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“Salaveišiai” rengiasi nuversti 
savo generolą
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NUŽUDĖ “RAGANIŲ”
f

Užmušėjai areštuoti ir 
teisiami

York, Pa. — Pereitą pir
madieny čia prasidėjo sen
sacinga byla, kurioje John 
Blymeyer, Wilbert Hess ir 
John Currv kaltinami už
mušime farmerio Rehme- 
yerio, kurį jie palaikė “ra
ganių.” Prie kaltės prisi
pažinę, bet tik aiškinosi, 
kad tą padarę dėlto, kad 
gauti jo plaukų. Sako, kad 
Bįvmyer tikėjęs, kad Reh- 
meyer buvo “apraganavęs” 
jo šeimyną, ir kad tik “ra-, 
ganiaus” plaukais būtų ga
lima “apraganavimą” pra
šalinti.

Teisme jury išklausę kal
tininkų ir liudininkų rado, 
užmušėją Blymver kaltu 

-pirmir- laipsnio žmpgžudys- 
tėje, bet rekomendavo duo
ti visam gyvenimui kalėji
mą, dėlto, kad išrodė, kad 
užmušėjas buvo įtikėjęs Į 
burtus taip, kad jį privedė 

s prie žmogžudystės.
Kaltininko advokatas pla

nuoja apeliuoti. Bando įro
dyti,.kad jis yra beprotis ir 

■ tokiu būdu jis turėtų, būti 
išteisintas.

Kaltininkas pastatytas liu
dyti aiškinosi, kad jis buvo 
įtikėjęs, kad gavęs kuokštą 
užmuštojo plaukų ir juos 
pakasus po žeme jo apraga
navimas būtų pranykęs. Da
bar jam žuvus jis bus palai
dotas ir tuo pačiu kartu pa
silaidos ir jo plaukai ir vi
sas pavojus pranyks. Kada 
jo paklausė: “Ar tu jautie
si geriau dabar kada jis yra 
užmuštas?” Jis atsakė: 
“Taip.”
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Jie nori padaryti demokratinę 
armiją

Londonas. — Čia suvažia
vę iš viso pasaulio Salva- 
tion (“Išganymo”) armijos 
vadai tariasi kaip nuversti 
nuo sosto gen. Bramivell 
Booth, kuris dabar serga ir 
guli lovoje.

Iš Amerikos nuvyko ge
nerolo Booth sesuo Komdr. 
Evangelinę Booth su kitais 
vadais. Ji irgi eina prieš 
savo brolį generolą.

“Salaveisių” armi.pi val
do taip, kaip caras valdė 
Rusiją. Mirdamas jis turi 
teisę iš savo šeimvnos pa
skirti įpėdinį. Opozicija tą 

-teisę nori atimti ir armiją 
sudemokratinti.

Gen. Booth. dabartinis 
“salaveisių” karalius pa
reiškė suvažiavusiems va
dams, kad jis paskyrė komi
siją prižiūrėti armijos rei-

vė. suprasti, kad nuo įgyven
dintos tvankos neatsisakys. 
Taigi opozicijai ieko kito 
neliko kaip tik sukelti revo
liuciją prieš serganti gene
rolą. Jeigu tą padaryti!, tai 
armijai gal prisieitų likvi
duotis.

GUDAI KRIKŠČIONYS DE
MOKRATAI KOVOJA SU 

ARKIVYSKUPU JAL- 
BRZYKOVSKIU

Vilniaus lenkų arkivysku
pas Jalbrzykovskis išleido 
raštą tikintiems, kuriuo pa
smerkė gtidų krikščionių de
mokratų partiją; kaltinda
mas ją indiferentizmu ir pa
linkimu į bolševizmą ir Išti
kę paskaityti jį visose Vil
niaus krašto bažnyčiose iš 
sakyklos pereitą sekmadie
ni.

Į tą ark v. Jalbrzykovskio 
raštą, kaip praneša Vilniaus 
laikraščiai, smarkiai reaga
vo gudų kr. deni. centro ko
mitetas. .Jis į-“Krynicą” 
Įdėjo atsišaukimą i gudus 
katalikus, kuriame atremia 
visus arkivyskupo, priekaiš
tus ir jo raštą vadina “ap- 
jakusiu lenkų šovinizmo 
padaru ir aklu tarnavimu 
lenkų politikai per bažny
čią” ir kviečia jo neklausy- 
(V

Vienu metu gudų atstovai 
lenkų seime d-ras J. Haha-
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SEIMAS PRI- 
kMNESTIJOS
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Visoj Rusijoj bruzda 
valstiečiai

Londono Teismas Isspr 
dė “Lietuvos bylą”

K
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ą 6 milijonų do- 
it paskola

latviu seirila 
tvmu pnemt 
tvmą.

Gruodžio 18 d. 
>.trečiuoju škai- 
ainnestijos įsta- 

ivmą. Iš Amnestijos išskir
ti politinei nusikaltimai, o 
taip pat nkesni krimina
liniai nusirisimai. Amnes
tija liečia < : spaudos nusi
kaltimus, įvairios rūšies dis
ciplinariniu^ nusikaltimus 
ir smulkius, nusikaltimus. 
Komunistai, kurie patiekė 
seimu amnestijas projektą, 
galų gale balsavo prieš jį 
paaiškindami, fai tuo, kad iš 
jų projekto. nieko nepasili
ko.

Po to seimas 56' balsais 
prieš 35,prijįmė užsienio pa- 

6,000,000

Sovietų Rusijos laikra
ščiai marguliuoja praneši
mais apie tai, kaip kaimų 
žmonės reiškia pasipriešini
mą komunistų valdžiai.

Velikorosijoj daugely vie
tų valstiečiai atsisako mo
kėti žemės mokesnius, degi
na sovietų įstaigas, muša 
valdžios atstovus valdinin
kus. Sibire valstiečiai į vals~« 
čių komitetus renka buv. 
karininkus ir kitais būdais 
priešinasi k oįnun i st i nei
tvarkai. Ukrainoj pasirodę 
partizanai. Dono srity ka
zokai ’demonstratyviškai į 
valsčių sovietus renka tik 
gavusius caro kariuomenėj 
pasižymėjimo ženklus. Vi
sur jaučiama pasipriešini
mas komunistinei diktatū
rai.

Hofas vagystę simuliavo

skolos

Londonas (Elta).
35 dieni! svarstymo
Hoffo byloj teisėjas WrigW 
priėmė sprendimą atsakovėj 
naudai. Byloj Londono 
ma “rl 
and J. 
patiekė 
“ l’nion 
of Canton of London” 
firmai de Rougement, k 
daro draudimus garsioj 
Lloydo apdraudimo draugi* 
jos vardu, 430,(XX) svi 
sterlingų sumai už nuos 
liūs, padarytus jai' per; 
riamąją vagystę Lietuvės 
teritorijoj. Ieškovas tvirti 
no, kad buvo neva pavbgtŽ| 
13,240 nevardinių ak ’ 
apdraustų aukščiau min 
se bendrovėse. Teismo 
tu atstovai įrodinėjo, 
tas ieškinys netikrąs^.;. 

■bMiguaįį _____
kad 'byla -iškelta vien 
kad gautų aukštą 
mo sumą. Akcijos, p 
atsakovų, buvo apdraus 
žymiai didesnėmis, sumo 
negu iš tikrųjų-j 
būtent po 10 svarų sterli 
kiekviena. Byloj buvo 
šaukta daug liudininkų 
Pabaltės valstybių, 
davė parodvmus 
mis kalbomis.

Teisėjas pareiškė, kad 
priėjęs prie savo nutari 
tais motyvais, kad Joko 
Hoffas buvo labai n 
ningas savo bizniuose ir 
jis negalįs tikėti bi 
Hoff'ų žodžiu. Teisėjo nu# 
monė. 1925 metais, kuome1 
akcijos neva buvo pavo 
jų verte buvo ne did 
kaip dviejų trijų svarų 
lingu, ir firma dariusi 
dymus sudaryti fiktivč 
akcijų vertybę. Jis į 
nes. kad akcijos nebuvo 
vogtos ir kad čia buv 
gavvstė.

gars
Gai-sioji milijoninė Lat

vijos pirklio Hofo byla su 
stambia anglų apdraudimo 
bendrove, apie kurios pra
džią rašėme, tęsėsi Londo
ne apie* du mėnesiu. Byla 
kilo dėl apdraudimo ben
drovės nesutikimo išmokėti 
Apdraudimo premiją už 
Liepoj < >s— A i z putės gel ež i n - 
kelio akcijas, kurios buvu
sios išvogtos Hof'ui važiuo
jant Joniškio—Šiaulių ruož
tu. Akcijos buvo apdraus
tos didelei sumai, o jų žuvi
mas labai paslaptingas, nes 
nei vagies nesurasta, nei ak
cijų pametimo konstatuota. 
Bendrovė įtarė, kad Hofas 
tyčia simuliavęs akcijų din
gimą, kad gauti apdraudi
mo sumą. Toj byloj buvo 

dininkų iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Lenkijos. 
Kai kurie jų išbuvo ten pus
antrų metų ir buvo laikomi 
slaptai ir tik bvlon pakvies
ti. Tai buvo Lietuvos gele
žinkeliečiai ir muitinės a- 
gentai.

Trading Companyyd 
lloff of Londoį 

civilini iešla 
Insurance Soči©

♦x
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įr-: 
ma pas švedų degtukų trus- 
tą. Sutartis su švedų deg
tukų trustu dėl perdavimo 1 
jam degtukų monopolio 1 
Latvijoj atidėta kitos die- ;

Karo amunicijos
Į Dancigą atplaukė laivas, 

kuris atvežė lenkams 300 
tonų amunicijos. Ryšy su 
amunicijos transportu judė
jimas Dancigo uoste per 
kelias paskutines dienas bu
vo sulaikytas.

niso išsiuntė Šv. Tėvui tele
gramą, kurioj prašo ištirti 
dalyką ir įsakyti jį pakeis
ti. nes arkivvskupo raštas y- 
ra parašvtas ne bažnyti
niais. bet grynai politiniais, 
motyvais.

Tuo būdu tarp lenkų ai\ 
k i v yski i po J ai brzy ko vsk i o 
ir gudų katalikų susidaro 
labai įtempti santvkiai. ku
rie dar nežinia kuo gali pa
sibaigti.

• v

l

bauda arba 1 mėn. arešto. |ko senatorius.^
1928 m._

.*»

MusųWashingto,n D. C. — Deli 
Kelloggo pakto Senate kilo 
karštų ginčų. Pradžioje bu
vo daugiau prieš to pakto 
ratifikavimą. Opozicija- mi

Už daugiau negu $4,000,- 
000 vertės Amerikos kvepa
lų ir kitų pasidabinrmui 
daiktų išsiuntė į užsienį per

J

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—šekp 
pyras.

• - t

ATVYKSTA PROFESORIUS 
ŽILEVIČIUS

Kainas. — Spauda pra
neša, jog buvęs Klaipėdos

Londono*. —V i scou n t E n -
nismore, 22 metų amžiaus

_ Šios vai- sūnus ir paveldėtojas EarI

Dievas- yra džiaugsmo val- 
dovas.—Emest Heilo.

vykstąs į

»

LAKSTĖ ORLAIVIU
150 VALANDŲ

Los Anųe/cs. Cal. — Pen
ki lakūnai darė bandymus 
ore su orlaiviu kaip ilgai 
gali lekioti ore be sustojimo. 
Pereitą antradienį po 150 
valandų lakstymo nusileido 
čia. Jie buvo priversti nu-
cileisti, nes du motoru suge-i konservatori jos* direktorius 
do.

Dabar šio orlaivio moto
rai bus studijuojami, kad 
sužinoti dėlko du iš jų su
gedo. kad būtų galima tą 
priežastį pašalinti.

VARNIŲ STOVYKLA 
TUŠTĖJA

Krašto apsaugos ministe- 
rio įsakymu gruodžio 17 d. 
sukaktuvėms paminėti iš 
Varnių koncentrancijos sto- 

x vykios paleista visa eilė as- 
menų. Taipogi kai kuriems 
ištremtiems iš savo gyvena- 

. mų vietų leista grįžti. Iš' rodinėjo, Tad toks taikos 
viso paleisti iš stovyklos ir paktas yra tik juokas. V at
grįžta į gyvenamas vietas 83 stybės pasirašė taikąs paktą
asmenys.

Be to dovanojamos admi
nistracinės bausmės tiems, 
kurie laikotarpyje nuo š, m. 
lapkričio 1 d. iki gruodžio 
17 d. komendantų nutari
mais yra nubausti ne dau
giau kaip 200 lt. pinigine

prof. Žilevičius
Jung. Valstijas studijuoti. 
Amerikoj mano išbūti apie 
porą metų.

Taigi gal susilauksime 
dar vieną įžymų muziką.

Spėja, kad senatas ratifikuos 
Kolleggo paktą

ir po to pasirašymo prasi
dėjo smarkiau ginkluotis.

David I. Walsh, Massa- 
chusetts senatorius, tą pak
tą pavadino kaipo pažemini
mą taikos principo.

“Mes tikime į principą; 
dėlko nepasakyti taip,” sa-

Jis taip pat pažymėjo, 
kad pakte palikta .. daug 
spragi) ir tautos, kurios pa
sirašė ras priežastį pasitei
sinti jeigu karas iškiltų.

Aišku, kad Kelloggo pak
tas yra fik muilo burbulas, 
kuriam sprogius gali užlieps- 
noti karas visame pasauly.

Europos šalys ginkluoja
si. tą patį daro ir Amerika.

