
NKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

gyventojai

Taikos Protokolą
valdžia neišduoda

divostoko.

Musų

J. M. Vieraitis

kavus ir abejojama ar ka
da nors bils ratifikuotas.

Valdžios darbus kontroliuos 
tautos rinkti atstovai

dvasia SSSR centro 
komitete

LATVIJOS SEIMAS SVARS 
TO ŽEMĖS MAKSIMU

MO KLAUSIMĄ

Gruodžio iš 4 į 5 d. Pas
valio valse., Ragujų kaime, 
pas pil. Šenduską įsilaužė 
3 ginkluoti plėšikai, rado

Sutiko ginčus dėl rubežių 
arbitruoti

NANUO 1915 
tsjt u

Mirė “nezaležninkų vysku 
pas” Gritėnas

ratifikuotas. Keturių 
nešiu laike nuo pakto 
rašvmo dar nė viena :

Berlynas. — Spauda

Vieni reikalauja maksimumą 
sumažinti iki 27 ha< kiti 

iki 10 ha.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinki

mas įvyks sausio 6 d., 1929 
m., Aušros Vartų parapijos 
bažnytinėje salėje tuojaus po 
stirnos. Visi nariai malonėkit 
ateiti ir naujų narių atsives
ti.

tekėlų . sutikdamos ginčus 
dil rubežių išlyginti pavesti 
šrbitraeijos komisijai--------

adaujančios kinietės par 
duoda vaikus

pra
neša. kad Leonas Trockis, 
kuris buvo ištremtas į Tur
kestano apylinkę, perkeltas 
i naują vietą, pietų Rusijoj. 
. Alta-Atoj komunistai jį 
norėję numarinti.

ir Oną Malins 
suspėjo pasi

[Mass.—Pereitais 
piliečiai nubalsa- 
ttjTeidžiama sek- 
nuo 2 vai. iki 6 
jti baseball ir ki- 
. Žmonių balsą 
(įtinti miesto ta- 
jr taip greit ne- 
Dolerių žvejoto- 

irėjo^kad sporto 
ą.- kuogreičiausia 

Lakstė ir ptil- 
tarybos narių ir 
kierių, kad pa-

V«twra. — Iš čia prane
ša, kad Sovietų Rusijoj 
prasidėjo badmetis. Žmonės 
būriais prašo valdžios iš
duoti leidimus pereiti rube- 
žių, bet Sovietų valdžia ne
išduoda, nes nenori, kad pa
saulis sužinotų apie komu
nistų “rojų.”

teisėjas TFuėhs.
Major Lvneh ir kiti tary

bos nariai užginčija visus 
kaltinimus.

Finansinė komisija dabar 
veda tyrinėjimą.

Šiaip ar taip, taryba 
sporto bilių priėmė . ir pa
tvirtino didžiumos piliečių 
norą.

Ciko sesiją, išklausiusi 
Litvinovo pranešimą, pri
ėmė rezoliuciją, kurioje už- 
giriama Sovietų vyriausy
bės politika, siekianai gerų 
santykių su visomis pasau
lio valstybėmis.

Be to, Ciko sesija užgiria 
vyriausybės taikos politiką 
ir toliau skatina ją dėti pa
stangų, kad nepasikartotų 
karai,- kad tautos gyventų 
taikoj ir ramiai bendradar
biautu. _

Užsieniuose ir paioj sov- 
‘pijoj didelę sensąiją pa
irę Sovietų finana kemi- 
ro padėjėjo Rimlino 
iškai, kurie aiški; p;sa- 
>, kad Rusijos lamas ir 
• valstiečiai ne t ii ne su 
imunistais, bet aišlai ;ra 
įsistatę prieš hševkų 
ktatūros tvarką, Furrki-

Biudžetas bus pravestas per 
seimą

Varšuvos seime, einant 
ginčams dėl naujo Lenkijos 
biudžeto, ministeris pirmi
ninkas Bartelis padarė eks
tra pranešimą, kuriame pa
reiškė, kad Lenkijos vvriau- 
svbė visais būdais stengsis 
palaikyti ir pati prisilaikyti 
parlamentarinės tvarkos: 
pasiduos seimo atstovų kon
trolei ir biudžetą pripažins 
tik tą. kuri priims seimas ir 
senatas.
✓sis Bartelio pareiškimas 

padarė, kaip praneša spau
da, visoj šalv ir užrubežiuo- 
se gerą jspudp

Valstiečiai komunistus 
\aro kylin

Paskutinėse dienose 1928 
metų padarykime rezoliuci
ją, kad “Darbininko” pre
numeratų skaičių laike šio 
vajaus padidinsime mažiau
sia 5,000. Tą galėsime | 
ryti, jeigu tik bus ti 
noras ir pasiryžimas 
darbuoti savo>organwa 
labui. V

Mūsų darbuotojais, 
riams ir prieteliąggaljr 
laimingų Naujų Metų.

-------T&SCentro

trumpinti pramonės, kuri 
neduoda naudos, kreditavi
mą ir kapitalų dalį nukreip
ti kaiman. Be to, “buožėm” 
turi būti duota teisė daly
vauti savivaldybėse.

Frumkino nuomone, jei 
nebus prisitaikyta prie kai
mo, tai valstiečiai gteit nu-

Baltimore, Md.—Sukvai
liojęs italas Ciaccio, barbe
ns išėjęs i gatvę su revol
veriu rankoje ir pradėjo 
šaudyti į praeinančius. Pa
sitaikė ėjo lietuvis Martin- 
kus ir kiti. Italas ji šūviu 
sunkiai sužeidė. Taipgi šū
viu sužeidė 
kiutę. Kiti 
slėpti.

Policijai, 
guji italą 
areštuoti. . 
kinosi 
vius,

pasisekė karin- 
nuginkluoti ir 

Jis policijai aiš- 
, kad šaudęs į lietu- 
kad jo barzdaskntvk- 

los nelankę ir boikotavę ir 
kad dėl tos priežasties jo 
biznis susilpnėjęs.

; Bostone. 
rinkimai^ 
vo, kad i 
madieniai 
po ietir žį 
tus žaisli 
turėjo pa 
ryba. , B< 
siskubino. 
jai labai 
bilius bi 
patvirtint 
dinėjo pr 
kitų poli 
greitintų pravesti sporto į- 
statvmus.-^ .

Baugiausią, matyt, rūpė
jo sportas sekmadieniais 
Braves sportininkų yirši- 
ninkams- ^Mė dabar iškėlė 
viešai bylą prieš kelius ta
rybos narius. Įtarė, kad 
Majoj; L^ąeb'reikalavęs ky
šio ir įvardijęs kitus dvyli-

AMERIKOS LIETUVIŲR.Kr

10 m. mergaitė—100 frankų, 
15-20 m. mergina—60 

frankų

Iš Kinijos sostinės Peki
no pareina baisios žinios. 
Badas Kinijoj plečiasi ir 
gresia didžiausiu visam 
kraštui pavojum.

Viešpatauja ligos. Gyven
tojai iš vienų vietų bėga į 
kitas; prasidėjo užpuolimai. 
Badaujantieji į nieką nežiū
ri, su nieku nesiskaito, ne
bijo mirties pavojų, nes ta 
mirtis žiūri jiems i akis nuo 
bado.

Pekino apylinkių gyven
tojai askutiniu laiku pradė
jo pardavinėti vaikus y atve
da turgun ir parduoda.

Motinos parduoda dukte
ris: 10 metų mergaitė kai- 
nuo 100 frankų, 15-20 m.— 
500 frankų. Badas auga, o 
pagalbos nėra.

NULINČIAVO NEGRĄ
Hattiesburg, Miss. — Čia 

minia nulinčiavo jauną neg
rą už tai, kad jis būk paga
vęs baltą mergaitę ir ją iš
niekinęs.

Dvidešimtas amžius, bet 
kultūringoje Amerikoje lin-j 
čius tebepraktikuojamas. 
Tiesa, linčai sumažėjo, bet 
jų neturėtų yisai būti.

Valdžia turi imtis griež
ių priemonių linčuotojus 
areštuoti ir skaudžiai juos 
nubausti.

Yra įstatymai bausti pa- 
t vi r kugius, 
juodukus, bet tik ne linčais.

Pereitais metais nulijjčuo- 
ta 9-žmonėst-------------------------

AREŠTAVO 313 ŽMONIŲ
• NAUJŲ METŲ 

VAKARE
New York. — Čia Naujų 

Metų belaukiant policija 
pasidarbavo prohibicijos 
naudai. Areštavo 313 žmo
gui už laužymą prohibicijos

r "
Tai mat, kaip pykdoma 
munistų lozungis “rū- 
ims karas ir bakūžėms ra- 
ybė.”

>ticra-nton, Pa. — Gruo
džio 28 d. mirė “nezaležnin
kų vyskupas” J. Gritėnas.

Mūsų socialistai ir laisva
maniai labai apgailestauja 
netekę savo “ganytojo.”

Gritėnast^buvo laisvama
nių laikraščio “Vienybės” 
šėrininkas, gi “V-be” buvo 
jo organas. \ J

' / - ‘
FORDAS ŽARA ĮVESTI 

5 DIENŲ DARBĄ 
SAVAITĖJE

Latvijos Seime pradėta 
svarstyti labai svarbus že
mės fondo padidinimo klau
simas. Įnešta pasiūlymai 
žemės maksimumą sumažin
ti : rusu mažumos atstovas 
pasiūlė sumažinti jį iki 27 
ha. o soedem. — iki K) ha.

Pasiūlymai motyvuojami 
dideliu žemės pareikalavi
mu. Iš naujo fondo bus 
žeme aprūpinti visi savano
riai. Latvija pasiryžusi bū
tinai visus kovojusius už 
Latvijos laisvę ir nepri
klausomybę aprūpinti žeme. 
Esą tie, kurie dabar turi po 
100 ha. ir už laisvę i r. už tą 
žemę nekovoję.

Maskva. — Sovietų ;sal- 
džia pareiškė, kad ji jailra-įj 
tifikuojanti Kelloggo pakt$J| 
ir Lietuva, kuri dar neratt-^ 
fikavo, sutikę pasirašyti* 
protokolą, kuris duotų tuo* 
jau galę Kelloggo nekaria-*.- . 
vimo paktui tarp abiejų 
lių.

Sovietų valdžia taipgi-pa< 
siūlė notą ir Lenkijai ir siūrl 
lo pasirašyti tokį pat 
tokolą. Savo notoje lenkams kz 
pažymi, kad 14 valstybių, 
kurios pirmutinės pasirąžė 
Kelloggo paktą dar nė vie* ^ 
na neratifikavo jo ir tuo, 
matvt. Sovietu Valdžia no* -'i 
ri pasirodyti taikingiausią^ 
iš visų kitų. • ;

Lenkijos valdžia, gąvnS i 
Maskvos notą, nudžiugo, 
spėjama, kad pasirašys, ūaęsf - 
ji nori kokiu nors būdū]Sįi^|k 
si meilinti komunistams.' ' 4

Jeigu nuo pasirašymo su- 
si lai k vs, tai tik dėlto,.. kadMt 
neįžeidus Prancūzijos ir J* 
Valstijų, nes Paryžiaus pafc^p

RIŲ SKAIČIUS; AUGA j
N e u- York.—Spaude^ ži- \ 

niomis, ?fung. Valstijose Y- z 
ra ’40,000 milijonierių, ku- 
riė turi nemažiau kaippd— 
• » v v • *milijoną dolerių. '

Taigi milijonierių skais
čius nuo prieškarinių lariajĄ 
paaugo maždaug 60 nuolL^

Reikalauja išduoti leidimus 
pereiti rubežių, bet

ra si:
Kaimas, išskyrus rdicblę 

alį neturtėlių, grieiii }ra 
usistatęs prieš bok vikis, 
alstiečiai jokiu būdneio- 

i sovietų tvarkai pądiuti.
Konstatuodamas Šįfaktą, 

'rumkinas reikalauj nusi
usti valstiečiams, ai sal y- 
i pulti kaimo “bbž«,” 
aimų biednuomenei įite k- 
i skubią pagalbą, beheča- 
yti šu ja eksperimeHil , Ir 
š viso liautis darvti t pi- 
nu eksperimentus, ad;ie 
ndurinį valstietį p’ilę 
)rie desperacijos ir rĄiai- 
no vilties, kad ateil? bis 
ęeriau.

Frumkinas ir toliaiicila. 
Jis sako, kad prie kont|s 
tinio režimo SSSR žeipįt 
leis visiškai nusmuko,t# 
kaimui reikia duoti vi* 
kaimui reikia duoti *ii 
la_ laisvė.. Esą reikią I

-- ---------

Čeverykų gamyba perei
tais metais lapkričo mėnesį 
šioj šalyj pasiekė 28.351,000 
porų.

? ' -* ..
■ ■ lui' II. , » i> .
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FlBŲ.lALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
f? VENYKITES!

TYashtnffton, D. C.—Pan-
Amerikos komisijos konfe
rencijos Paraguaja ir Boli- 

nekultūringus tik Utugf* atgn£ įvija priėmė ir pasirašė pro-

TĮSTAI -- DAINININKAI -------- U—

rtL SOVIETŲ RUSIJOJ 
— RYKŽTĖS ___

Sovietų telegnmų agen- 
ra “Uosta” iaskelbė iš 
nsko miesto tėegramą a- 
> tai, kad ketuose Liu- 
įsko rajono . kaimuose, 
imu tarybų pirminin- 
ms padedaint, suimta 10 
helių (kambinhkių). ku- 
s’ pirma nuplikė rykštė
se o paskui itdarė svir
ti.

f
Tzvestija” ra* apie pla
no smulkmenas Esą pla
nas — tai “hgožių” su- 
mymas. Tačiai oficiozas 
neigia, kad pląime daly
ve kaimo tarytas pirmi- 
įkas (Šorfas), kokiu gali 
ti tiktai koninistas ir 
netų valdžios odininkas, 
ligi ir čia valdia negali 
plauti rankų. '
Taigi oficiozas nėųeigia, 
d 10 bobelių bu'o “žiau
ri nuplaktos:-i$aut nak-

30,000 darbininkų gaus 
darbą

Detroit, Mich. — Henry 
Ford, automobilių išdirbė
tas, žada savo fabrikuose į- 
vesti 5 dienų darbą savaitė
je vietoj b dienų.

Taigi Fordas, kad tiek 
darbo padarius per 5 diėnas 
kiek padaro per 6 dienas 
samdys dar 30,000 darbinin
kų. Viso tada dirbs Fordo 
dirbtuvėse 150,000 darbiu in
kų. Galimas daiktas, kad 
čia bedarbiu neliks.

oiktatūros režimą.
Į šias Frumkino ištraukas 

iš laiškų, rašytų komunistų 
partijos centro komitetui, o 
dabar įdėtų oficioze ‘ Tzves
tija,” atsako pats SSSR) 
diktatorius Stalinas.

Jis pirmiausiai pripažįs
ta, kad SSSR trockistinė i- 
deologija auga. Trockistai 
— tai nukrypėliai iš komu
nistinio leniniškojo kelio 
kairėn, o Frumkinas su 
kompanija — miukrypeliai 
dešinėn. Ir su vienais ir su 
kitais reikia kovoti. Esą 
maža išmesti juos iš svarbių 
vietų, bet reikia vesti smar
ki ideologinė kova.

Nežiūrint tačiau į visus 
Stalino smarkumus Frum
kino pareiškimai nušviečia 
tĄ komunistų tvarkos ir

■ SSSR režimo kraštui pada- 
• rytą žaizdą, kurią jie taip.
■ saugo nuo Fairopos akių. __

----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
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Iš Lietuvos cukrinių runf - ’A 
kelių numatoma pagaminti [i 
iki 600,(XX) kg. cukraus, kas

Cinios Iš Lietuvos
i -------

UVOS PREZIDENTAS 
ALYTUJE

Alytaus apylinkės tauti-
Ųunkai susibūrę su liaudį- 
įlinkais pasikvietė Lietuvos 

dentą šv. Onos atlai

lįs'-'

jo, svečiai gi neturėjo jokios 
pareigos Prezidentą lankyti 
-ir sveikinti; Juk du Kauno 
kunigu asistavo Preziden
tui. Tamošaitis sumanytojas 
Liet, univ.. Teologijos fakul-

s” sąjungos didę 
Įmanifestacij;^ padalyti, 

identas Antanas Sme- 
na didis ūkininkų ‘‘vienv- 

” šalininkas, net kuracl-
ją Palangoj apleido, pakvie- 

ptimą maloniai priėmė ir vi- 
štabu lydimas atvažiavo 

|| Alytun 29 liepos d. per šv.' 
rAOnos atlaidus. Vietos kle- 
y- bonas kun. Baltrušaitis su- 
A lig vyskupų parėdimo Pre- 

zidentą }iasitiko, bažnyčioje 
4 už Tėvynę maldą atgiedojo 
ž., ir skirtoj vietoj' retą, gar

bingąjį svečią pasodino. Bet 
kada pernai 29 liepos d. la
bai didis karštis buvo, baž
nyčioje tvanku, klebonas vi
są svečių nūrį 
riaus išsivedė ir medžių pa
vėsyje parengtose vietose pa
sodino. Ištikrųjų žmonių 
daug prisirinko, vieni norė
jo Lietuvos “karalių" pa
matyti, 
giedra i 
skubėjo.

Po Įiamaldų kviesliai nu-į 
. sivedė Prezident?} į parengt?^ 

vietą, kur ir kalbėtojams 
buvo skirt;i vieta. Visur šei- 
jtiiuinkavo tautininkai ir 
lirtudininkai. Kada žmonės, 
ypač ūkininkui sąjungos na
riai pamatė liaudininkus 
šeimininkaujant, susirinki 
mą apleido, klausytojų nedi
dis būrelis 
erų. šimtai pasidarė.

’ džios organas “Lietuvos Ai
das” Prezid(‘iito atsilanky
mą Alytuje išpūtė. Tiesa, 
tūkstančiai žmonių pasitiko, 
tūkstančiai lydėjo, bet pra
kalbų klausė mažoka, tik 
šimteliai, kadangi Alytaus 

V apylinkėj stipri ir skaitlin- 
*ga yra “Ūkininku Sąjun
ga,” kuria tautininkai ir 
liaudininkai niekina, sąjun
gos nariai supranta ir at
jaučia.

Pietūs buvo Vilniaus A- 
lytuje šaulių salėje, kur 
Prezidentas savo kalboje is- 

y sireiškė. kad druskos nebėr.
1 . Tuomi. mano nuomom1 krei- 

j)ėsi ir prikišo kunigams 
kad puotoje nedalvvauja. 
Vietos klebonas svečius ku- 

- nigus klebonijoj Įiriimdinė-

f

-o

ant švento-

naikinti, ir Mironas' tikybų 
departamento direktorius, 
man regis užteko. Kviesliai 
manė žmonėse sukelti didį 
entuziazmą, nepavyko sukel
ti ir Prezidentas jokio įspū
džio Alytuje nepaliko.

Po pamaldų ir po pietų 
vakarop Alytų ir apylinkę 
bangus lytus ir perkūnija 
atlankė, kai kur ir triobe- 
sius sudegino.

B. D z akas

POPIEŽIAUS NUNCIATŪRA 
Į MINISTERIŲ KABINETO 

RŪMUS
X

Kaanus. — Girdėti, kad. 
be kitų valdžios Įstaigų, Mi- 
nisterių kabinetas persi- 
kraustvsiąs i baigiamus sta
tyti teisingumo ministerijos 
rūmus. Ligi šiol buvusieji 
Ministerių kabineto rūmai

kiti naudodamiesi |Gis atiduoti Popiežiaus 
ir šiluma į atlaidus Į nunciatūrai. Juose apsigy- 

jvrnsiąs ir pats Nuncijus ar- 
jkivvskupas R. Bartoloni.

liko, iš tukstan-
Val-

NAUJAS DOCENTAS
K a a mis. Metropoli jos Kil

iau Seminarijos profeso
rius kum d-ras Pranas 
Venckus išrinktas docentu 
L. Universiteto teologijos- 
filosofijos fakulteto funda- 
nientalinėš teologijos kated
rai. Lapkričio 20 d. 3 vai. 
po pietą didžiojoj Universi
teto salėj jis laikė pirma 
viešą paskaitą, kurios klau
sė ne vien universiteto na
riai. bet ir svečiai pašalie
čiai.

f

PENSIJOS KNYGNEŠIAMS
Kaunas. Šiomis dienomis 

biudžeto patikrinimo komi
sija svarstė kai kurių knyg
nešių prašymus suteikti 
jiems pensijas. Prašymai 
buvo padubti Švietimo m-jai 
ir ši, patikrinusi vietose 
ir kitokiu būdu prašytojų 
darbus ir nuopelnus spau- 
dos draudimo laikais, prl- 
state juos biudžeto komisi
jai. Pensijos pripažintos 
šiems knygnešiams: Gali- 
naičiui Benediktui iš Už vai- 
kių-Bobilių kaimo, Kėdai
nių ap. 50 litų mėnesiui. 
Paukžčiui Jonui, Veliuona, 
Kauno ap. 50 lt. Krasins 
kui Antanui, Radviliškis, 
Šiaulių ap. 50 lt. Kumečiui 
Jonui, Veliuona, Kauno ap. 
50 lt. Vytui Baltini, K ra 
kės, 30 lt. Paplauskui Juo 
zui 30 lt. Cepliiiskui Ka 
ziui, Kaunas, šv. Trejybės 
bažn. namai, 30 lt. Elkovi- 
čiui Zalkei, Kaunas. 30 lt. 
Jokubčioniui Motiejui. Pi
liuonos kaimas. A. Panemu
nės v. 30 lt. Kancleriui Juo
zui Kalvarijoj, 25 lt.

