 
savo. arba, jei to padaryt negalima, kad atkeršijus tam. kurs 
sukėlė jo pagiežą. Jokia priemonė nėra peštukui peržema : 
nė boikotas, nė melas, nė pasaiinga agitacija prieš kataliku 
organizaciją, Įstaiga, laikraštį, nė kvietimas katalikų priešų 
Į talką, nė veidmaininga, pikta, destruktyvė ir niekuo nepa
matuota savųjų kritika. Jis yra pasiryžęs atsiekti savo tiks
lą. ar žūt. ar būt. Tik jis anaiptol nėra pasirengęs pats žūti— 
o. ne!—jis pilnai sutinka,-J<ad žūtų organizacija, laikraštis, 
kad katalikams pasidarytų didžiausia skriauda, jei tuo būdu 
jis atsieks savo tikslą. Jis stato savo liguistą AŠ aukščiau UŽ 
visus ir viską.

Nesyk) tenka išgirsti Lietuvos Himno parodiją: Lietuva, 
Tėvynė mūsų, tu peštukų žeme. Kaikada ištikrųjų ima pa
gunda šiaip “sulietuvinti” žinomas Jakšto eiles; Vienas žmo
gus ne šnekta, vienas vyras ne talka. Kaip du stos, visados... 
tuojau susipeš. Viens pradės, kits padės...!!!... Amerikiečių 
peštynės prasidėjo—šliupiškai ir kaikurie redaktoriai dar ir 
dabar tebesilaiko šliupiškos mados O tai neaukštos rūšies 
mada. Tiesa, realybė, teisingumas—nesvarbu. Užmerk akis 
ant visi] savo nuodėmių, ydų ir silpnybių ir piktai “spaviedo- 
kis” iš būtų ir nebūtų savo idėjinių priešų “griekų” ir žiū
rėk j kavo idėjinius priešus su kokia tik gali didžiausia ne
apykanta. Yra tai trumpas ir drūtas šliupiškas “įsakymas.” 
Ta dvasia buvo užsikrėtusios visos mūsų srovės ir kaikurios 
dar ir dr.bar tebeserga, ypač jų redaktoriai. Ta dvasia yra 
užsikrėtę ir serga mūsų peštukai. Toji egojistinė kerštau
janti kova netinka mums katalikams net ir tuomet. jei ji yra 
atkreipta pri<*š mūsų idėjinius priešus: juo labiau ji smerkti
na, kuomet peštukai taiko ją j savuosius: juo labiau ji yra 
ne vietoje šiais laikais, kada eiliniai partizanai yra jau gero
kai atlyžę ir tik keli atsilikėliai redaktoriai dar nenoromis 
vaUilodinėja v kits kitam.----------- /----------- -------------------------------

Mūsų peštukai daug žalos įsūnis daro ir todėl jie yra
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Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

Hamburg-American line
2Q9 Tremont St., Boston, Mass.
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ESKIMŲ MOTERYS
Dalyvaudamas Grenlandi

jos ekšpedieijoj, pažinau es
kimus. Musų .sustojimo vie- 
ta buvo Tūlos a py ganioj. 

.Kartų su draugais jau toli 
buvau nukeliavęs nuo savo 
stovyklos ir, besirengiant 
grįžti, prie mūsų prisidėjo 
jaunavedžių pora. Moteris, 
kuri vadinosi Megu buvo 
nėščia ir skubėjo pas savo 

burtininkų. Ji tikė
josi pagimdyti sūnų ir, kas 
svarbiausia, troško, kad už
gimęs vaikas būtų jos tėvo 
palaimintas.

Bet atsiskubinę prie Kap. 
Perry radome neužšalusių 
vietų, kurių apeidami turė
jome padaryti didelį linkį. 
Reikėjo, visų pirma, mums 
perlipti aukštų ledo kalnų. 
Mus vargino šiaurus pietų 
vakarų vėjas nešdamas snie
gų i akis, nuo ko sunku bu
vo žiūrėti. Pamažu užlipo
me ant ledo viršaus ir kai 
buvome paėję kokį 2000 
žingsnių, Megu, kuri visa 
laikų ėjo šalia rogučių, ėmė 
negaluoti. Negalėjome li
gonei lovos, tikriau sakant, 
nei tinkamo guolio parengti 
— ledynas buvo plikas ir jo- 
paviršius žibėjo kaip veid
rodis. Pagalinus nebuvo iš 
ko ir mažutės sniego pirke
lės sulipyti.

LIETUVĄ
I’ER HAMBURGĄ

Ant nnisų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose tiesose
Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksu) 3-čia klesa.

/

Nesiskųsdama ir nevąito- 
dama įsisėdo jauna 'moteriš- 
kė į rogutes ir pasileidome 
per stačias ledo uolas žemyn 
į tarpeklį, kuriame tikėjo
mės rasti sunešto sniego. 
Švilpdamos ir šokinėdamos 
bėgo rogutės ir nešė mus ne
žinomos šalies laukais. Me- 
Perry radome neužšalusių 
išbalo, ir sukandusi dantis 
tylėjo. Tik vienų vienintelį 
kartų pasakė dejuojantį žo
dį. Iki tarpkelio, kai mums 
Megu tada sakė, buvo ne
daugiau kaip 8 kilometrai.

Pasiekę tarpeklį, radome 
daug minkšto sniego ir ne
gaišdami ėmėme statyti 
sniego palainę. Megu mums 
padėjo: ji voliojo sniegų, 
gniaužė jį į gabaliukus ir 
lipdė pasidariusius sienoje 
plyšius. Po valandos dar
bas buvo pabaigtas ir mote
riškė turėjo apsaugų nuo 
vėjo ir pūgos. Neieškodama 
patogumų ji įėjo į būdelę ir 
be vaitojimų ir skundų pa
gimdė kūdikį.

Naująjį mūsų draugų mo
tina įdėjo į kailio maišą ir 
velionę tęsėme toliam. Va
žiavome visų naktį ir tik ry
tų pasiekėme Megos tėvo na
mus. Megu buvo laiminga. 
Ji pagimdė kūdikį — tuo 
atliko savo pareigų; nauja
gimi atnešė seneliui—ir ga
vo palaiminimų. Niekada 
nebuvau matęs tokių išdi
džių, linksmų ir gražių mo
teriškės akių, kaip Megos!

Nuo tos dienos Megu aš 
laikiau motinystės karžygio 
pavyzdžiu. Tokio pavyzdžio 
koki parodė eskimų moteris, 
aš nesu matęs aukštos civi
lizacijos tautose. Netikėtai 
kely apsirgusi moteriškė pa
sitenkina sulipdyta iš sniego 
pirkele. Ji neturi nei tarnų, 
nei patogumų, varge — pa
gimdo kūdikį. Pasaulį išvy
dusi naują žmogų pratina 
kęsti vargą ir šaltį. Kūdi
kį maitina vien motinos pie
nu.

Po visų ceremonijų, ku
rios atliekamos po gimdymo 
motina kelioms savaitėms 
užsidaro visai atskirame

kambaryje, vien tik kūdikiu 
tesirūpindama. Dabar moti
na negali nei praustis, nei 
plaukų pintis, išeidama iš 
kambario jį savo veidų apsi
dengia skepeta. Jai už- 
drausta žiūrėti į nušautus 
ar papjautus gyvulius ir 
paukščius, kad nuo to jos 
Širdis nesupyktų. Ji vengia 
riebių valgių, geria tik 
drungnų vandenį. Jos alkia 
daro vaikų vikriu ir malo
niu. Po astuonių savaičių 
Megu paliko savo tėvų ir 
grįžo atgal pas vyrų. Grižu-

si. aplanko gimines ir pažįs- liniukų paveikslus. Žinomo 
tarnus, kurie jai dovanoja dailininko Correg'gio pa- 
kiekvienas po gabalų mėsos, veikslas 
Gautųjų mėsų ji verdasi, 
peš apskritus metus jai už
ginta valgyti žalia mėsa.

Dvejus metus motina ir 
kūdikis yra neatskiriami. 
Eidama į darbų arba va
žiuodama tolimon kelionėj, 
ji kariu imasi ir vaikų. Vai
kas yra įdėtas į kailio maišų 
ir ant motinos nugaros pri
rištas, iš kurio tik nakt| te
isima. — - - -Vertė P. Spudas (“S-mos”) '

BRANGIAUSI PAVEIKS- 
LAI’PASAULY

lankėsi, visuose žymesnius 
Morganas, kurio agentai 
se- paveikslų pardavimuose 
visose Europos sostinėse. 
Pagarsėjęs Paryžiaus menų 
kūrinių pirklys Sedeįmele- 
ris amerikiečių pinigų mag
natų įgaliotas apvažinėjo 
įžymesnius Europos meno 
centrus ir pirko viską, kas 
tik buvo galima nupirkti. 
Taip antai Morganas sumo
kėjo, Sedelmelerio pataria
mas, už vienųvRafelio kūri
nį apie pusę miliono dole- 
rių. Tai buvo didžiausia kai- 
na, kuri buvo sumokėta už 
vienų paveiksią lig XX a. 
pradžios. Tiek pat buvo už
mokėta, dešimtį metų vėliau, 
už Rembrando “Malūną,” 
kurį nupirko Amerikos mi- 
lionierius Videneris ir kurs 
tuoj po to už vieną Rafaelio 
Madonų užmokėjo' beveik 
septynis šimtus tūkstančių 
dolerių.- Dabar, visai nese- 
niai Londone buvo parduota 
kita Rafaelio Madona, už 
kurių buvo užmokėta 875 
tūkstančiai dolerių. Ją nu
pirko žinomas meno kūrinių 
pirklys Duveneen. Už vie
ną anglų dailininko Gains- 
borough paveikslą — “Mė
lynąjį vaiką” — buvo už
mokėta taip pat apie aštuo
nis milionus litų. Ir šį pa
veikslą nupirko amerikietis 
iš vieno anglo hercogo. 
Prieš kelis mėnesius Ne\v 
Yorko Metropolitan muzie
jus užmokėjo už vieną Tic- 
lano paveikslų lygiai vieną 
milionų dolerių! - Brangiai 
mokama ir už kitų italų dai-

Kiek mokama už garsiuosius
1 meno kūrinius

Daug yra įvairių brangių 
daiktų pasauly perlai, dei
mantai ir kiti reti akmenys 
— bet yra daiktų, kurių už 
jokius pinigus nenupirksi. 
Šiai neįkainuojamų daiktų 
rūšiai priklauso paskuti
niais laikais ir paveikslai, 
žinoma, didžiųjų dailininkų.