KROATAI BIJOSI KARA- 
'■ LIAUS DIKTATO- 

RYSTĖS
Paryžius.—Prancijos val

džia labai susirūpino dėlei į- 
vykusių permainų Jugosla
vijoj, nes turi sukišusi daug 
pinigų ir bijo, kad nepra
žūtu. Trokšta, kad dik- 
tatūra būtų tik laikina ir 
kad Į trumpą laiką būtų i- 
steigta vėl parlamentarinė 
valdžia.

Pažymi, kad Europoje 
diktatūra įeina madon. Jau 
9 šalys valdomos diktatorių, 
kaip tai: Jugoslavija, Itali
ja, Rusija, Lenkija. Albani
ja, Ispanija, Vengrija, Tur
kija ir Lietuva.

Taip pat labai nusiminę 
ir susirūpinę kroatai dėl ka- 
ralaus Alexander griežto 
diktatoriško veikimo. Dau
giausia nepatenkinti aštria 
cenzūra, kuri nepraleidžia 
necenzūravus laiškų, tele
gramų ir laikraščių. Jie jau
čia, Tad diktatorius juos 
paskaitvs maištininkais ir 
kaipo tokius smarkiai per
sekios.

Kroatai norėjo padaryti 
mitingą Belgrade, bet val
džia neleido.

Socialistas išsižadėjo titulo 
ir turto

SMITHĄ NORI PADARYTI 
ADVOKATU

Albany, N. Y. - ___ __
stijos buto narvs Walter 
Gednev, republikonas, inešė 
bilių Į kongresą, kuris, jei
gu bus priimtas, duos “Al” 
Smithui, buv. gubernatoriui 
teisę advokatauti be teisių 
mokslo mokykloje ir be val
stijos kvotimų. Sulig to bi- 
liaus duos teisę būti advoka
tais tiems, kurie ištarnaus 
keturis terminus kaipo Ne\v 
Yorko valstijos gubernato
rius.

10,000 DALYVAVO RICH
ARDO LAIDOTUVĖSE

New York, N. Y. — Pe
reitą trečiadienį- iškilmingai 
palaidotas Tex Rickard. bu- 
vusis sporto promoteris. Jo 
laidotuvėse dalvvavo apie 
1CK000 žmonių. Jis buvo pto- 
testonas.

W ashington, D. C. — Čia 
dėl Kellogo taikos pakto ki
lo daug ginčų. Griežta opo
zicija nesutinka ratifikuoti 
to pakto kaip jis pasirašy
tas. * v
—Spėja, kad bus pasiūlyta 
pataisos.

iš Listovel. pareiškė savo 
draugams, kad jis išsižadąs 
titulo ir turto, kuriuos jis 
paveldėjo.

Nuo šiandien jaunas so
cialistas vadinsis paprastu 
William Francis Hare ir 
gyvens paprastame kamba
rėly pasitenkindamas $15.00 
pragyvenimui.

Su pinigais, kuriuos jam 
paliko tėvai įsteigę taip va
dinamą “Neighbors. Ltd.” 
kompaniją, kurios tikslas 
vikslas bus rūpintis biednai- 
siais ir raginti turtingesnius 
socialistus savo turtus pa
vesti šiai kompanijai.

Turbūt neatsiras ne vieno 
iš mūsų socialistų, kuris sa
vo turtą atiduotų biedniems. 
Jų tikslas: imti ir nieko ne
duoti.

MIRĖ KANDIDATAS Į RU 
SIJOS CARŲ SOSTĄ

Antibes, Pranei ja. — Pe
reitą sekmadienį mirė did- 
kunigaikstis Nikolai Nikola- 
jevič. monarkistų statomas 
kandidatas į Rusijos carų 
sostą. Jis huvo~72 metų any
žiaus.

Šiame numery darbuotoj 
'Vardų, kaip buvom 
neskelbiame, nes 
daug naujų prenumeratų 
keletą naujų darbuo 
kurių vardus irgi norime, 
traukti i surašą.* • ' *

Prie tos progos ragi 
visus mūsų darbuotojus 
vo energija spaudos _ 
mo dari m* padvigubinti, Jft 
vajui jiasibaigus gal 
jo |Misekmėmis pasi

į darbą broliai,
kai.

LDS. Centro
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6 M. KALĖJIMO UŽ TAR
NAVIMĄ LENKAMS

Kaunas. — Kariuomenės 
teismas nubaudė 6 m. sunk, 
darbų kalėjimu B. Grigonį 
už taį, kad pabėgo iš LfettF 
vos ir tarnavo Lenkįjos ka
riuomenėje.

z
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LIETUVOS BANKAS. 
PERĖJO Į SAVO 

RŪMUS
Gruodžio 8 d. buvo iškil

mingas naujųjų banko rū
mų, gražiausių Kaune, ati
darymas ir pašventinimas. 
Iškilmėse dalyvavo ' prezi
dentienė p. Smetonienė, vy
riausybės nariai su prof.- A. 
Voldemaru priešaky ir dau
gybė aukštų svečių.

Rūmai bankui kaštavo 6 
milijonus litų.* Jie įrengti 
sulig paskutiniais technikos 
reikajavimais.

• penktadienis, sausio 11, 19$

Okupuotoje Lietuvoje
r■ U!..i,,. '-.X.' J.^.1 .J. ■■ ■ I

IŠTRĖMĖ IŠ : LIETUVOS
* “ECHO” REPORTERĮ ,

Kaunas. -— Praneša, kad 
gruodžio .9 d. iš Lietuvos iš-, 
tremtas “Echo” dienraščio^ 
reporteris p. Krasnopols- 
kis. Prieš kplis metus jis 
tarnavo Lietuvon kariuome
nėj. - -

T v IT ® ‘ : APŠAUDĖ MŪSŲ PASIENIO
ILS jLietUVOS . SARGYBINI

j 9 pasienio rajone ties de- 
Imarkacine linija trys gin

imo kurių šis Įęiuoti vyrai apšaudė mūsų 
pasienio policininką • Pr.~ž-~ 
vanauską. Užpuolikai pa
bėgo lenkų pusėm Iš pėdų 
pažinta, kad jie buvo apsia
vę lenkų kareiviškais, batais.

OKULIČ-KAZARINO šešis šūvius, 
ir miręs,----*-

Kaltinamasis kap. Okulič- 
Kazarinas neprisipažino 
kaltas ir teisinosi nenorėjęs 
L. Noreikos nukauti, 
tiktai gynęs karininko 
bę.

Kariuomenės teismas, 
svarstęs iš naujo bvla. 
tarė nubausti kap. <>knlie-! ra nutarusi dar išparceliuo- 
Kazariną trejais metais pa- ti eilę sklypų; ir išnuomuoti 
prasto kalėjimo ir pašalinti juos tiems tarnautojams, 
iš kariuomenės. j kurie nori statytis, bet ku-

_________ ‘ rie dar iki šiol nėra gavę že- 
hnčs sklvpų. Prie Vvduno 

“KUČKŲ” TARNAUTI t ... , * r. . :x v įaleios buvo palikta apie vie-
NEBEMIELA 1 . Š - , 1■ ną hektarą žemes observato

rijai statyti, kurią buvo ma-
Anvkdariaus nes statvti vienas Amerikos Į ‘ *

lietuvis kunigas, lx*t lino šio 
plano atsisakė. Iš to skly
po nutarta padaryti vienuo
lika mažų sklypų, kurie ir

»-BYL A KARTUOMENĖS— 
TEISME

R.v

įU Kaunas. — Gruodžio 4 d., 
jL928 m. kariuomenės teis
imas antrą kartą svarstė 
kap. Okulič-Kazarino bylą, 
kurs š. m. gegužės 29 d. nak- 
tį . nušovė “Merkurijaus” 
klube prie kaitų stalo pris. 

^adv. Liudą Noreiką. Pirmi) 
įkartą kariuomenės teismas 
w Mą nagrinėjo rugsėjo 
29 d. ir buvo nuteisęs kalti- 
įjaamąjį vieneriais metais 
tvirtovės. Tačiau kariuome- 
nės teismo valstybės gynėjui 
^persiuntus bvla Vyriausiam 
^Tribunolui, teismo sprendi
mas buvo kasuotas ir bvla z •

grąžinta kariuomenės teis- 
haiii persvarstyti prie nau- 
jos teismo sudėties. Gruo- 
,džio 4 d. ji ir buvo kariuo- 
ilnęnės teisme nagrinėjama. 
E x

Nusikaltimas įvyko tokia
is sąlygomis. Gegužės 29 
3 vai. ryto, lošiant korto

ms minėtam klube, tarp a. 
1. Liudo Noreikos ir kito 
įsmens įvyko pora ginču, 
t kuriuos Įsikišo kap. Oku- 
ič-Kazarinas. 'Pas Įsikiši-į

^2 • •

I
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bet
gar-

per- 
nu-

SKLYPAI MIESTO 
TARNAUTOJAMS

Kauno Miesto Valdvba v-* •> v

tiems tarnautojams,

JŪRA IŠMETĖ VALTĮ SU 
negyvais įmonėmis , 
Netoli Palangos ties Šven

ti) ja upe rastas išmestas iš 
apdaužytas laivelis, 
buvo du; negyvi ir 
vos gyvas. Šventosios 
žvejai. Juos jūroje

VIETON KELIŲ LIETUVIŠ- 
KŲ LAIKRAŠČIŲ EIS 

VIENAS
Vilniuje leidžiami lietu

vių laikraščiai “Kelias,” 
^‘Vilniaus Aidas’’ ir “Dir
va” užsidaro. Vieton jų 
pradeda eiti didelis, pa
veiksluotas, savaitinis laik
raštis “Vilniaus Rytojus.”

švietimo draugijos “Rytas”
žinioje yra 105 lietuviškos 
mokyklos, iš kurių teveikia 
tik 31, o kitos dėl įvairių. o- 
kupantų trukdymų vis ne- 
gali pradėti darbo.

4 •

jūros 
Jame 
vienas 
kaimo
buvo užklupusi audra.

Kriminalinė policija suži
nojusi, kad 
siuvykloje, Pilies g-ve 9 n r. 
slapstosi pabėgęs iš kariuo
menės dezertyras Gaidrias 
Leiba, kurį ten sulaikė. Pa
aiškėjo, kad Galbertas 1925, 
m. buvo priimtas karinome— 
nėn ir paskirtas Į pulką. iš’t.irs yįįesto Taryba, 
kur vėliau buvo perke- 
kitą dali. Čia gavęs 
dienų atostogų ’*kiičk<m»<.” 
Prabuvęs porą dienu .Uosio 
gosc i dalį nebegrįžo ir vi-ą 
laiką slapstosi. 
Gąlbertil perduota 
Karo Komendantui.

PAMINKLAS POETUI 
GUSTAIČIUI 

1927 m. gruodžio 23 d. 
Lazdijuose mirė‘žymus mū
sų rašytojas poetas kun. 
M. Gustaitis; -Poeto broliai 
ant jo kapo pastatė pamink
lą, kurio atidengimas.ir pa-

j bus patiekta tarnautojams, šventinimas buvo gruodžio

PENSIJOS KNYGNEŠIAMS
Numatoma, paskirti pensi- 

i<.s dar dešimčiai kiįvghe- 
uų. 5 jų gaus į,o JO !i. 
nėšiui ir 5—'po 30 litu.

. j jeigu šiam sumanymui pri-

į i
is porą j
i į
i

Kvota sui su v. . _ . .
i- minkla — krvžiu kanine.se. kunigaikštystes laikų knvgaKalino : ; - 1 ' ,, . ‘

; Paminklas visuomenės au-j— “Jaro rot, kurioje auto- 
į komis buvo pastatytas 1928

■ i*, gegužės 15 d. žuvusioms 
už Lietuvos laisvę. Sfiėja- 
ioa. kad ši šiekštų darbą pa
darė sulenkėję vietiniai gai
valai. kieno nors iŠ šalies 
pakurst vti.

BAUSTINAS NIEKŠŲ 
pARBAS

Onušiškio miestely dar įlė
kti niekšai sugriovė pa-

Hir-

jaust įau: •3n‘P.r-<.-- : nįznlSitsnzftehfe

r*

K “
r.

23 d.

ŽEMAITIS—LĖKTUVO 
IŠRADĖJAS

Karo muziejuje Katine 
karo spaudos parodoj buvo 

; išstatyta dav I)idž. Lietuvos

DAKTARUI GRINIUI 
PASKIRTA PERSIJA

Žinomam mūsų visuome
nės darbuotojui, bu v. III- 
jam Lietuvos prezidentui, 
daktarui K. Griniui minis- 

' torių kabinetas paskyrė pen- 
, siją nuo 1928 m. lapkričio 

1 d. iki gyvos galvos po 1200 
lt. mėnesiui.

OKUPANTŲ PASTANGOS 
ŽMONĖMS LENKINTI

Neįstengę įvesti Dūkštų 
lietuvių katalikų bažnyčioje 
lenkiškų pamaldų, keli 
Dūkštuose gyvenų okupantų 
valdininkai pasikvietė sau 
lenką kunigų Stubkevičių ir 
pavedė jam rinkti aukas 
statyti Dūkštuose antrų len
kiškų bažnyčią. Tačiau žmo
nės tai bažnyčiai aukų dėti 
nesiskubina.

ii

* •
rius,.žemaitis bajoras?, išdės
to beveik mūsų laikų kon
strukcijos lėktuvo padaly
si įa. Anais laikais nebuvo 
benzininių motorų, todėl ge
nialus žemaitis, lėktuve siū
lo itaisvti garo mašina.*■ • ' c.< ■ *■

SIRGO RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS

Kaunas.—Kurį laikų nuo 
persišaldymo sirgo mūsų 
Respublikos Prezidentas A. 
Smetona. Dabar Respubli
kos Prezidentas jau pasvei
ko.