Tačiau tą biudžeto komi
sijos sprendimiĮ dar turės 
patvirtinti Ministerių Kabi 
netas. Tik M. Kabinetui pa
tvirtinus jie galės gauti 
pensijas.

Elkovičius Z. pristatinėjo 
knygas kuom* visam Kau
nui. išgabendamas jas iŠ 
garlaiviui ir pernešdamas 
per ištisą eilę sargybiniu. 
Vra tai tuo tarpu pirmas 
žvdas. gavęs valstvbinę pen- 
sij;i už nuopelnus lietuvių 
tautai. Kancleriui, nežiū
rint jo žvmių darbui, paskir-' 
ta tik 25 lt. mėnesiui todėl,, 
kad jis jau vra gavęs iš val
džios tam tikra pašalpą.

k 4 SENOVĖS PILIS
R^/tavOiS. Žemaičiuose dau

gelyje vietų galima užtikti 
pilių. Turi jų. ir Renavo a- 
pylinkė: Vadagių kaime, 
prie Varduvos ^kranto, yra
kiek pakilusi iHeiele, kur 
senovėj ir buvusi pilis. Ne
toli pilies į piėtų-vakarus e- 
sančioj lygumėlėj, dar ir 
dabar liepomis pasaliais ajL 
augusioj, buvęs dvaras. To
je lygumėlėje ir 'daba r dar 
kai kada esą išariami Įvai
rūs-senovės daiktai: degtos 
plytos, peiliai, šakutės ir k t. 
sidabriniai bei. auksiniai 
daiktai. Pasakojama, kad 
toje lygumėlėje i kasdamas 
bulvėms pilti rūsį, giliau 
kai}) paprastaiiš&ikasęs. sy
kį Įgriuvęs vienas žmogelis 
ir atsidūręs dideliame kam
bary, kur apie stalą Įvai
riais valgiais apkaltą sėdė
jusios suakmenėjusių žmo
nių figūros. Žmogelis labai 
išsigandęs ir tik vąrgais ha-!

pažemių 
J

galais išlipęs į viršų.
Apie šį senovės piliaklnį 

vra ir daugiau pasakojimų 
bei padavimų.

NUBAUSTAS IŠTRĖMIMU

K lai | >čdos kr. gyventojas 
Kristupas Zeidcnbergas pas 
kutiniuoju laiku .. gyvenęs 
Klaipėdoj mieste kaipo pa
vojingas visuomenės tvar
kai Klaipėdos kr. -komen 
danto nutarimu nubaustas 
visam karo stoviui ištrėmi
mu Į Telšių ap^kr. ir laiky
mu polic. priežiūroj.

; t;»

VAGIA.
' • * f’ •’ t ; Z.

Kaune ir pakmuiej

5

GERIAU “VAISKE,” NEGU 
PAS MENININKUS UŽ 

KURPALĮ

šiomis dienomis iš Kau
no Meno mokyklos pabėgo 
du seneliai, padėję meninin
kams pozuoti modelius. Gir
di. šis darbas esąs labai sun
kus. net — tiek pinigų ne
są. kiek už ji reiktų sumo
kėti. Vienas senelių 86 na 
tų. .Jis vos tik valandą te
išlaikė kurpalio vietą meni
ninkui. Girdi, buvęs ‘‘vais
ku" po “niže" stovėjęs, bet 
vis tik buvę lengviau, negu 

•’ia — t<> kurpalio vietoje.

GALIMA PASIŠNEKĖTI SU 
ŠVEDIJA

Nuo šiemetinės Visų šven
tės veikia pasišnekėjimas 
telefonu' tarp Kauno ir 
Klaipėdos su Švedijos sosti
ne Stockholmu. šnekėjimo 
laikas nuo 7 vai. vak. ligi 8 
vai. ryto. Mat, tada laidos 
neužimtos. Paprastas trijų 
minučių pasišnekėjimas ka
štuoja 25 litus 90 centų.

CIVILIAI ŽMONĖS
. MOKYSIS SKRAIDYTI

šiais metais sausio įnėne- 
sio pradžioje Lietuvos aero 
klubas Kaune atidarys avia
cijos kursus civiliams. Bus 
mokoma skraidyti orlaiviais. 
Norintieji atsidurti už pilkų 
debesėlių, gali užsirašyti jau 
dabar Šaulių S-gos rūmuose 
Kaune.

-y ‘ - IŠ vi
sos Lietuvos yra priėjusių 
įvairios dorovės žmonių. 
Vieni užsiima darbu, kiti 
apgavimais, vagjųiais arba 
ir plėšiniais. Dažnai girdė
ti kad tąjį ir tąjį apvogė, 
apiplėšė. Nesenai'Juozo Gū
žio Pakalniškėse klėtį išplė
šė. daug rūbų ir uždaro iš
nešė. Visi įtaria Jurgį Ra
kauską (Vėžį) arti įlenkto
jo forto gyvenantį.

Seniau Aleksoto 
buvo neramūs, būdavo 
dėti, tai kieti išplėšė, 
važiuojantiems Kaunan ke
lią pastojo ir apiplėšė, 
ginklą turėdami rankose kai 
kam mirtį priartino arba ir 
padarė. Vienus piktadarius 
valdžia nudaigojo, kiti pabė
go. arba apsimalšino ir dar
bo stvėrėsi, dabar visai ne
girdėti kad al< ksotiečiai va
žiuojančius'] Kauną pakelė
se užpuldinėtu, arba kitą 
kokią piktadarybę artimui 
darytų.

piliečiai 
gir
tai

net

: : TAI BENT PASAKĖ
‘‘Darbininko” 49 mini, pe

reitų melų rašiau kad Lie
tuvos tautininkų valdžia A. 
Panemunės darbininkus nu
skriaudė atiduodamą pali- 
varko žemę ApsaugOKinnris- 
terijai, kuriąąįarbininkų or
ganizacija buvo devynerius 
metus iš valdžios nuomavu- 

"Sjl ■ ‘i tl Kt*jOSl 1 vC i l tlOj it 111
palivarką po žemės- sklypelį 
gauti ir kaikurie *jau buvo 
triobesius pasistatę. Dabar 
Įsakyta triobesius atsiimti, 
drąsuoliai nuėjo į kariuome
nės štabą pasiklausti kur 
pasiėmus triobesius dėti. 
Štabe atsakyta: mums ne 
galvoj, kad ir i kišenę trio
besius įsidėkite. Nuliūdo 

77//

I*

Įsidėkite, 
žmoneliai ir pamąstė: 
bent /ni.sal,ū...

/ Y.
i

VIENIEMS ATAROS,
KITIEMSDŽIAUGSMAS

Trakelių ir Vič-iūnii ma- 
l moters turinčios 

karvukių ir parduodančios 
pieną džiaugiasi, darbinin
kai, girdi, nelaikys palivar
ko žemės, neturės kur kar
ves ganyti, priversti bus 
Įia.rduoti. taip pat ir mieste
lio žvdeliai atsisveikvs su 
karvukėms. l.ii mūsų karvių 
pienas pabrangs.. .

Y.

JPenktadieni

LIETUVOS CUKRUS
Lietuva neturi auglio, ge- 

ležies kasyklų, bet užtat tu- 
ri turtingiausias cukraus., 
kasyklas—tai cukrinių run
kelių plantacijos. Maža kam 
Į galvą ateina, kad cukriniai 
runkefai turi*TU— 
raus, o jie puikiai auga Lie
tuvos dirvose, nė kiek ne 
blogiau, kaip Vokiet i joj, ar 
Danijoj. Jei mažosios val
stybės. kaip Danija, Belgi
ja, Olandija išaugina kas
met po — 50—60.000 ha. 
cukrinių runkelių, tai dides
nei už jas Lietuvai pakaktų 
ir dešimtos dalies to 'ploto. 
kacF pasigamintų reikalingo 
cukraus.

1928 m. cukrinių runkelių 
Lietuvoj buvo Įsėta daugiau 

I 300 ha; dėl lietingo oro da
lis jų išmirko, taip kad liko 
tik 268 ha. Iš jų numato
ma prikasti iki 100,000 cuk
rinių runkeliai, 
lavoje cukraus 
juos tenka kasmet 
svetur perdirbti Į 
Ketverius metus cllkr. 
keliai buvo gabenami 
kietiją, ( Rasteiiburgo 
•aus fa.br i ką), i 928

gavos cukrau

PAKRIKŠTYTA 30-TIES 
METŲ AMŽIAUS

Taujėnai. š. m. rugsėjo 
mčn. 30 d. Taujėnų bažnv- 
čioje priėmė kataliku krikš
tą p-iė M. R. turėdama 30 
•rietu amžiaus. Minėta nJė 
iki šiol tik maža namie 
vandeniu ‘buvo" krikštyta. 
Pastaruoju metu jai reikė
jo išsiimti v. pasas ir pri
statyt i ‘savo gimimo metri
ką. ryšy su tuo teko krikšty 
vis.

60 ORGANIZACIJŲ
Pernai Liet. Universitete 

laivo Įregistruota 60 studen
tų organizacijų (44 lietu viii. 
2 latvių, 11 žvdn. 1 rusu ir 
? kuku). Studenčių org-jų 
tairte skaičiuje vra 4 (3 lie
tuvių, ir 1 žydu).

“MARGUTIS” RUS DU 
DOLERIAI

nebrangs link<muni" i- <hiiną su cai- 
<h>ms laikrašii< "MAKOl TIS.' itašv 
kito tuojau ir siųskite Jt'l’.E
PI. gausite įht visti- fotus 
'H TJ. " Kas mėnesi- fe‘>lžia 
ir ittokii laikrašti :ja, A.
tv.risas: ‘•Mart'ti’is." ".2’t> S* 
St„ Chioazo. TU. "Mursatti 
vietoj. Išeina Stl ‘overk 
<enttj siemna galite iratr 
■ri'ti" <lė! sii-ipnžinirno.
tuojau. ‘•Margutis” t.if 
taitsio bus r>U IiOI.EIliAI 
'inios iš Lietuvos. Skaitykit 
•i.” tai visada busite linksmi, 
vaikams piano “pyseliu

.... t t', ’ 
i? ‘ATAKGiyn; •
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Nesant La- 
fabrikos, 

vežini i 
enk į si.

iiiii- 
į V<»

ellk- 
!il. į 

Latvijjj — .Jelgavos cukraus 
fabriką. Cukriniai ninl;e- 
iiai gabenami į Latvija nuo 
spalių 2G d. Darinis cuk
raus fabrike prasidėjo Lap
kričio 6 d., dabar kasdien 
iŠ Lietuvos ateina po 10— 20 
vagonu ir taip truks ij<i l?in- 
l'.ričio 22 <1.. nes iki to laiko 
faJirikas teveikia. Mat 1928 
m. Latvijoj didžioji (cukr. 
runkeliu dalis prigėrė ir 
gautas k;’tastrofing;ii min
kąs derliu<. kai kur tik no 
10 (-cnfiierių iš ha. Nors bu
vo užsėta am 10()0 ha., t. y. 
dvigubai daugiau kaip 1927 
m., bet nebus nė pusės už- 
f>ernyl<šeįo derliaus. P>ė t<». 
ūkininkai, trūkdami pabaro, 
cukr. runkelių visai ned'io 
d?i fabrikui.

Lietuvos cukriniai i ui ke
liai. palyginti su Latviu, net 
perdaug kaip 1928 iii. e u-i. 
vi>ač stambesniųjų pla'ikdo- 
riii: \ idut mis derlius y
sieks 500 cciifiieriu m h >

<2

nesudaro ėn 3% reikalingo V A 
Lietuvai cukraus. Lietuvoj^ 
kasimi sunaudojama 
giau kai}) 2(> milio nu kilo-^yy .. 
gramu cukraus. Jam paga- -t- T 
minti reikėtty išauginti 
mažiau B/ĮŪO.OtK) centnerių7- 
c lik r. run elių. 
kad ha. ga 
centnerių. 
—10,000 h 
cukriniams 
dirbti ūžt 
kiems kaijįlatvių 4 cukraus 

 

fabrikams,!skaitant kad jie ' 
galėtų di 
sius; juosi 
1000 dari 
darhinink 
dirbdami 
i dantaeijo 
ketu mū 
ieškot i 
kėniui i 
.laipsniu 1

Latviai 
jau 1 ret i 
rų savo 
pastalė n 
ką. kuri 
per (pci- 
CdO—- to 
runkelių 
70,000 ly 
ko dirba|ipie 300 darbinin
ku.

Skaitant., 'y 
i duoti 300—600 / 
‘ktų užsėti 6,000. ;... 

plotą. Tiems "'‘A 
runkeliams pen
ktų darbo to- -

t i per 3 mėit£- 
turėtų darbo per 
linkų. O kiek 
turėtų uždarbio 
ikrinių runkelių 

*! Tuomet nerei- 
i darbininkams 

laiįiės Brazilijoj, ir 
uga ra prie 40
vos plantacijose, 
iralenkė mus, jie 
(dai gamina cuk- 
tbrike. Pradžiai 
žesnio tipo fabri- 
perdirba kasdien 
24 vai.) 500 tonų 
agomi) cukrinių* 
r gali pagaminti 
cukraus. Fabri-

A

L. D. S. IENTRO VALDYBA

Kini. K. Ifbonavičius, Dv. Vadas,
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. Sixth St.,
South Boston, Mass.

katį, Pirmininkas, ,, 
avidson St.,
Lowell, Mass.

s, Viee-Pirmininkas,
W. 15th Avė.,
Gary, Ind.

ižys, Sekretorius,
W. Broadivay,

South Boston, Mass.
i uskas, Iždininkas, 

Portland St., (
Cambridge, Mass. 

introlės Komisija 
s, J. Glavickas ir R.
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• > I

i

J. Šmi
i Airhri'i 
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Kuii. \| 
Kuk
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derlius p;>- i
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.r 
M.
\a-. J

»

iteratinė Komisija 
f K. Taškūnas, 
[Urbonavičius,
Įušinskas,
Rvagždys, 
'ėraitis.

į 1. K. I c<l< racija*
TarĮ/1><!

žinis. '

LaiI-. rastis geriomJar M4Ut 
l|ik 

, v?
d<

lm 
i;

da- isc+v+us-su savo - 
BŠty atspindi kaip 
ai ii- pasisekimai, 
kiekvienas išeivis 
leidžiamą laikraš- 
elio laikraščių tin- 
uviam< katalikams

i'-viške Li<mva. 
selioisos 1< vvih-s 
>r džiav.-mai. t 

lyti bent vieną tč\ 
!<>.-• m*užmi I-

y mylim?;
| veidrodi 

liūdėsi?'!
y turi skoi 
| lį. kad y
g kamijui-ms yra iš< i.’iir- i 
X ūkininkams tik iaisraštis 
k “Ukinink 
| ‘‘IK ĮNINKA^' ved 
1 tiškoj dv įsioj ir - ovi d 
t' tvarkomos Lietin-' sarg\ 

“ŪI\iNINKA<’ Uei 
paveiksluotas, (|u-"!;t <iat 
užsienio gyvenimo: rašo 
nmis kbanimais: ?’pie žei 
ginimą. imninkav imą. r 
gražiu p .sjskaityn u. .am 

“ŪKININKO' kaili;
je—5 lit i’. ,ariut 5'1 ame 
j<'. 
rio.
nas

‘MAK 
nnizik'^ 

Vanagu it.is.
Halst-l 
naujo;

:-ti” Už 1'> 
' i<*n:; ' Mi'f 
Itoikalaukit.- 

15 <|ic:>o-
Visokio*.

K*
Yra 

labai lons-vb 
ir arbžių. Tik užvvio’i;j <b.ieri į mo
lus

i

v

t .

ar dangau metrų ilgio, ak
menų, ledais iš Skandinavi-

/\ York illAO Kauną ir atgal 
X I I (Pridėjus S. V 

flM Taksus.)
Xj«*ėia K lesa.

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarią laivuTOKK, ALKK BATUM, BAMPūBO, DKmcmMU),
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visos;* klesose f'

)
Į
j
|
Pinigus [>ersiunri.'im greitai Ir 

žemomis raton’iis.
I>el su^rjžĮmo leidimą Jr kirą

• Informaciją klauskit pas vietos 
MtCHtus arh;i pas —

4famburg-Americair Line
209 Tremont Sr„ Little P.ldg. 

Boaton, Mnss.

X
I /Į 
K. --

7>. Dzūkas
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PLEČKAITININKAI
SUŽEIDĖ POLICISTĄ

Lapkričio mėn. 27 d. apie 
1 vai. Seinji apskr. ant plen
to Lazdijai Galionys, du 
plečkaitininkai barstė savą
ją literatūrą.

Pasienio policistas Brike
lis. patruliavęs- toje vietoj, 
mėgino plečkaitininkus su
laikyti, tačiau šie ėmė šau
dyti. Girkelis. davęs pavo
jaus ženklus, ėmė šaudvti 
i plečkaitininkus: užvirė 
karštas susišaudymas, kurio 
metu lengvai sužeistas i 
kaktą polic. Cirkelis.
—į surišaudiTrt virtą atri [daug ir didelių, nH 6—7 
skubino mūsų pagalba, bet 
plečkaitininkai pasinaudo- 

Idami tamsa paspruko

JŪROS PERIODO 
LIEKANOS

Renavas (Židikų vals.). 
Renavo apylinkėj Varduvos 
pakrantėse galima užtikti i- 
vairių jūros periodo lieka
nų: buvusių jūros gyviu, 
kiaukutų ir tt., kurie dabar 
yra jau suakmenėję. Vieno
je vietoje yra kalkių tufo 
sukietėjusių šmotukų, kas 
rodytų .kad čia ir kreidos 
žemės gilumoje esama. Be 
to. Varduvos pakrantėmis, 
skrodžiais yra nepaprastai

JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI į 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ.

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslu! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš • 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįsles. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslas piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei 
džia "PASAKOS” B-vė.-.(Redaktorius A. Giedraitis

o Amerikoje 15Jiių 
Pji gus siusti šiuo 
“ŪKININKO" a 

_gryū 30 \r*>
Xciiž: ir^kif, kad 

zlausiaU7! mvlimiausias
dideli d?įaugsimi padu
giminėnr irpažįstnniei

Vienas N r. susipažinti1 siunčiamas veltui.

Saulutės” Administracija Jurbarke

1 
» f x ■

_ X ...Z. Z J-.. 4.2^. _ . t * \ .

t ''į;. ’a
X ■ • , L

- V * '’K

nes
katalikiškoj, tau- _

11 Į ra t i m a i s pa matais
>

•is savaitė gražiai 
niii iš Lietuvos ir 
s ūkininkams rūpi- 
irbimą, gyvulių-au-

ir kainas, deda daug 
vairenybių ir tt
29 metams Lietuvo< 

kĮiiškų centų Lietuvo- - 
•f vienas ar pusė dole- _ 
dhu: Llthuauia, Kau
liji st racijai. Gedimino

MNINKAS" yra gra— 
Inkų laiVrastls. focĮėi ; 
užsakydami jį savo * 

ctu rojo. *
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Į Pašventimo iškilmėje da-

I

ai ko neaikvoti. _----------
Ir daug kitokių pasižadė

jimų daro žmonės su Nau-

Xeik Į prigrūstas vietas. 
Vaikščiok į darba vietą jei
gu yra laiko. Yra gerinus 
negu važiuoti prigrūstu gat- 
veka nu. .Jeieii eini >nilt v-*>-

aptemo, valia-snsitpnėjo, vi-j 
sa prigimtis sugedo, bet są-, 
žinė paliko pačioj tyrumoj. 
Sąžinės balsas tai kaip tei
sėjo nuosprendis.: nepermal
daujamas, nepaperkamas. 
Gali žmogus labai nutolti 
nuo dorybės kelio; gali ne
dorais įpročiais labai paže
minti savo prigimtį, bet są
žinės niekados nenumalšįs. 
Ji tai tasai sielos balsas, ku- 

ičiti—fr daugiau "bereikalo ris“ niekados” hėnufylsta ir 
nesiliauja žmogty-baudęs ilž Eum 
blogus darbus. Sąžinė tai 
geriausias įrodymas, kad 
žmogus sutvertas sulig Die- 
vo panašumo ir turi nemir
tingą sielą.