Kasdieninė spauda dažnai 
rašo apie vienur kitur įvyk
stančius senųjų dailininkų 
paveikslų viešus išpardavi
mus; varžytines. Ir kainos, 
kurios už atskirus paveiks
lus mokamos, yra tiek dide
lės, kad kai kada sukelia net 
abejojimų savo tikrumu. 
Paveikslo kaina priklauso 
nuo bendro jo kūrėjo daili
ninko paveikslų retumo ir 
nuo paties dailininko meno 
atžvilgiu didumo laipsnio. 
Būna ii' taip; kad brangiau- 
šiai yra apmokami ne patys 
geriausi meno atžvilgiu dai
lininko paveikslai, bet tam 
tikro žanro reti kūriniai. Su 
paveikslais yra beveik taip 
pat, kaip ir su pašto ženk
lais.

Paveikslų kaina ėmė 
smauktai kilti, kai devynio
liktojo amžiaus pabaigoj 
pradėjo aktingai dalvvauti 
pirkime Amerikos milionie- 
riai, kurie nesitaržė su lė
šomis. Amerikos milionie- 
riai stengėsi surinkti savo 
rūmuose paveikslų galeri

jas, kurios nebūtų menkes
nės už muziejų. Ypač tuo 
Ipasižymėjo miliarderius P.

Šventoji Šeimy
na” jau 1827 met. Paryžiuj 
nivo įkainuotas 500,000 
frankų. Nepigesnis už di
džiuosius italų dailinįnkus 
yra—Renibrandas,—bet—jtr- 
garsiausieji veikalai nepar
davinėjami—jie yra muzie
juose.

r*

. Bet pačiais brangiausiais 
kūriniais yra laikoma Leo- 
nardo da Vinci “Mona Li
ga“ ir Rafaelio ‘^Sikstą Ma
dona?’ Mona Lisa yra 
Louvre, Paryžiuj. 1911 m. 
ji buvo iš muziejaus pavog
ta ir tik 1913 met. buvo at
rasta, kai buvo’ sučiuptas 
Florencijoj vienas italas, 
mėginęs parduoti brangųjį 
paveikslų vienam meno kū
rinių pirkliui. Paveikslo 
vertė yra įkainojama kelias - 
dešimtis milionų litų. Leo
nardo da Vinci jų yra nu
piešęs 1506 metais.

Nemažiau yra vertinama 
ir Rafaelio “Siksto Mado
na,” kurių Rafaelis buvo su
kūręs Šv. Siksto vienuoly
nui. Vienuolyne. paveikslas 
išbuvo apie du šimtus metų, 
kol j<i nupirko 1754 m. už 
11,000 zechinų Saksonijos 
kurfiurstas Augustas .111. 
Dabar ji yra Dresdeno gale
rijoj. Kaip bendrai aukštai 
yra vertinamas Rainelis? 
matyt iš to, kad dar prieš 
40 metų jo viena madona 

, būtent “Madona degli An- 
’ sidei” buvo nupirkta dau

giau kaip už tris^ milijonus 
; litų ir dabar yra Londono 
> nacionalinėj galerijoj.

Tokia yra kai kurių pa
veikslų kaina. Bet tai tik 
atskiri atsitikimai, nes daug 
garsių meno kūrinių yra vi
sai neparduodami. Jie sau
gojami ir laikomi muziejuo
se. Jie niekad nebus parda
vinėjami “rinkoj.” Bet į- 
domu, kad dailininkai, ku
rių paveikslai šiandien yra 
taip aukštai vertinami, pa
tus gVveno dažnai dideliam 
skurde. Garbė ir įvertini
mas kilo tiktai po jų mir
ties. Tai yra beveik gyve
nimo taisyklė. Bet gal ge
riau gyvendami, jie būtų su
kūrę mažesnės vertės daly
kus ? Kas gali susekti kū
rybos paslaptis? Gal skur
das ir vargai yra geriausi 
genijaus padėjėjai ? Čia ga

pavojingu. Atsikratikyt 
aBįao ’ naudodami f Airi 

__ ______ su pirmu Ko
sulio ir čiaudijimo apMreąki*-
mu.

kuliaciją. Jis pralinksmins jns. Jis sostiprma legas 
suteikiai jums daugiau galios pasipciesmU bspms- ,J‘S 8U.

■ * •• •-------- "—-iu|są kovai su paprastais susirgimais.
Ipftoenza Netenka — Savo Galios

kuomet PAIN-RXPELLERIS stoja jums pągel- *
bon. Muskulu GHimai ir Skaudėjimai pranyksta. 
Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis 
efektas su PAIN-EJCPELLBRIO įisitnrmmu su
tvirtina visa jūsų sistemą. Jus esate atnaujintas 
ir sutvirtinus. , ,

PAIN-EXPELLERIS irods saro naudingumą 
umri ieiiasdefent metu laikot»<>ui. Ddto ju Ežtrįas&ręss*

r Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje \
F. arba raiykitn i

t *
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Rygiečiai Vietoj Galvijienos |

Šių metų kovo mėn. 20 d., tinkamus 
kaip raš(^ “.Jaun. Žinąs,” 
Rygos geležinkeiTiU policija 
sulaikė 7 Įtartinas silkines 
statines, siųstas iš Daugpi
lio į Rygą su užrašu-‘rau
ginti kopūstai.” Policija pa
norėjo siuntini ištirti ir ati
darius statines vietoj kopūs
tų rado arklieną mėsą. To
kie siuntiniai į Rygą jau vi
si metai ateidavę. PrA’ve- 
dus tardymą pamškūjo, kml 
šių siuntinių savininkai 
pirkdavę Daugpily visai ma
ža kaina senus ir darbui ne

arklius,
juos skersdave ir 
susūdytą mėsą siųsdavęT.į* 
Rygą. Rygoj arkliena/tae-

i * '.-Vį*

sa buvo statoma kaž kurioms

NETVARKA IR VISOKS NEDORAS VEIKIMAS. Išmin- : 
lis gi iš aukštybių yra visųpirma drovinga. daugiau, taiki, 
romi, palanki, pritarianti gerumui, pilna gailestingumo ir 
GERŲ VAISIŲ, nedaranti skirtumų, be veidmainystės. Tei
sybės vaisius sėjamas ramybėje TŲ, KURIE VYKINA RA
MYBĘ” (3, 13-18).

Tenka skaitytis su tuo faktu, kad mes. katalikai, turime 
savo tarpe ir snaudalių ir peštukų. Ne pas mus vienus jų y- 
ra. Kitos srovės turi jų dar daugiau. Tokie pav., socialis
tai senai jau serga snaudulio liga ir tie iš jų, kuriuos dar bol
ševikai neprarijo, terodo tiek gyvybės, kiek lotynų kalba. 
Bolševikai seniau buvo beveik visi peštukai, bet per pasta- 
ruosiu kelius metus ir jų eiles smarkiai retina snaudulio gil
tinė. Sandarieeiai susiskaldę, neteko savo seno peštukiško 
ūpo ir baigia kraustytis į amžinąjį atilsį. Mūsų vienybiečių 
basas irgi žiovaudamas “vturavoja” Lietuvos tautininkų 
“vienybių” altams. Mūsų priešų atmosfera labiau sopori- 
fjška už mūsiškę, jie turi kurkas didesnį nuošimtį ir tai 
triukšmingesnių peštukų. Tačiau nėra ko mumsi tuo džiaug
tis ir ignoruoti savus snaudalius-ir peštukus. Mūsų pareiga 
yra snaudalius žadinti ir peštukus pažaboti. Bet kaip tą pa
darius* ___

“Argi tas. kurs dabar miega, daugiaus nebeatsįįr'cls?” 
(Psalm. 40, 9) “Iki kolei, tinginy, miegosi? kada kelsies iš 
savo miego?” (Patari. 6, 9). Į šiuos klausimus snaudalis ne
atsakys, nes jis miega •. į juos privalo atsakyti veiklieji ir su
sipratę katalikai. Raginimų neužtenka. O jei ir norėtum ra
ginti snaudai], kaip prie jo prieisi, jei jis niekur nesilanko, 
nieko neskaito? Ligšiolei raginimų netrūko. Raginta, žadin- 

ELGIMU IŠMINTIES R7)M( ME. Bet jei jūs turite kartaus ta snaudalius, kilr ir kaip galima, bet jie tfk balsiau “knar- 
pnvydo i n jūsų širdyse yra GINČŲ DVASIA, NESIGIRKI- kia.” Neveltui snaudalius vadiname Molio Motiejais. Ra- 
TE IR NEMELUOKITE PRIEŠ TIESĄ, nes ta išmintis ne iš gink mol|, kiek nori, nieko negelbės. Be puodžiaus molio ga- 
aukštybių nužengianti, bet ŽEMIŠKA. KŪNIŠKA, VELNIŠ- balas nepavira nė į puodą, nė į bliūdą. Taigi ir mūsų Molio 
K A. NES KAME PAVYDAS TR GINČŲ DVASIA, TENAI Motiejams, snaudaliams, reikia tam tikro “puodžiaus”—

smerktini. Tačiau ne kiekvienas, kurs mus, ar mūsų darbus 
t kritikuoja, yra peštukas. Be kritikos progresas neįmanomas.'
Tikrus, teigiamus kritikus privalome branginti ne smerkti. 
Svarbu tad pažinti, kuo skiriasi naudingas kritikas nuo 
kenksmingo peštuko. Visųpirma. geram kritikui rūpi idea
las, ne jo paties asmuo. Todėl jis ieško ne savo garbės, bet 
nori, kad geriau sektųsi tai organizacijai, laikraščiui. įstai
gai. vajui, rinkliavai, apvaikščiojimui, pramogai etc., kuriuos 
kritikuoja.

2. Naudingas kritikas kritikuoja šaltai ar karstai, žiūrint 
to, koks jo temperamentas, bet be pagiežos ir be piktumo.

3. Kritikuoja atvirai ir objektingai ir niekuomet nekan- 
džioja asmenis iš pasalų, kaip peštukas, kad daro.

4. Neišeina iš teisėtumo rybų. Jei didžiuma nepriima jo 
kritikos, jis nekelia revoliucijas ir nevarinėja pakampinių 
intrigų neskelbia boikoto kaip, kad peštukas daro.

5. Naudingas kritikas notik trūkumus mato, bet stengiasi 
surasti vaistų trūkumams prašalinti. Peštukui terūpi tik 
“pastatyti ant savo.” Tam tikslui atsiekti jis yra pasirengęs 
paaukoti visas mūsų organizacijas, įstaigas, laikraščius etc., 
jis kartais nesidrovi pasišaukti talkon net katalikų priešus.