ŠNIPŲ ORGANIZACIJA 
VILNIUJE

Vilniuje susekta plačiai 
išsišakojusi šnipų organiza
cija, dirbusi neva Sovietų 
Rusijos naudai. Ryšy su 
tuo suimta daug žmonių — 
spaustuvių darbininkų, val
dininkų ir šiaip žmonių. Pa
davę šią žinią lenkų laikra
ščiai buvo konfiskuoti.

VARŽO LIETUVIŲ 
ŠVIETIMĄSI

Okupuotoje Lietuvoje,! 
Švenčionių apskrity lietuvių'31

Išeina laikraštis, kurio visi 
iki šiol laukė.

Tas laikraštis vadinasi

MUSĮĮ LAIKRAŠTIS”
“Mūsų Laikraštis” išeis kiek

vieną savaįtę, turės nuo 8 iki 12 
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo įdo- 
tai.

“Mūsų Laikraštis” bus katali
kiškas laikraštis, jį leis Katalikių 
Veikimo Centras,'o rašys didžiau
si Lietuvos rašytojai.

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

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

“Mūsų Laikraštį” skaitys-ūr 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti, 
jį skaitys visa Lietuva, — dėl to, 
kad “Mūsų Laikraštis” bus be 
įjalo įdomus ir be ualo pigus — 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvojė."^

Adreass: Kaunas, Lafeves ai. 
, “Mūsų Laikraštis.”

*
ąaferoj
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MUNICIPAL SVETAINĖJE
|iBroadway Tarp “G” ir “H” Gatvių

7:30 vai. vakare.
K)--------------------------------------------------------------------------- ---------------------L—----------------------------------  S ............................—................................. ............... ................... ,......................................................................................................................

[.Koncerto programas bus įvairus ir turiningas. Dainuo- šio artistai-dafninkai: RA POLAS JUŠKA, Philadelphia Civic Operos artistas iš Philadelphia, Pa., Panelės :ČESNIUT Ė iš Brockton, 
[jMass., NARINKAITĖ iš Lmvell, Mass.. M. GR^ BAITE, F. KARBAUSĮCAITE ir STASYS PAURA,'vietiniai. Be to, didžiulis Š V. PETRO PARAPIJOS CHORAS, p. M. KArbauskui 
i vadovaujant, apvainikuos koncerto programą. • ,
Kry * ’■ „ . .. , -'.u :

P-nas A. KIŠKIS, smuikininkas ir p-lė F. VENIUTE. pianistė grajis keletą gražių ir linksnių muzikos šmotelių. , -<
BILIETAI parduodami iškabto. Kaina: 75c. ir 50 centų. Jų galima gauti pas L. D. S. narius,ir “Darbininko” administracijoj.

į*a. ; » ___ " •   _ _ - - - _____ ________ _____ _
K- \ Pasižvmekite sausio" 27 d., kad ta diena Hutu Kim>a ir kad Im* jokiu kliūčių dalyvauti “Darbinin kon metiniame koncerte. Šis koncertas v ra taip kaip irdarbūnnkų šventė.

--------  - - IiEKGEJAI-
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TUOJ REIKALINGAS
VARGONININKAS

I 
Alga ir ineigos geros. KUN.' 
J.' ČIŽAUSKAS, 1313 West- 
minster Avė., Detroit, Mich. j

už 5 li-

CM

I©

visi be išimties 
Puankare savo- 

reformomis tą

Laikas teikia mums daug; 
gražaus, bet antrojo Šuberto, 
mums neduos.—Eobert Schu- 
man.

/l . K. U,

*.

New YorkoKuo-

sausio 11, 1929

, Nūnai neretai tenka gir- gyti esant leistina, bet jei 
dėti nusiskundimą, kad to- 
kie ar tokie žmonės neturi 
sąžinės, ypač milijonieriai: 
skriaudžia visus be atodai
ros, nepaisydami, ar darbi- 
ninkai turės ką valgyt, ar 
mirs badu, — jie verčiasi, 
kaip jiems geriausia, rodo
si, kad jiems vieniems pri
klauso visas pasaulis. Kad 
tokią žmonių yra — neten
ka abejoti, bet kad jie netu
rėtą sąžinės, tai netikslus 
pasakymas, nes jie sąžinę 
turi, tik sulig jos nesielgia: 
Nėra žmogaus, kurs neturė
tą sąžinės, nes visiems ją 
Dievas davė, tik, deja, nevi
si klauso jos balso.

Sąžinė tai Dievo balsas, 
kurs, anot Karaliaus-Prana- 
šo, suteikė mums savo am
žinosios tiesos spindulį, kad 
pažintume Jo įstatymus ir 
sulig jų pasielgtume. Sąži
nė, anot šv. Pauliaus apaš
talo, tai liūdininkas-apkal- 
tintojas. Kuomet blogai el
giamės,

kieno sąžinė to neleidžia, lai 
nevalgo. Paskui pridūrė: 
“Jei matyčiau, kad tokios 
mėsos valgymas daro bro
liams papiktinimą, tai neval- 
gyčiau mėsos niekuomet.” 
Net senovės stabmeldžiai, 
matydami kiek svarbos turi 
sąžinė žmonių gyvenime, sa
kydavo: “Dievai paliko
žmones sąžinei valdyti.

Iš čia pigu matyt,, kaip 
pavojinga žmogui eiti prieš 
sąžinės balsą. Taip daryda
mas jis tartum nusideda 
Šventajai Dvasiai, kuri nuo
latos jam kalba per sąžinę. 
Viena karta Kristus, žiūrė- € *■
damas i Jerozolimą, #apsi- 
verkė, nes apgailestavo, kad

ji nepažino to svarbaus mo- mam puslapy stambiom rak- riuoju centru. Bet jiems tai 
mento, kuomet Dievo Sūnus *— » _■ i__-t--

ją apfankė. Kodėl nepaži
no ? Nes Jerozolimieciu sa-
žmė buvo negrvna.
mot sąžine dažnai daro žmo
gui visokią priekaištą, žmo
gus gi nekreipia domėsi į 
jos balsą.__ tai ji pasidarą
taip nerami ir liguista, kad 
sunku ir besupaisyti jos iš
metinėjimą, nes jau per
daug ją jęirdisi.

Antra gi vertus, rami są
žinė dideliausias žmogaus 
turtas. Kristus, žengdamas 
į dangų, paliko apaštalams 
ramybę, tardamas: “Mano 
ramvbę duodu jums, neto- 
kią kai pasaulis, aš jums 
duodu.” Tai buvo sąžinės 
ramybė, kurios negalima pi
nigais nusipirkti, tik gerais 
darbais įsigyti.

Sąžinės ramybė tai ge
riausias sielos poilsis, ir kū
no sveikata.

M. Krupavičius

Laiškai iš Prancūzijos
------------------------- 1

’ — * .dėm pranešama Puankarės nevyksta.
atsistatydinimas.
naujiena; Puankare atsista- 

Nekresk Tamsta
♦

“Ponai,

tvdmo.

Posėdžių posė
džiai jokią vaisiu neduoda.

Puankare gi išrišęs su ra
dikalais santykiu klausima

BALTIKO Išplaukimai
AMERIKOS
LINIJA

laivu is

ir liūdininkas-pa- 
girtojas, kuomet pagiria už 
gerus darbus. Tuo būdu nė 
vienas nukrvĮięs nuo doros 
kelio negali pasiteisinti no 
žinojimu, nes visiems sąžinė 

(k 

pasako kas gera ir kas blo
ga, sako šv. Jonas Krizosto
mas.

Sąžinė, anot- šv. Grego- 
riaus, tai slaptas teisėjas, 
kurs atstovauja patį Dievą 
mūsų sieloje. Tai ne kas ki
tas, tik Dievas kalba mūsų 
sąžinėje: pagiria už gerą, 
baudžia už blogą darbą. Tuo 
būdu sąžinė privalo būti 
mūsą darbų taisyklė: jeigu 
manai, kad tai bloga, o vie
nok taip elgiesi, tai nuside
du nes kaip tiktai eini prieš 
Sąžinės balsą. Kuomet pas 
korintijiečius iškilo klausi
mas, ar galima valgyti mė
są. kuri buvo paaukuota pa- 
gonu dievaičiams, ir vieni 
sakė, kad tai nuodėmė, kiti 
ne, tasai klausimas buvo pa
liktas išspręsti šv. Paulini. 
Jisai parašė korintiečiams. 
kad savaime tokią mėsą val-

(Tęsinys)

III.
PUANKARĖS NĖR.

■ PUANKARE Y R
“Tarp dabartines Pran

cūzijos padėties ir tos, ku
rią aš radau imdamasis va
dovauti valstybės skirtumas 
toks, koks yra tarp dienos 
ir nakties.” Taip kallx‘jo šį 
rudenį Puankare Kaene. 
Tai m* tuščias pasigyrimas. 
Tai jaučia, mato ir supran
ta kiekvienas prancūzas, 
pradedant aukštu inteligen
tu ir baigiant paprasčiausiu 
darbininku. Prancūzai per- 
gvveno didele finansine ir 
ekonominę suirutę, skaudą 
valstybės ūkio krizį. To kri
zio visą sunkumą labai ge
rai atjautė 
prancūzai, 
drąsiomis
krizį su daugeliu jo paseką 
pašalino, Gyvenimas nusi
stovėjo: jis įėjo į normales
nes vėžes. Prancūzai dėkin
gi už tai tik Puankarei. 
Tiesa. dar ir dabar prancū
zai turi nemaža sunkumui. 
Nemaža dar darbo reiks pa
dėti jiems pašalinti. Kas 
tai padarys ! Visi] akys nu

kreiptos į tą, kas jucts išve
dė iš didžiausią sunkumų. 
Prancūzą akyse šiandien. 
Puankare vienatinis Pran- 
••ūzijos išgelbėtojas. Be 
Puankarės Prancūzijai nėr 
gyvenimo. Taip galvoja vi
si be partijų ir socialinės pa
dėties skirtumo prancūzai. 
Žinant tas aplinkybes, su
prantama, kodėl prie tokio 
prancūzą susiskaldvmo ir 
pakrikimo, prie tokios ar
šios politinės kovos ir par
tiją dezorganizacijos,, prie’ 
nepasitikėjimo vieną kitais 
»r neturėjimo tautai patiki
mo žmogaus, Puankaiės at
sistatydinimas — prancū
zams buvo perkūno trenks
mas giedroje. Puankarės 
darbai 
darbai 
mint v, 
j is * dar

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

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik
tus visą mėnesį, už 15 litu 3 įnen., už 25 lif.—. 
pusę metų, už 50 litu—visus metus, 
lankymas (išskyrus Latviją. Estiją 
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas. T jotu va.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

Užsienio 
ir Vokio-

giedroje.
dar nepamiršti, jo 
dar gyvi tautos at- 
jis dar reikalingas, 
per anksti paspirti, 

ko susilaukia veik visi kad 
ir daugiausia nusipelnę val
stybės vyrai. Teisybę pasa
kė vienas kairusis socialis
tas: “Krizis pusmečiu anks
čiau Įvyko, negu turėjo į- 
vykti.” Po pusmečio, žino
ma. Puankare būtų užbaigęs 
savo darbą, tauta būtu jį 
apmiršusi (politikoje greit 
visa pamirštama) ir jo lai
dotuvės visai lengvos būtu 
buvusios.

Krizio metu buvau Pran
cūzijos provincijoj. Prie 
stalo valgom apie 10 žmo
nių: aš. vienas anglas ir ki
ti prancūzai įvairiu politi
nių pažiūrų žmonės. Porą- 
dienų prieš krizį vedėm : 
smarkias diskusijas dėl An- 
žero: vieni gynė, kiti puolė : 
radikalus. Sėdim prie pus- < 
ryčių (mūsiškai prie pietą), j 
Atneša laikraščius. Pirmu- j 
tinis pakliūva man. Pir- <

juoku — atkerta man nu
stebę. Paduodu laikraštį 
gretimam prancūzui. ^“Tie- 
sa, atsistatydino.” Visi amo 
nustojo. Atsigriebę prade
da savo pastabas. Pirmuti
nė pastaba: “ 
kris... ” Trumpai įvertinę 
krizio pasėkas atskiromis 
frazėmis su prancūzišku 
karštumu puolė radikalus. 
Čia jau dviejų nuomonių 
nebuvo. Šaltai pastebėjau, 
kad ir norėdamas savo kai
mynus nuraminti. “Juk 
Kaijo žinomas finansinin
kas, jis neblogiau krašto fi
nansus tvarkys už Puanka
re.” Apsirikau. Tai dar 
daugiau juos įerzino. “Kai
jo?! Jis nešvarus žmogus. 
Prancūzija jo niekad nepri- 
leis valstybei vadovauti.” Ir 
šitam klausime dviejų nuo- 
•nonią nebuvo.

Tai tipingas vaizdas. Tą 
momentą visa Prancūzija 
panašiai pergyveno. Pir
miausia atsiliepė, žinoma, 
birža, mažindama pranc. po- 
aierio kainas.