Taigi branginkime sąžinės
balsą ’

i •
tėjus Naujiems Metams įlas tokiam ir valgyt nelfe- 

daro savo darbų pi a
— Daugiausia krei-
domėsio į blogus į- 

kurie stato daug 
ių geriems darbams nu-

k.
pia. “Kas nesidarbuoja, lai 
jiirixilgu.” Taigi tinginys, 
matydamas tokią liūdną sa
vo padėtį, pasiketina su 
Naujais Metais būti darb-

ir pasirįžimas gerai 
ir toje geros valios 

je kiekvienas pamato
Teitų metų klaidas ir no- ais Metais.

pataisyti. Iš čia kyla 
ie geri paisketihimai. 

Ir taip, kas pirmiau gyve
na girtuoklystėje, Naujiems!^ “į-'n\ę 
Metams atėjus, lyg aiškiau_______
pamato, kad girtuokliavi- ~ 

S?\Sa‘,I‘JaNaujas Krikščioniškos Meilės 
šeimyną, atėmė daug sveika- 
tos, sugaišino daug bran
gaus laiko, padarė skandalų 
ir papiktinimų; Protas jam 
pasako, kad girtuoklybė yrii 
bergždžias ir nenaudingai i 
žmogaus pajėgų a j imas1 
Taigi šalip su ja! N:' 
jų—Metų daugiau nebegir-į 
tuokliausiu. - - L

Kitas pastebėjo, kad jie'1 
reitais metais buvo perdaug’- 
piktas. Ieškojo tik priekabi įtaikyti savo namuose, 
kad artimą iškoliojus 
niekinus, sutremus. 1

Kas tas viskas reiškia ? 
Tgi tai, kad žmonės dar tu- 
ū sąžinę. Per pirmapradę 

> žmogaus protas *»

Darbas
Lapkričio 4 d. Kaune sop

intam forte pašventinta pa- 
natai naujos ligoninės ser
gantiems limpamomis lig<>- 

Nau|nis. Žmogui mieste susir- 
’Us. visuomet yra • didelis 
argas, o dar didesnis, kai 
iga pasirodo limpanti. 

Nieks nenori tokio ligonio 
iš bai- 

s. pajhės. kad pats nuo ligonio 
Brisi 

dirbo sau priešų ir įsigiji 
pikčiurnos reputacijį^A Ii 
kam tas viskas? Ar n\g4i 
riau mokvtis meilės ir seU

‘ ti Kristaus principą, kuii 
nevien prietelius, bet ir n4 
prietelius Įsakė mylėti i Tat, 
gi lai prasmenga piktvb<* iį 
peštukizmas, kurs tiek pri 
dirbo žalos ir manę patį 
ligą įvarė. Nes piktvbė ta 
trumpa beprotvstė. Ii- kai! 
čia būt bepročiu, kad erali 
būti protingu ! Tas ir pat' 
giau ir tinkamiau ir Dievu Nau.j; 
maloniau. Taigi su Naujai i) men u pločio 14 ir pusę. 
Metais pikčiurna žada pasi tus vit 
taisyti. ;italpii

Anas-vėl pastebėjo, 
pereitais metais tinginiav<i,u aPs 
Laikas jam praslinko best’’ h’i 
bastant ir lM‘sivalkiojant’'a’igi 
Nieko gero nenuveikė, jokią Lieti 
sumanymu neivvkdė ir da£”’g’ 
bar supranta, kad tinginvste a api 
tai visų nedorybių motinąjį ūžte 
Pagalios, tinginystė niekutesti p 
žmogų nenuves, ir jeigu ka$is pas 
nebus išganytas, tai visiį 
pirma tinginys, šv.

T. 
’|m

1
ęieužsikrėstų. Taigi ir slėn

ias juo kuogreičiau nusi- 
Įratyti. Bet kur toks pavo- 

Ar n^rdingas ligonis dėti ?
rJ'iesa, miesto ligoninės 

tiri skvrius^limpamomis li- 
■omis sergantiems sarginti. 
Jet tie skyriai paprastai 
ūna labai nedideli ir daž
ai ligoniui pilni. Taigi Į- 
teigimfis naujos ligonines 
.‘rgantlems limpamomis Įl
omis 4- vra labai sveikin- 
nas dąlvkas.

ligoninė ilgio turės

lyvavo, be Tėv^L Pranciško
nų ir Pilkųjų, seserų atsto
vų, nemažas būrys šiaip jau 
Kauno katalikų.

Dieve, padėk naujai Įstai
gai pradėti kuogreičiau sa
gą kilnų darbų ir daug nau~ 
dos atnešti Kaulio miestui. 
Dabar, tiesa, nauja ligonine 
tebėra gana toli už miesto 

[ribų ir todėl daug kam .yra, 
visai nežinoma, bet po kele-
rių metų, Kaunui sparčiai 
augant, ji atsidurs pačiam 
mieste ir norom nenorom 
turės plėsti savo ligoninių 
sienas.

Lietuvos katalikai iš 
ligoninės atsiradimo 
daug ko pasimokinti.

šios 
gali 
Kai

INFLUENZA

Raportai Su v. Valstijų 
Viešos----Sveikatos . Biurui
Washingtone prisiųsti, rodo 
jog influenza ir plaučių už
degimas vėl žymiai pasiro
dė. Per pereitas. .kelias—savai. 
tęs influenza nestiprioj for-

urizuotą pieną ir karštį li
monadą h* pamarinčius.

Buk linksmas.
Jeigu influenza sergi at- 

siųiink, kad liga prasideda 
kartais kaipo paprastas šal-

* ■

’Y 
••v*
" -r- 

u •- A

, *
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I IS, aI ba puvojillgiaųš^ stl b 
karščiavimu, galvos skaudė
jimu. muskulų skaudėjimu." 
arba drebuliais. Jeigu tik 
manai, jog# liga, sergi pasi- t 
lik lovoj, pašauk g<*rą gydy
toją ir scl\ jo patarimus.'" 

I-'Miegamojo kambario langus 
s“ pilnai atidaryk. Vartok šil- 
°“ tus apdangalus ir gerk daug 
ls- vandens. Mažai valgyk leng— 
k" vos sriubos, pieno ir svies

tuotos pakepintos duonos. 
l^i Kuomet čiaudi, kosti ar 
Elsispiauni prie nosies pridėk 
1,_|šmotelį audeklo arba mink- 
'U(šlos poieros, ir po vartoji-

moj pasirodė Įvairiose* apie- 
linkėse lytuose ir vakaruo
se. Kaikuriose vietose liga 
pavirto Į epidemijas, bet vis 
nestiprias. Iš viso 200,000 
sergančių raportuota iš Įvai
riu šalies daliu.fc. s
t Influenza, arba “grippe."

iii Ai- 
ga. Liga gali prasidėti ir ", 
kartais neprasideda, kaip.'' 
paprastas šaltis. Apsirei.š- j- 
kimai yra galvos, akių ir'^ 
kūno sąnariu skaudėjimas,',_ - ■' , k'
drebuliai ir karščiavimas. ,' 
paprastai gerklės skaudėj i- 
mas, kosulis, ir muskulu .. ‘Iinusilpnėjimas. Apart tų ga-'* 
Ii ir sekanti apsireiškimai Ą 
pasirodyti: širdies supyki-j 
mas, viduriavimas, vėmimas!, 
ir skaudė į i mūs. Karščiavi-|v . . . . mmas maumsi sulig smarku-1..v ... . + i<timo ligos. Karsriavimas tan-
. . . ..... ,. IKkiai tęsiasi kelias dienas.
Influenza nepanašiai užpuo^j- 
la žmones ir dėl tos priežas-

. <r<lties apsireiškimai mainosi i- 
vairiose ypatose.

Kaip žodis “šaltis” 
“influenza”

'.J.kilo sumanymas šią ligonLįyra smarki, pe 
ne statyti, ^imgii neturėta 
nei skatiko. Bet “Meilės 
Draugijai” šūkterėjus, pa
sipylė aukos iš' visų pušim 
Jos buvo nedidelės, bet atsi
radus daugybei aukotojų, 
susirinko nemaža pinigų 
krūvelė, už kurią ir prisi
pirkta kiek reikiant plytų, 
cemento ir kitos statybinės 
medžiagos, taip kad ponas 
architektas, šios ligoninės 
statytojas, drąsiai pareiškė, 
jog sienas ir stogą dar šie
met išvesiąs. Kai energin
gas žmogus taip sako, tai ir 
reikia tikėtis, kad taip ir 
jus. Tiesą pasakius, kitaip 
ir negali būti. Nes jei ar
chitektas darys savo darbą, 
aukotojai — savo, Tėvai 
i Pranciškonai ir Pilkosios 
Seserys — savo, tai tokio 
darbo sujungto su malda 
Dievas negali nepalaiminti. 
Jis bus palaimintas, jis bus 
ir įvvykintas.. Tat valio šv. 
Luko ligoninė f A. Jakštas^

(Kauno “Vienybė”)

ga.

ir būsimoje ligoninėje ligo
niai bus globiami ir aptar
naujami šv. Elzbietos 
‘pilkų j ų sese r ų, ži
nomų plačiai savo pasišven
timu ir atsidavimu tą^dai> 
bui. kol kas, jų tėra čiaTik 
šešios — dvi vokietės ir ke
turios lietuvaitės. Ligonių 
skaičiui padidėjus, padau
gės ir seserų skaičius. Ligo
ninėn priimami sergantieji 
be skirtumo tikėjimo. Šios 
t valkos tous laikomasi ir 
naujoj ligoninėj. Ji vadin
sis šr. laiko ligoninė. Jos 
kertinio akmens pašventini
mo iškilmės Įvyko lapkričio 
I d. 3 vai. po pietų. Pašven
tinimo apeigas atliko mon
sinjoras A. Faiduti, uolus 
šios ligoninės rėmėjas. Sa
vo lotiniškoj kalboj, pasa
kėte j pašventimo apeigoms 
pasibaigus, 
siems šio 
šelpėjams ir 
prašė ir toliau nepaliaut 
jos šelpus, kas kuo gali, ža 
dilio nebijoti kliūčių, kurios 
gali iškilti, bet eiti ramiai 
prie pasistatyto tikslo, pa
sitikint .kad Dievas padės 
šiam darbui ir atligins savo 
malonėmis kiekvienam au
kotojui pagal jo nuopelnus, 
jei ne čia žemėj, tai bent po 
mirties danguje.

“Meilės Draugijos” pir
mininkas kiin. P. Jasienskis 
monsinjoro Faidučio kalbą 
atpasakojo lietuviškai.

Kauno miesto vardu p. 
burmistras Vileišis reiškė 
savo džiaugsmą dėl naujos 
kultūrinės Įstaigos atsiradi
mo ir linkėjo 
šiam kilniam

Po to ėjo 
šios iškilmės 
ant pergamino parašyto. 
Pirmoji pasirašė mūsų vals
tybės Prezadento žmona, po
nia Smetonienė, karšta šios 
Įstaigos rėmėja. Toliau tei
kėsi savo parašus padėti 
Kauno miesto burmistras p. 
Vileišis. monsinjoras A. 
Faidutti, Kauno Arkivvsku- 
po atstovas general-vikaras 

į K. šmilvs, prel. A. Dam
brauskas, pro f. P. Dovydai
tis. ligoninės gydytojas, ar
chitektas ir kiti žemesni 
svečiai.

Šitaip pasirašytas doku
mentas buvo įdėtas *į tam 

„tikrą__ dėžute ir įmūrytas
Įstatomosios ligoninės kertė
je.

* «

.arba sudegink.
Pasilik lovoj 48 valandas 

’’ po pasveikimui. Yra svar
biausias dalykas pasilikti’ lo

kilus kuomet-voj pako! visiškai pasveiksi, 
ir a psisaugok i jek galima kitus neleisk į 
ko^ti ir ciaii-1 kambarį. Jeigif“ pasirodo, 

. ’-.id kmaii'K kad s(.roj tik paprastu šal- 
įselojas kosti ('.jį, lovoj gulėjimas yra ge- 
ki trijų prdų. riausias gydymas. Visi šal-

. jis dėkojo vi- 
gailestingo darbo 

aukotojams, 
i

ADVOKATO NUOMONĖ 
APIE IŠPAŽINTIES

namie. Tas apsaugoja nuo 
šalčio ir sumažina plaučiu 
uždegimu sergančiu skaičių.

Pasilik namie jeigu turi 
šalį.i. (lydytojai turėtų pra
nešti visus influenza sergan
čių atsitikimus. Sveikatos 
Departamentai turėtu su
stabdyt i nereikalingą susi
dūrimų ir aprūpinti medi- 
kališka pagalba. F. L. I. N.

h’’P kilis ( 
ir “influenza” dabar nesu- drausk 
prantamas. Dabar paprastą [>r;P; 
šaltį, plaučių ir skaudų prausk 
gerklini uždegimą vadina pirštus 
influenza. Tnfluenzos ausi- sjes 
reiškimai Įvairūs. Jeigu rankas, 
karščiavipias ant kelių die- Neva 
nu pasiseka liga užsibaigia valgom 
Į gerklės uždegimą ir plati- pnodnk 
čių uždegimą./ Paprastai Ii-Į pakol 
ga kvėpavimą ir net nervus Neik i 
kankina. gčrvmo

Galimas daiktas, kad in- Nela; 
fluena paeina nuo nosies a’r- fhumza 
ba gerklės užkrėtimo. Žmo- Tbisil 
nes gali nešioti užkrėtimą ir.s’<>. vai 
neturėti ligos. Galima per- jvidum 
imti užkrėtimus tiesioginiu 1'algant ... i ari netiesioginiu susiduri mu. 
Daugelis mano, kad nuo 
rankų i burna užkrėtimas 
yra vienintelis būdas per 
kurį liga išsiplėtė ja. Kiek 
dabar yra žinoma, vanduo, 
pienas ir maistas yra ligos 
nešiotojai. Net daiktai var
toti valgymo kambaryje iš
plėtoja influenza. Tnfliien- 
za užpuola visus, jaunus ir 
senus, vyrus ir moteris. Tn- 
fluenza nepaiso kliasų ir ra
sės, drūtus ar silpnus, šva
rius ar nešvarius, turtingus 
ar biednus, visi iš vien ken
čia. X,

Sveikatos užlaikymas ir 
hvgiena -turi mažai Įtekmės 
valdvti influenza. Per trum
pą laiką liga išsiplėtoja. y- 
ra lengvai perduodama, ir] 
faktas, kad nei jokia kliasaj 
neliuosa nuo užkrėtimo pei -|. 
hygieniškus ir sanitariškus Į 
atšargumus. Liga greitai iš- 
siplėtoja todėl, kad daugelis 
užsikrėtusių nepasilieka na
mie bet maišosi su kitais. 
Tas bloga netik sergantiems 
bet i< sveikiems. Ligt^neiš- 
pasakytai greitai išsiplėto- 
ja.

(LIETUVOS
Per BREMENĄ

n-
99

i

k’?r in-

366 Broadway, So. Boston, Mass.
»

Z 
/ 
f/

pasisekimo 
darbui.

pasi ras vmas 
akto, dailiai

galės
J<e> 

į rengi-

rinkti prenumeratas, skelbimas i 
spaudos darbus “Darbininkui. 
Sąlygos geros: alga ir komisas. AL ] 
šliaukite tuojaus pažymėdami sa
vo tinkamumą' prie tokio darbo

įo aukšto irc
i i 20 ligonių.
įas su visu

i*is apie 120 tūkstan-

virše 
sėliais

virše

I IR IS

ORIUS

REIKALINGAS GENERALIS; 
- > AGENTAS

“DARB

Stato ją “Meiles 
,” kurion ieina vi-

*■ 9

>s Tretininkai. Ka
ltininkų Lietuvoj
40 tūkstančių, ta 
kiekvienam jų su-

3 litus, ir ligonine 
tvta.
goninę užbaigus. 
Draugija” ketina 
t ra. dar didesnę F>- 
rgantiems visokio- 
įpamomis ligomis, 
tikėtis, kad ją ne- 
pgi pastatęs. Pra- 
padaryta: Įrengta 
didelė ligoninė de- 
oniu ir prie jos

i ja. kur tam tvčia 
gydytojas4 pri

einančius ligonius 
iems mediciniškos 

nu esančiom

MAŽAS NAUJAS KSO

JUODOS (prastais minkŠ 
JUODOS (prastais kietais 
JUODOS (geresnės minkš 
JUODOS (geros odos vi r us)_.
BALTOS (celuloidos virše

— Visus užsakymus siąskifekanc

________ 1, “DARBI S’
366 West Bro&dway

.50

.50

.85
________$1.00
_______ $1.00
ntrašu:

Boston, Mass.

Advokatas Dr. Eduard 
Coumont laikraštyje “Neue 
Freie Press” tarp kitko sa
ko: “Dauguma žmonių turi 
labai aiškų palinkimą savo 
sielvartais ir džiaugsmais 
pasidalyti su kitais. Katali
kų Bažnvčia, tasai didysis 
žmonių sielų ir sąžinių žino
vas, mokėjo šituos reiški
nius surasti ir juos teisingai 
Įvertinti. Tąja galinga žmo
nių sąžinės raminimo prie
mone ji turi išpažinties Sa
kramentą.”

JĖ ZUITI! ORDENAI
Naujausiomis žiniomis, 

dabar Indijoj yra apie 772 
jėzuitai misionieriai. Jų 
trečdalis vra kilęs iš vieti
nių gyventojų. Jie yja su
darę apie devynias misijų 
sritis, būtent: Bombajaus 
ateivyskupijoj ir Poont’o 
vyskupijoj vadovauja jėzu
itai iš Vokietijos ir Ispani
jos. KaTkuto vyskupijoj — 
iš Italijos; Dvijause Ceilo- 
no salos Diecezijoje — iš 
Belgijos ir Prancūzijos. 
Prancūzų ir belgų jėzuitai 
valdo dar tris diecezijas. 
Patnos diecezijoj — Ame
rikonai. Jėzuitų generolas 
pranešė, kad šio ordetro rū
pesčiu dabar įsteigta Ame
rikoj Jungtinėse Valstybėse 
nauja bažnvtinė Ch i nagos 
provincija.

—Nėra^ žinoma kaip greitai 
influenza sergantis gali per
duoti liga kitiems.

Didžlaushi ir GreičiAnsin 
Vokiečių Garlaiviu

COLUMBUS 
arba kitais šios linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu

Puikus 3-čfos klesos kamba
riai—tik miegamieji

Pas bile vietinį agentų arba
Go STATĖ ST., BOSTON
NORTH GERMA.N

LLOYD



Aš 'Myliu!esa-

argi b

1

vnder the Act of Marcb 3,1870" Myliu aš plačią

5

o

t C

t

-ųV

ramų, upelį, 
jojo krantus;

ausvą aušrinę, 
elbia kapus..

•c*

Myliu aš džiaugi 
Gerąjį .Knatų, ž 
Myliu, oi myi 
Gėlėms išpintu!

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams......................... $4.50
Užsieny metams............................. $550
Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

Aocsotanoe for nudllng *t special rate of postagė provfded for In "Sėctldn 1103 
Act of October 8,1917, arathoilied on July 12, 1918”

“DARBININKAS”
- S66 West Broadway Sonth Boston, Mass.