6. Naudingas kritikas netik kritikuoja, bet ir dirba; peš
tukas nedirba, tik griauja.

Žodžiu sakant, naudingas kritikas savo kritika prisideda 
prie statymo, palaikymo ir pažangos, peštukas gi palieka po 
savęs tik griuvėsius, nes naudingas kritikas yra meilės įkvėp
tas. pešt ūkas agi savimeilės. Ir vieniems ir kitiems labai ge
rai tinka šv. Jokūbo žodžiai: “Kas jūsų tarpe išmintingas ir 
išmaningas’ Tas jegul^parodo, saro veikimą GERU PĄSI-

mūsos parčlūo 
davinėjama kaip pirmos 
šie* jautiena mėsa paj»Į 
ta kaina. Be to, dalis mi 
buvo naudojama rūkyt 
dešroms gaminti. Ši 3$ 
iios mėsos sŲekuiiącijaJ 
šTgana~plačiu ruožtu. Į 
Rygoj, prisilaikant tam-'tik*’ 
ros tvarkos, yra leista, 
kianti arkliena mėsa, 
sjiekiiliantai būsią griratąi- 
nubausti už vartotojų?^ 
gandinėjimki. Vartotojai^ 
ri žinoti kur įiardavinčjžiBaa 
arkliena mėsa. Pardu^ą?* 
mieji mėsai arkliai turi’bū- 
ti arklių skerdykloj gydyto
jų apžiūrėti, mėsa antspau
duota. nes nuo nesveik^ĮKį 
kliu mėsos vartotojai gali 
susirgti. Mėsa turi būti pairi 
davinėjama tam tikrose 
krautuvėse. Šiaip Rygoj per 
mėnesi suvartojama

— o. apie 20 arklių.
----- Į. - ....

kaip anie vestuvininkai su savo girtu piršliu. Tik ači 
plonai diplomatijai peštukai ir kelia galvas, mano, bū 
ištikruju ką nors reiškia. Su peštukais reikia ne tos R 
los lietuviškos “diplomatijos,” bet daugiau atvirumo, 
met jie pradeda perdaug triukšmauti, arba iš pasalų 
džioti, geriausia bus pakišti jiems veidrodį po nose. Tai 
jiems tai nepatiks, jie smarkiai pyks, gal net liks atvil 
mūsų priešais, bet bus nebekenksmingi, nes risi' 
tikrą jų vertę, arba, tikriau sakant, vertės stoką.

lima atminti vieno ispano 
didiko atsakymą, kurį jis 
davė, kai iš jo paprašė šį tą 
paaukoti kalėjime sėdin
čiam rašytojui Servantesui: 
“Apsaugok Dieve, kad aš 
jam bet kuo padėčiau, nes 
tada žmonija netektų di
džiausio kūrinio!.. ”—Mat, 
tada besėdįs kalėjime Ser
vantesas rašė “Don Kicho
tą” ant įvairių gabalėlių, 
nes neturėjo net popieriaus.

žadintojo. Pirmutinė tokio žadintojo užduotis turėtu būri 
katalikų spaudos platinimas snaudalių tarpe. Juk ir dabar 
apsukrūs agentai jiems Įperša anti-katalikiškus laikraščius 
ne dėlto, kad mūsų snaudaliai labiau mėgsta bedieviškuosius 
laikraščius, bet dėlto' kad snaudaliai neatskiria gero laikra
ščio nuo blogo ir. antra, dėl to, kad anti-katalikiškos spau
dos agentu, kurie eina per namus, netrūksta, o mes ar daug 
jų turime? Tuščia daryti'agitatyviskas prakalbas. Jei no
rime mūši] spaudą išplatinti snaudalių tarpe, kito kelio nėra, 
kaip tik vartoti Amerikos komercialinių agentų metodus. Tik 
prižadinus snaudalius perspaudą galima jrtis juos patraukti 
prie veiklesnio dalyvavimo organizuotų katalikų darbuotėje, 
nors ir čia vargu bus galima apseiti be patyrusių organiza
torių.

Ką darysim su peštukais* Bet, pirma pravartu bus-atsi
minti, kaip mes elgėmės su jais iki šiolei. Sekantis pykis 
gerai iliustruoja lietuvių taikingą “diplomatiją” su visokiais 
nenaudėliais. Paprastai tos rūšies kvailas tolerantingujnas y- 
ra taikomas ir peštukams. Keliolika metų atgal tūloje pa
rapijoje Pennsylvanijoje man teko duoti “šliūbą.” Nuėjęs 
į zokrastiją girdžiu, kad kažkas bažnyčioje rėkauja. Žiūriu, 

t pirmame suole sėdi su kepure ant galvos girtutėlis piršlys ir 
visa gerkle kalba “su anuo pasauliu.” Kiti veselninkai visai 
blaivūs, bet girtam nesako nė žodžio? Žinoma, atsisakiau 
duoti šliūbą, kol neišves iš bažnyčios girtą piršlį. Piršlys dar 
turėjo tiek sąmonės, kad pats išsikraustė. Buvo tai pirmas 

'lietuviškosios “diplomatijos” vaizdelis, kurj man teko paste
bėti Amerikoje. Veselninkai negalėjo nesuprasti, jog, įleis
dami girtą piršlį j bažnyčią, išniekips šveirtą rietą, įžeis kuni
gą ir sau prisidarys nemalonumų, kad visvien teks piršlį Iš
mesti iš bažnyčios anksčiau ar vėliau. O vis dėlto jie neiš
drįso “įžeisti” girtą piršlį ueišdrįso palikti jį namie, arba 
>ist eit į bažnyčią I Vėliau pastebėjau, kad lietuviai labai tan
kiai pasielgia su peštukais lygiai taip pat “diplomatiškai ”

Petras Kap

BE TĖVIŠKĖS
Klystam klystam lyg balandžiai 
vis tolyn į nežinią, tolyn. — 
kol pateksi m margai žemės kandžiai, • jU 
kol į smiltis mus dienos sutrins. 
Pakeleiviai išvyti, Ite tėviškės, 
kaip našlaičiai už durų nakčia, 
išklajojo™ miestus mes ir kaimus ten^ 
ir raudojom nekartą slapčia. 
Akmuo buvo duona, o ašaros—vynas, * 
kuriais aielą. kūną patamsėse sotinom> 
kuriais dalią varganą svaiginom, 
ir šaukėm mirties, kaip naujagimis mc 
Dabar, kada prie žemės lenkia metai,, 
lyg elgetos suderime lazdas prie, v 
kad jovarais pražystų amžius išgyveni 
kad nežinia už valandas anas nebartų.

“Rytas”)
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kuo jam už .gurbą. Garantuojam- t 
rvooiian a afoarmi rvnramTK . * '

t
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bai neteisinga, nes minėtas kuni
gas, nei katalikai žmonės, visai ne-

pasitenkinimą ir atsargų parsiun
timą. x Rašykit tik angliškai. Oak 
Crest Farm, Bos 41, Reading, 
Mass.

Yra iš ko pasirinkti. Labai greit 
užauga į dideles kiaules. 7 savai
čių $4.50; 8 iki 10 savaičių penki 
doleriai. Berkshire ir Chester 
crossed, Yorkshire ir Chester 
crossed.—Peraiunčiam COD. Ncro-------- .

LDS. 108 kuopos mėnesinis susi* 
rinkimas įvyko Aušros Vartų pa- f ” 
rapijos bažnytinėj salėj. Narių at* ‘ su
silankė pusėtinai ir du nauji prisi
rašė broliai Volungiai._______________

Mūsų kuopa pradeda augti ir šį 
tą darbuotis. Rods yra nutarus 
mokytis teatrą "Daktaras iš prie
vartos.” Dieve padėk! Mūsų pir
mininkas p. J. Glavickas turėjo o- 
peraciją apendikso. Laimingai iš
laikė ir jau pasveiko. Atsilankė į 
susirinkimą. Linkiu p. J. Glavic- 
kiui darbuotis LDS. organizacijai.

P ^Žiniūnas

Chicagieeiai, o ypačĮvra susinervinę.
• • -j • — •»•!* 1

kų kapinių.

AS. GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

nuoširdus LDS. prietelius, buvęs 
Chicagos Apskričio dvasios vadas, 
daug čionykštėmo kuopoms ir ap
skričiui pasidarbavęs. Nuo L. D. 
S. centro sveikino, jubiliąntą ir dė
kingumą reiškė centro vice-pirmi- 
nmkas Pr. Zdankus.

apsukrus lietuvių kata- 
nų darbuotojas Jonas Dumčius 

katamuosius paveikslus Jia- 
16 ir 17 dd., vakarais, Lie-

ių Auditoriume, 3133 So. Ilal- legijoj .tėvo Kudirkos vardu. Ma-
l 'g-vė. Tuose paveiksluose pa- tyt nesunku bus sukelti $5,000 iš 

daug gražių vietų ir įvykių, kurių nuošimčių kasmet A vienas 
IzieĮjįvoj, Vilniaus miestą ir Gedi-‘bernaitis galės mokytis ir pragy- 

;pilį, Trakus ir tt. . Verta lie-Jvenimą turėti Marijonų Kolegijoj, 
darbininkams pamatyti, 

ičio susirinkimas. Trečia-!
lio vakare, balandžio .17 d., šv. 
koto svetainėj, 1644 Wa-
* Side), įvyks

LDS. Chicagos Apskričio susirin- 
is, kuriame bus aptarta įvai- 

-TŪS-Svarbūs reikalai. Nariai iš vi-

Darbininkas

Bagočius kursto lavrendeČius

Laivrenee’o lietuviai nuo senai 
>• - - ;.'■<» suomei v mę. O tai vis darbas

aNoęthsaidieeiai, LDS. nariai lindi ^agitatorių. Sykį per streikus dar- 
otiejaus Mažeikos, kurį nuožmio- j,jnjn].aį huvo taip sukurstyti, kad 
Iftiptis dar palyginamai jauną. įjp norėio maršuoti i Bostoną ir 

prieš laiką pakirto. Kiek daug 
dar buvo galima tikėtis visuome- 
ainio kilnaus darbo iš vienminčio, 
draugo, bruzdelninko Mažeikos! 

iečiai jau sujudo kiek nors 
sušelpti jo paliktą šeimynėlę, kuri 

‘dabar yra skurde. Viktoras Jode- 
lis -paaukojo penkis dolerius, Pr. 
rŽdankus vieną doleri, 
j-jau yra išsiųsti Lietuvon, p. O. Ma- 
žeikienei. faunos antrašas yra se 
falMfeTO. Mažeikiene, 1 tenos aps-

- kriris. Kuktiškių paštas, Pagaluo- 
nies vienkiemis. Lithuania. North- 
.saidiečiai, o ypatingai darbuoto-

• jie norėjo maršuoti Į Bostoną ir 
" užkariauti “paimti Į savo rankas 

Statė House — ir valdyti 
Neprotingas užsidegimas!