*

* *

Ko-siekia Puankare? Jo 
noras sudaryti vėl tokios 
pat sudėties vyriausybė. 
Jam rūpi vėl turėti kabi
nete radikalus. Visą amžių 
su jais dirbus, sunku jam 
ją nustoti. Negavus par
tijos sutikimo, pasitenkins 
atskirais žmonėmis. Juk ir 
į sugriautąjį kabinetą įėjo 
radikalai tik atskiri žmonės 
savo atsakomybe. Partijos 
aprobatą jie gavo vėliau. 
Tam tikslui pasiekti jis 
daug pastangą- deda. Jis 
daug žada jiems: išmesti 70 
ir 71 paf., sumažinti karo 
biudžetą, net buvo pasiren
gęs paaukoti Marteną su vi
sa jo frakcija, ko greitai ra
dikalai reikalavo. Ir jam 
jau buvo pasižadėję kai ku
rie asmens paimti ministe- 
rio portfelį, kaip pav. Sar- 

Bet partija nesutiko. 
Jai permažos buvo garanti- 

Girdi jis apgausiąs ki
tu keliu jiems nepakenčia
mus klausimus pravesiąsf ir 
griežtai atsisakė pats daly
vauti ir savo nariams leidi
mą duoti. Išvestas iš kan
trybės Puankare metė juos. 
“Nenorit, apsieisiu be jū
sų” pasakė liberalams, pra
nešusi ems jam savo atsisa- 
kvma.• €

Radikalai tuo metu, kai 
rengia Dumergas (preziden
tas) su Puankare naują vy
riausybę, taip pat nesnau
džia. Jie deda visu pastan
gų sudaryti kairųjį bloką — 
pradedant kairiausiais so
cialistais ir baigiant kai-

tuoj sudarė naują vyriausv- 
bę be jų. Reikia manyti, 
kad jis turėjo iš anksto su
sidaręs du kabinetu; su 17U 
dikalais ir be ją. -Radika
lams atsisakius, pristatė

vertybės’ vėl prezidentui patvirtinti ant
rą. Su kai kuriais prista
tytais prezidentui tvirtinti 
ministeriais, Puankarės, 
matyti, nei kalbėta’ nebuvo. 
Laikraščiai rašo apie dabar
tinį viešąją darbą ministerį 
Foržo tokį anekdotišką atsi
tikimą. Foržo krizio metu 
buvo išvažiavęs į Ardėnus 
pamedžioti. Tarnams buvo 
uždraudęs neardyti jam ra
mybės bet kokiais rimtais 
reikalais. Vieną dieną kvie
čiamas" prie telefono, 
patenkintas eina ir

maldaknyges!
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

(prastais minkštais viršeliais)--------
(prastais kietais viršeliais)_________
(geresnės minkštais viršeliais)_____
(geros odos viršeliais)____________

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS (celuloicįos viršeliais)______________

Visus užsakymus siųskite sekančio antrašo:

“DARBININKAS”
366 West Broadvay . _— South. Boston,

.50

.50

.85 
$1.00 
$1.00

LITUANIA *
Sausio 26

EST0NIA
Vasario 9

LITUANIA
Kovo 2
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kažkas' kviečia jį tuoj grįžt 
parimti į Paryžių.... 
t eri j ą. Ekscelei i c i j a
ko; trenkęs triūbelę 
sakymo sugrįžo pas 
sius ir pasiskundė, kad kaž
kas nelemtus juokus krečia. 
Ir nors tokie kvietimai kele
tą kartą buvo kartojami, p. 
Foržo negalėjo įtikinti. Ir 
tik septintą kartą telefo- 
nuojant tuo pačiu reikalu 
jis pažino Puankarės kabi
neto direktoriaus — Grin- 
jono balsą, patikėjo ir išsi
skubino į Paryžių ministe- 
rio portfelį pasiimti.

Kabinetas gana stiprus. Į 
jį įeina 4 senatoriai ir 11 
parlamento atstovą. Pirmu 
kartu ministerią portfelius 
paėmė tik 3 ministeriai. Ki
ti— seni ministeriai, dan
tis pravalgė beministeriau- 
dami. Ministeriais pirminin
kais buvo Brianas 10 kartą. 
Penleve — 3, Leigas — 1 ir 
Puankare — 4. /Bartu — 
buvo 10 kartą ministeriu. 
Puankarei nepavykus suda
ryti “respublikoną vieny
bės” kabineto, jis sudarė 
“partijų paliaubą” kabine
tą. “Ponai, pareiškė* Puan
kare žurnalistams, aš tyčio
mis nutęsiau kabineto su
darymą karo paliaubą die
nai. Tikiuosi, kad tai bus ir 
partiją paliaubą diena.”

Ar Puankarės viltys išsi
pildys? Sunku šiandien 
spręsti. Radikalai šį kabi
netą pavadino “biudžeto ka
binetu.” Jie tad jam sky
rė gyventi tiek laiko, kiek 
reikalinga biudžetui praves
ti. Ar pavyks jiems taip 
greit Puankare palaidot ?į 
Socialistai stojo į griežtą

KELIAS 

DĖL 

LIETUVIŲ

Kreipkitės j Vietos Agentus ar į
BALTIC AMERICA LINE 

tSįsSL; 8 Brldge Street New York, N. Y.

kovą su šia vvriausyfie. Ra
dikalu vadai noriai socialis
tus pasektų, bet... bijo, kad 
nepasiliktu vieni. Kiek jie 
nepasitiki savo vieningumu, 
jau matvt iš to. kad ne drį
so bausti savo nepaklusnią
ją narių. Balsuojant nepa
sitikėjimo klausimą buvo 
nutarta visiems susilaikyti, 
tuo tarpu 7 balsavo už ir 7 
— prieš bet jų nenubaudė. 
Tais sumetimais vaduoda- 
mies radikalai ir nedrįso 
pasiskelbti opozicijos frakci
ja. o dėl balsavimo nusista
tė orientuotis kiekvienu mo
mentu atskirai. Šitokia tak
tika. žinoma, jiems kaip 
partijai nėra sveika. (B. d.)

(Bus daugiau)

SUVAŽIAVIMAS
LDS. Naujos Anglijos 

Apskričio suvažiavimas į- 
vvks vasario 24, 1929, po- 
bažnvtinej salėj, Cambridge, 
Mąss. 1 vai. po pietų, j šį 
suvažiavimą kviečiame ats
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopą prisiųsti skaitlingai 
ir taipgi jiems įduoti įneši
mu dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigu
linčias kuopas prie apskri
čio prisiųsti atstovus, ir 
prisidėti prie apskričio. I’ri->. 'į 
mename, kad su mokesčiais J 
nevilkintumėte apskričiui.

Pirm. V. Paulauskas*^ 
Rast. J. Glineckis.

I IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu

COLUMBUS
arba kitais šios linijos

laivais
Tik 8 dienos vandeniu

Puikus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji

I'as bile vietinį agentų arba
65 STATĖ ST., BOSTON
NORTH GERMAN

LLOYD /J
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Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 

mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ii- džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščiu tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

“Ūkininką” nes
l

“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau
tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais parodais 
tvarkomos Lietuvos Sargyboje.

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

“ŪKININKO" kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikonišką centą Lietuvo
je. o Amerikoje 15 litą arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siusti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO" administracijai, Gedimino 
g-vė ‘30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininku laikraštis, todėl

> didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo' 
mlnėms ir pažįstamiems LiėtUvojė.J •’

i«
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Lietuvoje nuo ro gauta po 250 centnerių.
4

/

SU. ' 1UB- iii\ maunu, uii/.u, 
-£%. Rokiškio apskrityse tie va-

„fa. ik.y,A-

DAR VIENA DIKTATŪRA

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams............................$4.50
Užsieny metams................................ $5.50
Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

uth Boston, Mass.

AUlpg 
of Od

fziau savymeiles. kad pa- 
rs 1903 žvelgtų toliau į ateitį už ki

tus EuroĮtos diktatorius. Vi- Šerais

SUBSCRIPTION KATES:
y Domestlc yearly.............................. $4.50

; Forelgn yearly................  $5.50
Domėsite once per week yearly. .$2.50 
Foreign once per week yearly... .$3.00

Radvila. Pamiršo tik pra
nešti, kas suvienijo Lietuvą, 
Latviją,—Ėstom ją—ir- kas 
renka joms karalių.

(fcffctfORKEB)

Published evžfi itJESDAY and FRIDĄ Y

......................................... ............ ■w----------------------
KATHT JOSEPH’S LfTHinHOAir B. 0. ASSOCIATION OF LABOS

Entered as second-dass mattčfc Sept 12,1915 ąt the post offlce at Boston, Mass. 
osder the Act of March S, 1870”--- ■ •

‘ 'Z . - -Į . « J, - .

8, 1917, anthorized on Jnly 12, 1918"

“DARBININK
£ 366 West Broadway

Telepnone-South
Z.. ■■

Pietų Slavijos karalius, 
5 ; Aleksandra, paleido skup- 
%ščiną (seimą) ir pasiskelbė 
y samoderžeu '(autokratu). 

Jis paskyrė ministerių kabi- 
• netą, į kurį įeina trys kro
atai. Ministerių pirminin-

■ ku.

inentui esant, politiniai ir 
religiniai priešai balsiai ne
kentė kits kitą. Diktatūra 
ilėapy k ant ų ne prašalins.
Neapykanta bus kaip ir bu
vusi, tik pasireikš tyliau.

Sunku tikėli, kad caras

i 1 , j im ,.r"i
• * - ■* t •'
Tvertęsear^ 

ti? Galima sp&i, 
laiku jis tai galėjo p 
Bet jis to nepadarė. 
vikams išvaikius is Rusijos kūgį 
tuos Romanovus, kurių jie, fcft” 
nesuskubo nužudyti, pabėgo 
į užsienius ir Nikolai Niko
lajevič. ' Čia jis lošė vado
vaujančią rolę caristų tar- 

jo apie Romanovų grįžimą 
Rusijon, • bet tos svajonės 
turbūt taip ir liks svajonė
mis visuomet. Nikolai Ni
kolajevič turėjo progą pa
kreipti Rusijos, o gal ir pa
saulio istoriją, bet ją pra
žiopsojo ar gal nedrįso iš
naudoti. Rusų emigrantų 
bandymai “rinkti” carą bu
vo tai tuščios komedijos, 
vaikų žaislai.

Ai- mes, lietuviai, turime 
ko gailėtis, kad Nikolai Ni
kolajevič, nesulaikė bolševi
kų tvano, nenukreipė Rusi
jos istorijos į kitas vėsias? 
Kažin ? Vargu.

1 N tt K S

Juokų kalviai kala juo- 
“ tik niekas iš tų “juo- 

” nesijuokia. Mes fnrim 
geresnių receptų Lietuvos 
juokdariams: ne kalkite, bet 
kąskite juokus. *Ten pal po 
nose turite turtingiausias 
ttlbkų kasyklas įr jų hėma- 
tote! Tos kasyklos vadina
si “Lietuvos Aidas.” Štai 
vienas kitas nešlifuotas dei
mantas: “Tautinės grupės 
pirmoje vietoje stato grynai 
tautinius reikalus. Joms rū
pi ne siaurai artiški, bet... 
etc.” “Kuriomis linkmėmis 
šiandien eina religinis, filo
sofinis, mokslinis, ekonomi
nis, socialinis ir politinis 
gyvenimas — stengsis neša
liškai nurodinėti tautinė 
spauda. ...rūpinsis nešališ
kai rodyti tikrus dabarties 
takus.”

Tai mat dabar Lietuvoje 
bešališkų arbitrų tarp arki
vyskupo Skvirecko ir dr. 
Šli

daiy nebuvo
karo laikų. Pakulnėje yra 
ūkių, kurie iš vasarojaus 
nesurinko net sėklos, gi Su
valkijos ūkininkai gavo nuo 
12 iki 20 giūdo." ’

Oro i/patybės
Vienintelė nederliaus prie

žastis — tai žiaurus oras! 
per šalta ir pe-ršlapi vasara.

uVienybė” praneša, būk 
kun. Saurusaitis jau keli 
metai kaip miręs. . Galime 
“V-bės” j-edaktoriui atsa-J^m birželio mėnuo Lietu- 
kvti Marko Tvvaino žoT• * 
džiais: Tamstos “žinutė” y- 
ra labai perdėta. Kun. Sau
rusaitis gyvas. Netiki ? Pa
siskaityk ‘ ‘Spinduliuką. ’ ’

Na jau, p-ne Redakto
riau ! Kitą sykį kai Tamstos 
norai, pagimdys žinutę, ap
sižiūrėk, ar ji sutinka sr 
faktais ir nelaidok gj’vii .... 
nigų!

voje buvo drėgnas, šaltas ir 
neprielankus jauniems ja
vams. Pasėliai atrodė men
kai, o kai kui' ir visai.neiš- 
dygo. ’ Liepos mėnesio oras 
buvo atmainingas ir dauge
lyje vietų pataisė vasarojus 
ir žieminius rugius bei kvie
čius. Tik Šiaulių, Biržų

Penktadienis, sausio 11

■ 
tai Biržų ir Šiaulių aįiskT. 
vos tik 50 centu. Nieko sau«• * -J
skirtumas! Kainos taipgi.^, 
skirtingos: vietoms 5 litai 
■f-entneris, vietomis 17 litų.

Žinių rinkėjai yra apskai- 
te, kad sudėjus krūvon vi-<- 
sti rugių, kviečių, miežiij, a-% 
.vižą iįv-žiimitt derlių—visos 
respublikos, tai tas derlius 
net praneša pernykščių me
lų derlių. Nors tas ir taip 
būtų, bet nukentėjusiems.. 
ūkininkams iš to mažas nu- 
^iraminitnas: nes nickašTne- Š 
ko dvkai neduos. Tat ’ ir.•* -v
prisieina kreiptis į valdžią 
ir rašyti laiškus Amerikon.,.