Telcphone Sonth Boston 0620

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

Žvaigšdėmo nuaAu.i puukščių takus 
Myliu gražuolę 
Kuri naktužei s

— Dieve mano! 
Įaip tari elgtis lietuviai?! 
Vjsi kąlba —- apie kitų nuo
dėmes; visas džiaugsmas — 
kitų, nelaimės; visa linksmy
bė —- paleistuvystė; visa sal-

v
; *

:mo, laimės Nešėją 
nuneš visus h——

gimtą namelį — 
žiaugsnio takai... 
evų drugelį, 
ktai žiedai.

lib brangią tėvynę, 
tukliosios laukus.'

s mėlynę,

tns” laifcriičius ir gnu 
gę taip >sakant “individua
listinių” laikraštukų. Šie 
pastarieji ir spalvų įvairu
mu ir gyvenimo ilgumu la
ibai—panešt—Į—peteliškės. 
“Rimtieji” gyvena ilgiau ir 

ĮMttar SepL 12.1915 at tbe post offlce at Bortoo. Man. Žūt būt bando paslėpti SąVO 
under the Act of Man* 3, 1870" Į piktumus ir pagieŽėles pO

šalto ir pedantiško korek- 
tingumo skraiste. Jie pyks-, 
ta ant kits kito, jei tai gali 
būti, dar aršiau, nė kad se
novės lenkomanai klebonai 
ir dvarininkai pykdavo ant 
“litvomanų,” v bet kolioja 
kits kitą beveik ką ne di
plomatiškai. Jau nebepra- 
deda savo polemikų straips
nius nuo viduramžių ir net 
ne nuo 19-jo amžiaus, betj3_29.xiI.1907 m.).

(THBWORKER)

PjibMed evejy TUESDAY airi FBIDAY

---------- —-by ...... ... ................
MAJNT J0S2PK*S UTHUANIAN B. O. ASSOCIATION 0F LABOR

met išrandame, kad mes, 
kad mūsų partija, kad mū
sų partijos draugai 
me'geriausi žmonės, dorybės 
angelai, veik šventi,.neklai
dingi, idealūs politikai, vi-

■"NAUJŲ METŲ PASIRY
ŽIMAI

y-----------
Žmonės naujiems metams Lengva pažinti laikraštinės 

atėjus pasiryžta—vienas to neapykantos kūrėjus. Jie 
koliojasi, pravardžiuoja ki
tus, lieja tulžį. Tai pasku
tinieji neapykantos apašta
lai. Ar 1929-ais metais liau
sis jais buvę?

dybė — ^rtuoklystė! Kad. 
atsikeltų mūsų senuoliai iš 
kapų, tai mūsų nepažintų, 
nepamanytų, kad esame jų 
ainiais... Algi neduos mums

> Dievas kuomet nors atsiver
ti mūsų akims?! Argi nors 
kartą jau nepradėsime do
rai gyventi?!.. (Taip rašė

- “Lietuvos- Laikraštis” Na

nedaryti, kitas tą daryti se
kančių metų bėgy, bet pa
prastai... neištesi. Gal iš
mintingiausiai daro tie, ku
rie, ateinant naujiems me
tams, daro tik vieną paža
dėjimą, būtent, nedaryti jo
kių pasiketinimų. Daugelis 
yra tokių, kurie žada nuo 
Naujų Metų nerūkyti, bet... 
paprastai “nedaTraukia nė 
iki Trijų Karalių.

Nereikia betgi pamiršti, 
kad rūkorius rūko rytą, die
ną ir vakarą, o kartais net 
ir naktį atsibudęs. Rūko jis 
visuose kambariuose be 
skirtumo, jei tik gali, jei tik 
jąm leidžia. Visuomet ir vi- jusjose

i
Dar už Nemunėlio 

Svetimoj Saly

"Kur banguoja Nemunėlis, i 
Kur Šešupė miela plaukia 
Ten Lietuva mano brangi | 
Tenai širdis manę traukia.” Į 

Kas ‘ nežino tos dainelės? 
Kiek širdžių ji yra patrau
kusi prie Lietuvos! Jos su
kurti jausmai jaugo ir stip
rėjo atšalusiose ir sulenkė- 

■ lietuviu širdvse ir 
____ SU? jis turi su savim įprotį šiandien Lietuva vra’nepri- 

rūkyti. Dėlto tai jam yra■ klausolna
- . I
ši dainelė parašyta rug

pjūčio 12-tą. 1883-ais metais, 
taigi 45 metai atgal. Poetas, 
kurs įdainavo i lietuvių šir
dis tiek prakilnių Tėvynės 
meilės jausimi, dar ir šian
dien stovi ant 
gybos. dar ir 
dainuoja jos 
apraudoja jos nelaimes.

Bet kaip kiekvienas tik
ras pranašas-poetas. neįdai
navo jis sau nė dolerių, nė 
skatiku į kišenę. Ir pats, 
sulaukęs 66 metų amžiaus, 
yi-a priverstas vargti ne tik 
svetimoj, b(4 dar priešų ša- 
b-

Argi nepadėsime tam nu
sipelniusiam Lietuvos sū
nui ? Jis juk tiek prisidėjo 
prie prikėlimo Lietuvos iŠ 
tautinio miego, o mums taip 
būtu lengva prikelti jį iŠ 
medžiaginio skurdo, 
kini mūsų dainiui. ’ 
Vanagėliui jo senai' 
nigus prašoma' siųsti į 
“D-ko” redakciją, pažy
mint. kad jie vra skiriami 
poetui Ksaverui Vanagėliui. 
“D-kas” gavęs kuogreičiau- 
siai pasiųs poetui.

nuo didžiojo karo. Pacituo
ja vieną Kkitą vokietį ar 
prancūzą profesorių ir už-- 
baigia straipsnį karštai. At
sakymas lygiai toks pat, tik 
gal kiek ilgesnis. Šiek tiek 
žinučių. Viskas sausa pe
dantiška. “Banga” bandė 

i būti kaip tik priešingos ten
dencijos: ne tik ne sausas ir 
ne pedantiškas laikraštis, 
bet “riebus,” panašus į A- 
merikos tabloids ir kitus 

Į sensacingus geltonlapius. 
Nežinia kodėl jos “riebalai” 
ne buvo įvertinti. Gal ne
įvertino publika, gal cenzo
rius? Norėtųsi tikėti, kad 
cenzorius, bet publika, ir 
rezultate girdėt, kad “Ban
ga” mirė.

Mums nė kiek negaila, 
kad\ b Banga” pasimirė. 
Gaila tik, kad “Banga” ne
mokėjo pasirinkti kelią ne 
taip štyvą ir pedantišką, 

į kaip Lietuvos “rimtoji’’ 
spauda ir ne taip geltoną, 
kaip kad buvo pasirinkusi; 
kad nebuvo rimtai “ameri- 
koniškesnė,” stovinti arčiau 
prie gyvos kalbos, tik be 
kurtezaniškų aliuzijų.

Slinko dienos, plaukė nak
tys, bėgo mėnesiai ir metai.,. 
Lietuvos ir Amerikos lietu
viai kovojo, švietės, kilo e- 
konominiai bet... doroje ai’ 
pakilo ?.. politinė piliečių 
dorovės lygmala ar padarė 
bent vieną kitą žingsnį pir
myn gerojon pusėn/.. Be 
abejo turėtume atsakyt: — 
taip, bet bijausi, kad nebū
tume melagiais ir patys sa
vęs apgavikais...

Štai partija partiją kaip

suomeninmkaų admimstra- 
toriai ir tt. o visi kiti neiš
manėliai, užsispyrėliai, val
stybės ir organizacijų grio- 
vikai, atžągareiriai; niekani 
verti žmonės... kad viską 
tvarkyt ir valdyt tik mes tu
rime ir mokame o kiti visi 
nieko j^eišmano ir nesuge
ba... jie tik klaidas daryt 
tegali...

Kuomet taip dalykai su
sideda, tai normalaus gĄ've- 
nimo, pilietinio nuoširdaus 
susiklausymo vienybes 
negali būti. O kur nėra vie
nybės, ten nėra nė galybės, 
nėra nė Dievo palaimini
mo.:. yra tik barniai, riete
nos, susikrimtimai ir nema
lonumai. .. O kam iš to yra 
nauda ? 
tą visą 
kreipti

Iš to
nesusikalbėjimo 
tik vieniems Lietuvos prie
šams ir nevidonams... Lie
tuviams ir pačiai lietuvai iš 
to vra didžiausi moraliai ir 
materialiai nuostoliai. Juo

Kam blėdis ir kaip 
nelemtą 
gerojon 
lietuvių

padėti pa- 
pusėn ?. . 
nesutikimo, 
nauda yra

- piemens .vilkus oliuoja. Kas. ^4^ js ilgiau* -tęsia-

Myliu aš brangi
Ten kūdikystės
Myliu ląisvutį
Kuriam berūpi

Myliu, skaidrut
Žiedais išpintus
Myliu aš tylų npko ošimą,

- Myliu;— eiškė

Myliu aš tylią, 
Ji tikra draugi 
Myliu aš k ryži 
Kiek ten palai įlįs,

(“Š ;inis”)

4 ūk fūhtus takus..

ūdną dainelę — 
anuos širdies, 
—saulę Golgotos..

meilės, vilties!

tėvynės sar- 
šiandien jis 
džiaugsmus,

T-

prie stalo, 
vardžiuoda- 
s kitą, vie- 

tėyie žmogų,

taip sunku tą įprotį pames
ti, jo išsižadėti.

Dar neseni tie laikai, kuo
met beveik visi mes ameri- 
bikiečiai lietuviai buvo tikybi
nės ir srovinės neapykantos 
“pypkoriai.” Iš jų rūko ne
apykanta visur ir visuomet: 
suėjimuose, pramogose, baž
nyčiose, svetainėse, prakal
bose, dirbtuvė
ant gatvių. P 
vo, keikdavo 
nas kitame 
bėt kokį tai velnią. Šiandien 
nebe tie laikai. Įvairių pa
žiūru žmonės dar nebičiu-••

liauja, dar nesibučiuoja, liet 
jau ne visur ir nevisuomet 
mato vienas kitame velnią, 
bet žmogų su jo geromis- ir 
blogomis ypatybėmis. Pra
deda susikalbėti. Ant gat
vių nebesikolioja. dirbtuvė
je pr pietus kolionių vietą 
užėmė draugingesnės dispu
tas, diskusijos, žodžiu sa
kant, neapykantos “pypko
riai” beveik visai nustoįo 
rūkyti savo ’ neapykantos 

. “pypkes” svetainėse.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
F. A. Kondrotui, Philadel- 

pliia. Pa. — Tamistos kores
pondencija apie 40 vai. atlai
dus netilps, nes gavome anks
čiau kito mūsų korespondento 
aprašymą.

bent kiek daugiau valdžios 
vadelių į savo rankas suima, 
ant kitų sprando žergiasi 
jot ir nori, kad sulyg jo bir- 
bvnėlės visi suktinį šoktų ir 
sulyg jo receptų košę virtų... 
ir prieš jo nuomonę ir nusi
statymą nei burbt... neburb
telėtų.

Visi kovojome prieš dvi
galvį, ir, šiaurės meškino le
tenos spaudimą, kuomet bū
davo: “byt po šernu, molčat 
bez prekoslovno... ” o savo 
laisvąją tėvynę tvarkome 
jau vienuolikti metai demo
kratiniais įstatymais o ar 
toli nuo “byt- po šernu” ir 
“molčat bez prekoslovno” 
nužengėme pirmyn ? — La
bai maža.

Kodėl taip yra ? — dėlto 
taip yra, kad mes visi, re
formas dalydami, vis pra
dedame jas ne"iš to galo iš 
kurio reikėtų. Mes"visuo-

si — juo blogiau. Argi jau 
būtume mes lietuviai pasau
lyje paskutiniais žmonėmis 
ir vieni su kitais susikalbėt 
negalėtumėme Rodos taip 
neturėtų būt.

Mano Įsitikinimu, mes ne
susikalbame tik dėlto, kai 
perdaug vienšališkai į daly-

1_|kk žiūrime, būtent! mes sa- 
e- |vę • laikome gerais o kitus 

j blogais, savę gudriais o ki
tus ne, kad taip imt ir pa
daryt to mūsų nusistatymo 
kaip ir kokią reviziją... iš
eities tašku paima krikščio
niškąjį teisinf/umą ir tikrą
ją. meilę. Atiduokime kas 
Dievo Dievui, o kas žmo
gaus žmogui.

Man rodos, kad gerai į 
savo širdį Įsigilinę rasi
me daug ko ir savyje tai
sytino, ir skubiai taisytino, 
ką atitaisius ir pertvarkius, 
daug lengviau, gal būt, bū-

— -  ----------  ----------------- ■ “■  -------------------------■ ■ ■ ■■ -

ir su mūsų politiniai būdais siekti, bet... idealas 
i idealu, o gyvenimas gyveni
mu. Dabar būkime.taktin
gais, priešus savo kovokime-' 
teisingomis priemonėmis 
tikrais faktais... Teisybė 
mūsų pusėje ir ji anksčiau 
ar vėliau viršų paims.

Rūpinkimės kad mūsų 
tarpe visi elgtųsi rimtaųdo* 
fa i, teisi 1 įgal, k rikščioniškai, 
visi kaip vienas griežtai pri
silaikant partijos užbrėžti! 
irogramų ir disciplinos-“-' 

susiklausymo. Tuomet 
pats nelabasis mūsų nenu
galės o mūsų politiniai prie
šių noronis-neįioroms bus 
priversti su mumis skaity
tis, nusileisti ir mus gerbti. 
.Savę išmintingais^, 
dorais darbais to prieisime, 
tik netingėkime ir nenuils- 
kime darbuotis imdami pa
vyzdį iš tų. kurių kelrodžio 
žvaigžde visuomet buvo mū-s 
sų Išganvtojo teisi 
meilė ir kryžius.

Mūsą aukos, mūsų kry- 
Įžiai ir kryželiai — mūsų pa
drąsinimas, mūsų pakėlimas 
prie To. kurio pėdomis 

'trokštame eiti ir dėl Kui'io 
i Vardo persekiojimus ir'ouo- 
limus perkošti sau laikome 

ididžiausia garbe.

tų 
priešais susikalbėti ir p r: 
bendro veikimo ne vieno*v 

srityje prieiti.. .
Mes katalikai gerame da 

be, man rodos, turėtun 
duot savo priešams gerą p. 
vyzdį krikščioniškosios ti 
ros meilės, teisingumo 
protingo, kiek tas yra y 
tikrai galima, nuolaidumo 

Jei du ožiu sueina a 
vieno liepto ir vienas ai 
ram neužsileidžia — abu 
vandenį įkrinta... Gudr 
tas, kas laiku kvailesnių 
užsispyrėliui, užsileidžia . 
Nevisuomet karą išlošia t 
kurs priešą puola, neką 
gudrus, laiku padalytas 
sitraukimas atgal, iš t 
tikrų karo lauko pozici 
nulemia kovos 
Nekartą karo eigoje 
ūžiama sunkiai užk; 
pozicijos tiktai

*

X‘
**

I

na
muose, dirbtuvėse, ant gat
vių. .. bet jos rūksta kaip 
tie dirbtuvių kaminai... lai
kraščiuose. Ne visuose lai
kraščiuose bet yra dar tokių 
laikraščių, tokių redaktorių, 
kurie savo priešuose vis dar 
tebemato arba gyvulį, arba 
velnią. Jie vilkte velka sa
vo skaitytojus į tą neapy- 
kantoos “kambarį” ir smiL 
ko juos neapykantos dūmais.

Ar galima jiems pasiūly
ti, kad pasiryžta šiais 1929 
metais matyti saVo idejinia- 

• me prieše ne puožmogį. no 
kvailį ir ne velnią, bet .esmi
niai tokį pat žmogų,/kaip 
ir visi kiti, visvien kuriai i- 

.'dejai jis, ar ji tarnauja.

F. V trakas

Ramybe Žmonėms
Geros Valios

Padė- 
Ksaverui 
tv^je. Pi-

Geltona “Banga”
Lietuvoje laikraščiai dygs

ta kaip grybai. Miršta ir
gi kaip grybai. Nesenai gi
mė naujas dienraštis pasi
vadinęs “Banga.’’ Dabar 
jau girdėt, kad “.Banga’’ at
sigulė j kapus. Su džiaugs
mu galima tarti: amžiną at- 
41ri-l—Su-akeentmanL-“urn-. 
žiną,” nes toji “Banga 
buvo geltonlapis.

Besidairant po Lietuvos
si»audą matai kelius “rim- porų.

n

( Pabaiga)
lauš savo pareigų ėjimo, o įgytas turtas tegul 
neužkietina jūsų širdžių vargšams ir tokiems 
pat. jūsų broliams darbininkams kuriuos jūs 
samdysite, būkite jiems tėvais o ne skriaudė
jais ir išnaudotojais... būkite nuolatos gerais 
žmonėmis, kaip ligšiol buvote.. . Tas tik bus 
išganytas kas ne tik ką gerai savo gyvenimo 
dienas pradėjo, bet svarbiausia, jas gerai bai
gė. .. Taip darykite ir jūs...

Palaimintas rr tas kaimynas kui-s atleido ir 
dovanojo savo neprieteliui ir jį nelaimėje esantį 
į savo namus priėmė, aprūpino ir numarino...

Viešpats jo širdies auką priėmė, ir už ją 
atlygino šykštuolio kaimyno širdies suminkšti
nimu ir jas prie Dievo atsivertimą — padary
mu staigaus visiems regimo stebuklo.

Už tiesą, sakau, kad tas viskas įvyko šioje 
šventoje naktyje, tuomet, kuomet Viešpaties 
Kristaus užgimimo atminimą švenčiant, bažny
čioje per bernelių šv. nušids giedota:

< ‘•z

“Garbė Dievui aut aukštybių... Žemėje ra
mybė žmonėms... geros valios... žmdnėms gerų 

♦ T

1 11
•tu

lanąėjii 
už 

•iau 
tad, 

priešą galutinai įvcktis
perbloškus.

Mūsų sąlygose ; 
svajot apie dalvkų 
derinimą, kad iš sav 
nių» priešų padarėt, 
ne draugus, tai ben 
n i lis sugyvenamus 
nūs, mūsų visų tu 
toks idealas, kurio 
me visais mums pri

g< riai
■ iki 

po 
jei
po 

kai
1111 
iri v

< nar

I

db,

F. T.
•*

Tas stebuklas mūsų akyvaizdoje įvykęs te- 
sutvirtina mus šventame mūsų tikėjime, visuo
se mūsų geruose pasiryžimuose, geruose noruo
se. prakilniuose, doruose ir naudinguose veiki
muose ir darbuose.

Ramybė žmonėms gerų norų...
Žmonių ta/pe, ypač darbininkų tarpe, tam 

tikri žmonės, tam tikrų žmonių grupės ir parti
jos auklėja keršto, atmonijimo, pagiežos dva
sią, bet mes katalikai, kiek galėdami stengkimės 
nuo tokios įtakos, nuo tokių gaivalų būt koto- 
lįausia. Tegul mūsų širdyse viešpatauja meilė, 
gryna, pilna, visuotina, tikra krikščioniškoji 
meilė—toji meilė, kuri viena gali kartybes pa
versti saldybėmis ir atmainyti žmonių širdis ir 
pasaulio veidą...

Tebūnie ramybė žmonėms gerų norų ir mes 
būkime tokiais ir tais geni noių, geros valios 
žmonėmis.

IX.
Padarysime trumpą pertrauką dalykų eigoje 

apie juos užtylėdami, ir užbaigsime pasakoji
mą tik tolimesniais įvykiais, o jie būna toki:

Ne po ilgo po ketumedėlio ekzekvijų už me 
rūsio šeimyninko vėlę užbaigimo. Lauras su 
Ona apsivedė, juos prie altoriaus amžinos mei
lės moterystės ryšiu surišo kunigas, nabašnin- 
ko šeimyninko dėdė, kurs p> šeimyįlinko mir
ties, laimi pamilo Laurą su Ona ir dėl savo gi
lios senatvės at&isakęs nuo klebonavimo ir kle-

i ivę 
ir

tii išklebo 
parvažiave 
juodu, už ūg 
tik kad iš , 
bet savo t r 
tuose ir L.ty 
pas juos lfi p 
šinosi.

T ingiu < 
gi niūrimo r 
ir paskui 
kunigo pati 
apsivedė : 1 
tere Ieva. B 
ščia mere te. 
vanotas įiig 
į Amerik ir

Laurifsv 
sąlygas, 
11a, saindin 
da ar išt ii. 
kūmauja r 
pradžiai |lo 
apylinkė 
tingi ūk 
mins, su

r 1
k a

S<

v
visi ir gt i

Kalei j

gieda: ‘
_______________ , .... ____________  __ .... Ramybė

iioifijos kurioje buvo vir£ keturiasdešimts me-lKaunas. !