Laivrence’o lietuviai buvo benų- 
stoję peštis tarpe savęs, štai. Bos- 

Itono Bagočius ima juos vėl vesti 
j prie “šviesesnės ateities.” Verbų 

i. Tie pinigai >>edėlioj nezaliežninkų susirinkime 
agitavo juos nezaliežninkauti ir 

. mylėti jų dvasiškį ir niekam nepa- 
sldUPTijN)'\pš''padarysiąs aTl right.

Bal. 4rtą vėl atvažiavo i neza
liežninkų “ekstra” susirinkimą. 
Pasisakė atvežęs 5 ivarantus. Vie- 
mĮ prikalsiąs prie nezaliežninkų 
bažnyčios, kitą prie Laivbenee’o 
City Hall’ės, trečią prie Methuen 
Tonu Hali, ketvirtą prie vartų 
nezaliežninkų kempės ir kapinių, o 
penktą paduosiąs žmogui, nes jei 
tie-keturi būtų nuplėšti, tai vie- 

* Jnas vis pasiliksiąs pas žmogų. Jis 
sakęs nugalėsiąs du kraujageriu ir 
Virmauską.

! Bagoeiui maišyti kun. Virmaus- 
idaug tame praleido pinigų, kurie įkj į nezaliežninkų vargus yra la- 

idie jo šeimynėlei labai, labai bai neteisinga, nes minėtas ^uni- 
ų pravartu, kuriuos šiandie tu-

S&t'jiereikėtų prie geraširdžio kai- sikišą į nezaliežninkų vargus. Ka- 
l®yno prieglaudą gavus gyventi.

; Ant. Bacevičius ir Jouas Lebe- 
ikaS, rūpinasi tarp savųjų su

brinkti. pinigų sušelpimui p. Mažei 
os likusios šeimynos.

.Pageidaujama būtų, kad ir kitų 
;olonijų kuopos pasirūpintų pa

klek nors pašalpos p. Mąžei- ’ V-
ausiai šeimynėlei (našlė, sū- 

‘lis ir dukrelė), nes p. Mažeika 
pasišvęsdamas ir pasiauko- 

visai organizacijai. Jis

^*Kttn. Kudirką pagerbė. Bal 7 
d., Tfcušros Vartų par. svet.. buvo 

.surengta gerb. kun. E. Kudirkai,
Marijonų kongregacijos Amerikoj 

^provincijolui, pagerbtuvės, pami- 
nint jo 35 metų kunigavimo su- 

įįkaktuves Iš Įvairių kolonijų at- 
rVykp jo pagerbti. Tarp jų buvo Į 

Kūg LDS. ariu ir darbuotojų, t 
s gerb. kun. Kudirka yra labai

---------------------------------------

tulikai nemano gauti nezaliežnin- 
nes jie neturi teisęs 

prie jų. Tai yra šmeižtas, kad ne-- 
z.iliežninkų kapinių trustysai Čer- 
njauskis ir Šimonis nori kun. Vir- 

Įinausko vardą Įrašyti Į kapinių 
deeds. Tai neleistinas kurstymas 
ir nedovanotinas žmonių muiliji- 
mas. Kam tiek blogos valios ro
dyti? Ar tai via Velykų dvasia? 

I Rap.

Balsas Iš Lietuvos

k
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,. Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
■vkio, 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 litu 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę meti], už 50 litu—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją* ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Alano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisvbę rašau.
. Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- 

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

Darbininko” Koncertas
✓

Įvyks Sekmadieny

Balandžio-April 21 d., 1929
MUNICIPAL

UILDING 
SALEJE

Broadway (tarp G ir H 
gatvių) So. Boston'e

Pradžia 7:30 vai. vakare.

_ ao
Šio koncerto programas bus 
turiningas. Dainuos dar ne
girdėti arba senai girdėti 
mūsų įžymiausi dainininkai 
ir dainininkės, kaip tai: Art. 
Elena Rakauskienė (Narin- 
kaitė) iš Chicago, III.

Apalionija Stoškiutė 
Woreester, Mass.

Florencija Karbauskaitė, 
vietinė, soprano ir akompa- 
nistė. z

Stasys Paura, vietinis ba
ritonas.
--Margareta Gribaitė, sopra
no.

Taip-gi yra pakviesti dai
nininkai iš Montello, Mass. 
Bus solo, duetų ir kvartetų.ART. ELENA RAKAUSKIENĖ (NARINKAITĖ)

plačiai žinoma ir mėgiama dainininkė. Ji yra viena iš įžymesniųjų. Amerikos lie
tuvių dainininkių. Keletą metų atgal p-nia Rakauskienė (dar tada buvo p-lė Na- 
rinkaitė) giedojo švento Petro lietuvių bažnyčioje solo ir parapijos chore. Ji ir 
tada buvo visu mylima dainininkė. Gyvendama Chicagoje ėmė giedojimo lekcijas 
pas Įžymių muziką. Žymesnieji Chicagos lietuvių koncertai be jos neapseidavo.

P-nia Rakauskienė atvyko i Bostoną pa.vif>xėtT pas SeSeTį ir gimines. Pavieše- 
jus vyks Lietuvon, -o iš ten į Italiją lavintis dainavime ir muzikoj.

“Darbininko” redakcijos kviečiama sutiko padainuoti keletą dainelių mūsų kon
certe. Šis jps bus pirmas, po kelių metų nebuvimo Bostone, pasirodymas ir gal pa

skutinis. Visi kviečiami ate iti. Atėję nesigailėsite. Įžanga 75c. ir 50c.

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, 17 d. kovo, Įvyko šv. 

Jurgio lietuvių parapijos jubilieji
nės iškilmės, klebono kun. V. G.

džiukė išvaizdoj bakūžės, kurioje 
buvo išdėta visoki išdirbiniai, o 
daugiausia audimais ir gintarais. 
Buvo ir trūkumų, kuriuos lengvai 
buvo

PHILADELPHIA, PA.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. 
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS
Am. Lietuvių R. K. Federacijt»__ 

XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū- 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
m. V

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni- 
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko- • 
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue,
Brooklyu, N. Y. ... . —

PARSIDUODA PENEMI 
PARŠIUKAI -

galima užpildyti, jeigu ren
gėjai būtų atsikro-pr- Į draugijas. 

Vilkutaičio, 10-ties metų darbuo- Gal ši pastaba bus naudinga atei- 
tės mūsų parapijoje minėjimas. (- 
Ryte Įvyko pradžia iškilmių baž- ‘ 
nyčioje. Dalyvavo pora svetimi! 
kunigų ir keletas draugijų, 9 vai. 
ryte. Pamokslą sakė pats klebo
nas jubiliatas. Žmonių buvo prijungta rr meno paroda. Tarp kitu 
sirinkę nemažai, bet ne tiek, kiek 
Clevelande turėtų susirinkti ir ga
lėtų. Vyrų dr-jos visai nedalyva
vo. Mišrios tik dvi.
dvi priežastys: viena, rengėjų ap-jpadainavo tris dainas: 
Isilenkimas su katalikiškų draugi
jų sąryšiu ir savotiškas pienų iš- nenugirdau. Dainavimas išėjo pa
darymas, o antra paliksime pačių 
clevclandiečių žiniai. Gaila, kad 
taip įvyko. Tą patį vakarą po, 
bažnyčia įvyko jubiliejinė puota,.
kurioje dalyvavo apart dvasiškių Į Marė Čižauskienė

Domei Philadelphijos ir apylinkės 
lietuvių

čiai. Žmonės, matyt, kreipč a [ydai 
Į lietuvių bakūžėlę, ir tėmyjo ran
kų darbus.

Ketvirtadienio vakare buvo sn-

.larns labai1 naudingą vakarą užma
nė daug jau Lietuvai pasidarba
vęs gerb. Kazys Dryža, o talkon 
jam stojo, kaipo komisija to vaka
ro tos ve penkios labai gerbtinos 
ypatos: kun. Kaulakis, kun. Dau
mantas, J. Pranckūnas, A. Užu- 
meckis ir A. Kaniušis; prie to, St. 
Barauskas, J. Jąnkauskas ir dar

PARSIDUODALIETUVOJE
Mūrinis naujas namas, ameriko
niškos sistemos: elektros šviesa, 
maudynės, vonios, stikliniai piazai, 
garadžius dėl automobilio, didelis 
daržas. Viskas pagal naujausio 
pastatymo. Tai geriausias pirki
mas Lietuvoj. Kurie norite Lietu
voj pirkti namus, kreipkitės šiuo 
adresu; Biržų miestas, 25 Rotušės 
g-vė. Mes turime ir daugiau na
mų ir žemės ant pardavimo. Gali
te nuvažiavę pamatyti. (B.-23)

iautų ir lietuviai da'yvavo su šo- 
ldaLs ir dainomis. Lietuvių choras 

Tam buvo susi<Je^ant’s ’š apie ;>0 dainininkų 
“Vilnius,” 

“Pasisėjau žalią rūtą” ir trečios

kenčiamai. Jeigu vien tarp lietu
vių. galima būtų sakyti ir visai 
gerai. (? Red.) Dainavo solistė 

“Kur bakūžė 
ir žmonių, keli miesto valdininkai, j samanota” stipriu mezo soprano 
Buvo visokių išsireiškimų, prakal- Yalsu. Dainavo gerai. GeriausĮ įs- 
bėlių ir gerų linkėjimų. Buvo irjpOdĮ padarė, tai lietuviški šokiai, 
muzikalė programo dalis pagraži
nimui.

Clevelande susitvėrė nauja pa
rapija lietuvių šv. Onos. Jo Malo
nybė Vyskupas prižadėjo ir kuni
gą atsiųsti prieš atvelykį, gerą, 
darbuotoją, kokio'' clevelandie- 
čiams ir reikia. Geistina, kad su 
pradžia naujos parapijos pasibaig
tų ir visi nesutikimai,, kurie iki 
šiol slopino veikimą ir lietuvių 
dvasią.