T ’
Tūlos nederliaus 

pasekmes
N ūksėjusioje Lietuvos 

dalyje —prtidėjo kilti grū
dų ir duonos kaind, o dėl' 
pašaro stokos — atpigo gy
vuliai liet 25% . Kada atėjo 
laikas sėti žiemkenčius ja
vus (rugius ir kviečius), 
nukentėjusieji ūkininkai

NorucOod, 3/a.ss. Čia eina 
smarki bolševikų evoliucija, 
arba, lietuviškai sakant, iš
sivystymas. Kaikurie visai 
iš Nonvoodo išsivystė; kiti 
vėl išsivystė Į republikonus:

saros pragiedruliai buvo re
ti. Javai visur dar žaliavo 
liepos mėnesio gale. Rug
pjūčio oras bendrai buvo 
šalt<us ir drėgnas. Šiaurinė
je Lietuvoje daug lietaus. 
Laukai dar nenuvalyti o jau 
žiemkenčius javus reikėjo

savvmeilės. kadkovič. Sakoma, kad tai esąs 
tas pat Živkevičj kurs ..... ..
metais įleidęs į karaliaus 
rūmus suokalbininkus, ku- s' j’’* ,n°ka kritikuoti demo
ne nužudė karalių Alek- 

*% . sandrą Obrenovičą ir kara- 
lienę Dragą ir tuo atidarė

• kelią prie sosto Petrui Ka- 
%' rageorgejevičui, dabartinio 

karaliaus tėvui. Pervėrs- 
mas buvo suplanuotas tokioj 
paslapty, kad tik karalius 
ir konspiratoriai apie tai te
žinojo. Perversmas įvyko 
naktį iš sausio 6 į 7-tą, pra
voslavų Kalėdų išvakarėse. 
Kaip visi diktatoriai, taip 

F'ir caras Aleksandra sako, 
p būk diktatūra esanti tik lai- 
IĮ; kiną priemonė, bet.. . kuris 
L diktatorius to nėra nesakęs ? 

ir kuris skubinasi grąžinti 
demokratišką tvarką ?

Reikia pripažinti, kad 
Pietų Slavijos parlamento 
atstovai atstovaudavo tan
kiausiai ne tautos reikalus, 
bet įvairių grupių ir savo 
asmeniškus piktumus ir 
kartais visai laukiniu būdu, 

i , Kas nepamena kruvinos 
L. tragedijos įvykusios praeitą

*>-.
5*
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ikratijos ir parlamentarizmo 
(klaidas, bet i ju vieta nesu- 
j randa nieko geresnio išsky- 
Įrus savo mažutį aš.- O pas- 
Ikui. kuomet tas mažiukas 
[aš atsiguls karste.' Lai bū- 
l va kad ir tvanas. Tuomet 
diktatoriams bus visvien.

yra 
Jie

To- 
lyg 
ne- 
ku-

Nikolai Niko- 
la j e vič

kūmo laikai kurkas keistes
ni už buvusius krikščionių 
demokratų ir tikrųjų demo
kratų bešališkumo laikus. 
Tik susimildami nerašykit 
apie tą bešališkumą rimtai. 
Į juokų skyrių!

daugy * jų, menulio spindu
liais padedant, baigia vys
tytis į buržulius. Neužilgo 
turbūt tik vienas draugas 
M. liks neišsiv\ stę.s.

birželį skupščinoje. Atsto
vai pradėjo tuo, kad išva
dino vieni kitus kiaulėmis, 
o paskui vienas jų paleido 

R-'revolverį į darbą. Aišku. 
»—kad taip “dirbant” parla- 
rpr-. mentarinį darbą šaliai iš to 
v negalėjo būti naudos. Par- 
fer tijos jei ir sudarydavo \y- 
i riausybę, tai tik tam, kad ją 
g? kaogreičiausiai nuvertus.
6 bereikia pamiršti, kad Pie- 

t^slavijoj yra kam ir dėl ko
^■'įteštis. Tenai gyvena serbai.

£ Mtoatai ir slovėnai. Vieni 
katalikai, kiti pravosla-J 

£ Vili, kiti mahometonai. Yra 
įlfėt budistų sau jale. Be to 

ra buvusi ]>o vo- 
1. kita vėl j>o ita- 
Taigi Pietųslavi-

7 j03e susiduria netik tauti- 
lai, bet ir religiniai anta

gonizmai ir kultūrinės įta- 
kos. Kiekviena tų tautinių 
it religiniu grupių ir grupe- 
i* turėjo savo atstovus

tupščinoje ir jie užuot 
Irbti darbą pešėsi. 1

? Bet ką čia pageli*";; dik- 
ūra, ar carizmas, tai yra 
usimas, į kuri tik alęįtis

į.- ■

. Amerikos lietuviai 
nudegę nagus ant serų, 
nebepirks šėrų nuo Ponzi, 
Bishofo; vargiai prisidės 
prie bendrovių ir bankų, jei 
kas bandytų jas kurti, 
•dėl perspėjimas atrodo 
ir ne vietoje. Tačiau 
trūksta gešeftmacherių,
rie bando parduoti “aukso 
plytą kitokioje formdje.

Jau keli metai, kaip daug 
kalbama apie kaikurių fab
rikantų pastangas padaryti 
darbininkus šėrininkais.Tuo 
būdu, girdi, darbininkai uo
liau dirbsią, nes nuo jų dar
bo priklausys jų pačių pel
nas. Žinoma, jei Fordas, 
General Motors, Chrvsler, 
General Electric, ar kuri ki
ta to didžio kompanija pa
siūlytų savo dabininkams 
Šerus ,sakytum: imkit! Vi
sai kas kita, kuomet mažos 
kompanijos prikalba savo 
darbininkus pirkti jų Šerus. 
Štai pa v. Connverso Rubber 
Sime Company subankruti- 
jo. Tos kompanijos darbi
ninkai buvo pirkę nemažai 
tos kompanijos šėrų, gal pa
čių “kornpanų” prikalbinti. 
Kaikurie darbininkai yra 
sukišę į tuos serus visus sa
vo skatikus. Atrodo, kad 
šėmi vertė tėra tik 28c. nuo 
dolerio, bet tas nuotrupas 
gaus ne šėrininkai. bet sko
lininkai.

Atsargiai su Šerais, vis- 
viėn kas juos nepiršiu: 
agentas, bosas, ar net pats 
kom panas.

Mirė Nikolai Nikolajevič, 
tūlą laiką buvęs vyriausiu 
Rusijos armijų vadu Vokie
ti jos-Aust rijos fronte. Bu
vo tai gal doriausias ir ga
biausias iš visų Romanovų 
didžiojo karo metu. Jis tu
rėjo nelaimės parodyti savo 
gabumus kaipo vadas kaip 
tik tuo metu, kuomet caras 
pateko įtakon tokių žmonių, 
kaip Rasputinas. Aišku, kad 
vado, Nikalojaus, pasiseki
mai negalėjo nesukelti pa
vydo ir baimės caro Mika
lojaus patarėjuose ir jame 
pačiame. Rezultate Nikolai 
Nikolajevič tapo perkeltas 
į Kaukazą. Carienė ir Ras
putinas laimėjo.

Kas nėra girdėjęs apie 
juodašimčių vadą. Puriške- 
vrčių ? Buvo tai didžiausias 
carizmo garbintojas ir pa
kalikas. Tačiau ir tas žmo
gus. matydamas nepakenčia
mą Rasputino įtaką į carą, 
dalyvavo suokalby nužudy
ti Rasputiną. Puriškevičiui, 
Justi povui ir kitiems suo
kalbininkams, kurių tarpe 
buvo net Romanovų. pasise
kė nužudyti Rasputiną. liet 
pervėlai. Tas įvykis nebe- 
pakreipė Rusijos istorijos iš 
tų vėžių į kurias carizmo ir 
ypač paskutiniojo caro klai
dos. žiaurumas ir bejėgumas 
ją įstūmė.

Dabar mirus Nikolai Ni- 
kolajevičui. savaime, kvla 
klausimas: Kas būtų buvę, 
i kurią pusę būtų pakrypu
si istorija ne tik Rusijos, 
bet ir Lietuvos, jei Nikolai 
Njkoia jeviiLhūtn laiku pa- - VieeeTmtgj; Bteiatttdtė,

Rygoje yra politinių sen
sacijų dirbtuvė. Štai kokią 
paskutinių laikraštinę antį 
iš ten paleido. Numatoma, 
kad Pabaltijo valstybių (su
prask: Lietuvos, Latvijos ir* 
Estijos) karalium būsiąs 
ftesenai vedęs amerikietę, 
švedų karaliaus giminaitis, 
grapas. Folke Bernadotte, 
arba kunigaikštis Jonas

M autelio, Mass. Čia pirš
lybos nesiseka. Tūlas pirš
lys net išsispaviedojęs ban
dė išpiršti Kaziui Rokienę, 
bet Kazys nenori nė žiūrėti 
į ciocę Rokienę. Sako: mun
ki biznis.

Boston, Mass. “I)-ko” 
koncertas nebetoli. Bostono 
LDS. kuopa išrinko komisi
ją padirbėti koncertui. Ko
misija dirba išsijuosusi.

“AR TIK NE BADAS 
LIETUVOJE?

Laiškai Amerikon
Su tokiu ir panašiais 

klausimais, daugelis Ameri
kos lietuvių dabar ir žodžiu 
ir raštu kreipiasi čionai, no
rėdami patirti tikrinybę. 
Mat dėl blogų metų kai ku
riose Lietuvos vietose, dėl 
nederliaus nukentėję ūki
ninkai, o drauge su jais kai
mo ir miesto darbininkai ir

j savo

buvo šaltas ir lietingas. Pa
stebėta, kad tik viena diena 
buvusi tikra vasara ir tai 
tik Suvalkijoje. Gale rug
sėjo prasidėjo kai kur šal
nos, kurios nukirto dar dir
vose žaliuojančius .javus ir 
daržoves. Nors dirvose ma
tėsi daug javų, bet jie buvo 
šlapi.** Pirmoji spalio mėne
sio pusė buvo bjauri kaip ir 
visas rugsėjis; pradžioje 
spalio net sniegas vietomis 
pasirodė. Antroji spalio mė
nesio pusė buvo šiltesnė ir 
visi šoko kas .javus džiovin
ti, kas bulvių kasti, kas 
žiemkenčius sėti. Bet ne vis
ką buvo galima suspėti at
likti. Lapkričio mėnesio 
pradžioje dar matėsi dirvo
se nesudorotu .javu ir din
gusių.

Derliaus išdavos.
•Javu derliaus atžvilgiu 

Lietuvos plotas galima pa
dalinti šitaip: gero derliaus 
plojas (Klaipėdos kraštas ir 
buvusi Suvalkija) apima 
25%; vidutiniško derliaus 
plotas (Žemaitija su Kėdai
nių, Kauno ir Ežerėnų ap.) 
apima apie 35% : blogo der
liaus rajono plotas (šiauri
nė Lietuva ir dalinai ('to
nos ir (’kmerges apskr.) su
daro apie 49%. Tokiu bū
du — šiaurinė JJetuvos da
lis turi kęsti nuostolius o 
pietinė dalis gali net pra
lobti : taip pat nelvgus tas 
1928 m. derlius. Kai kur. 
pavyzdžiui Žemaitijoj, nors 
jatai vietomis ir gerai už
derėjo, bet lietingos dienos 
nedavė galimybės .juos su
imti. .javai dygo, 
puvo.

Bendras rugių 
tnas apskaitomas 
mažesnis pernyk 
liaus — o kvieči; 
skaitomas net 25‘ 
už pernykštį derlių. Kvie
čių ir rugiui kainos pasida
rė labai nevienoods ir yra 
visu trečdaliu aukštesnės 
negu Čikagoje.

Bendras bulvių derlius 
(Stat. Biul. Nr. 6D praei
tą vasarą buvo 40% mažiau 
normaliu derliaus. Susiuvu
sių bulvių šiais metais tris 
kart daugiau negu Įicrnai;

laukus įsčti. Nuošimtis ne- 
įsėto žemkenčių javų ploto 
yra toks:

Šiaulių apskr. — 30% 
Biržų apskrity — 22% 
Panevėžio apsk. — 13% 
Telšių apskrity — 0%" 
Kretingos apskr. — 8%
Kituose apskrityse išėji

mai buvo normalūs ir vidu
tiniškas neįsetų plotų nuo
šimtis visai Lietuvai yra tik 
6.7%,. Pasėlių stovis visoje 
Lietuvoje sulig lapkr. mėne
sio Įvetrinimo yra vidutiniš
kas.

* • •

nėra. Ix*t atskiros 
dalys yra gana

Einant prie išvadų, tenka 
pasakyti, kad bado visoje 
Lietuvoje 
Lietuvos
sunkiai nederliaus užgautos 
ir be valdžios ir visuomeniš
kos paramos vargu įstengtų 
kitais metais ant kojų atsi
stoti: juk dar priseina išti
są žiemą išsimaitinti ir pa
vasario sėjai prisiruošti. 
Lietuvos žemdirbių padėtis 
nėra k ngvi: jiems rupi ar 
užteks duonos, ar bus sekios 
pavasariui atėjus ir dėlto 
ju prašymai kreipiami į at
skirus asmenis ir organiza
cijas yra verti rimto susido
mėjimo: tie jų prašymai ne
gali būti-atmesti. Lietuvos 
valdžia. Žemės Ūkio Rūmų 
— rinktinio l’kininkijos or
gano. — padedama, energin
gai organizuoja nukenteju- 
siems ūkiams visokiariopą 
pagalbą, sėklomis ir kredi
tu. Kaip, visados. jautriu- 
Amerikos lietuvių visuome
nė reaguos Į tą nelemtą dėt 
nederliaus susidariusią Lie
tuvoje padėti — yra atviras 
klausimas.