Įsigyvenęs, su savo visu turit 
igyveno kaipo karšinčius pas 

savo senatvės dienų, ir ne 
ė testamente įrašytų kumelių,
pildė ir padvigubino jų tvar- 
isokią gėrybę.. . ir laimingai 
savo tikrus vaikus tėvas kar«

t

s Vedlinis susigėdo savo tin- 
iderančio elgimosi, pasitaisė, 
m. Lauro su Ona ir senelio 
i. prikalbamas ir peršamas, 

ios Jonienės Pabaldienės dūk 
gražia, skaisčia, dora ir darb- 
i vedęs. senelio klebono apdo • 

abu su savo žmona išvažiavę 
ii apsigyveno. . “
i pildo testamento reikalavimt 
u kunigu labai sutinku! Žeimy 
)as juos gyvena tol kol apsive 
e kiekvienam pa pi ^liauja,-j)® 
uves iškelia ir dar gyvenine 
tuo apdovanoja, už tai visoji

. ...... 1 • 1 - v______ -> yra kaip* dori žmonės, 
o kaipo darbščius, dor 

ius išmintingus ir turti

je, kasinei važiuoju j 1x^1

H) 
ra

\

%
gvrurTvaI ios žemėje.*'

misiąs 11 rr|ntmi)Įgai'kariu su visa. _ 
JujDievui auktšybėse dangau* įj 
1
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nymui į parlamento finansų

D ano iiKilu. A,-

TAI SILPNINA I&KDI t

(Tęsinys) _

♦
>

- "*~ž~ -—
lanksčių kraujo : ojančių

nmkas radikalas Malvi pa- 
kėlė skandalą ir puolė saVo 
kolegas iš kabineto, kodėl 
jie leido jį. vyriau

Širdis—tai raumenų mai-
Želis, kui-is nuolatos trauka

>

si. Kiekvieną sykį, kai šir
dis plaka, įi išsiplečia ir vėl 
įsitraukia. Taip daroma 
72 sykiu per minutą. Širdis 
yra kraujo stotis. Tačiau, ji 
kraujo savyje neužlaiko, bet 
nuolatos jį \aro-vaikščioti.

' I£ai širdis susitraukia, tai ji 
kraują išvaro iš savęs ir jis 

~ .gyslomis išbėgniėju po visą- 
kūną, tiekdamas jąm reika
lingą maistą. Kai širdis iš
siplečia, tai jon kraujas su
bėga. Šis kraujas jau grįž-- 
ta iš kelionės po žmogaus 
kūną; jis patiekė kūno or
ganams reikalingąjį maistą 
ir pasiėmė nuo jų Įvairių 
sudėvėtų ir jiems jau ne
naudingų medžiagų, k. a. 
ąnglerūkštį. Širdis yra sie: 
nelė sudalinta Į dvi kama
raites — į dešinę ir Į kairę. 
Iš kairėsės kraujas išeina, 
nešinąs kūnui maistą; deši
nėn gi grįžta su atmatomis

gyslų pasidaro t 
kietos, nes 
yra kietinti, 
tėjusiomis gyslo 
jau nebegali bė 
tai, kaip lanksči 
niomis. Dauge 
kalkių sudarytie 
ir gumbai jį ti
ko. Pasekmės 
KictulO CirKun 
jungtos su tuon 
gos. Dažnai at 
tokių širkščių k 
dubimuose koki 
lėlė užtrūksta. 
sideda antra il
gainiui, gysla 
Prie užsikimš 
renkasi vis dau 
giau kraujo; p 
mą jis pereit i i 
nuo kraujo sa 
plyšta. Jei tai 
dūriuose, Įsi m 
vėžys; jei plau|»s 
čių uždegimas

O&JM#i a kas

VILNIEČIŲ MOKYKLA
XX< AMŽIUJE

----r"11 j mini
- Lenkų užgrobtoji ukrai
niečių dalis yra labai turtin
ga, todėl gana patinka 
uprošepano” skoniui. Uk
rainiečiai gyvena galia tijrš- 
tai: viename kvadratiniame 
kilometre 1(M) žmonių. 54

- pru<f. lenkų užgrobtų ukrąi 
niečių turi mažiau, kaip po 
5 ha. ūkius, tačiau jų tro
bos gražiąi sutvai'kytos ir 
jįe_gyye2ia_geraū____ .__ ±

jus finansų įstatymo suina-
• j v _ ' ’ . ;

Jis visa neapykanta pra- komisiją. Komisijos pjrmi- 
ledi) ik nnn ie—Kontūri—ibi r-l ' A i i_.. i _ ~ a r-

matos — anglerūkštis iškvė
puojamas plaučiais laukan 
ir Įkvėpuojama gryno oro

ios^r 
tybė 

sukie- 
kraujas 
ip grei- 
ir švel- 

vietų, 
dubimai 
, sulai- 
normali 
ir su- 
iriosli- 
ka, kad 
gyslų i- 
tujo du
jos pri- 

ia ir, il- 
sikemša. 

vietos 
ir daur 

žsikimši- 
i ir, štai, 
1 o gysla 
ink a vi-

•ancer — 
plau- 

a kraujas 
‘L 

š5iaų^eiiyše/:-taūaujas už-' 
lieja smagenyi ir mirtis 
neišvengiama.

«
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Ko
Ar
Ar

Mama. mama, tu brangioji!
taip dūsauji, verki !
kad sėdi prie staklelių.
rateli kad suki t. . Ar dalis sunki'..

Mūs mokyklos uždarytos;
-Kaime tamsuma; —.------ " ;
Šviesios tautos visos laisvos...
C-a-ca. m-a-ma... (Moko taip mama). I

-- Kydfogend. Hydrogenas Tat aišku, I atsitureji- 
<nas nuo alko 
mintingas ir 
naudingas daįfe.

atnaujina kraują. Atnau
jintas kraujas pasidaro tin
kamas vėl leistis kelionėn po 
kūną. Širdis jį išvaro iš sa- 

jjjęs ir jis iš'naujo gyslomis 
išb%ioja po kūną, nešinąs 
jam maistą. Taip be palio
vos kraują varyti po gyslas 
Širdžiai reikia daug jėgų. 
Alkoholis kaip tik ir silpni
na širdies raumenis — ma
žina šias jėgas. Vietoje su
dalyti tvirtus raumenis, jisr 
širdį apkrauna taukais.Tau- 
kai net įeina jos mėson, ją 
išpučia ir padaro silpna 
darbui. Toki širdis yra ne
normali ir vadinasi ‘'tauki
nė širdis.” Taukinė širdis

o yra įs- 
įogui labai

Datigel'munĮ spaude rusaš;- 
Slėgė baudžiava;
Lietuviai ilgai kentėjo...
D-a-da, v-a-va... Bet tauta gyva.

Dr. Purps apie
Ūkimą *

apkričio 14 
Studentų 

ktame pro- 
riškiiš lep
ius studen- 
r. Purickis 
skaitą, ku- 

asakojame.
uta, nors 

mažai ji imi žinoma, gy- 
ypač išsivysto pas tuos. ku4ft>enfoju sn

Tie slėgėjai jau pražuvo; 
Mums gi vis sunku;
Tad mokykis, miels .Joneli; 
G-a-ga, k-u-ku.. . Būk geru

ii .

vaiku.

ku studentu 
tų susirinkit 
skaitė Įdomi 
rią trumpai

Ukrainieči

Kaunas. 
d. Uni versi 
Atstovybės s 
Tėsto prieš

buvo

Mūsų Vilniaus klausimą 
jie gerai supranta ir mano, 
kad ir jie ir lietuviai neuž
ilgo būsią pergalėtojai.

Jie mano griausmingai 
atsikeldami suskaldyti da
bartinę Lenkiją — didžiulį, 
bet išpūstą silpną burbulą. 
Jie užjaučia Lietuvą ir ma- 
iio, Xad^ netrukus liūs gali
ma teisingai suvesti sąskai
tas. Jie mano, atgavę ne
priklausomybę, sueiti su 
Lietuva į draugingus ryšius 
ir duodant Lietuviams išėji
mą Į .Juodąsias jūras per 
Lietuvą išeiti į Baltiją. Lie
tuviams Nepriklausoma Uk
raina turėtų didelės reikš
mės, nes juk tai didelė ir 
drauginga tauta.

Lenkai nemano apie uk
rainiečiui laisvę. Jie kanki
na pavergtus kraštus. Ypač 
tai pasireiškė paskutinėmis 
dienomis, kai buvo sunai
kinta Itvovu studentų ukrai-'tiška2' pobūdi “jėzuitišku, 
niečių pačių lėšomis staty
tas gražus keturių aukštų 
namas, kur buvo visos jų 
kultūrinės įstaigos, bendra
butis ir kit. ir kai atkasę uk
rainiečių karių kapus išme
tė jų lavonus. Pasaulis to
kio barbariškumo dar iki 
šiol negirdėjo.

Tačiau, reikia manyti, 
kad greitai pasibaigs kry
žiaus keliai ir išauš naujas 
rytojus Ukrainai, ko-'lietu
viai širdingiausiai linki.

“S-mos

deda iš naujo Kembo dar^ 
bą. Pirmoj eilėj išdirba 
sumanymą panaikinti 'Vati
kane atstovybę; o, tarsi, no- 
r«dauiąs „skaųdžiaiL —įgelti įstatymą įnešti, Pastarjeji ® 
katalikams, steigia atstovy-L -.<1—7 —Us. j.-..

bę bolševikijoj. Laimei ne
ilgai jis viešpatavo. Sugrio
vęs krašto finansus, tautos 
ujamas turėjo vyriausybę 
apleisti. Susidariusi tauti
nės vienybės vyriausybė vi
sas pastangas padėti taisyti 
krašto finansus bei ekono
minę būkle. Ir radikalai 
tarsi buvo pamiršę savo 
pirmaeilį tikslą — griaut 
Bažnyčią. Jie bent kabine
te tylėjo, matydami, kad 
naujoji vyriausybė sustabdė 
jų vado.—- Erijo — pradė
tąjį darbą, kad ji toleruo
ja Bažnyčios pokarinę būk
lę. Bet padarius pastangų 
Puankarės vyriausybei lai 
būklei sudaryti juridinį pa
matą — piestu šoko ir vy
riausybę suardė. .Jie Įtarė 
Puankarė ir Brianą kleri
kalais, norinčiais sugriauti 
Koinbo “kilnų" darbą, pa
keisti valstybės “pasaulio-

To pakęsti ištikimai bedie
viškos širdys nebegalėjo. Ir 
Ihiankarei galą padare, sva
jodami patys valdžią paim
ti ir galutinai užbaigti su 
“juodomis Romos pajėgo
mis,” “padaryti enlą pra
gaištingam Bažnyčios 
bui.” 
Anžero

Kaip

nusiplovė rankas, girdi jie 
nieko apie tai nežinoję ir 
Puankarė norėjęs tuos p.^ . 
ragrafus pravesti šmugelio Sy
keliu. Neteisingai Įžeistas 
Puankai-ė turėjo pasiaišlcm- 
t i kokiu būdu šiuodu para- 
grafu atsirado finansų ištūr S

. .'**■■*

tvme. Pasirodo “štai kas./,v * _ jSRMinėtas iHtmnstt > įstatymus 77 
buvo išdalintas visiems pąr- '^' 4 
lamento nariams, reiškia ir. 
radikalams ministeriams, 
riigp. 22 dieną. Komisija 
ji pradėjo svarstyti spalių 
m. pabaigoj. Reiškia par
lamento nariai turėjo Jų 
mčn. laiko su tuo sumany
mu susipažinti. Bet, maty^, 
pats sumanymas nelabai in- 
teresavo bent radikalus, kad / 
nei vienas jųi .jo nepraskai- 
tč. Puankai-e nė manyt ne
manė šmugeliu pravesti bet 
ką: visi parlanieiito statutai 
ir papročiai buvo išlaikyti. 
Čia radikalai patys save iš
siplakė. Bet no mažiau jie 
išsiplakė ir toliau. Kokia 
tų paragrafu atsiradimo is
torija ?

*r-

*

/

• 7

Tu ri d 
•Juk vi 
Prie r 
L-a-la.

$

PRANEŠIMAS L. D. S.
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

*) Paskutinėmis žiniomis 
naujoji vyriausybė nutarė tuos 
paragrafus Įnešt i jiarlaineritą 
tik ne biudžeto, o biudžeto pa
pildyme5. kuri žada Įvest dar 
prieš Naujuosius Metus.

(Bus daugiau)

> 4i
•t

.A'

rie mėgsta gerti daug alaus. 
Turėti šios rūšies širdį yra 
pavojinga, nes ji lengvai 
pasiduoda Įvairioms ligoms: 
širdies išsiplėtimui, širdies 
drebėjimui — palpitacijai ir 
net širdies plyšimui. Pas
kutiniame atsitikime pasek
mės — staiga mirtis.

Be to. nusilpnėjusį širdis 
negali tinkamai atlikti savo 
darbo—kraujo gyslomis va
rinėti. Todėl svaigalus ge-_ 
riančiam žmogui, kiekviena 

•'liga pasunkėja ir išsigydy- 
mas pailgėja.
- Apart to, alkoholis ken
kia ir kraujo po kūną nešio- 
jantiems indams — gysloms. 
Gyslos — tai laibi lankūs 
vamzdeliai, kuriais greitai 
teka -kraujas. Alkoholis 
joms kenkia. Kenkia todėl, 
kad alkoholiniai gėrimai tu
ri savyje kalkių. Kalkės, 
tiesa, kūnui reikalingos, kad 
būtų medžiagos kaulams su- 

■ daryti. Bet kalkės turi bū
ti ištirpintos, suvirškintos. 
Alkoholis-gi, deja, įneša į 
kraują kalkių nesuvirskin- 
toje formoje. Šios kalkės. 
beginėdanjos po gyalas kar
tu su krauju, apdeda gyslų 
sieneles kalkėmis. Ir štai iš

' - įį't * * ’’J ‘ * .. — - f

ūmi užima 
įropos tautų

77 mik
66,

o_

gražesnes.. .
Tamsumos gana!

trečią vietą 
tarpe. Rus turi 
gyventojų, iečiai — 
ukrainiečių 13. Ukrainie
čius išdrasl Laiko SSSR, 
Rumunija, osh 
Lenkija. Š ista 
sukausčiusi r 7 
varniečių la .

Ukrainiei 
ga tauta, 
ventoj ų 
U 
gyventojų.

TurtingiĮa, 
giausia i 
ukrainieči 
čenas su 
Lvovu, k 
su Vilnių

1 i-‘ . 
, j£OSC.

Ar 
nepriklau^ybe ?

Taip, ji 
vyks neto

Jų taut 
ateis la 
40 milij 
šia tauti 
ta — H*

Čia ir

labili vaisin- 
įsmetinis gy 
ūglis siekia

sąmomn- 
ultūringiausia 
ilis yra Hali- 
iausiu miestu 
kaip ir

ra lenku

Ii- bažnyčioj suvaržyta
Lietuvio malda; o
Svetimi ten viešpatauja... (\ 
P-a-pa, d-a-da... Gi, sunki skriauda!

A

LDS. Conn. Apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks 
sausio 6-tą dieną 1929 me
tuose, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. So. Park gt., 
Bridgeport. Conn. 1 vai. po 
uietų. ♦

T ši suvažiavimą lai kiek
viena kuopa prisiunčia skai
tlingą būrį delegatų svars
tyti organizacijos reikalus. 
Prieg tam bus valdybos rin
kimas ir kuo dat
gdtų tuo geriau rinkti ir 
valdvba.

‘y ‘ .
Jeigu neįstengiat delega

tų siųsti i suvažiavimą, tai 
nors įnešimų prisiųskit raš
tininkei.

Nepamirškit vietos nė die
nos: sausio 6-tą dieną, 1929 
metuose, Bridgeport, Conn.

LDS. Conn. Apsk. Rast. 
M. Blažauskaitė 

30 Stuart St., 
Maple Hill, 
New Britain, Conn.

d n e
kaip išsireiškė vienai 

didvyris.
baigsis Puankarės

gražiai pradėtas darbas, ne
žinia*). Manau, kad pa
darytą Bažnyčiai skriaudą 
atitaisys tik katalikai. Bet 
pakeltas radikalų triukš
mas juos pačius dar dau
giau sukompromitavo,paro
dė jų dviveidiškumą, ūėm<>- ' 
kėjimą suderinti žodžių su 
darbais ir atsižadėjimą kra
što reikalų neapykantos : 
jausmui.

Radikalai pakėlė dėl mi- . 
nėtų 70 ir 71 par. triukšmą 
tik spalių 111. pabaigoj, aiė-

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Į)aug rinitų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų.
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

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

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

- 4
£

.,

i 9

'Pūtis aria žemės sklypą... 
Žemė ši šventa:
'kai tėvynė mūs brangioji,
š-a-ša, t-a-ta... Taip ilgai slėgta...

'ezšalimp

ištrinkite juorrJ vikriai. 
--S kaip bematai.': pranyks.

1928 m. NU—1 d.

skelbę So. Boston. Mas&

čia i tiki

mu-
ran-

i
r

!

šoriu buvo patekę kalėji
mam Bendrai, tur būt, nr- 
ra nė l-Leno MkrainitiiiL ūu 
teU<f()ih>. kuris nebūtų ina- 
Lęs-leukų katėjimo. .

TIK KĄ Iftfijro IŠ SPAUDOS NAUJA 
KNYGELI! ANGLŲ KALBOJE

“Signification Of A Parental 
Language”

SI knysreiP yra dnnjrlaunio pritaikyta 
>mnrih<wi liM«»hy Ktitm B te
25c„ peralnntlmfls 2c. Kraipkltfti:

"DAnBTNTNKAS-’ -
386 Bron<lwny,

šis ratelis greitai sukas.
Siūlas eina ilgyn:
Volus hnokslas—didis iždas.. .
Z-a-za. y-n-yn... Ženg. sūnau, šviesyn.

Ksar. 'Vauat/ėlis

Milžinai mūs Vilniuj miega...
Viskas č-ia brangu:
"Aušros Vartai.’' aukštas Kalnas 
T-a-ta. g-u-gu.. . Būt be jų ilgų!

savo universitetą, kuriš vei
kė slaptai, ar- kartais įvai-

savo

Paklauskite savo tėvo ar dieduko. 
EXPELLERIS buvo papelbingu 
Jūsų tėvai naudojo jj nuo visokių 

surasdavo v.r.t 
Siu.isiHŲ. Ncvr- 
dJių Perša'::::", 
tingulių ir S' ai

Naudokite PAIN-EK.PELLERĮ., 
laisva/

Po v-eno ar.dviejų ištrinimų siCbč- 
sitčs kaip gali šitas senas šeiniyni- „ 
n:s lir.irr.ęntas taip trumpa laiku- Ū 
tiek daug gero padaryti.

Jie jun . 7_-ek;.'S, kad PAIN- 
etr$ per savin penkiasdešimt metų. - 
Us-bku/ Skniu nų ir Dieglių. Jię w 

p Uor.~vin:t ; ■ irto Rcumvtfk* • 
■Ų:;<»s. Strčndicglio, lengvų ir <& • 
. Usinari-ii:n<. Nv ".-.'usiun, S«S- 
lūanr.Į .''-i-imiv ir t. L

Pareikalaukite PAIN-EXPi£LLERIO pas 
Lmiausj •.aij’ii.ir.ką. Aj

INKARAS ant pakelio ^rantuoja, kad gMt* 
nite tikrą;;. Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonfcstės.

Lshorafopves erfi'
F.Ad. RICHTEU CO< 

•ERRY ANO SOUTH FtFTH 6TS- 
BROOKLYN. N.M

ano, kad tai į- 
je ateityje, 
ąmonė gyva ir 
kada prisikels 
auta. Svarbiau- 
usipratimo vie
tas.
o 1918 m. lap

kričio 1 jikrainiečiai pa 
nepriklausomi'-

1 111 r '•.......... 1 --------- " y
be, bet p<> 11 mėnesių kovui iriais būdais dangstydamasis 
su lenkais, neturėdami už-!iki 1924 metų. Daug profe- 
tektinai ginklų, buvo j>ar- 
blokštį^^

įsfa nujikrainiečiai įkūrė
FAer/v PAIN-EKPLLI F R

1



stengtis, kad: visos dirbtų iš
vien dėl parapijos labo. Mes 
tikimės, kad sąryšis gyvuos ir 
daug prisidės prie parapijos 
veikimo.

WORCESTER, MASS.