Tautų paroda

Kovo 18—23 d. įvyko tautų pa
roda, Public Auditorijoj. Tarp
kitą tautų lietuviai irgi turėjo bū-Į

Brangūs viengenčiai — broliai 
ii- sesės — jūs gerai žinote, kad jei 
ne Amerikos lietuvių pagelba, tai;^' 
nūdien Lietuva kas-žin ar 1 
laisva ir nepriklausoma valstybė? 
Ir . . . nors maža, bet garsi pasau
ly! Tai ir dabar, nors ji yra lais
va, bet būdama apsupta iš visų pu
sių šimtą kartų skaitlingesniais 
priešais, ji — ta mūsų brangi tė
vyne — Lietuva reikalauja Ame
rikos lietuvių paramos taip mora
lės, kaip ir matgrialės — medžia
gines !.. Todėl ir dabar, tai čia, tai 
ten darbuotojai, Amerikos lietu
vių veikėjai, veikėjos, kad Lietu
vos reikalams parinkus šiek tiek 
pinigų, Sautiečiai 20 d. balandžio 
ruošia labai įdomų vakarą, kurio nėj, prie Earp Street 
pelnas eis Lietuvos Šaulių 232 bū- numeriu. Vakaro pradžia 7:30 va
rio reikalams ir. Vilniaus vadavi- kare. Įžanga į jį, su drapanų pa- 
mui. To vakaro programa susidės dėjimu kainuos 50 centų. Pastc- 
iš muzikos, šokių, puikių užkan- biu, kad kiekviena mergelė, turin- 
džių ir-kitų dalykėlių, tarpe kurių 
bus: išrinkimas Philadelphijos 
miesto lietuvaitės gražuolės. Pa, 
stebiu, kad tai ne bus koks šlykš
tus kontestas, kaip, kad daro ame
rikonai, kur pusnuogės merginos 
sustoja prieš publiką, bet čia, ku-

būtul ** £erb- Dryžai prižadėjo toj 
• darbuotėj, naudai Lietuvos, pri-

gelbėti. Tai ir aš, kaipo Lietuvos 
patriotas patarčiau, prašyčiau, 
kad kiekvienas ir kiekviena, kurie 
tik galės, dalyvauti tame vakare, 
nes kaip augščiau pažymėjau, pel
nas to gražaus vakaro, eis naudai 
Lietuvos šauliams (323 būrio) rei
kalams ir vadavimui mūsų sostinės 
— Vilniaus.

Lietuos Patrijotas

P. S. Tas vakaras bus šv. Kazi
miero parapijos mokyklos svetal- 

i, po 331

JOS. G. ZUROMSKIS
g Vienintais lietuvis laisniuotas e- 
= lektriJinas. Turiu 8 metus prity
li rimo. Taisome ir (vedam motorus 
g ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
g me ir parduodame radios.

s STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336
0

Maple 5685

JUOZAS ČIŽAUSKAS

!p. Visoekiui vadovaujant. šo
kiams griežė Vilkelio ir Mušinskio 
orkestrą irgi gerai.

Ateity prie panašių progų turė
klų padėt visus ypatiškumus Į šalį 
arba kitas kliūtis ir sutraukti vi
sas gabiausias muzikales jėgas ir 
gerai susitvarkyti Vadui, kuris 
pasiima atsakomybę, reikėti! apsi- rios merginos stos į gražuolių kon- 
d^iryti plačiau ir surinkti gabiau- testą, turės būti padoriai apsirė- 
sius ir tinkamiaifsius muzikus ir 
menininkus, kurie mūs tautos gar
bę galėtų padidinti ir mos visi 
linksmai galėtume sušukti valio 
lietuviai! Kur vienybė ten galy, 
be.

ti jau aštuonioliką metų, taip 
miesto Philadelphijos, kaipo ir jo 
priemiesčių turi teisę stoti į tąjį 
gražuolių kontestą. Tad gražios 
sesutės nesnauskite... visos sugar
mėkite j tąjį vakarą. Meldžiu!

L. P.

džiugios. Gražuolė, tapus grožės 
karalaite bus nufotografuota ir jos 
paveikslas tilps lietuviškuose lai
kraščiuose; prie to jinai'apturės 
dar ir dovaną—Meilės Taurę, kaip 
anglai vadina, Champion Cup. Tą

Vienas iš dalyvių laba i indomų ir Lietuvos reika-
* — 1 *'

I

Schuberto pamiklo parašas: 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį turtą, bet dar di-

Ižminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras.

Vienintelis Lietuvis Laisniuotas
Plumberis

Dedu visokius plumbing ir heatlng 
už žemus kainas.

58 Orange Street
Worcester - - Massachusetts

JUOZAS A. SOOTKOOS 
; Vienintelis Registruotas 
LIETUVIS APTIEKORIUS 

išpildau gydytojo receptus Ir už
laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
380 MUllmry 8treet 

Vorcester, Man.
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Petro baž- kos* obligato pritarė muzikas

GRAŽI DOVANA
saulutės spinduliai *»» valandi juokino, virgdė

gauna

A. Naudžiūnas,

Seikis,

GIMINES IR PAŽYSTAMI

LIETUVOS
ŽENKLAI

wsok3®s2c.'. xs zivj

5 v*I. po

Rengia Lietuvių U kęsų Gedemino Draugija, Penkta 
Balandžio-April 19,1929, (Patrijotų Dienoj) Lietuvių 
Kampas E ir Silver Sts. So. Boston, 

Griež Geriausia GilletteS

musų specialybė ir ilgų ™etų prak

Įtaisyta dvi pori naujų žvakių 
liktorių prie Panelės Švenčiausios 
altoriaus; sykiu matėsi ir nauja 
liktorių širdis {taisyta prie alto
riaus.

Apaštalystės Maldos Draugijos 
-Vakaras

ADRESAI . .A
ŠVENTO PETRO IR POVILO - 

DR-JOS VALDYBA

ir kiti lošėjai, kaip
Vincas

Margarita Lėkius-j skalbynėm. Viskas geroj padėty. 
(Teras pirkimas ant lengvų išlygų. 
Gera vieta. Parsiduoda be agen
tų. Šaukite tarpe 5 ir 7 vakare. 
S. B. 0815-R. <

DŽIAUGIASI
Vosylius, Marijonų Kon-

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., tVaveland; 
furnace šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28,tMX) pėdų—ir keli maži na
mams lotai; taipgi Concord upė, 
Billerica lotai: eash arba išmokė
jimui ; mažas įnešimas.

Viršuj Arlington Heights
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van
dens šiluma ir visi įtaisymai, šauk 
arba rašyk: DR. GRADY, 327 Tre- 
mont St, Capitol 5395. (G-5)

PARAPIJOS PRAMOGA
Kiekvieną metą Šv. Petro para

pijos veikėjai stengiasi nors di
delio surengti, šį metąFirgi nori 
Iiadarvti kad rengiamame parapi
jos baliuje galėtų visus atsilankiu
sius užganėdinti. Matosi kaip tai 
auga* graži pavyzdinga dvasia 
tarpe parapijonų. Kiekvienas pri
sideda prie darbuotės veikėjų. 
Nes kaip sakoma “jie dirba dėl 
mūsų, tad ir mes jiems padėkime, 
idant jų darbai nenueitų niekais.

RENGIASI
šv. Teresės draugijėlė rengiasi 

prie papuošimo Panelės Švenčiau
sios altoriaus per gegužės mėnesį. 
Jaunos narės deda visas pastan
gas idant altorius šį metą išrody- 
tų gražesniu negu bile kada iki 
šiol. Narė

i

; Kambariai išsiduoda dėl 5 šeimy-. 
naujai ištaisyti. Pirmą mėnesį 

vietomis'pusė kainos. Savininką matykite
. Third 
(B.-l$

LABDARINGAS DARBAS.
Šią savaitę šv. Vincento de Pau- 

los draugijos nariai susirinks ir 
sutvarkę visus gerų žmonių pri
statytus baltinius ir reikalingus 
prie nešiojimo rūbus išdalins ne
turtingiesiems. Padėjo pristatyt ir 
į kelis lietuvių prieglaudų namus, 
kur reikalauja drapanų mažiems 
vaikeliams.

Pirmininkė — Jieva Marksienė, .iv- 
625 E. 8th St., S. Boston, Masfc Ų

Vice-Pirmininkė—-Ona Zulonien^ L 
11 Monks St., S. Boston, Masu

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mass .iJ 
Telephone South Boston 3422-R r Į

Fin. Rašt. — Bronislaya dūnien^-^y 
29 Gould St, W. Rosbury, Mas&; ^3 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mas^ ■<*4'^ 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienfl, AŽ 
1512f Columbia Rd., So. Bostoą.

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

Visais draugijos reikalais kreipki-. 
tės pas protokolų raštinžikfJgĮ 
laišku ar telefonu. < •

Šėrininkų larbai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie ščrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavesda
mi kitam.

Jonas 
gregacijos narys, kuris šiais me
tais mokosi RymO mieste, Italijo
je, rašo savo draugams, kad gerai 
jam sekasi mokslas. Draugas

PIRMOJI KOMUNIJA
Pereitą šeštadienio rytą, vietos 

kunigai pradėjo mažus vaikelius 
rengti prie Pirmosios Šv. Komuni
jos. Pranešama kad gan daug vai
kelių užsiregistravo. Geras ženk
las. Matyti kad lietuviai katalikai 
ir jų gražios šeimynėlės auga.

—Dodolo KŽ£KVlc?DO -IHCDCSlOt JKJ 
num. 492 E. Seventh SL, parapijos 
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

_. _ _ I ŠV. JONO EVANG. BL. PAŠALPĮTAISE į
Viena moteris paaukavo $300.00 į 

įtaisymui gražaus elektros gėlių! 
tainiko prie Saldžiausios širdies 
stovy los. Vainikas bus užsakytas 
Francijoj ir bus prirengtas birže
lio mėnesy, laike metinių iškilmių 
Apaštalystės Maldos d r-jos prie 
^didžiausios Viešpaties -širdies.___

DIDELIS BARGENAS 
iParsiduoda So. Bostone 2 šeimy- 
. nu namas su šiluma, voniom ir

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

Viče-Pirmininkas—J. Petrauskas, 
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Maso. 

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

Kasierius
885 Broadway, So. Boston, Maso, 

Tvarkdarys — J. Zaikis, ■
7 Winfield St., S. Boston, Maaa,y<r/' 

Draugija laiko susirinkimus J 
trečią nedėldienį kiekvieno ęa& 
nėšio, 2-rą valandą po piėtųį'j’^ 
parapijos salėj, 492 E. Seventl Sį 
St., So. Boston, Mass.

GIEDOJO
Sekmadienį laike sumos bažny: 

čioje giliojo poni EI. Rakauskie 
nė. Giedojo “Avė Marįja.” Smui-

šilti
tuomet žmogus 

linksmumo.