Žadeikis, 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas 
1928 m.

gruodžio mėn. 28 d.

ainatninkai kreipiasi 
giminaičius Amerikoje, pra
šydami tai paskolos, -tai pa
šalpos. Nors Amerikos lie
tuvių spaudoje jau buvo til
pę žinių apie Lietuvos ūki
ninkų vargus, bet matomai 
daugelis negali sau sudaryti 
aiškaus vaizdo, kaip ten iš
tikrųjų yra. Tegul tad bus 
man leista |x*r tą pačią spau
dą pranešti keletą pastabų.

Kiekvienam ir be paaiš
kinimų turėtų būti aišku, 
kad Lietuvai, kaipo žemės 
ūkio kraštui, kiekvienas ma
žesnis ar didesnis javu ne
uždaroj i maš" yra skaudus 
smūgis visam kraštui; dėl to 
ir nenuostabu, kad Lietuvos 
žemdirbiai žvalgosi paramos 
tai iš savo valdžios, tai is 
savo užjūrio brolių. Čia ta
čiau reikia pabriežti. kad 
nederlius daugiausiai palie
tė tik šiaurinę dalį Lietuvos 
-— Šiaulių. Biržų. Rokiškio. 
Panevėžio, Mažeikių apskri- 
čius — ir ypač tuos ūkius, 
kur žemė sunkesnė (prie 
molio ar juodžemio): der
lius kitose Lietuvos dalyse 
buvo daug geresnis. P-nas 
Aleksa. Lietuvos Žemės Ū- 
kio Ministeris. spaudos ats
tovams tarp kita ko yra taip 
paaiškinęs: “bendras grūdų 
derlius šį metą nėra mažes
nis už pernykštį, tik nu pa
šarais ir bulvėmis dalykas 
kitaip stovi: pašarų mažiau 
15%, o bulvių mažiau 20% 
negu pernai. Tokio derliaus 
įvairumo netik apskrf

Jo ir turto ir vadinsis nuo 
šio laiko William Francis 
Hare. Jis net nori, kad visi 
užmirštų jog jis yra kada 
buvęs Viscountas Ennis- 
more. Visus savo pinigus 
jis įdėjo į jo sutvertą kom
paniją Neighbors, Ltd. (Kai
mynų Kompanija). Tos 
kompanijos tikslas yra pri
traukti turtingus socialistus 
prie tos kompanijos, kad jie 
atiduotų visą savo turtą, 
kurs taps išdalytas betur
čiams. Jis bando jlraukti į 
tą kompaniją kitą turtingą 
lordą socialistą, Oswalda 
Mosley.

Kas gi negerbs tokio žmo
gaus, kurs turi tvirtus įsiti
kinimus ir sulyg jų gyvena. 
Galima ginčytis dėl idealų, 
bet negalima negerbti tų, 
kurie gyvena dėl idealo, vis- 
vien, koks tas idealas nebū
tų. Deja, tie. kurie daugiau-

• tipridėžiŲ? tan
kiausia taip balsiai kalba a- 
pie juos žodžiais, kad paslė
pus faktą, ją darbai kal-

• s/

Jis yra lordo Lis-

būtų pasiskelbęs diktatorių, paskelbė, kad i$rižadQS litu- ba visai p

Ar caras Alek- st<-lx"jęs, prie ko veda carie- metų., yra socialistas įt„ tūr-

o sienas

nes, Rasputino ir kitų caro tingas.
dvaro intrigantų pinklės, jei towel įpėdinis. Taigi jis

kai Suvalkijoje supuvusių

r4 j -z7

'8.,

jsandra prašalins tautinius 
z ir religinius antagonizmus? 
Tenka labai abejoti. Parla-

Tikras Socia
listas

- ----------- /

Šiuos žodžius rašantis pa
žįsta vieną tikrą bolševiką. 
Ne piktą bolševikuojančią 
taradaiką, bet žmogų, kurs 
ištikrųjų tiki j bolševizmą ir 
gyvena stilyg savo įsitikini
mų. Dabar teko pastebėti 
žinutę apie tikrą socialistą 
ir sunku yra nepasidalyti ja 
su “D-ko” skaitytojais.

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my- 

imam sūnui, dukteriai ar mažam 
>roliukui geriausią vaikų laikraš

ti “ž\aigž«lutf.“ Tuo padarysi
te didžiausia jam dŽiaiursmų.

“Žvaigždutė” t ra viena iš įdo
miausiu vaikų laikrašėhj, kurį net 
švietimo Ministerija preUumerutb 
ja visoms mokykloms. Joje raai- 
m dauir uahiikčliu. Jvniriu pati, 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “^vaijtždutė” išeina kis
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Gamtoje viskas atsikarto
ja. Iš obelės auga obelė, iš 
ąžuolo ąžuolas, iš japono 
— japonas,.iš negro — ne
gras. Žinomos šeimynos, 
kuriose nuo senelių į vaikus 
pereina ne tiktai veido pa
našumas, bet ir balso, kūno 
judėjimo, darbo, gyvenimo 
papročių, būdo ypatybės. 
Tiktai nuo sveiko medžio 
tegalima susilaukti .geni 
vaisių. Taigi nėra abejonės, 
kad tėvai palieka vaikams 
savas gerąsias, dorąsias pu
ses; bet taipogi žinoma, kad 
tėvų nuodėmės krinta ant 
yaikų iki trečiai ar ketvir-
tai kartai.

Girdėjote iš Šv. Rašto a- 
pie stiprųjį Samsoną. Jo 
motinai, dar Samsonui ne
gimus, Dievas per angelą 
prisakė: duodant tam žmo
gui gyvybę ir jo užgimimo 

ar 
ne-

su

•z = £- '

o k ^smegenis. • Vienas 
irutes, kitas sunkus; vienas 

 

mėgsta liepti, antras tar
nauti. O vis tai vienoje š$i- 
mynojė. 

Kas gali turėti įtėkmę į 
Nevienodą proto ar doros iš
silavinimą? Tam yra daug 

• u y » y • -»- v i i ■ v * * •r' ' •*

tokie, kurių girtais niekas 
nėra matęs. Daktaras Ke
ras sako, kad paprotys var-

laukiant negerti vyno 
stiprių gėralų, nevalgyti 
švariu valgiu.

Daktaras Edmundas
širdgėla kalba apie tą baise
nybę, kad dauguma vaikų i 
niekad nebūva blaiviais nuo i 
pirmutinių savo gyvybės va- . 
landų lig atskyrimui jų nuo 
krūties. Per keletą mėne- 

~"Sių prieš gimsiant kūdikiai 
minta alkoholio užnuodintu 
krauju ir taip motinos įsčio
se auga, paskui gema su 
pripratintais prie alkoholio 
smagenimis ir nervais, po 
gimimo gi dar pratinama 
iki atskyrimui nuo krūties.

Geriančiųjų tėvų vaikų 
’ mirtingumas taip yra dide

lis, kad tas daro didelę gė
dą mūsų laikams, civilizaci
jai. Tokie vaikai įgija ner
viškumą. yra palinkę prie 
visokių ligų. Daktaras Ke
ras sako, kad iki 5 metų am
žiaus ketvirta mirštančiųjų 
vaikų dalis miršta tiktai 

' dėlto, kad vienas ar abu 
gimdytoju nesusilaiko nuo 
alkoholio vartojimo. Tai pa- 
tėmijo jis rinkdamas žinias 
apie 260 tūkstančių mirties 
atsitikimų. To paties dak
taro nuomone yra. kad net 
Šimtai tūkstančių kūdikių, 
nesulaukusiu nei vienų pil
nų metų amžiaus, miršta 
dėlto, kad motinos, juos 
maitindamas, vartoja alko
holį. Jis patėmijęs išviso 
130 tūkstančių mirties atsi
tikimu dėlei tokios priežas- 
«<*•' ■ r

Anglijos mieste Darente 
randasi pamišėliams 

' glauda; iš tūkstančio 
pamišėlių trečia dalis 
tai girtuoklių sūnūs, 
pat galima pasakyti ir.apie 
kitas pamišėliams prieglau
das. Daktaras R i Įėjus, bū
damas per 30 metų girtuok
lių prieglaudos prižiūrėtoju, 
patėmijo. kdd dėlei girtuok
lystės esti daug išsigimimo 
atsitikimų. Tai-gi. girtuok
lių šeimynos f ta Rūkusios 
prie išsigimimo. Bet nema- 

. žtsnė yra tiesa ir tai, kai 
palinkimą į girtybę palieka 
savo vaikams ne tiktai tėvai

r>

prie- 
tokiu 
buvo
Tas

toti alkoholinius gėrimus 
kasdien nors po truputį yra 
dar baisesnis, negu laikas 
nuo laiko visiškas nusigėri
mas. Kas kašdieri geria al
koholį, tas visuomet gali tą 
baisenybę—palinkimą į gir
tybę — įdiegti savo būsian
tiems kūdikiams. Pas tik- 
ruosius-gi girtuoklius tan
kiai pasitaiko blaivios die
nos, kuriose jie nei lašo al
koholio negeria. Tokių tai 
paprastų gėrėjų, kurie kas- 

,dieną nors nppndnug, g-orin 
degtinės, alaus, vyno ir k., 
visuomenei reikia saugotis; 
jie dar yra baisūs tuo, kad 
savo svetingumu pritraukia 
prie alkoholio žmones, ne
mokančius savęs suvaldvti. 
Palinkimas prie alkoholio 
tankiausiai tenka vaikams 
per motinas; nors būna ir 
kitaip, bet retai. Nuo moti
nos, palių kiršiu prie alko
holinių gerintų, kūdikiai 
būna; silpnos-sveikatos, blo
gų nervų; nuo tėvo gi gėrė
jo kūdikis įgauna žemus ne
dorybės daigus, silpną pro- 
fih Tokie išsigimę vaikai 
privalo būtinai atsisakyti 
nuo visų alkoholinių gėri
mų, jeigu nori išsigelbėti ( 
nuo liglaikinės ir amžinos 
pražūties. Laikas nsuome- 
nehgerai apsvarstyti tą nuo 
alkoholio išsigimimą, už ku
ri vaikai jokiuo būdu nega
li būti dėkingi savo tėvams. 
Štai vieno girtuoklio testa
mentas: "Aš palieku visuo
menei nedorą vardą ir blo
ginusią pavyzdį. Aš savo 
tėvams palieku tiek^ liūdnu
mo, kiek jie gali panešti. Aš 
savo broliams ir seserims 
palieku tiek sarmatos ir su
sigraužimų, kiek tik galė
jau jiems padaryti. Savo 
pačiai palieku sutrintą šir
dį ir prasčiausią gyvenimą. 
Aš palieku savo vaikams 
neturtą, tamsybę, blogą var
dą ir atminimą, kad jų tė
vas numirė girtuokliu.”

D r. Fauler sako: — Aš ži- 
. nau šimtus atsitikimų, kad 
i alkoholis buvo, priežastimi 

igų, protiško, dvasiško ir 
<ūniško skurdo, — bet be
veik visi žmonės prie tos 
priežasties bėga, tartum prie 
didžiausių vaistų nuo visų 
plogumų. “Aš.” — sako ji
nai, — “su atyda tyrinėjau 
uos šeimynos narius, kurie 

užsikrėtė palinkimu prie 
alkoholio nuo savo tėvų, ir 
patėinijau. kad jų būdas, 
sveikata ir proto gabumai 
eina silpnyn, net inteligen
tų šeimynose ir tarp tų. ku
rie gali lengvai įgyti moks
lo žinias apie tą dalyką; ir 
man baisu pasįdarė matant 
toki doros jausmų naikini
mą.” Daugelis stebinsi kad 
•tw•pafttn.y šeimynos vaikai’ 
skiriasi viens nuo kito. Vie
nas kūdikis atviras, prakil
nios dvasios, kitas-gi šaltas, 
šiurkštus, be jausmingas;

tai alkoholio gėriiiiai. 'tė
vų sveeikata atsiliepia ir 
vaikuose. Kūdikis, pradė
tas tame laike, kada gimdy
tojai buvo prisigėrę nors ir 
Jie girtą! alkoholiniu ąeri-

! mų. jau užsikrečia patrau
kimu priė alkoholio, ir tas 

; jau ant visados pas jį pasi
lieka. “Aš pažinau,”.— sa
ko ta rašytoja, “jauną mei- 
gaitę, kurios veidas buvo la
bai gražus; bet gerai įsižiū
rėjus 
m i jau 
taip? 
josios 
gaitės 
tas.”
lio atsitikimas aiškiai paro- 
do. kad tėvų būdn.< ir palin- 
kiniai tenka vaikams j>er gi
mimą. Vienuose namuose 
prisiėjo, viešėti vienam ku
nigui. Tų namų šeiminin
kė buvo gražiai išauklėta, iš 
prigimimo gera, maloni, iš
mintinga moteriškė. J inai 
buvo penkių vaikų motina. 
Trejetas jų buvo visai nepa
našūs į motiną: suniurę, su
dribę. be gyvumo, susirau
kusio, tamsaus veido. Tai 
buvo vaikai, kuriais nei vie
na motina negalėtų pasigir
ti, nors ir labai juos mylėtų. 
Kitu gi du vaiku buvo links
mu, išmintingu, laimingu, 
panašiu į motiną. Kunigas, 
matydamas tų vaikų nepa
našumą vienų į kitus, pano
rėjo > atsižinoti. dėlko taip 
yra, l>et paklausti nedrįso. 
Nemažai laiko praslinkus 
po to atsilankymo, tas pats 
kunigas ir moteriškė buvo 
blaivininkui susirinkime. 
Tuomet kunigas sakė pra
kalbą. Išrodinėdamas alko
holio kenksmingumą, 
tarp kitko paaiškino, 
tėni gėrimas skaudžiai atsi
liepia į kūdikius, daugybę 
jųjų skriaudžia, daro nelai
mingais ne . tik jaunystėje, 
bet ir visam gyvenimui. Po 
tai prakalbai moteriškė su
sigriaudinus. norėdama iš
pasakoti savo susigraužimą, 
pačiam vienam kunigui 
šiaip ėmė sakyti: “Tamstos 
ta prakalbos dalis pataikė 
man tiesiai į akis. Mano vai
kai — tai yra tikriausias 

: tiems žodžiams patvirtini
mas. Išpradžios mano žmo
gus buvo blaivus, mylintis 
vyras — ir pirmasai mums 
dovauohisai kūdikis buvo ir 
yra linksmas, gabus, laimin
gas. Paskui jisai atsidavė 
girt y lie i; ėmė niekinti Šeimy
ną. pasidarė šiurkštus. Po 
ilgo nesiliaujančio naminio 
karo, po daugelio baisių, 
karčių dienų ir naktų gimė 
antras kūdikis suniuręs, tin
gus. Bet štai mūsų gyveni
mas pakrypo geron pusėn*: 
mat vėl |H*r ištisus metus iki 
gimimui trečiojo sūnaus 
mano vyras tapo blaiviu, 
maloniu žmogumi. Ir ką ui ? 
Treri;isai kūdikis panašus į 
pirmą. Ant galo vėl užėjo

•"♦aTnydat dienom mano vy- 
ras apsileido, ėmė girtuok
liauti. ir du paskutiniu kū
dikiu gimė vargt) bei ašarų 
metu. Ir nenuostabu, kad

aš esu visuomet susigraužu- 
si dėlei jų būsiančio gyveni
mo.” •

Kaip, gi gaflū, kad tiktai 
maža žmonijos dalelė su
plauta Tėvų gėrėjų didelę 
atsakomybę.