WORCESTER, MASS.
Maikio Biznis Bankrutina

Skolos Siekia Net .
- - $30,000 -------

/ > ■ — ■

Turtas—$17,000

WORCESTER, MASS.
■ _________

Šiuo metu labai daug lietui J 
vių miršta. Laike trijų. savfMf 
čių persiskyrė su šiuo pašau- J 
liu šie: A. Gudukienė, jos vy- 
ras, V.. Gudukas, mirė 6 m6n»» 
(šiai atgal. Gudukai buvo die- į| 
vobaimingi žmonės, gražiai gjf- 
veno ir paliko gražius narnos 
savo vaikams. Vaikai iaa.nft- ;£ 
maži. ' L i

jonas Norušis, narys šv,‘> 
Jurgio draugijos, paliko dūk-M 
terei turto $10,000: Jonas Bal- 4 
sis, 35 ’in. amžiaus paliko 
našlaičius, visi mažutėliai; 
Balkūnienė, paliko 4 našiai- 
čius; Antanas Kupstas, 44+jnį^į 
amžiaus, paliko moterį Anas- $į 
taziją Kupstienę (Vieraitytę) A 
su 4 našlaičiais, Antanukas T4 N 
m., Petrukas 10 iii., Airina 6 ir £: 
Edvardas 8 mėnesių. Tai tiek 
man žinomų mirė trumpu lak < 
ku ir visi tapo palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis. yį

Darbai šiuo metu labai bhti 
gai eina. Oras labai puikus, 
šilta kaip rudenį. Per Kalėdų - 
šventes lietuvių bažnyčiose pa
maldos Įvyko 1 vai. 
nių prisirinko daug. Aušros . 
Vartų parap. bažnyčioje or
chestra labai gražiai pagyaji- 
no, o choras puikiai pagiedojo 
Kalėdų giesmeles.

Reporteris

27 d. 1 nai ateikite, 
šio susir mo vakare įvyko 
prakalbo: 
Vaškelis.
Stanislov 
Daktaras 
apie org acijų reikalingu- 
ma ir api< rikatą. Kleb. kun. 
.L Valau ux kalbėjo apie 
Lietuvą, 
vi u gvvei 
svarbiais 
mais ir kį atsilankė, buvo 

 

užganėdini Tik 
neperdau?

Gerbiau 
vardan L1 
širdų ačiū 
retų pamii 
lų gydyto, 
juos k re i p

Po

Kalbėjo kun. A. 
įskaitų skaitė dr. 

apie sveikatų. 
<štikalnis kalbėjo

Gruodžio 9-10-11 dienomis 
šv..Kazimiero bažnyčioje įvy
ko 40 valandų atlaidai. Didy
sis altojnus buvo papuoštas 
gyvomis gėlėmis ir darė malo- 
naus Įspūdžio. Gėles paaukojo 
geros valios pa$*apijo*nys. O al
torių taip gražiai ir sumaniai 
papuošė šv. Kazimiero Sese
rys. Vakarais buvo iškilmingi 
mišparai, kurių laike gražias 
pamokslus sakė svečiai kuni
gai. Prie to mūsų didysis cho
ras vadovaujant vargoninin
kui J. Žemaičiui gražiai giedo
jo laike mišparų. Žmonių kiek
vieną vakarą buvo pilna baž
nyčia. Pamaldos prasidėjo su 
procesija 9 gruodžio ir baigta 
su iškilminga procesija 11 d. 
gruodžio. Užbaigoje dalyvavo 
svečiai kunigai ir šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos vaiku
čiai ir mergelės. Prie to ir 
bažnytinių draugijų atstovai 
su savo vėliavomis, kaip tai 
Piln. Blaivininkų, Marijos Vai
kelių ir šv. Onos moterų dr-ja. 
Laike minėtos mūsų parapijos 
šventės tūkstančiai žmonelių 
priWhė šv. Komuni ją. Esame 
didžiai dėkingi klebonui kun. 
I. J. Jakaičiui.
kun. A. Daugiui 
miero Seselėms 
gražiai išlavino 
čius

■ w <*■

‘Amerikos Lietuvio,’ 
bepartyvis tautietis, ir demo- 
kratiškai bepartyvis, paėmė 
‘A. L.’ penkius šėrus." .Jei 
vįsi šėrininkai atsilieptų per 
spaudą, kurie, turi prisipirkę lnįa Lietuvos Vyčių vėliava 
Jų Taip A’adinanur^NSinenkoš 
Lietuvio" leidėjo Maiklo Pal
tanavičiaus, “gi-ybų,” tai vei
kiausiai pasidanių ištisa lita
nija.

Na, dabar pasižiūrėkime ko'' 
kiais kitais “piningais" dar
bais Maikio kompanija užsi
iminėjo. Jis 
metus nieko

-mojas SO. WORCESTER, MASS.
Mūsai kolonijos parinktinis- 

jaunimas susispietęs po sau-

M. Paltanavičiaus leidžia
mas savaitinis “Amerikos Lie
tuvis’’ sustojo ėjęs su 47-tu 
numeriu, nors tas viešai nebu
vo paskelbta, bet arčiau sto
vintiems prie jo štabo, buvo 
aiškiai permatoma prtr 
Maikis rengėsi.' *

Maikio biznis pradėjo 
velniop, nuo to laiko, t. y. 
dienos sausio, kuomet paskel
bė “Amerikos Lietuvy," kad 
jo biznis {jereina i “korpora
cijos" rankas, kurios prieša
ky atsistojo tas pats Maikis 
Paltanavičius kaipo koi|x>ra- 
ci<j4>s pirmininkas, jo žmona 
ponia Paltanavičimič kaųm iž- 
dininkė ir ponas Elnias Pau
lauskas (ten pat turis a|xlrau- 
dps agentūrą) kaipo raštinin
kas. Jo korporaciją, kaip Mai
kis sakė, “inkorporavo" adv. 
Bagočius iš Boston. Mass. Ka
pitalas $15.(MMt. Tuojaus po 
vinkorpiravimo" Maikis atsi
šaukė “Amerikos Lietuvy" į 
savo skaitytojus, “...kad pri
sidėtų išpirkdami Šerus ir |x>r- 
imtų “Am. Litūiivį" sau. Čar- 
teris. Šerai padaryti, knygos 
užvestos — korporacijai vis
kas gatava."

Dabar pažiūrėkime ar tokia 
korporacija buvo inkorporuo
ta 27 dieną lapkričio. 1928 me- 

Kuomet Maikis savo vi
su

jau suspėjo nuveikti

ko

eiti
12

tais.
są krautuvę ir spaustuvę 

■S.

visomis sukiužusiomis mašino
mis bandė jiarduot G. A. Ky
liai už 12.000. tuomet buvo tei
rautasi |>er jų advokatus — 
Mendelsoliną ir McLaughliną 
j Boston (Mass.) ‘‘Statė 
House" su paklausimu: ar to
kia korporacija (incorjmra- 
ticn) yra Įregistruota.’ Atsa
kymų gavo, kad ne. Bet Vai
kis ir jo kor|M>racijos štabas 
(Paulauskas ir Paltanavičie
nė) kaip sako, žinoję tą visą 
bizni, o vienok išdrįso varde 
tautos ir patriotizmo kaulyt iŠ 
žmonių sunkiai 
tikus.

uždirbtus >k:i-

per veik ištisus 
kito ir neveikė,’ 

kaip tik pasiėmęs agcntrrPaiF ' 
lauską, spaustuvės darbininką 
Radulą ir kitus, važinėjo die
ną iš dienos pas žmones “A- 
merikos Lietuvio" skaityto
jus. kad jie jam paskolintų 
tautos ir kultūros labui pini
gų. Veik nerasi nė vieno lie
tuvio. kuris nebūtų girdėjęs a- 
pie Maikio paskolas. Jis buvo 
prisidaręs visokių pinigų su
mos kvitų: pinigų skolintojas 
nereikalavo, jam reikalingas 
Imvo tik atsakantis skolinin
ko parašu.', o pinigus pats 
Maikis į>ačmė iš batikos. paro
dęs jai atatinkamą dokumen
tą. Kiek dabar girdėt iš pasi- 
tikėtinų šaltinių, tai kredito
rių bei skolininkų skaičius sie
kia i porą desėtkų. Namo 
pirmas mortgičius yra $12.500 
ir antras $2.000. ir dar Bap-į 

Skauskas turi $1.000 trečioj 
mortgičio su puse parašo.1 
Pats namas apskaitoma kad 
daugiau nėra vertas kaip $14.- 
000—$15.(H M), kurį, žinoma, 
pasiims bankas, arba tas ku
ris aukščiausią sumą Įkels. 
Bet ką darys kiti kreditoriai, 
kuriems tik teliko tuščia krau- 

ft u ve s u spaustuves rusenusio
mis mašinomis, nustojusiomis 
savo vertės, o turinčiomis 
tūkstančių dolerių įkainavi
mą .’

(’ia tik šapelis iš vežimo ap
rašyta tų darbelių, kurie dėjo
si jx> priedanga “Am. Lietu
vis.” Tnc. kompanijos, kurios 
savininkas 
čius. kaip žmonš 
iššliatižė 
pinigais, 
visiems 
kad jie mokėtų ateity atskirt 
vilkus avies kailyje ili'ndusius.

Kreditorius

gražiai darbuojasi <netik savo 
organizacijos naudai ir gero
vei, bet taipgi būdami pavyz
dingais katalikais smarkiai 
dirba ip parapijos naudai. Ne
senai tesusispietę i organizaci
jų. o
daug gražių darbų. Jaunimas 
mylėdamas judrumų, gimnas
tikų ir dainas, myli taipgi ir 
giesmes. Tam tikslui, kad pa
rodžius darbu bažnytinių gies
mių prisirišimų Įsteigė vargo
nų fondą, kuriame šiandie jau 
turi virš $135 ir teko girdėti, 
kad neužilgo padarys savotiš
kų vajų tam fondui padidinti. 
Pradžioje netrūksta gražių pa
vyzdžių: Štai savaitė atgal 
fondui “('kristinas prezentų” 
paaukojo Vincas Vieraitis $5. 
ir jo sesutė Ona Vieraitvtė 
$10. tų brolio ir sesutės pavyz
di žada sekti ir kiti jaunuoliai 
bei merginu. Jaunimas rūpi
nasi taipgi ir apsišvietimu — 
jie skaito daug gražių knygų, 
daug lietuviškų laikraščių ir 
net savo organizacijos organą 
“Vytis." kiek suskaičiau, iš
sirašo virš 50 narių. Tai yra 
rekordas visos N. Anglijos lie- 

į tuvių jaunimo tarpe!
Surūdijusi plunksnelė

Pirmame susirinkime daly
vavo atstovai nuo šv. Petro 
t baugi jos,-S. LR. K. A. kuo- 
pos, Teatrališko Ratelio ir pa
rapijos choro. Valdyba išrink
ta: Pirm.—V. Damašius, rašt. 
—r Augait is, iž*L ==_IC Hude* 
lienė.

Iš svarbesnių reikalų. buvo 
nutarta surengti vakarėlį pa
sveikinimui naujo lietuvio ku
nigo, kuris žada atvykti kle
bonauti tuoj po Naujų Metų. 
Dabartiniu laiku pas mus kle
bonauja svetimtautis. Prie šio 
vakarėlio surengimo prisidės 
Teatrališkas Ratelis ir parapi- 
jos choras su vaidinimu ir dai
nomis.

Taipgi nutarta surengt šo
kus prieš gavėnių parapijos la
bui, prie kurių visos draugijos 
prisidės..

Sąryšietis

WORCESTER, MASS.

I

Vaikis Paltanavi- 
kalba, jau 

Lietuvon su žmonių 
Lai būna pamoka 

kitiems lietuviams.

NORWOOD, MASS.
Ačiū!

Š{ai ką rašė Maikis “ Ame- 
viename jo nu- NEWARK, N, J.

valdžių ir TTetu-
Visi kalbėjo 

liniukams klausi*

rikos Lietuvy" 
mery: “Nežiūrėkite, kad jums 
sukčiai pardavė ‘grvhų’ |x*rei- 
ta-me laike. ‘Amerikos Lietu- 

Tiš’ ne tokius jums šorus siū
lo." Žinoma. Maikis tų "gry
bų" savo skaitytojams parda
vė ne mažai: pardavė jų gal 
už šimtus dolerių, (’ia jmduo- 
du tik port). tautiškų aukų, ku
rios tapo savo tautiečio suvil
ios. kalbant Maikio lūjxuni>:

“Apart spaudos ir laik.a- 
ščio. mūsų kompanija užsiims 
ir kitais pelningais (kubais, 
todėl nebijokit*“ dėtis su mu
mis. Tegul bus žinomi šie mū
sų broliai kurte prisidėjo prie 
mnsj kompanijos: p. Myko
las Valittkonis iš Duryea. Pa., 
•labai puikių minčių žmogus, 
didelis katalikas ir didelis sa
vo tėvynės valdžios palaikyto
jas paėmė porą ‘A. Lietuvio’ 
sūrų. Antras mūsų piictolius čiaiuc visus dalyvauti įįctuyiu

Ruošiasi prie 16 d. Vasario

Gruodžio 9 d. Nevvarko lie
tuviai laikė viešą susirinkimą, 
k iriajm* nutarė, kaip galima 
iškilmingai švęsti Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną, kuri 
pi ipuolar 16-tą vasario. Pami
nėjimas nutarta rengti vasa
rio 17 d.

Visos 
i inktos 
pasiųsti

Surengimui vakaro tapo iš
rinkta komisija iš: M. Akelio. 
V. Akelaičio. P. Vileikio. P. 
Elseikos ir V. Andriuškevi
čiaus.

šiuomi prašome visų vieti
nių draugijų 17 d. vasario jo
kių pramogų nerengti. Kvie-

Visi laukia linksmų Šventų 
Kalėdų, seni ir jauni, turtingi 
ir beturčiai. Ir kurgi nelauk
si. nes vien tįk šiame laikotar
py draugai, pažįstami, prisi
mena sau mylimus asmenis, 
pasidalina širdingais linkėji
mais. dovanomis. Šventėse Ka
lėdų ir beturčiai, našlaičiai su
laukia linksmesnės dienelės. 
Juos paguodžia, sušelpia, lab
daringos draugijos.

Tad-gi šiame raštely, aš kai
po našlaitė, noriu išreikšti sa
vo širdingiausią ačiū Nor- 
vvood’o Katalikų Vienybei, ku
ri teikėsi man duoti Šv. Kalė
dų pinigišką dovanų jau kelin
tas metas. Šiais metais ją pri
ėmiau per gerb. H. Baluti. Pri
siminus šią dovanėlę, links
mesnė vra dienelė žinant, kad T
ir aš našlaitė esu neužmiršta, 
nors ir ateivė šioj kolonijoj, 
mat aš savo a. a. mylimų tė
velių netekau Chicagoje. Dar 
kartą tariu savo ačiū Katalikų 
Vienybei ir jos darbščiai val- 
dvbai. *

1 -

Su gilia pagarba,
Aleksa E. Kasparaite,

Stašaičių augintinė.

Kazimieras l'znis iš Dotroit. 
Mielu, dideliai garbingas re

aukos, kokios bus su- 
17 <1. vasario, nutarta 
Vilniaus našlaičiams.

DAYT&N, OHIO
Draugiją Sąryšio Žinios

tautos šventėje.
Komisija

Gruodžio 16-tą dieną. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje 
Įvyko pirmas susirinkimas 
naujai atgaivinto Draugijų 
Sąryšio. Keli metai atgal są
ryšis jęrvavo, bet kiek laiko 
buvo užmigęs. Tikslas šio są-

Aušros Vartų Moterų Drau
gijos metinis susirinkimas Į- 
vyko gruodžio 2 d., 1928 m.. 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje. Išrinkta valdyba 1929 
metalus: Pirm. T. Čepkauskie- 
nė. Vice-Pinn. — E. Džiaugie- 
nė. Rašt. A. Bobinienė, Kasos 
(i'lob. A. Nezveckienė, Tvarkos 
prižiūrėtoja T. Debeikienė.

Ši draugija, kurios kilnus 
tikslas yra neperstojantis dar
bas bažnyčios naudai (o ypač 
įtaisymas naujo didelio alto
riaus Aušros Vartų bažnyčiai) 
tapo suorganizuota trys metai 
atgal pastangomis mūsų kle
bono kurt J. Čūpliko. Taigi 
dabar pine parapijos vakarie
nių. fėrit. gegužinių, teatrų, 
“uliist parties’’ ir tt. šios 
draugijos narės, kaip bitelės, 
vis pirmutinės Į darbą.

Iki šiol jau yra 110 narių. 
Pereitą susirinkimą prisirašė 
A. Barkauskienė. M. Pudžiū-' I nienė.—4). Vaitkienė. E. Zaka-j 
rienė.

Linkime Aušros Vartų Mo
terų Draugijai didelio pasise
kimo šiais metais.

Čia

Bitele

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas 

perkeltas į antrą antradieni ir 
Įvyks sausio 8 d.. 1929 m.

Kviečiame visus narius atei
ti. nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti.

Rengiamės į LDS. metinį r
koncertų, kuris Įvyks sausio 
27 d. Bus'as jau paimtas ir 
laikas užsiregistruoti.

Taipgi bus gera proga užsi
mokėti mėnesines duokles.

Be to. rinksime naujų val
dybą.

Svarbu, kad mūsų kuopoje 
neliktų nė vieno nario skolin
go centrui. Padarykfine taip, 
kad nauja valdyba rastų visus 
narius gerame stovy.

Naujus metus pradėkime ge
rai.

TUOJ REIKALINGAS

jo asistentui 
ir šv. Kazi- 
kurios taip 

mūsų vaiku-
dalyvauti procesijose ir 

taip gražų papuošimą altorių.
Svečias

1 /*

atvyko iš Lietuvos P.
Kairiūkštis, kuris lankėsi ir 
Šv. Kazimiero mokykloje 12 d. 
gruodžio. Gerb. svečias išreiš
kė džiaugsmą, kad už jūrių 
broliai lietuviai turi tokias 
puošnias ir patogias mokyk
las. Prie to gerb. svečias ste
bėjosi mokinių gabumais ir se
selių taip gražiu tvarkymu 
mokyklos. Gerb. svečiams, len
kams užėmus Vilnių, sugrįžo 
į Lietuvą, kur Lietuvos švieti
mo ministerija jį paskyrė Lie
tuvos mokyklų insjiektorium. 
Dabar vieši pas savo moteries 
tėvelius jx>nus Migauskus.

Gerb. Kairiūkštis lankėsi vi
sose VVorcesterio aukštesnėse 
mokyklose. Gerb. svečiui pri
buvus Į \\'orcesteri. jį pasiti
ko kun. J. J. Jakaitis, miesto 
majoras ir adv. Milleris. Gerb. 
svečiui miesto majoras įteikė 
auksinį raktą.

Senis

WATERRURY, GONN.

i

Narys

kuopos susirinkimas 
<1. gruodžio. Nariai 
skaitlingai. Buvo 

valdyba. Į kurių iš- 
pirm. J.

vice-pirm. -J. Bemo- 
.Juozas

kasierius Antanas 
maršalka Juozas 

kasos globėjais —

VARGONININKAS
_________ _________ Alga ir ineigos geros. KUN. Į gai 
ryšio yra atgaivinti apmi^rt- J. ČIŽAUSKAS, 1313 West- 
sias kuopas ir draugijas ir minster Avė., Detroit, Mich.

Akiras—

PHILA

!i

gaila, kad 
ia atsilankė.

kalbėtojams 
) kp^tariu nuo-
arbintnkai netu- 
savo profesiona- 
bet reikale pas

PHIA, PA.
------ 1
s jau Philadel- 
joj

P. J.

Nepęrsen 
buvo- rašyt 
etas Aki 
ja iš Lieti
po platųjį ‘ 
prieš pat I 
A.k i ras—Bir 
Philadelphij
liūs. Gi ma 
žodžius pris 
durti, keletą 
ii. Tai p< 
•tols yra i 
bet išdidvl 
Toliau: ka 
i vskupo Įi 
rio: “Anw. 
—antras į 
mat, kaipl 
\ nykščiu® 

vo kalbą, k 
Anykščių- L 
kiškių. t 
malonus, I 
kus krėsti! 
jau myli 11 
są turi nei 
srity lavini 
dar galėtų 
artistu-daii 
Biržys niaij 
stijose pral 
lis apsigy' 
Povilą, ži 
kriančių-bi: 
rašų: 2720 
Pliila.. Pa.