Smuikos solo , išpildė Ignacas 
Katkus, pianuįęrftarė ^Magdalena 
GrinkevieiutA •
- Juokingas veikalėlis, “Kąm su
mušei kiaušiuius,” prijuokino 
žmones užtektinai. Felicija Gren- 
deliūfė kaipo motina typiškai nu
davė savo paskirtąją rolę, jos vei
das ir kalba perstatė rimtą moti
ną. Dukrelės rolę atliko Eleono- ( 
ra Žukauskiutė. <~ 
Gerai perstatė 
būdą. Reikia pastebėti kaip ji gra-

SUSIRINKS
Pirmadienio vakare bus susirin 

kimasšv. Hildos Altoriaus Puoši
mo Draugijos.

VAKACIJOS
Miesto mokyklų vaikai šią sa

vaitę turės savo vakacijas. Gaila 
kad oras šiomis dienomis atvėso. 
Kuomet 
kaitina, 
daugiau

,, So. Boston, Mass,

NERVAI’’
Apaštalystės Maldos Draugija 

rengiasi prie savo vakaro kurį 
i engia parapijos mokyklos fondo 
naudai. Programą išpildys South 
Worcesterio Vyčių kuopos artistai. 
Statys juokingą veikalą “NER
VAI.’’ Visiems kuriems rūpi ner
vus išgydyti, turėtų ateiti ir pa
matyti šį perstatymą. Juokų ne
pritruks. Artistų mokytojas pra
nešė kad artistai kuo puikiausiai 
prisirengė žmonės ištraukti iš nu
liūdimų. Užtikrina, kad kiekvie
nas grįžęs, namo gailėsis kad teat
ras nesitęsė ilgiau.

S. B. L. M. Ž.

IŠKILMĖS 
f

Sekmadienį. LDS. 1 kuopa 
corpore” dalyvavo šv 
nyčiojb savo metinėse iškilmėse. 
Visi nariai dalyvavo. Parodė gra
žią darbininkišką dvasią. Gerb. 
klebonas pasakė laike šv. mišių 
pritaikintą pamokslą apie gyveni
mą šv. Juozapo.

galima suprasti vardus ir pavar
des lošėjų. Kiek galėjau, tiek su
traukiu į šį aprašymą.

Pasirodo “ZOO” Benas. Naujas 
nematytas dalykas^. Dvylika mu
zikantų įvairiais instrumentais 
grojo. Klausant nebuvo galima 
atsigerėti kaip jie gražiai mokėjo 
stygas sutaikinti.

Pritariant benui, solo dainavo 
Ona Zuloniute. Mikolas Grendelis, 
Anelė Šmigelskiutė.

Zabelija Lekinskiutė ir Mikali
na Juzukevičiutė kaipo juokdarės 
savo šokiais prijuokino žmones. Ir 
tu man išAiok. įsidėk į galvą tiek 
visokių žingsnių, apsisukimų, ju
dėjimų.

Tolians pasirodė scenoje jauna, 
maža šokikė Ona Grinkevičiutė, 
pianu pritarė jos sesutė Magdale
na Grinkevičiutė. Gražiai atlikta.

Seka vieno atidengimo gyveni
mo drama “Gyvenimo Kryžius.’’ 
Veikalas pilnas pamokymų kaip 
reikia žiūrėti į visus gyvenimo 
kryželius. Gerai atliko savo roles 
Elzbieta Jakunskiutė, Magdalena 
Šilauskiutė, Kazlauskiutė, Nat- 
kiutė, Čyžiutč, Ciūniutė. Remei- 
kiutiė, Kavaliauskiutė. Lošimas iš
ėjo labai gerai. Vietomi sakyčiau 
kalba kaip kurių vaidintojų nebu
vo aiškiai galima suprasti, gal to
dėl kad prie durų girdėjosi nuola
tinis neramumas, kalbėjimas.

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh St, So. Boston, MaM» 

Viče-Pirmininkas — A. Naudžlunits,
885 BroadKay, So. Boston, Maa*. 

Prot. Raštininkas — V. Tamolluau*
40 Marine Rd-, So. Boston, ĮCMS. 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai
44 Glendale St, Dorcheeter, Maa*« 

Kasierius — P. Klaponis,
266 Bolton St, So. Boston, Maslr 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, MaąB> 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą panedėlį kiekvieno mėnesio 
vai. vakare, poboinytinėj 
Flfth St, So. Boston, Mass.

LIETU V. DUKTERŲ DR-JOg -į, 
PO GLOBA MOTINOS ŠV*

c VALDYBA

Programo užbaigimui pasirodė 
antru kartu “Zoo” benas.

Vakarui pasibaigus, lošėjams 
buvo teikiamas mokyklos kamba
ryje “užkandis,” “buffet lunch.” 
Troškulį numalšinę su šalta koše 
ir lemonadu visi linksmai išvažia
vo atgal į So. Bostoną.

Reikia pastebėti, kad tie jauni 
(vaikeliai Cambridge’io lietuviams 

Jauna mergaitė, paliko-gražų pavyzdį. Jų simpatin- 
mažos mergaitės gas būdas, ir malonus atsinešimas 

į vadus ir vakaro rengėjus negalės 
būti per ^ilgiausius laikus pamirš
tas. Tikimės vėl kada nors arti
miausioje ateityje susilaukti jų 
naujų perstatymų.

Pas mus vakarėlių netrūksta. 
Kiekvieną sekmadienį turime ko
kią nors pramogą kur žmonės at
ėję gali sau linksmai kelias valan
das praleisti. Balandžio 14-tą A- 
paštalystės Maldos Draugija su- 
rengė graži; ir iškilminga vakarė-lietuviškai kalbėjo, 
lį su įvairiais meno dalykėliais. Šį! Teatras “.GlLIUKINGAS VY- 
svkį į pagelbą pasikvietė So. Paimtas iš gyvenimo jau
telio Marijos Vaikelių Sodalicijos no gydytojo kuris užtektinai tu- 
scenos' mėgėjus, kurie per dVį su-,r®j° v*trgų. Kiek čionai žmo- 

žmo-;ngs turėjo progos pasijuokti kuo- 
nes savo gabiais sutvarkytais per-,raet pasirodė žydelis Jankelis. Šią 
statymais. Gaila kad mažai žmo
nių atsilankė, matyti kad žmonės 
mažai moka apkainuoti meną, ant
ra matosi nenorėjo parodyti savo 
širdingumą savo kaimynams kurie 
nepasigailėjo nei laiko nei poilsio 
atvažiuodami į mūsų miestą, teik
dami mums pasilinkisminimų .Ką 
padarysi. Kiek tek išgirsti vaidin
tojai nusistebėjo iš mūsų miesto 
gražaus jų priėmimo scenos vaidi
nime.

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų len
kina Yra lndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų. 

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

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI'’ o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
tisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yrą toks, kad po-metų, galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukitailgai. .Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA'’ pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
,lę ' “MOTERŲ DIRVA”

2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

Pirmininkas — Mot Versiaekas,
694 E. Fifth St, So. Boston, Masj, < 

Viče-Pirmininkas — Povilas Rulot,
125 Bowen St, South Boston, Maa& / 

Prot. Raštininkas — Ant Macejnnaa, 
_ 450 £? 7th St-. So. _Bogton, Maa. r 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikl%-'r'

109 Bowen St, South Boston, Mas& 
Iždininkas —- Andrius Zalieckas,

150 H Street South Boston, Masą 
Tvarkdaris — Kazys Mikallonis,

906 E. Broadway, So. Boston, MaM *: 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, _ 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. ' ' 
Ateidami susirinkiman prašome at- 
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

Vakarą atidarė mūsų gerb. klc- 
. bonaš kun. F. J. Jėškaitis. Savo 
. kalboje pažymėjo tikslą Apašta- 
i lystės Maldos Draugijos. Kvietė 
> susirinkusius kurie nepriguli ^rie 

draugijos prisirašyti.
Tolians kalbėjo' kim. P. V. st>a- 

kauskas, kuris savo kalboje krei- 
. pė visų atydą į vaidintojus kurie 
. nekantriai laukė kolei uždanga 

scenos nepasikels.
Vakaro vedėjas buvo So. Bos- 

; tono Marijos Vaikelių Sodalicijos 
pirmininkas. Gražiai atliko savo 
pasirinktąją užduotį. Tik vieto-

Įrolę atliko Andriejus Naudžiūnas, 
■jaunas berniukas, ir kaip jis mo
kėjo nuduoti tikru žydišku tipu. 
Daktaro rolę vaidino Vladas Jae-'nų, 
kevičius. Sakyčiau jis 
perdaug veidą kraipė, ir kitus žo-j Balandžio 20—BĮ, 317a W 
džius nevietomis perdaug akeen- St 
tavo, atimdama-s visą grožę inm- 
čių.

Gerai atliko 
tai Felicija Grendcliutč, 
Jakulevičius, 
kiutė, Angelą Šmigelskiutė, Juoz. I 
Pupulauskas, J. Barauskas, Jonas 
Tamiilynas.

Seka trio. Šį dalyką atliko trys, 
Stukaį broliukai. Du smuikomis 
griežė o trečias pianu skambino. 
Visi jauni. Bet mokėjimas muzi
koje pasirodyti. Nustebino visus 
klausytojus. Manau (Cambridge’io 
lietuviai nebuvo girdėję ir nematę 
kad toki jauni berniukai mokėtą 
taip gražiai muzikoje pasirodyti. 
Viskas remiasi daugiausiai nuo 
mokytojo. Stokus broliukus mo
kina Profesorius Ant. Žydanavi- 
čius. Taigi reikėtų jam tarti pa-

IVIETINĖS ŽINIOS)i

Management, Circulation, etc., 
Reąuired by the Act of 
Congress of August 24, 

1912,
of Darbininkas published Semi- 
\veekly at Boston, Mass., April 1, 
1929, Statė of Mass., C'ounty of 
Suffolk.

Before me. a Notary I’uhlic in 
and for me Statė an<! country aforesaid, 
personally apjx»ared Mary F. Dusey, 
wh<> liaving lxM*n dūly svvorn accordins 
to Iaw. deposes and savs that she is the 
Manager of the Darbininkas and that 
the follotving is. “to the best of her 
knowledge and belief. a true states- 
ment of the osvnershtp. management 
etc., of the aforesaid publication for 
tb.c date sliovvn in the altove caption, 
re<juircd by the Act of August 24, 1912. 
embodied in section 443. Postai Lauš 
and Reguiations, printed on the reverse 
of tbisform. to uit:

1. That the narnės and addresses of 
the publishers, editor, and business 
managers are: Publisher St. Jos. Lith. 
R. C. Ass'n of Labor, 36B Broadway, 
So. Boston. Mass.: Editor A. F. Knei- 
žjs, 291 Pleasant St. Canton, Mass. 
Busir.ess Manager. Mary F. Dusey, 9 
Femdale Rd.. Roslindale. Mass.