Kaip dažnai tėvai pasi
linksminimo valandėlę aug- v w •’ svi;
kų gyvenimą! Visgi reikė
tų tėvams pasakyti: “Ne
lieskite pilnos užslėpto ne
dorumo taurės! Jei susilai
kysite nuo alkoholinių gėra-

į josios veidą, patė- 
kvailumą. Dėlkogi 
Aš dasižinojau. kad 

tėvas laike tos mer- 
pradėjimo buvo gir- 
Štai vienas iš dauge-

davo degtinę, alų... Viepas t jrtfifVnČ VvQ 
iš jų gerdavo per dienas R ^luvuo V VO
naktis. Kartą jį atrado nu
sigėrusį ant gatvės ir patal
pino darbininkų namuose,, 
kame po kitii prięžiūta jis 
turėjo dirhfi. - Antrasai sū
nus gėrė, gėrė irAiusišovė. 
Trėčiasai gėrė, kol proto ne-

1 A • 1 1 — * A *

- hr, tai susilauksite laimingi) 
dienų: jūsų vaikai bus svei
ki. tinklinė pavyzdį nuo tų 
tėti), kurie gyvena pilnoje 
blaivybėje. Jų vaikai lai
mingi sau atrga, sveiki kū
niškai, protiškai ir doriškai.

Įgytas per tėvų kaltybę 
palinkimas girtybę iš pra
džios gali būti užslėptas, bet 
užslėptas tik lig laikui. Štai 
vienas tikras, iš gyveninio 
paimtas atsitikimas, kurs 
Įiarodti, kad tėvai, vartoda- 
mi alkoholinius gėrimus, i- 
diegia savo vaikams patrau
kimą prie alkoholio. Pas pa
prastus gerėjus tėvus augo 
vaikas. Visi jį mylėjo, nes 
buvo gana geras. Užaugęs 
ir per savo draugus jiažinęs 
gyvenimo smagurius, jis la
bai pamėgo vyną ir mažne 
vis;) savo jaunystę praleido 
girtybėje. ^Nemažai laiko 
praslinko. Būdamas jivr 25 
metus blaivininku, jis vedė 
žmoną ir laimingai gyveno 
su savo šeimv&ia. Bet štai 
sunki liga jį užklupo. Už 
kelių valandų prieš mirtį jis 
nežmoniškai ėmė šaukti, kad 
jam duotų 'alkoholinių gė
ralų išsigerti. Nieko dau
giau nepriima — tiktai al
koholį. Davė jam degtines 
lašelį: paragavęs ir laižyda
masis jis sako: “gardu, gar
du, duokit daugiau.” Taip 
su tokiu alkoholio troškimu 
jis ir numirė. Argi tai ne 
tėvų paliktas vaikui prigim
tas palinkimas? Gal saky
sit: tai jo jaunų dienu gir- 
t\bės pasekmė? Ne! Nes, 
galima nurodyti pdnųjųj-\yjs 
blaivininkų patyrimu. Bū
tent. kas per du ar tris me
tus neragauja alkoholio, 
tam ir patsai kvapas jo la
bai šlykštus pasidaro. Tas 
kūno palinkimas prie alko
holio. ant mirties patalo at
siradęs, buvo prigimtas. Tą 
prigimimą jis tramdė per 
daug metų, ITt’t kaip tik li
goje jo valia nusilpnėjo, ir 
jis jau savęs nebesuvaldė, 
tas biaunis prie alkoholio 
patraukimas vėl jame atbu
do.

Mes neprivalome imti sau 
už jiayvzdį tokias Šeimynas. 
<uriose jš kartos į kartą al
koholiniai gėralai valiota ir 
vis-gi nematoma aiški išsi
gimimo pasekmė. Bet vie
nok gerai įsižiūrėję į tokias 
šeimynas nors nelengvai, 
bet-gi nsuomet galime pa
matyti pas jas visaip 
reiškianti išsigimimą, 
atsitikimas. Jaunas 
gus. tarnaudamas pas 
ii. anksti pradėjo gerti, 
žmona, šeimynos 
taipogi su juo girtuokliavo 
drauge. Vięną nedėldienį 
vyras ir pati numirė nuo 
porui gūriaut----- J. mulu___abu
drauge ir palaidota. Vai
kai buvo jųinašūs i tėvus. 
Anksti pradėjo jie gerti ir 
jau kūdikystės dienose pa-
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pat ir duktė buvo gana di
deli girtuokliai. Duktė, dar 
kūdikiu būdama, visuomet 
įrašydavo vyno. Kai tėvas 
sakydavo, kad jau gana, 
mergaitė atsakydavo-: "Man 
davė tiktai tris stiklelius!” 
Iš visų vacikų tiktai vyriau- 
sieeji sūnus ir duktė visai 
negerdavo jokio alkoholinio 
gėralo ir per tai iš visos šei
mynos jiedu laimingiausiai 
gyveno.

Taip! suriki atsakomybe 
guli ant tokių tėvų. Reikia 
tikėtis, kad dvidešimtame 
šimtmetyje pas tėvus bus 
vaikai už juos geresni, gra
žesni, kurių širdys riebūs ap- 
sunkintos patraukimu prie 
alkoholio, kurių dvasia šą
li nsis nuo to. kas užtemdo 
blaivumą. Bealkoholiniai 
gėrimai nekenks sveikatai, 
nekliudys, nesuturės kūno 
lavinimąsi., ir būsiančios gi
mines, kartos vis tobulinsis. 
Būsiantieji vyrai ir mote
rys bus gražūs, sveiko kūno 
ir dvasios, ves prakilnų gy
venimą ir bus tyrūs, kaip 
rvtmečio sidabrinė rasa.

Jls 
kad

• /

Gijos Komunikatas
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apsireiški iną,"~lt;td—įvairių^ 
iškilmių komitetai, nored^-> 
mi turėti ir bažnytinės 
maldas^ iškilmių programoj

—Lietuvos Bažnytinės Pro- 
vincijos Vyskupų Konfe
rencija įvyko Kaune 1928 
m. lapkričio men. 13, 14 ir

p_ 15 d.T daly vau jaut Apaštalų je, dažnai ncpada.ro,
Sosto Internuncijui Lieeu- 
vai ir visam Lietuvos Epis
kopatui.

IŠ Konferencijos darbų 
čia suminėtini šitie:

-1. Sudaroma Ritualo Ko
misija, kuriai pavedama pa
daryti excerpta iš Apaštalų 
Sosto aprobuotųjų ritualų, 
kad tuo būdu sitdarius prie
dų prie Rituale Romanui'n 
Lietuvos bažnyčioms.

2. Priimtas 
sai laiškas ad 
irietų pavasarį

3. Priimtas 
sai

nytojas,” paskelbtinas iš sa
kyklų antrąjį Advento sek-

■ madiėnį.-------- —----------------
4. Vyskupų Konferencija, 

turėdama galvoje kad arti
nasi Vytauto Didžiojo jubi
liejus, kad Vytautas I)id. y- 
ra daug nusipelnęs Lietuvių 
'Pautai ir Kataliku Bažny
čiai, nes jo rūpesčiu Įsteigta

TIK KĄ IšE.TO Tš SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE 

“ Signification Of A Parental 
Language”

ši knygele yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuviu jaunimui. Kaina tik 
25c.. persiuntimas 2c. Kreipkitės: 

“DARBININKAS.”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

ganyt ojiška- 
cloruųi “Šių 
atlikome.”
ganvtojiška-

laiškas . ad populum 
Mūsų Brangiausiasis Išga-

Žemaičių vyskupija, 
bažnyčių pastatai., 
funduota, jo daug į

daug 
gnta bei 

f prisidėta 
prie žemaičių krikšto, kai 
todėl yra tvirto pagrindo 
pagerbti Vytautas I)id. kaip 
katalikas ir lietuvis, nutarė 
katalikiškosios visuomenes 
komitetą Vytauto Didž. ju- 
imtis iniciatyvos sudaryti 
biliejui ruošti.

5. Vyskupui Konferencija 
konstatavo nepageidaujamą

Napamirškime savųjų Nelai
mese

apri
štai 

žmo- 
pirk- 

Jo 
motina. '

“Darbininke” tilpo atsi
šaukimas, kad LDS. nariai 
ir kuopos sušelptų brolį 

i Juozą Kesminą, Racine, 
. .. kuris ligos prispaus

tas kankinasi prieglaudoje.
Jeigu jis turėtų pinigų gal 

ir jo kančios mdtūtų taip 
sunkios.

“Darbininko” štabas su
dėjo $15.50 ir pasiuntė L. 
D. S. 63 k p. rast., kad su
šelptų nelaimingąjį, kurks 
tiek daug yra dirbės mūsų 
organizacijoje.

Vėliau gavome $5.00 L. I). 
S. 36 kp. iš Nevv Britain, 
Conn., kuriuos tuojau per- 
šiiintėrne kuopos raštininkui 
p. B. Vaisku! Rinigus ir 
laišką gavęs rašo: 

"Gerbiamoji ‘Darbininko’ 
Administracija:—

Siųstą čekį sumoje 5 dol. 
gavau kaipo auką LDS. 36 
kuopos dėl -Juozo Kesmino. 
Labai ačiū. Kaip galima 
bus sunaudosime perduoda
mi ligoniui. Kesminas la
bai dėkuoja ‘Darbininko’ 
štabui ir LDS. valdybai, 
kad jo bėdoje nepamiršta. 
Pirma gauta 15 dolerių ir 
50 c. Jam perduota dovana 
valgiais ir drabužiais vertės 
$8.87. Pas manę Hko $6.63. 
Radėjus dabartinius $5.00 
viso yra $11.63. Naujuose 
metuose aš arba draugai vėl 
nuvešim? ką nors. Kaip pir
ma rašiau, pinigais negali
ma duoti. Taip pataria prie
glaudos viršininkai. I)rau- 
Arni n nrJnnkn Jis “*

pasakoji, kad gavęs 
nu nuo ‘Darbininko.’ 
ką naujo sužinosiu, tai f (Pa
nešiu.

Bernardas Vaiskus
Racine, Wis.

(lovu
kai p

Taigi iš visų kuopų, tik 
viena LDS. "36 kp. atjautė 
nelaimingą brolį Kesminą. 
Kitų kuopų nariai gal nepa
stebėjo atsišaukimo? Neno
rėtume suprasti, kad neat
jaučia savo brolių nelaimė
se.

Tikimės, kad šiuds žo
džius perskaitę supras rei
kalą ir parodys krikščioniš-
ką širdį.

Aukas siuskite tiesiog 
centrą.

- tikrieji girtuokliai, bet ir*vienas išmintingas, Suwui

reikalinga, kad pamaldos 
galėtų įvykti, todėl Konfę-Ų| 
renc.ija kviečia iškilmių ko^yj 
ijiitetns atkreipti dėmesįN^^ 
tai, a) kad kiekvienoje vyscšBj 
-kupi^.R bažnytines ^amab- ^ 
da.s tegali įsakyti tos 
kupijos " vyskupas, b) 

, būtų kreipiamasi į atatinkąr.'<| 
mą vyskupą dar gerokai^ 

i pri(‘š iškilmes, kad būtų .'ga^l 
Įima, turint galvoje įrrūsĄ 
krašto susisiekimo priemo-jŲ; 
nes, iš anksto duoti įsaky-^ 
mas visoms bažriyičoms. •’

6. Vyskupų Konferencija,^ 
susipažinusi su įvairįaisĮ^ 
faktais iš dabartinės KVC.,.^ 
būklės, ir ypač iš Ateitinft^ 
kų Moksleivių Sąjungos, ii ą 
turėdama omenyje, kad loi 
džiama yra federuotis moks- y 
leiviams skautams ir 
liams, randa reikalinga pa 
daryti žygiu pas .1. E. ~ 
švietimo Minislerį. kad L 
tų pasalintos kliūtys, 
trukdo Ateitininkų ? 
leivių Sąjungai. 
Katalikų Veikimo 
nariu ir tuo būdu 
Episkopato »p r i e ž i fii • o j b .kul'- 
tis mokyklose, sudaryti ra- 
jonus, kur yra reikalo, ir ” 
darvti Sąjungos narių sitši- 
važiavimus laisvu nuo inoks-W 
lo metu.