“Darbininke" 
ad rašėjas-po- 

,y»s iškeliau- 
“Ivandravoti" 
tą." Tai, ve, 
as jau jis — 

ir atsirado 
>as savo bro- 
šančiam šiuos 
su juo susi- 

andų pakalbė- 
rinau, kad jis 
kytas žmogus, 
turi nė šešėlio, 

s yra nekaipo 
nauskio, auto-l 

Ai Šilelis" dux’u 
no jo esmės. Nes, 
uivo raštuose, vis 
imins, Įpins į sa- 
at, jis yra gimęs 
įčiuje, kaime Lu-
II ■ v t. - ;

Eras—Biržys yra 
smas, myli juo- 
| ir kaip pastebė- 
1 dainas. Tr bal- 
Ičiausią; jei toje 
Į tai be abejonės 
įtapti ir garsiu 
įiku. Akiras— 
Suvienytose Val- 
1 vienus metus, 
į pas savo brolį 

čia 1 ’ 
į po šiuo
(’learield

j

Aš 
K to, k<j 
grumti 
Ii tikos 
si lieti’ 
jautos 
Ašv • cm

kas 
ir 1

•r

plačiai 
ant- 
St„

Aras

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

Ufi40td.:ParU491 _ „ ,,
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY {
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Sterling St. Maple 4964
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

Ji

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MULES
406 SLATER BUILDING ;
Worcester, Massachusetts '

Phone Park 5065
/ .

r<

as Iš Lietuvos
LDS. 5 

įvyko 23 
susirinko 
renkama
rinkta šie asmeny 
Kalvaitis 
ta. prot. raštininkas 
Zujus. fin. rašt. Petras .Jaku
bauskas. 
Samba ris 
Kankalis,
Zigmas Karalius ir Antanas 
Aleskevičia. Ūpa< visi] buvo 
geras. Pageidaujama, kad na
riai visumet taip g,ausiai lt’.n- 
kytūsi į susirinkimus. Tada 
galėtume daug ką nuveikti or
ganizacijos labui. Gaila, kad 
yra dar keli nariai. atsilikę sii'į; 
mokesčiais ir nesilanko i susi- ra'c

• i

rinkimus. Raginau juos asme- į 
niai. bet vjstiek nepagelbėjo.’ 
Jie savo pažadų neišpildė. Aš 
manau, kad visi nariai, kurie 
pereitais metais paliko skolin- 

'""is organizacijai ateis Į kitą 
susirinkimą ir atsilygins. Ki
tas susirinkimas Įvyks sausio

i

Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną' 
su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 

rkonomijos priešais. Mane pažįsta vi
ii. Nors kontroliuojamos ir persijo- — 
Hien mano mintys, bet aš nenusimenu, 
h lankau visus, kurie tik mane kyie- 
Įkau daug saldžios ir karčios tiesos. , 
iio Tamstos mane skiria platusis At- — -j 
Įtik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
rusta nori savo giminėms gyvenan
ti vojo padaryti didelį džiaugsmą, pa- | 
įtd aš juos lankyčiau.
y gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- 
Llmesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.—» j 
<1 už 50 litų—visus metus. Užsienio i 
4 išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- , 
fiia dvigubai. Mano adresas: Duone- * i 
jįr. 24. Kaunas, Lietuva. |

isybę rašau.
enintėlis Lietuvos katalikų dienraš- 
S.” Mane redaguoja prof. dr. Leo- .

f*

Aš. es 
tis “RY 
nas B i

)
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sUaidai
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Ir^ttio 16—18 <M.- šv. Ka- 
įiefG' lietuvių bažnyčioje į- 
ko 40 vai. atlaidai Bažny- 

tmo specialiai išpiešta 
vorais gėlėmis, o ypač didy- 
altorius. .

Prieš išstatytą Švenčiausią- 
Sakramentą buvo iš elektros 
npu&ą sudarytas žodis J ė-

v • 
šie:

Bažuytinis choras, p. Hode- 
i vadovaujant gražiai paši
lė laike iškilmių o ypač 
sparus-gerai giedojo. 
Svej&iai kunigai buvo
n. Kodis, kun. Klevinskas, 
n. Paukštė, kun. Čepukaitis, 
n. Lietuvninkas, misijohie- 
s kun. prof. Bružas. Pasta- 
ds per visas tris dienas sa- 
pamokslus. Žmonių buvo 

og-
Toęesijoje dalyvavo mažos 
rgaitės ir barstė gėles, Še
inis Kazimierietėms vado- 
įjant. Tas darė labai gražų 
ūdį. Berniukai irgi gražiai 
d rodė.
vlebonas kun. J. Kaulakis 
vikaras kun. Daumantas pa- 
kinti, kad žmonės gausiai 
yvavo atlaiduose ir naudo- 
i Dievo malonėmis. Klebo- 
; pareiškė, kad apie pustre- 

tūkstaačio žmonių atliko 
ažintį ir priėmė šv. Komu-

>

hnonės džiaugiasi, kad tu- 
j pi^gą naudotis Dievo ma- 
ėmis.

Dryža

;7 V 0

*
e

Si z=s

—-'’F i

LAWRENCE, MASS.
Žiemos veikimas

Ponios Vileišienės atsilankyk 
mus padarė gerą įspūdį į xu- 
sns Auką stuū rinka nppar- 
fong. Vakaro vedėju buvo 
kleb. kun. F. A. Vinnauskis.

Muzikos išgirdo iš Adelės 
Piniūtės, varg. J. Banio ir 
p-lės Juozefinos Narinkaitės iš 
Lowellio.

Rengiasi pasportauti.

Šv. Cecilijos choras, vad. J. 
Baniui nutarė rengti žiemos 
išvažiavimą “Palangoje.” 1 
komisiją pateko C. Arinoniū- 
tė, K Šimoniutė, O. Kriviutė. 
jaunikaičianis prigelbstįnt.

Sodalicijos Tridium

N. I’. Dr-jos narės gražiai 
praleido savo “Tridium” 
rias suteikė jųjų dvasios- 
das kun. St. Kneižvs.

Moterų Sąjunga

Vietinės kuopos narės 
giasi vaidinti nepaprastą 
kalą, parinktą p-lės Bron 
vaskiūtės.

LDS.

ka
va-

LDS. 1 KUOPOS SUSIRĖN-* 

KIMAS
Gruodžio 18 d. įvyko L. 

D. S. 1. kp. susirinkimas. 
Dalyvavo gana daug nariu 
ir rimtai svarstė organiza
cijos reikalus.

Skaitytas LDS. Centro 
laiškas, kuriame kvietė kuo
pos narius į talką pardavi
nėti koncerto fikietus, rink
ti skelbimus ir prie kitų 
darbų raugiant koncertą 
talkininkauti. Laiškas pri
imtas ir išrinkta komisija 
darbuotis. (Ligšiol LDS. 1 
kp. komisija -Centre neužsi
registravo ir jos narių vai
dų niekas nepadavė. Kvie
čiame. įPavieniai nariai 
gražiai darbuojasi pardavi
nėdami tikietus. Sekr.).

Išrinkta nauja 1929 me
tams valdyba. Pirm. — A. 
Naudžiūnas. Vice-pirm. — 

rienė. Prot. rašt. — 
bliūnas. Fin. rašt.— 

Jžd. — V.
globėjais — 

K. Ambro-

užsibaigė
K.

Rap.

£
M

V
r f

nūs, Karmas ir Biznius. Ką jūs manote daryti: pirkti, par
ims 
i a-

»ti, ar mainyti * Jeigu dar nesmnislijai tai 
įkalbėti, patarimas dovanai. Kurie manote 
• keletu bargenų.

užeik pas i 
pirkti. <’ion

Vieta Dėl Biznio
BOSTONE mūrinis namas vienos 
ynos, krautuvė tinkama bučernei 
u gsradžiai. Parsiduoda labai pi-

z Dorchestery
įn^ynų 15 kambarių namas su vi- 
įtaisymais. Remiu gauna $104 mė- 

ai. Parsiduoda tik už $7.500..

City
Naujas namas dviejų š<'iiny!m 6 -G 
kambariai su visais vėliausios mados 
moilvrr iškaiš įtaisymais, dabar pnr- 
si'luod: už. mortuičitį, pos iūlderis su- 
■fts+ikrutino. Natias vertas SlS,5no.fM>, 
parduoda už $14,7(K.I.OO.

Point

P-LĖ GRYBAITĖ GIEDOJO 
PF-R RADIO

Ketvirtadieny, gruodžio 27 
d„ 4:30 vai. po pietų iš ra- 
dio stoties WNAC giedojo 
p-lė M. Grybaitė. Ji giedo
jo dvi kalėdines giesmes: 
“Gul šiandieną’’ ir “Tylio
je nakty.”

Kas klausėsi ir girdėjo 
sako, kad giedojo gerai. Aš 
neabejoju, nes p-lė Grybai
tė' visumet gieda ir dainuo
ja ne tik gerai, bet labai ge
rai. Tik gaila, kad aš netu
rėjau progos klausvtis. Gal 
sakysit!1: “Pasipirk radio 
pas Feliksą Zaleskį ir bus 
proga klausytis.” Trumpai 
ir storai atsakysiu: jau pir
kau ir patariu kitiems nusi
pirkti. bet tuo laiku kada 
p-lė Grybaitė giedojo buvau 
labai “busv.”

Dorchestery
■os šeimynos 7 kambarių namas su 
na ir'kitais- įtaisymais. Prekė dėl 
to pardavimo $5.000 arba niainy- 
nt dviejų ar “trijų šeimynų namo.

Dorchestery
Viei.os šeimynos '.) kambarių namas 
su visais įtaisymais, vieno karo ;ra 
rudžius. $6.200. Savinink. - nori mai
nyti ant 3 šeimynų 15 kambarių na
mo So. Bostone arba Doįvheoterv.

Dorchestery
3 šein<ynų 1S kanilvar,:: nania< 

| visokiai-: m««h*rniškais paisymais: 
:Į>eėiai (sieam lie«r). dveji piazai. \ 
j ta dėl 'gara<lžiaus pastatymo. Tai

..... namą. P 
| sidtioda tik už $12.560.

Reikalaujam Farmų
ie turite farmų ir norėtumėt iš
lyti ant namų, duokit visas in- 
lacijes. mes turime keletą namų, j ritinsią progn įsigyti ge 
ų savininkai nori eiti ant farmų.

LITHDAN1AN AGENCY
East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605—1337

KITI SKYRIAI
BRot'KToN OLEKE:

* siit North Mnin Strikt. 
Telephone Bmckton 22$

STON OFFICE:
18 Tremont St..
Room 205, Tel.

Kimba! Bldrr., 
Liberty 7805.

Automobilių Insurance
krienas autoiflboilio savininkas turės inšiūrinti savo karą 
iš Naujus Metus, kad gavus numerius. Taigi, priseina duo- 
jatarirnus, kad būtumėt atsargesni, nes daug yra visokių 
ntėlių, kurie užlaiko ofisą ant saidvoku ir prižada nebūtus 
ktus, bet atsitikus nelaimei, negalima jų sura.-ti, nes daug 
ri$ su saidvokais. Jeigu inšiūrinsi pas mus, esi jiilnai ap
imtas ir atsilankęs į ofisą gausi teisingą patarnavimą. Au- 
tobilius apdfAUdžiam ūuo visokių nelaimių: pavogimo, su 
;imo, stiklus nuo sudaužymo ir tt. Prieg tani apdraudžiain 
> namus, rakandus, biznius.

A-*

< East Broadivay

LTTHBANIAN AGENCY

I
i ,

IR VĖL DAINUOS
Nugirdau pasikalbėjimą 

įŲūsų muzikų ir dainininku 
ir čia “sekretnai” pasaky- 
•siu, kad jie rengiasi duoti 
gerą lietuviškų dainų pro
gramą per radio.

Bap.

~~- - - - - ?

Veniūtė buvo apdovanotas 
gėlėnus^

Publika buvo rinktinė ir 
koncerto programų visi pa
sitenkino.

Buvęs

"SNIEGO. 
SCENOJE ,

Sekmadieny, sausio 6 d. 7 
vai. vakare šv. Petro para-

$3.00 į savaitę pašalpos, 
kuomet jų’ vaikai sirgs. Gi 
mirus vaikui $75.00 pomir
tinės.
* Taipgi vaikai būdami 
draugijos nariais įgis rim
tumo, išmoks organizuotai 
veikti—ir tuoim užtikrins 
mūsų draugijoms tolimesnį 
gyvenimą. Šv. Stepono 
draugija šiame reikale turė
tų nenuleisi rankų ir uoliai

!EmS

V
»■

DRAUGUI! VALDYBy : 
ADRESAI

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

Pirmininkas — M. žioba,

K
’■ į 
’* I 

•.* ■ t4 “i
•

' -
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 

—Tclephone South Boston 3552-7R 
Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mana. —- —L?

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadivay, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 "VVinfield St., S. Boston, Mass.

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

pijos Marijos Vaikelių: So- paveiki į Cambridgio visuo-
dalicijos mėgėjai, vadovau
jant kun. F. Strakauskui, 
bažnytinėje svetainėj, Fifth

VAIDINS “P0NCW4”
Sekmadieny, sausio 6 d. 

N. P. P. P. Švč. parapijos 
svetainėje, Cambridge, 7-tą 
vai. vakare,. 
draugijos mėgėjos iš Law- 
rence, Mass., kun. S. P. 
Kneižiui vadovaujant, vai
dins gražų tikybinį veikalą 
4‘Ponciją.”

Pelnas skiriamas parapi- 
jai‘ . .

Kviečiame gausiai ateiti.
Rengėjai dl,ltas veikalas: 

loja.”

menę, kad visas šios koloni
jos jaunimas liktų suorga
nizuotas. Nors šis darbas 

St., vaidins 5 veiksmų ope- nėra lengvas, nes tėvai labai
Sodalicijos. re^?- Raginame gausiai atei- sunkiai tą. supranta, kokia

P-LĖS M. GRYBAITĖS 
KONCERTAS

Sekmadieny, gruodžio 30 
d. 1028 m., Municipal salė
je įvyko p-lės M. Grybaitės 
koncertas. Programas bu
vo trumpas, bet turiningas. 
P-lė Grybaitė kaip visumet, 
tai ir šį kartą pasirodė ge
rai ir artistiškai. Dainavo 
solo ir duetą su p, S. Pau
ra.

Piano solo skambino p-lė 
K Veniūtė, dar jauna mūsų 
pianistė. Ji labai gerai už
sirekomendavo gausiai pu
blikai.

/Mp.

P-nas Kiškis, smuikinin
kas, jaunas mūsų artistas, 
beLgrajino kaip senas.

P-lė F. Karbauskaitė tu
ri aukštą ir malonų balselį 
ir gerai padainavo.

P-nas S. Panras, barito
nas, matyt publikai geriau
sia patiko, nes ji aplodis
mentų jam nesigailėjo.

P-lū Ona Grybaitė akom
panavo dainininkams, o pa
nelė Adams smuikininkui.

LANKĖSI “DARBININKO” 
REDAKCIJOJ

šią savaitę mūsų redakci
joj lankėsi kun. S. Vembre 
iš W<>reester. Mass., “Dar
bininko” bendradarbis ir 
rėmėjas.

Pereitą savaitę laukėsi 
p.iuelė IJžiaugiutė iŠ Wm- 
••e-ster ir atvežė keletą piV 
į.-u merą tų “Darbininkui.” 
Taipgi pasižadėjo ir dau
giau jų gauti. Worcesterie- 
čiai džiaugiasi “Darbinin
ku” ir pasižada jį uoliau 
platinti.

Paminėjęs visus progra
mų dalyvius, pasakysiu, kad 
visas koncertas buvo “vvon- 
derfūl.’’ P-lė M. Grvbaitė 
yra visu mylima dainininkė. 
•J i yra dainavus beveik vi
suose mūsų parengimuose, 
bet šis buvo pirmutinis jos 
koncertas. Jį ji rengė labai 
nedrąsiai, 
kad kas 
kaip tik priešingai; 
koncertą 
žmonių negu ateina i mūsų 
garsiųjų artistų koncertus.

P-lė M. Grybaitė ir p-lė
■» *

—- . ‘

nes nesitikėjo, 
ateis. Bet išėjo 

I jos 
atėjo daugiau

. LINKSMA

PRAMOGA
Rengia

Lietuvių Labdarybės Draugija

Sausio-Jan 5-tą d. 1929
PARAPIJOS SALĖJ

492 E. Seventh St., • So. Boston, Mass.
--------Pradžia 7.30 vai. vakare:

l

f

1

ti, nes visas pelnas skiria-' būtų nauda jiems patiems ir 
jų vaikams, kuomet jie pri
klausytų prie draugijos. 
Užtad'Šv. Stepono draugi
ja neturėtų pasitenkinti 
vien šiomis prakalbomis, 
bet neužilgo turėtų suivngt 
dar kitas prakalbas ir nuo
lat 
nas, koliai jie bus įtikrinti, 
kad ne tik jiem patiem, bet 
ir jų vaikams yra naudin
ga ir reikalinga 'priklausyt

mas parapijos mokyklos 
fondui.

CAMBRIDGE, MASS.

R.

klabinti tėvus ir moti-
Gruodžio 16 d. vakare vai-

“Nepaisy-
Vaidintojai buvo iš

Lowell, Mass. po vadovyste
gerb. kum F. Juro. Vaidi
nimas gerai pavyko ir pada
rė gražų įspūdį. Protai-:Pr*e Pašelpimų draugijų. Gi 
piais grojo orchestra iš tų!(-,-ir^lt su ^Šventimu ir 

........................... 1..............................................K..... All.rii . jj.pačių vaidintojų.
Lowelly esama gabaus jau
nimo, kuris po gero vado 
priežiūra veikia kilnų dar
bą. Publikos buvo 
svetainė, net sėdynių

i tikėtis 
darbo vaisių susilaukt.

Cg nib ridgio S t e pas

Matyt .uolumu, galima

ŠV. KAZIMIERU R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI

PkffiifiHikfts — Jonas Jareša,
225 L St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas,
24 Prescott St., Readville, Mass. 

Prot. Rašt. — V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M.^Šeikis,
366 Broadivay, So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą nedėldienj kiekvieno mė
nesio, po nuin. 492 E. Seventh 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston, Mass.

pilna 
trūko. 
Buvęs

CAMBRIDGE, MASS.

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

m.Gruodžio 30 d. 1928
Šv. Stepono jaunuomenės 
dr-ja buvo surengus prakal
bas pobažnytinėj svetainėj. 
Kalbėtojais buvo gerb. kun. 
K. Urbonavičius, So. Bosto
no klebonas ir LDS. sekre
torius p. A. Kneižys. Ger- 
biąmas kun. Urbonayičius 
apibudino Šv. Stepono gy
venimą ir ragino sekti jo 
pavyzdį. Gi p. Kneižys api
budino naudą prigulėjimo 
prie draugijos. Abu kalbė
tojai sveikino susirinkusius 
su besiartinančiais Naujais 
Metais ir ragino visus nusi
statyti sau rezoliucijas, ar
ba padaryti tvirtus pasiry
žimus sekančiais metais 
siekti ir dirbti viską kas 
gera ir kilnu. Y’patingai p. 
Kneižys, kaipo laikraštinin
kas ragino visus rūpintis, 
spaudos platinimu, nes ji 
neša šviesą i visuomenės 
gyvenimą. Kuomet visuo
menė. o ypatingai draugi
ją nariai yra šviesūs, susi
pratę, tada ir draugijų vei-; 
kimas yra kur kas pasek- 
mingesnis.

Šv. Stepono draugija y- 
ra nutarus įsteigti vaikų 
skyrių. Į tą skyrių bus pri
imami vaikai nuo 5 iki 1G 
metų be įstojimo mokesties. 
Tad tėvai, kurie augina ber
naičius turėtų šia proga pa
sinaudoti ir savo vaikučius 
prie šios draugijos prirašy
ti. Juk nei vienas tėvas nei 
motina negali garantuoti, 
kad jįj vaikai nesirgs, arba 
nemirs dar neužaugę. Li
gos ir mirtis skina lygiai 
jaunus, kaip ir senus. Be to 
dabartiniais laikais dažnai 
pasitaiko sužeidimtj ir už
mušimų . nuo automobilių. 
Tokių nelaimių daugiausia 
tenka patirti jauniems vai
kams, kurie dar nėra įpratę 
apsisaugoti nuo pavoju. Tė- 
vai mokėdami už savo vai
kus po 25e. į mėnesį, gauna

REAL ESTATE
MŪRTGIDŽIA!

Pinigui laukia dėl pirmų ir antrų 
mortgidžių. Men apžiūrime nuosavybę 
apsaugodami didžiausias skolas aut 
mažiausių nuošimčių. Patarimas dy
kai. L. MAGIDSON. 143 Fetieral St., 
Boston, Itoom 21. Tel. Liberty OS63.

(S.-8)

ŠVENTO PETRO IR POVILC 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — A. Navikas,
702 E. 5th St., S. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — J. Jackevičius,
92 Savvver Ave.,Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — L. Švagždys,
11 Bowen St., S. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G St., South Boston, Mass. 