2. That the ouners are: Saint .Tos. 
Lith. It. C. Ass’n of Labor, 366 Broad- 
way. So. Boston, Mass.

Vladas Paulauskas, I’resident, 19 
Davidson St, I»uell, Mass.

A. F. Kneižys — Secretary, 291 
Pleasant St., Canton, Mass.

Antanas Vaislauskas — Troasurer, 
571 Portland St.. Cambridge, Mass.

3. That the known bondholders. 
mortgagees, and otber securlty holdera 
owning or holding 1 per cent or more 
of totai amount of bonds, mortgages 
or otlier securitles are: •fantas Fondas, 
Brooklyn. N. Y.

ifary r. Difitcy. Business Mnnuger 
Sworn to and subscribed l>efore me 

this lith day of April, 1929.
Hitnanne Pui^Jtca-SluiUM 

Notary Puhllc 
(My comniissiou espires 0ct. ’23. lf*30)

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

____________  fu

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

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St, Iteadville, Muša • 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionlfc
140 Bouen St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M.
364 W. Broadu-ay, So. Boston, Mase 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfieid St, So. Boston, Mas» 

‘Draugija laiko susirinkimus kas atrt-

VAŽIAVO, BET NŪVARGO
Sekmadienio vakare mūsų Mari

jos Vaikelių Sodalicijos teatrinin
kai, važiavo į Cambridge, Mass. 

giamame vakare jie statė įvairius 
veikalėlius. Jauni artistai kiek te
ko sužinoti, biskutį pavargo.

X —---------------------------------------------

DR-JOS NARIŲ DOMEI
Mūsų Dr-jos susirinkimas per-, 

keliamas į utarninką. Tai prašome 
įsitčmyti dieną ir laiką. Susirinki
mas įvyks utarninkc, balandžio 23, 
1929, 7-tą vai. vakare, parapijos 
salėj. 492 E. Seventh St., South 
Bošton, Mass. Šis susirinkimas y- 
ts liertaininis, tad priedermė na
riams skaitlingai sueit.

Rašt. J. Glineckis

LAIMĖJO $200.00 PAMALDOS
Šv. Petro lietuvių parapija šį Antradienį 7:30 atsibus pamal 

metą iš Legal Stamp -Kontesto lai- dos prie šv. Teresės, 
mėjo trečią dovaną. Gavo dovaną 
$200.00.

I -----------------------------------

IŠVAŽIAVO
Pereitą visą savaitę svečiavosi 

pas savo tėvelius klierikai Jonas 
Skalandas, Jonas Plevokas ir An
tanas Ruseckas. šeštadienio vaka
re grįžo atgal i seminariją užbaig
ti paskutinį savo mokslo laikotar
pi-

- -- 7 • •
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Raštininkė

ha-
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v uz

DIDŽIAUSIA DOVANA

I

/

9 VAKARO

/

Rendos $820

LAIDOJIMUS

i

{ metas, 
to namo

WATERBURY, CONN
Baland. 28 d., 1 vai. po pietų Į- 

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

PAIEŠKOMAS Kazys Kuprel’is 
kilęs iš Vilniaus apskr. arba rėd. 
Vedęs, žmonos vardas Eugenija 
Sinkevičiūtė. Jis‘išvyko Amerikon

sū-
20

■

KODĖL KATĖ IR PELĖDĄ 
NAKTĮ MATO

Ligi šiol buvo manoma.

ap
juokai. 

Žinutės iš

i

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 11 d., 8 vai. vakare, 

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

A-
m.

>4-

SUŠALO VISA ŠEIMA

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GĄLINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

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

pagal susitarimą

ūkininkams tik laikraštis

ir1’’. ‘
naujų narių atsivestj prirašyti n^zacU0S-
prie mūši} brangios organizacijos. __

Kviečia Valdyba

i ŠALČIAUSIA ANT žemės įmergaitės lavonas, vietomis 
Įjau pelių apgraužtas.

Kitoj lovoj gulėjo sustin
gusi antra Gilės duktė, 17 
metų Rolande.—Jį dar buvo 
pusgyvė, bet kojos-buvo nu
šalusios, todėl per šešias die
nas negalėjo kaimynų pa
šaukti pagalbon ir uždaryta 
su savo motinos, brolio 
sers lavonais laukė 
mirties.

Atgaivinta mergaitė 
nuvežta į artimiausią 
ninę, kur gydytojai pripaži
no, kad vargu ar galės ją iš
gydyti. “M. L.”

' I -J

VILKAI SUDRASKĖ 
ŠVENTIKĄ 

Bulgarijos rusų laikraš- 
>” praneša, kad

. KAMUOLIO VIETA
Rusijoje, Mdbar—Socialistinių Tarybų Respublikii Sąjungoje, Sibire, vidurinė-.. 

je jo dalyje,. Vierchojansko miestelyje 1885 metų sausio mėnesio 15 d. buvo šalčiau
sia ant viso žemės kamuolio 
vieta. Termometras' tuomet buvo nusileidęs iki devynių 

mčių laipsnių žemiau o (zero).
?? Toje apylinkėje žemė už
šąla apie šimtą pėdų gilumo 
■į? net pačiame vasaros vi- 

l'dtrryje ji nevisiškai atsilei- 
L. Vitkauskas 

(“Žiburėlis”)

VAGIS PO LEDU“Mūsų Rytojus” aprašo? įdomų atsitikimą, kurs neseniai įvykęs Galicijoje. Vienoje Rytų apeigų bažnyčioje esąs labai brangus kryžius. Jį padovanojęs koks tai kunigaikštis.__ Tas kry-.žius vartojamas tik vieną sykį metuose būtent, per. Tris Karalius^, šventinant

f » ___________________ _ ____
- Filipavičxen,ė-Savickaitė, - Stefa
nija, Prano žmona, seniau gyve
nusi Glens Fally mieste. Einant 
gandais, ji, esą, mirusi 1920 m. 
palikusKgyvus sūnų Richardą ir 
vyrą Praną 'Zlalbūt ji mirė EH- 
zabeth, N. J. .

Varpudauskis, P., gyvenęs 49 
ar 79 Bond St., Elizabeth, N. J., 
k'ieaamas pamformuoti ap>? FUi- 

J .v pavicienę.
ir se- 
savo

buvo 
ligo-

^Paskutiniais laikais pertįįs “Golos
šalčius Prancūzijoj Išiomis dienomis Šumeno a- 

| įvyko sušalimų. Tarp pypkėse Bulgarijoj vilkai
i Rugelio kitų ypatingas >udraskė stačiatikių šventi-

jffibotykis, kur nuo šalčio iš- j-ą Charčenka.
visa keturių žmonių 

motina ir trys vai- 
Įvvko vienam So
li Parvžiaus.

Kaimynai pasigedę, kad 
pas juos nebeateina ketu
riasdešimt metų kaimvnū 

t atėję išlaužė .jos buto 
fc ir atšoko nusigandę.

\ ien^j lovoj gulėjo trvs 
])ri:?iglaudę kits kito sušalę 
lavonai. Plonai pridengtus 

■į lavonus kaimynai tuojau pa- 
■ žino: moterį Gilę, jos 20 me- 

tų -dukterį Bertą ir 5 metu 
sūnų Petrą. Visi trvs, kaip 
ištyrė, pasirodė esą šalčiu 

'g. aukos, sušalę savo kambary 
t prieš šešias dienas. Dar bai- 
L siau įvykį vaizduoja jaunos

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 

čiai meilę ir prisirisimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijį Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“Šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. I 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla- 
I>ių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“Šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jtangtų visos Lietuvos sūnūs su | 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su ‘‘šalti- i . v , . • . • •> >-
nia,” parašyk laišką šiuo adresu: |Prios karą ir apsistojo rodos Nctv 
“šaltinis” Marijampolė. Lithuania. — jYork’c. Ieško giminės iš Kauno, 
gausi vieną n-rį susipažinimui nemo-‘ v x .. . .- -
kainai, o susipažinęs daugiau su juo T rašomas atsišaukti pas: Apolione 
niekuomet nesiskirsi. į K. Stašaitė, 11 Cross St., Nor-

Su pagarba. , .. /d
“šaltinio"' Administracija ^ood, Mass. (B.-ln,,

Šis baisus Įvykis 
taip:

Ermikoro kaimo 
važiavo iš Varnos į

žmonės 
namus. 

Drauge su jais važiavo šven- 
tikaj Charčenka. Kelyj juos 
užpuolė gauja vilkų, 
paskutiniais laikais 
tiais būdais gąsdina 
darni bulgaram^. Šį 
Charčenka, matydamas gre
sianti valstiečiams pavojų, 
išsitraukė-revolverį ir palei
do kelis šūvius i vilkus.

šūvių trenksmai išgąsdi
no arklius, kurie staiga šo
ko bėg-ti. švent. Charčenka, 
iš anksto nenumatęs tokio 
arklių pasibaidvmo nustojo 
lygsvaros ir iškrito laukan. 
Tuo pačiu akimirksniu vil
kai puolė ji ir pradėjo (Tras- 
kyti.

Kitą dieną aplinkiniai 
žmonės nelaimės vietoj rado 
suplėšytus rūbus ir nelai
mingojo šventiko kaulų li
kučius. “J/. L. '

kurie 
įvai- 

ikvrė- 
kartą

nyčia vandenį šventina per 
Tris Karalius). Šįmet tą 
dieną kunigui su žmonėmis 
prie upės susirinkus įvykęs 
negirdėtas atsitikimas. Kai 
aketį prakirtus kunigas įlei
dęs kryžių į vandenį, stai
ga kaž-kas kryžių, iš kuni
go rankų ištraukęs. Žmonės, 
tai pamatę baisiai išsigandę. 
Kunigas įsakęs žmonėms 
kirsti ledą ir ieškoti to bran
gaus auksinio kryžiaus. Vie
nok žmonės negalėję jo su
rasti. Tuomet pats kunigas 
sugriebęs žabarą pradėjęs 
po vandenį graibyti. Tik 
stebėtinai — išgriebęs nuogo 
žmogaus lavoną, kurio ran
kose buvęs tas ieškomas 
kryžius. Žmbnęs tuoj pa
žinę, kad tai garsaus vagies 
lavonas. Mat tas vagis bu
vęs geras.plaukikas, jis, no
rėdamas auksinį kryžių pa
vogti. išsikirtęs toliau už 
krūmų kitą aketį ir, kai tik 
kunigas prie upės prisiarti
no, pasinėręs į variem ir 
laiku kryžių sučiupęs, bet 
matomai, jo širdis šalto van
dens neišlaikė ir po ledu mi
rė.