M arša'ka — K. Ambrozas,
492 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas pirmą nedėldienj kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietą, pa
rapijos salėj, 492 E. Sevent 
St., So. Boston, Mass.

1
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ANT RENDOS
I kambarys ir virtuvė (kitehen) su 
visais įtaisymais labai gražioj vietoj. 
I’ijri renda. Savininkų galima matyti 
vakarais po šešių. K. Rl’l’LIS, 1430 
(’olumbia Rd., So. Boston, Mass.

(S.-15)

CHARLES J. WEISUL
(VIESULĄ)

Real Estate-Insurance 
Mortgages

Laivu kori ės į ir iš Lietuvos 
patogiausiais keliais

1126 WASHINGT<»N STKEET
' SO. NORVVOOD. MASS.

Į

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienS,

625 E. 8th St., S. Boston, Masa.
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienSį 

11 Monks St., S. Boston, Masa.
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, 

443 E. 7th St., S. Boston, Masa 
Tclephone South Boston 3422-R 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnienį 
29 Gould St., W. Rosbury, Mass.

Iždininkė — Ona Staniu’iutė, 
105 W. Gth St., S. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 (Jolumbia Rd., So. Boston.

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

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

z

S
t
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Iš

Tel. S. B. 1451

JONAS S. MĖŠL1S
(INSURANCE)

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

C PARDUODAME p 
ę visokias dreses, siūtus ir kau-
« tus kūdikiam ir suaugusiems i 
«Į Patarnavimas geras. Apmai- A 
S nome kaip netinka x
» 337 Broadway, So. Boston. ?
J Tel. S. B. 3603 J

e ?2 ■■ ■ —»

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOJ
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Versiackas,
694 E. 5th St., S. Boston, Mase. 

Vice-Pirm. — Pov. Kuka,
95 C St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ant. Macejūnas.
450 E. 7t h St., S. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Pranas Tuleikis,
109 Bowen St., S. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius ZaMeckaa 
,150 H St., South Boston, Mass. 

T vark da ris — Kazys Mikailionis, 
906 E. Broadvvay, S. Boston, Mase. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas antrą nedčldienį kiekvieno 
mčnesio Lietuvią Salėj, kertė 
E ir Silver gat., So. Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietą. Atei
dami susiriukiman prsSome At
sivesti naują narią prirašyti 
prie mūsą draugijos.

V'Yi

t

r

srS

5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formaciją kreipki tės ° Darbinin
ko” Adminiatn&jon.

Garadži&us Telefonas Stubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston 1463-J

BARKWAY AUTO SERVICE 
Savininkas ViktorarVaiUitis

Parduodam naujus Studcbakcr’his ir Erskikus. Taipgi taisom 
visokio padirbimo automobilius, ir parvožam «nuo kebo sugedu- 

rins dieną irjaaktj. Vžlaikom Galf ir Sinclair gazoliną.
415 Old Colony^Avenue, *’ South Boston, Mass.
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E' Tel. So. Boston 3520

PASIRINKIMAS MEDŽIO 
KARTUVĖMS

KĄ PADARO^IDELIS 

SLĖGIMAS

KAIP GYVENA KOMU
NISTAI ‘

Suvirs 20 Metų '^
JUOZAS P. ŠARKIUNĄ1

DARBUOJAS SU
VOSE & SONS PIANO

KOMPANIJA

Daugelis Vokietijos ko
munistų xvadų parašė atvirą 
laišką Komintemui, kur pa- 
sipiktinę protestuoja prieš 
Koininterną už kyšininkų 
slėpimą. Esą vokiečių ko
munistų vadas Telmanas

> , Kaitą Meksikoje sugavo 
du vagylius, kuriuos teismas 
nuteisė pakarti,—suteikiant 
jiems teisę pasirinkti tokį 
medį, kokis jiems geriau
siai patiks. Korikas juos 
nusivedė miškan pasirinkti 
kartuvėms medžio. Priėjus
prie aukštos pušies, didesnis .buvo išteisintas nežiūrint to, 
vagyHs jau norėjo ją pasi
rinkti, bet n^ažesnis sako-: 
“Nebūk durnas; matai, kad 
mano kaklas plikas, tau fa- 
bai skaudės, kuomet virve 
pradės smaugti." Eina to
lyn. Mažesnysis pamatė jau- 
nutę, žemą pušaitę* apie po
ros pėdų augščio. Jis ir sa
ko: “Sustokim, štai tasai 
medis, ant kurio galėsite 
mus karti."

Korikas nusistebėjo ir aiš
kina, kad ant tokio mažyčio 
medelio negalima pakarti. ’

Mažesnysis tuojau jam at
sako: “Tai niekis, mes ga
lėsime palaukti, kol už
augs.*’ -SS®

kad jis atvirai kyšininkavo 
ir vogė Kominterno lėšas. 
Toks Kominterno elgimasis

Penktadienis, sauiso 4

A. 0. ŠALNA-SHAILNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
CORNELI. UNIVERSTTY su A. B. 
G. VASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
‘ 366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St., Cambridge, Mass. 

Tol. Unlversity 1463—J.
—r— - —-

S Libertv 7296, * &

GEORGE H. SHIELDS
; ADVOKATAS | 

į 811-812 Old South Building į 
i 294 \Vashiuolon Street | 
$ Boston, Mass. |

Vamuens/ 9 A. M. Iki 5:30 P. M. $ 

| GYVENIMO VIETA |

l> 37 Gorham Avė., Brookline t 
£ Telephone Regept 6568

iššaukęs komunistų darbi
ninką pasipiktinimą ir jie 
grasina išstosią iš komunis
tų partijos^ Vokiečių ko
munistų partija serganti 
sunkia liga, ir jai bus galas, 
jei Kominternas nepakei- 
siąs savo taktikos. Esąs pa
stebėtas didelis partijos na
rių skaičiaus sumažėjimas. 
Nuo 1927 m. gruodžio mėn. 
ligi 1928 m. birželio in. iš 
vienos tik Berlyne organiza
cijos išstoję 6000 žmonių.

Brandleris pareiškia, kad 
paskutiniuoju laiku dori 
žmonės bėga iš komunistų 
partijos, kurioje viešpatau
ja “sodomas.” Vagia, pini
gų eikvotojai, paleistuviai, 
slėpdamiesi už Kominterno 
pečių galutinai iškrikdę 
partiją ir pagimdę jaunųjų 
komunistų chuliganiškurną. 
Reikalinga griežta ir skubi 
partijos operacija,, kad vi
sas partijos organizmas ne
būtų užkrėstas gangrena.

Brandler taip pat protes
tuoja prieš Kominterno pa
taikavimą komunistų iezuit- 
izmui ir veidmainingumui. 
Jis nurodo, kad SSSR ats-: 
tovybė savo puotomis i,r rau
tais pragarsėjo visoje Vo
kietijoje ir socialistai tuo 
bado komunistams akis, va
dindami juos SSSR buržu-. 
jų tarnais."

ĮSTATĖ NAUJĄ GERKLĘ
Kijevo chirurgų draugi

jos posėdy d-ras Choršakas 
demonstravo ligonę, kuriai 
jis įstatė dirbtinę stemplę iš 
jos pačios odos, nuimtos nuo 
krūtinės ląstos.

Prieš kelelius metus ligo
nė išgėrė kažkokio skystimo, 
dėl to jos stemplė suaugo ir 
nebepraleido net skysto val
gio.

Ligonė per šešerius me
tus, kęsdama baisiausius 
skausmus, maitinosi per pa
darytą pilve skylę skystu 
valgiu.

Šešiems mėnesiams pra
ėjus, po d-ro Choršako o- 
peracijos per metus šešiais 
atvejais, ligonė pradėjo var
toti visokį valgį ir jaučiasi 
sveika.

Juo gilyn į žemę, tuo aukš
tesnė darosi temperatūra ir 
tuo didesnis slėgimas. Di
desniojo gilumoje yra nepa
prastai aukštos ir tempera
tūros ir slėgimo. Prie to
kių sąlygų įvairių kūnų fi
zinės savybės gali visiškai 
pasikeisti. Norėdami tą iš
tirti mokslininkai Bridgman prastą.
— . ------------ ■

Abbot tyrinėjo kūnus 
slegiant 200,000 atmosferų. 
Toks maždaug slėgimas yra 
žemės plutoje 99 kilm. gilu
moje. Prie tokio didelio slė
gimo, paprastai minkšti 
kūnai, kaip parafinas ir gu
rne — pasidaro trapūs ir 
kieti, kaip plienas. Vanduo 
taip suspaustas — sumažina 
savo turį 20% ir virsta ypa
tingu ledu, nepanašiu į pa-

- ŽMOGŽUDŽIŲ VARPAS
Kada Marijos Magdalenos 

Bažnyčiai Breslavoje var
pui lieti buvo viskas paruošr 
ta ir sutaisyta ir varpui lie-' 
ti paruošta medžiaga jau 
buvo sutirpdyta tanu tikra- 
me katile, tai meisteris-lię- 
jikas eidamas namo pusry
čių valgyti įsakė savo gize
liui nekišti varpu prie-kra- 
no, kad masė nepradėtų bėg
ti. Vaikas buvo labai išdy
kęs ir žingeidus. Jis trupu
ti pajudino kraną ir šilanti 

j karšta masė ėmė bėgti į pa
puoštą formą. Vaikas buvo 
labai nusigandęs. Jis niH'jo 
į kambarį kur pusryčiavo 

.meisteris ir jam apie tai 
pranešė. Jis labai supyko 
ir sugriebęs durklą vaiką 

ndūrė. Nuėjęs į dirbtuvę, 
rado, kad varpai labai gerai 
nulieta.

Už vaiko mirtį jis pats bu
vo nuteistas mirti.

Jis prašė teisėjų, kad jam 
leistų paklausyti to vaiąx> 
skambėjimo.

Nuo to laiko tuo vai-pu v- 
ra skambinama nuteistie
siems. T3rolių (r ritini

BŪDAS NUO ORLAIVIU 
APSIGINTI

Berlyne išrastas toks prie
taisas, kuris gamina tirštas 
miglas. Orlaivis patekęs į 
tokias miglas negali matyti 
kas darosi aplinkui.

SUSINERVAVO
MOTINA^. Jonuk, jei nesė

dėsi ramiau tai rykšte išvano
siu.

VAIKASlEee . . . tai vis 
“rykšte” ir “rykšte.” 
mane net nervuoja.

Jau

ši kompanija išdirbinėje planu 
Bostone per 75 metus suvirfi. LR 
tuvis Bonas šarkiunas daro specls 
Ų raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vii 
trolai ir Radios žemiausiom ka 
nom. Mainome senus pianus. Rf 
Syk dėl katalogo. Pristatymas vfeu 
dykai. Prieš pirksiant matyk Pon 
šarjpuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTO1- X

TRUMPI
I SKAITYMELIAII
J NAUJA KNYGA j
Š Joje telpa daugiau kaip J 

1QO trumpų pasakaičių | 
; 150 pusi. '45 centai Į

DARBININKAS | 
3t>6 Broadway, Boston 27, Mass 3

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFE
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Bostc
O1 slo valandas:

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 iln 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi* 
aždarytas aubatos vakarais ir r 
dėldienlals, taip-gl seredomis m 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

SENIAUSIAS ŽMOGUS
Seniausias žmogus gyve

na Norvegijoj. Jis vedė tu
rėdamas 111 metų, o sulau
kęs 132 metu, neteko žmo
nos ir norėjo dar kartą ve^ 
ti. Jis atrodo, kaip ^0 me
tų senukas.

SUTEIKĖ
Vienas nusigyveflęs bajoras, 

buvo išmUk^š t&roą kuris at
vykęs turėjo duoti tinkamus 
šeimininkui atsakymus. Jei 
ponas liepdavęs paduoti už
kandų, tai tarnas turėjęs tik 
atsakyti, kad dar neparuošta. 
Jei reikėjo konjako, tai tarnas 
atsakydavo, kad butelis spro
gęs, jei reikėjo pašaukti tar
naitę atsakydavo, kad ji iš
ėjusi.

Kartą pas šį bajorėlį atėjo 
svečias. Šeimininkas sako sa- 

’vo tarnui:
— Atnešk užkandžio.
— Persprogo butelis.
— Atnešk konjako.
- Išėjo.
— Pašauk tarnaitę.
— Dar neparuošta.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

51 I’rovidence St WORCESTER 
Tet Pa r k 5873 

Suteikia patarinis laiškais 
kitur gyvenantiems

I LIETUVIS DENTISTAI 

lOR. ST. A. GALVARISI 
g (GALINAUSKAS)

I
“ 414 Broadway, So. Bost

Telephone So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ry 

|nuo 1:45 IH 5:20 po piet Ir nuo 
j Iki 9 vakare, šventą dieną pagal f 
ą atarlmą

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAl
| (GUMAUSKAS)
| 705 Malu St., Montollo, Ma 
X (Kampas Broad Street) 
| Ofiso valandos: 
| K y t e nuo 10 Ha 12 vi
| Dieną nuo 2 iki 5 vi
| Vakare nuo 6 iki 8 n 
č Sekmadieniais pagal sutartii

J^ME
PIENĄ BUS GALIMA 

METRAIS PIRKTI
Pieną bus galima metrais 

pardavinėti, nesą vienas Ko- 
penhageno pieninės savinin
kas išrado tokią mašiną, ku
rios pagalba bus galima su- 
džiovinntą pieną kaip popie
rių vynioti. Taip prireng
tas pienas laikais daug me
tų.

BGAIČIŲ PASLAPTIS
— Maryte, jei tu galėtum 

paslaptį išlaikyti, tai aš tau 
papasakočiau labai įdomų da
lyką. _ j

— Širdele, aš visada išlai
kau. O jeigu kartais ir pasa
kau, tai tik tam. kuris dar ne
žino. “B.”

VĖLIAVOS IR ORGANU A
t

ir
X.

Haridencf

Boston ofise: 
Broadway, 
Boston

Main Offi
Sonth Bost 

0304-W
BMMencfjoe Telepbonas: 0779-R. R 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-V

S. BARUSEVIČIUS
<J«tavUkaa Graborfos. baleaanot> 
u. Bęal Katate Ir Pnbllc Notanu 
>• 258 W. Broadvay

■. kad senatvėj nereikėtą elgėtanti. ir jei norite bnti neprK 
'• gyvenimu. tai tuojau pasinaudokit įia proga. Kiekvie- 

vieną sykį, jeigu ją 
kur gyvenate, imkite 
apžiūrėti persitikrini-

1 Hegzamlnnoju akis, priskirtų aki- e 
i j nlus, kreivas akis atitleslnu ir 5: 
i 1 amblljonlSkose (aklose) akyse su- e 
' grąžinu šviesą tinkamu laiku. y

! J. L Pašokantis, O. D. k 
b 447 Broadway,’ So. Boston y

j TeL S. B. 2805—FL T

jLIITUVIS t
ji OPTOMETRISTAS h

I

J. PETRUŠKEVIČIUJ
LaisninoiSs Grabartai 

187 Am« St, Brockton, M 
162 Broad^ay^S. Bottoe. M

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Tei. South Boston 1662—1373
OFISO VAJ.ANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

Real Estą te Insurance ir Nortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone
♦ ——---------

DU GERIAUSI PIRKINIAI, 
kokių lig šiol niekur nėra buvę.

SO. BOSTONE
12 šeimynų milinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro 

Kernių atneša $2700 į metus. Prekė $22,000. įmokėti nemažiau kaip 
5--.O0O. likusius išmokėsite rančomis. Dabar būna viskas naujai pertai- 
v>lna. .Tei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzdin 
gai. jei norite, ----- ------------ -......................................
klausomas savo • 
nam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik 
CrateMžm. tat kitos progos jan nepagaus. Jei toli 
tuojans t rankini, laivą arba orlaivį ir atvažiuokite 
mu'. Kitos panašios progos nerasite niekur.
P.ir T7FN 1 AP.G1RDF.TA PROGA!

SOUTH BOSTONE
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina $C..*mmi, jješti nemažinu kaip $1000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai rei 
kalingas: getą vieta gyvenimui daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti dar 
bo. Nuliai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. 
KUPSTIS. .<T2 W. Broadtvay. So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Pnmpinnm -nortgi'ius namams ir ūkiams. Ras turi pinigų dėl mort- 
gičių, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duod&tn h- ant 
Išiiiokescfo- -trk Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, nkių ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pas mus ir j»ersitikrinti.

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

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS 
ŠALIS.

“TARPININKAS”—“THE MEDIATOR”
Vaizhinfi; titrraturon mėnrašti*. Jirturių kalboį, pirmutini*' ir vienintčli* | [ 

Amerikoj, mi anglų kalbo* skyrium. 1 •
Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real Katate, Apdnmdą, Mort- , Į 
gieins ir kitus nejudinamojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gal 
domis, sveikatos skyrium, legnllškais patarimais, naudai visos lietuvių 
Išeivijos. Didelo formato ne mnžaa 32 puslapių. Pirmieji numeriai 
vietiniams duodami dykai. Iš toliau prisėskit 5c. krasos ženklų, per
siuntimui.

Išei«'ii.ė|:t reguliariai kiekvieną mėnesi. Reikalaukit šiuo adresu: 
“T.-fffP/.V/v A'.tS." SK ll’r<t Rroadicay. South Boston, Mass. Leidėjas 

■1. Kupstis.

tai nrasų specialybė ir ligų metų prak
tika. DartMB artistiSka& Kainos žemos.

M. A NORKŪNAS
P. O. B<tt 9i, Lawrence, Mass.

 - . r : A.* 5

KINIEČIO GUDRUMAS
Džiang (Nano gubernatorius 

užsigeidė ištirti š tikrųjų 
vienas garsus pranašas” 
tiek daug iai i Atspėti.

Gubernatorius padarė taip, 
kad pro tą. pranašą pi^teitų 
daug moteriškių, visai vieno- 
turėjo įspėti, kuri yra guber
natoriaus žmona.

Šis. truputį pagalvojęs, sa
ko: “Ant kilniosios ponios 
galvos yra gelsvas debesėlis.”

Tuoj visos moterys sužiuro į 
gubernatorienę. Pranašas 
sako: “štai jinai.”

IŠGUDRĖJO
— Juozeli, parodyk p. dak

tarui liežuvį.
.— Nerodysiu! Vakar paro

džiau jį dėdei ir gavau lupt.

K. J. KALINAUSKAS
♦

P. J. AKUNEV1ČIUS
Lietuvi! Graboritu

ASO B. 8IXTH 8T^ 80. BOSTON

T«L B. B. 4488

PO VAKARĖLIO
— Žiūrėk, Karoli, tu vėl parė

jai iš vakarėlio 4 vai. ryto. Mano 
padėtis visai nepakenčiama. Pa
sakyk man, ką sakytumei savo 
sūnui, jei jis taip vėlai namo su
grįžtų?

— Nugi, pasakyčiau, kad eitų 
gulti, nes dabar per vėlu tartis 

1 “Š-nis”

Advokatas
Bostono ofisas:

320-321 Ezchange Bldg.,
53 Statė Street, Boston 
Telephone Hubbard 9396 

Vakarais ir Subatomis 
po pietų.

Sonth
469-A 

. Sonth
Tel. So. Boston 0225-M.

Gyvenimo vieta:
33 Rosemont Street 
Dorchester.
Telephone; Talbot 2878

E. V. WARABOW
(TVrubltauakas) 

LIETUVIS GRABORIUS IB 
RALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonrood, Mase. 
TeL Norvood 1808 

MONTET.LO OFFICU 
104 Ames Street

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstą ir vidurių ligos pasek, 
mingai gydomos.

Viri 25 metą, praktika

DR. KILLORY 
-60 Scollay 8quare, Boston 

Olympia Theatre Kdg.

Bes. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS 
0PTOMETRISTAS 

ekkHnilnnoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay So. Boston 
Ofisas atdaras dienomis ir 

vakarais

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Bals^muoto Jas 
877 ir 448 Oambridge Btreet 

Oambridgo, Man.
*vniTBruiy oooi-w

j > Tel. So. Boston 0506-W. 
v Lietuvvs Dantistas 

į A. L. KAPOČIUS 
5 į 251 Broadway, Sonth Bostc 
- (“Keleivio” name) 
J Ofiso valandos nuo 9 iki 1 
H nuo 1:30—6 ir nno 6:30— į j vakare. Seredomis nfto 9—J 
O vai. dieną. Subatomis nuo 
į5 iki 6 vak. Nedėliomis uutf** 
H iki 12 (pagal sutartį).
®©®®@©9©©©©®©©©©©®©®®®g

Brandi Ofi 
Brocktor 
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