Benušis, Antanas, gimęs Lietu-, 
voje, apie 40 m. amžiaus, Kvykęs 
į Ameriką 1911 m. iš Insterburg 
apskr., Vokietijoje. Esą, apsigy
venęs Baltimore, Md.

Grybauskas, Antanas, išvykęs 
į Ameriką apie 19 m. atgal, kilęs 
bene iš Aukšt. Panemunės vals
čiaus.

Dobrickis, Andrius, Jono sū
nus, išvykęs į Ameriką 1903 m. ir 
gyvenęs Gilberton, Pa. Paieško 
giminės.

Deringai, Jonas ir \Villia:n, 
męrikoje ganasenai. Iki 1920 
gyvenę Bayonne, N. .J.: Jonas 
92 West 53 St., AViIliam — 
West 23 St. "

Jeselskis, Varias, Dzidorių sū
nus, gimęs 1888-9 m. Kurtavėnų 
parapijoj, Šiaulių apskr. Ameri
kon atvykęs 1907 m. ir dar 1913 
m. gyvenęs Rochester, N. Y., dir
bęs siuvėju. Spėjama, gal jis bu
vęs paimtas kariuomenėn karo 
metu ir žuvęs, kadangi nuo karo 
laikų giminės jokių žinių nrra 
vę.

Kunickis, Jeronimas, Damo 
nūs, Amerikon atvykęs apie
m. atgal, seniau gyvenęs 913 E. 
Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa. 
Tėvai negauna jokiu, žinių nuo 
1923 m. .

Misevičiai, Justinas ir Saliamo-, 
nas, 34-35 m. amžiaus, Į Ameriką 
atvykę 1909 m. Einant gandais 
abudu tarnavę Amerikos armijo
je, ir Justinas esą žuvęs ekspedi
cijoj į Rusiją. Kilę bene iš Kė
dainių apskr., nuo Surveliškio. 
Paieško motina.

Žukovskis, Platonas, kilęs nuo

kariškio apskr., visi apie 50 m. 
amžiaus, gyvenę New Yorko a- 
pylink&e. ■
Vitkevičiai, Juozas, Martynas ir 
Kazys, iš Mazgalių km., Josvai
nių v., Kėdainių apskr., Ameri
koje apiė 20 metų.

Varaškeričiai, Motiejus ir Ig-. 
nas, tėvas ir sūnus, seniau gyve- 
nę 769 Washington SŲ, l£ew 
York City. Ieško broliai.

Vitkauskai, Petras ir jo vaikai 
Juozas ir Ąnelė Bakanienė, gyve
nę Ątheaa.»i«ste, nežinia kurioj 
valstybėj. '

Jochimaričius, Jonas, kurio ieš
ko sesuo Statė Rinkevičienė, Kau
pe. '

Umbraziūnas, Konstantinas, Iš 
Saplių km., Tverečiaus parapijos, 
Švenčionių apskr. Paieško brolie
nė.

Stroga, Juozas, Jono sūnus, 38 
m., iš Šapių km., Traupii} v., Uk
mergės apskr., seniau gyvenęs 42 
Orr St., Pittsburgh/Pa. Karo me
tu tarnavęs kariuomenėje. Po ka
ro giminės nėra gavę jokių žinių.

Šilauskienė - Gečauskaitė, Anta
nina. Walterio žmona, Amerikon 
atvykus 1910 m. iš Jonavos, se
niau gyvenusi Sturgeon, Pa.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania^ 15 Park 
Ro\r, New York City.

LDS. Kuopą Susirinkimai
4 • — — ------ ,

' ’ ‘S 
HUDSON, MASS. L?

LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, baland. 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water -St—Mieli (Irau-—- 
gai ir draugės, malonėkite visi 
Ateiti į šį susirinkimą, nes turimo 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti kurių yra užsivilkę mėnesinės ’ 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad

BROOKLYN, N. Y. p
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks balandžio 26, 7:30 v. 
vakare,' Karalienės Angelų para- 
pijos svetainėj^ Vnmpna -Bnhlmy 
ir South 4th gatvių. »

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e-! nariai ateidami atsivestų ir savo 
sate skolingi. Nepamirškite ir'drau^s prirašvti prie mūsų

Valdybai

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

balandžio 21 d., po dvyliktai vai; 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite’n 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny- 
gučit} tai gausite- susirinkime.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti, duokles.

Valdybai

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo
mvlima tėviškė Lietuva, laikrašty atspindi kaipti
veidrodv senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai,
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis
turi skaitvti bent viena tėvynėj leidžiamą laikraš
ti, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias vra išeiviams ir lietuviams katalikams

“UKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
- tvarkomos Lietuvos sargyboje.

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

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, 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 
gimiRėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
,5U-
Verta
muose

Už
3c.

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”kad kate, peleda-, apuokas, Merkinės, Alytaus apskr. AmeH 336 B>Way» So* Bostofi^ Mas3<
šikšnosparnis ir kiti žvėrys(koje apie 22 metu, gyvenęs Bos

tone.
Zaveckas, Pranas. Jono sūnus, 

kilęs iš Audiejiškės, Pilviškio v., 
Vilkaviškio apskr., 46 metų am
žiaus. prioš kari gyvenęs Brook- 
lyn, N. Y. Turis broli Vincą, irgi 
Brooklyne. Tėvai negavę nuo jo 
žiijių nuo pat -karo pradžios. Ka
ro metu buvo stojęs kariuome
nėn.

Vileika, Aleksandras, iš Linko- 
nių km., Adutiškio valse., Šven
čionių apskr. Amerikon išvykęs 
prieš karą. Jo vaikai neturi a- 
pie jį jokių žinių.

Vaškevičiai, Juozas, Vincas, O- 
na ir Juzė, kilę iš Vištyčio, Vii-

bei gyviai mato naktį dėl tos 
priežasties, jog jų akių lėle
lės išplėstos. Tačiau nau
jausi šito dalyko tyrimai pa
rodė visai ką kitą. Katės 
ir kitų naktinių grobuonių 
akys pasirodo jautrios tiems 
spektro šviesos spinduliams, 
kuriems žmogaus akis ne
jautri, būtent — ultrafiole- 
tiniams spinduliams. La
biausiai šitiems spinduliams 
jautri pelėda, katė, tigras, 
lokys ir levas. _ “Tr.”

Šalčiausia pasauly vieta 
laikoma Šiaurinėj Sibiro 
daly Verchojansk, kur vi
duržiemi sausio mėnesį šal
tis siekia 53 laipsnius, o vi
durvasarį, liepos mėn. šili
ma — 13 laipsnių. O kar
ščiausia vieta laikoma Š. A- 
merikoj Mirties klonis.

Tel. So. Boston 0506-W. < |

Lietuvys Dantistas ĮI

A, L. KAPOČIUS Įį 
251 Broadway, South Boston į 

(“Keleivio” name) '-į 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, r 
nuo 1 -.30—6 ir nuo 6:30—9 Į! 
vakare. Seredomis nuo 9—12 j i 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 p 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 ; 
iki 12 (pagal sutartį).

P. J. AKUNEVIČIUS
LietuvisGraborius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4488
Mlrno lelmynoa narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Al 
laidotuves aprūpimi gerai Ir ne- 
brangiai.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 5 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 28 d., tuoj po sumos 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

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

sekmadieny, balandžio 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
ti} visi nariai ię, bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie^ 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, balandžio 25 d., 

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

Valdyba

I
Tel. Brockton 5112 X

DANTISTAS . |

DR. A. J. G9RMAN I
(GUMAUSKAS) |

705 Main St., Montello, Mass. | 
(Kampas Broad Street) • X 

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 $ 
10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 $ 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 vai, a 
Sekmadieniai^ pagal surtarties. X

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pa?i- 
skaityfriėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

Adresas: Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 21 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

delei pagydymo visokiu 
kraujo, nervą ir chroniš
kų ligi). Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių. vočių, sutinimų arba 

... šiaip kokių kūno ligi), tu- 
rėtumėt. kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas, 

patarimas dvkai visą šį mėnesį 

Dr.Grady, 327 BTZ0X: 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—S vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

|a. j. kupstisI 
p Real Estą te Insurance ir Mortgičiųd 
| Seniausia Agentūra So. Bostone |

332 WEST BR0ADWAY
Tel. South Boston 1662—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI

DAR VIEXA KEGIRDP.TA PROGA!
į | SOUTH BOSTONE
į | 2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta,
ffl Kaina $6,500, įnešti nemažiau kaip $1.000. "Likusius išmokės 
Ž rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui S 
ffi daryti, nereikB eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko it ® 
Į Į iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadvvay, į J 
H So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1682—1373. B
1’ , Parupinam morfgičlus namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort-jį 
c j giėių, kreipkitės pas mus. Inšinrinam viską, reikalaujant duodam ir ant | J 

išmokesčio—tik Mass. valstijoj. į?
| j Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių,—meldžiam į > 
į J kreiptis pas mus ir persitikrinti. z į J

Parduodam anglis ir malkas, prlstatom J samus ne toliau kaip 12
h llų nuo Bostono. < (>

l PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS į 
i SALTS. |

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsnomno- 

tojas, Real Estete Ir Public 
Notaras 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 888 DorchestSr Av. 
Dordbester, Mass.

SOUTH BOSTON, MASS.
v

E.V. WARABOW
(Wrūbllanskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RATAAMUOTOJAS 

1043 Washtngton Street 
i Norwood, Mass. 

Tel. Nororood 1508 
MONTELLO OFFICB 

104 Arne* Street 
Telephone Brockton 1644-J

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
Daugybė pavoksiu! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaikų teatrui 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitokį 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.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 
877 Ir 448 Oambridfe Street 

Oambridge, Mms, 
Telephone Unfvenrity 8881-W

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
Oltio valandai:

nuo 8 Iki 12 ryte Ir nno 2:30 iki B 
Ir nno 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas trabatos vakarais ir ne- 
dėl dieniai s. taip-gl seredomis nno 

12-tos dieną nedarytas 
Taipgi nuimu ir K-Rąy

karinos paveda 
mano pritintoji- 
mni, visuomet 
būna patenkint! 
Ir sntenpfna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vt- 
stems ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Bro«<Twny. So. Boston, Mnsa. 
Resldenee: 313 W. Thlrd SU

Tifonas: South Boston 0304-W.