7. Vyskupų Konferenieįaj 
konstatavusi, kad įvairttfeė'- 
vietose via didelis nevieno^' * 
durnas kai dėl sąlygų sūši- -':į 
rinkimu leidimams ga 
kad tos sąlvgos nėr viišaD- 
žinomos, iš ko eina žalingi— 
nesusipratimai tarp valsty-* 
binčs administracijos vietos’ 
organų ir Katalikų Veikirtio 
Centro organizacijų. ]>aveda”- 
KVC. Vyriaus. Valdybai is^ 
rūpinti iŠ Vidaus Ministe
rijos, kad būti) vieša! vfetĮį 
žiniai paskelbtos taisykles, 
kuriomis gaunami leidimai 
susirinkimams?

Vysk. J/. Beings, 
Konf'erenci jos Sekretorius. 

Kaunas. 1928. N L 15.

šau- I
> r‘ i-

hl^l
klijuos . J
Moks- q 

esančiai >
Centro ? 

esančiai
, « _ _____ A t

REIKALINGAS PERAL& 
AGENTAS

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “DarbininkdL”'« 
Sąlygos geros: alga ir komisas. Ak. 
sišaukite -tuojau® pažymėda”'4 J® 
vo tinkamumą prie tokio

"DARBININKAS”
LDS. Centro Kastine 366 Broadway, So. Boston,

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 2 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
t

t
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• Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, d 
> juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- d 

to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai it | 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai J 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metama j 
2 doL, pusei metų — 1 doĮ Eina 2 kartus per mėneaj. j 

; P&veikšlųs niešia R. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- i 
džia “PASAKOS” B-vA Redaktorius 3U TMHBC: 

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltai. .J

Adresas: "Saulutės” Administndja Jurbarke O 

L____ J_______________________ _____
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2Kas Girdėti Lietuvių kolonijose!

jau dabar Chicagoj lie- 
visuoipeni n i o judėjimo 

kad LDS. reikalais pa-

Zdankus, Ig. Sakalas, pagel- 
lios, jei kuriam skyriui reikės 
pagelbos. .

Žviblis užsiima radio\

WORGESTER, MASS.
}r. --------

Draugijų veikimas

Šiems metams pereitą’ gruo
džio mėnesi labdarių metinia
me susirinkime vėl išrinkta 
valdyba iš katalikų ir gerų 
patrijotų. Visi pasižadėjo uo
liai darbuotis labdarybės la
bui. Kaip girdėti jau ieško 
•nunirk i niui tinkamą namą kur 
bus užlaikoma našlaičiai ir se
neliai.

■V '-- -'g '.-'Zy.-' : į
* • ■
- Penktadienis, sauąo 11, 1929

NEW HAVEN, CONN.
* v?

ir

negalima nei pačių 
prisikalbinti. Ir visą tą 
turi daugiausia tie pa- 

darbuotojai nudirbti. Kaž 
naujų jėgų visuomenės 
- vailovavimui ueitrau.- 

0 prie to ir kartas 
karto vienas kitas tų pa

pu vargsta, pa-

- A

čionai daroma daug, 
šitie vajai vis menkės, 

padaryta naujų dar- 
suradinio vajus.

Persikėlė

Chicagos Apskričio 
J. Klimas persikėlė iš pa- 

Toxvn of Lake į aristo- 
ą Marųuette Park gy- 

-D.ilvir npA-Gėio [>i -Tiii. 
ir raštininkui arčiau 
kito gyvenant, geriau

galima jnodviem pasitar- 
ir apskričio darbuotę smar- 

pavaryti pirmyn.

linkui

gera proga

kun. kleb. Ant. Briš- 
inielai apsiima kalbėti He
li susirinkimuose daihinin-

Ajiskričiiii tik 
išnaudoti tą

“Darbininko” bendradarbis 
u- liet, kati ~vtšūdmeneš dar
buotojas inž. Ant. j Žvirblis, 
■3707 So. Maple\vood Avė., tel. 
Republic 927.'), užsiima radio 
pardavinėjimu. įvedimu, taisy
mu.

Vakarinių valstijų 
konferencija ’-

Turbūt nė viename mieste
nėra tiek įvairių draugijų bei 
draugijėlių, kaip čia, ypač pa- 
šelpinių ir visos gerai gyvuo
ja. Beveik visos didžiausios 
pašeipinės draugijos prisiden
gę. šventųjų vardais. Tokios

A. į.. R. K. Federacijos Chi-j 
?agos Apskritys rengia vaka
rinių valstijų lietuvių katali
kų konferenciją vasario 24 d.. 
Vušros Vartų par. svet. 

svarstoma 
reikalai. 
“ Drauge” 
mutis 
įmotę, 
nimą 
•įpit

apie 
kun. 
kun. 

spaudą.

Bus 
svarbūs bėgamieji 
Referatus skaitys: 
redaktorius L. Ši- 
organizacijų dar- 

X. Linkus apie jau- 
Dr. K. Matulaitis 

Rengimo komi-

,'esionalų. 
oinkii yra 
1707 So. M 
Ibpllbiic
•Vyties” i

S. centro 
Zdankus. 
,<•!. Lafavr 6298.

Jonaitį sužeidė
* , *

Gruodžio 26 d. vakare dar- 
ir poetas Kazys -le

su žmonele važiavo au- 
iliuje į Grand Rapids. 
aplankyti žmonelės tė- 

Netoli Kalamazoo. 
., automobilius slydo nuo 

kelio į pakalnę ir ap 
kelis kartus. P-nią 

mažai užgavo, bei 
Jonaitį skaudžiai apdaužė, 

į (irand Rapids dabai- 
traukiniu. Po dienos ki- 
grįžo į ('liieagą prie savo 

' vaistinėje. Per tūlą lai- 
dirbo tik pasilsėdama^

dienos 
paminėjimas

A. L. R. K. Federaci jos Chi- 
Apskritys nutarė Lietu- 

nepriklausomybės dieną 
vasario 16 <1. sukaktu- 

) paminėti Federacijos sky- 
kolonijoms atskirai. Fe- 

apskrič-io komisija, 
sudaro L. šimutis. Pr.

organizuojasi

jau pradėjo ne
tik kalbėti apie organizavi
mo.-. bet jau daro tam ir žings
nius. Matyt ne pas visus yra 
noro atgaivinti mirusią Gied
rą: nori kitokį vardą.

Taipgi mintis yra turėti lie
tuvių katalikų inteligentų or
ganizaciją. Jeigu tik bruzdės 
gana tai ir išbrazdės ką nors.

Mokslei ,i

Vargo

ST. OLAIR, PA.

kuri na viešpatauja jau 
ictai. Didesnės anglių ka
is menkai dirba, kartais 

sustoja mėnesiui ir il- 
iam laikui. Darbininkai 
to nemažai nukenčia ir 
vargas spaudžia. Taipgi 
kęsti parapija ir orgam-

Iš IR I

LIETUVĄ
PER PAMP.tRGA 

Ant musų populiariu laivu
ALBZRTBAUJNa

Nepalysrin:inias švarumas ir 
patarnavimas visose klešne 

ši New York į 
OflCj Kailiu) ir atgal 

I I ( Pridėjus S. V 
V Taksus.)

Trečia K lesa.
T”*”

R Pinigus persiunriam greitai ir 
žemomis rotomis.

L Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos 
agentus art,n pas

Hamburg-American Line
Boston. Mhss.

vakarienė paminėjimui 11-kos 
metu mkaktuvių nuo mūsų 
bažnvrios pašventinimo. Ren
gė vi<os vietinės kataHku kuo
pos ir draugijos. Pav\ko ge
rai ir liko’gražaus pelno. Dau- 

pp.sidarba.vo Šv. Pran- 
moterų draugija, šv. 
mergaičių smlalicija 

107 kp. Panelė Mari-

didelės draugijos pasirenka 
kokį nors šventąjį už savo pa
troną. Tuojaus sustato kon- 
'stitdciją kurioje skamba gra
žiausi Įstatymai. Būtent:. 
“Kiekvienas narys privalo 
vesti dorą katalikišką gyveni
mą. atlikti velykinę išpažintį” 
ir kitokį gražūs žodžiai. Prie 
to da pridėta pastabą:. “Na
rys nepildantis viršminėtų Įs
tatų bus prašalintas iš drau
gijos.” Aš manau kad bus ne 
pro šalį pakalbėti kaip tie Įs-

..tatai pildomi
Kame priežastis

Laisvamaniai matydami kad 
draugija gražiai gyvuoja tuo
jaus prie tokios draugijos pri
sirašo. Žinoma, priima jos įs
tatus ir prižada juos ’pildvti. 
Prisirašę nekurį laiką tyli ir 
tėmija draugijos veikimą. To
linus sumano kokius nors gra
žius sumanymus. Žinoma, tuos, 
sumanymus iškalno apgalvoja, 
ir stengiasi gražia kalba juos 
pravesti. Atsiranda narių, ku
rie tuojaus jį pripažįsta kaipo 
gabų ir sumanų narį. Atėjus 
rinkiniui valdybos perstato jį 
j kandidatus ir~ taip įsibruka 
į valdybą. Patekę į valdybą, 
prižada uoliai laikytis drau
gijos įstatų ir rodos kad bus 
viskas kuopuikiausia. Tačiau* 
tokie drauginiai gavę pirme
nybę stengiasi prikalbinti ko- 
daugiausia savo plauko drau
gų arba kaip jie vadina “to- 
variščių.” Katalikai nė ne
pajunta, kad jų draugija lais
vamanių jau rankose. Žinoma, 
valdyba turėdama daug “to- 
varisčių” nustoja pildyti drau
gijos įstatus ir valdo kaip 
jiems patinka, o katalikai nei 
žiopt. Jeigu kuris atsiliepia, 
tai tuojaus leidžia balsuoti ir 
žinoma laisvamaniai gauna 
viršų. Kodėl taip yra? To
dėl. kad katalikai savo mokės- 

f

tis duoda vaikams arba mote
rims. kurie nuneša į susirin
kimą. o patys sėdi namuose. 
Laisvamaniai tuo tik ir nau
dojasi. Jie lankosi į kiekvie
ną susirinkimą. Tokiu būdu 
laikui bėgant viską perdirba 
ant savo kurpalio. Šiandien 
taip vadinamos katalikiškos 
draugijos velykinę išpažintį 
panaikino. Tą jie atsiekė, nes 
katalikai snaude ir tebesnau
džia.

PANELĖ MALVINA ČESNIUTĖ
Brockton, Mass.

Metines šventes
gi ausi a
(•i'-kain
Teri'sės 
r LDS.
iena Baliuliūtė išpuošė svetai-

I savo lėšomis.
CI 1S d. lapkričio
Į sodalietės turėjo 
irade” — šokius.
j pavyko ir davė 

50.00.
I - 30-tą lapkričio 

K a z. parapijos 
koncert as.

šv. Teresės
“masųne- 

kurie gerai 
pelno -apie

mažojo šv. 
choro Įvyko 

'Žmonių buvo ne-

o geras ir turiningas.
Plunksnyte

Valdyba 1929 metams ' 
Dvasios vadas kun. j. J. fa-| 

kaitis, pirm.—J. Reinikis,..pa
galbininkė — M. šeškevičienė, 
nutarimų rast. — Fui. Gudze- 
ričienė, turto rašt. — J. Leo- 
nuilg, ižd. — Fr. Lengvini*. iiU 
do globėjai — K. Kazilaitis ir 
F. Savistauskienė, tvarkdariai 
dvi merginos kurių pavardžių 
nesužinojau.

Linkime šių metų valdybai 
sek n i i ngos < la rbuotės.

Ex-žvalgas

BROOKLYN, N. Y.

JI yra vlera Iš Įžymiausių daintmnkn—Naufryfe—Anglijoje. 
Turi gražų ir malonų soprano balsų, ir vis dar jį tobulina 
pas Įžymius muzikos profesorius. Sausio 27 d. “Darbinin
ko” metiniame koncerte turėsime progą pasiklausyti jos dai
navimo.

ni draugijos tankiai užprašo 
šv. mišias už mirusius narius 
ir jose visos dalyvauja su vė
liavomis. Pasirodę, kad mo
terį} draugijų narės gerinus 
Susipratę katalikės ir į savo 
valdybas neįsileidžia laisvų 
pažiūrų moterėlių arba visai 
nepriima į draugiją. Sektinas 
'pavvzilvs.

<ios įstatus, Čia irgi laisva
maniams norėjosi įsiskverbti, 
bet jiems nepavyko.

Gavo progą

1925 miduose gruodžio

sa- 
už- 
pa- 
pa-

Buvo laikai kada draugijos 
iškilmingai apvaikščiodavo 
vo metines šventes, ar tai 
prašydami šv. mišias arba 
gerbimui savo draugijos
irono eidavo su vėliavomis Į 
bažnyčią, išklausydavo šv. mi
šių ir priimdavo šv. komuni
ją. Bet dabar draugijos, ku
rias valdo laisvamaniai, tas 
gražns ir prakilnus paprotys 
šnvko.

Čia lietuviai gerai gyvena 
daug kas turi savo namus pir- • 
kę ir "dar nebet kokius. Tik 
vargas, kad labai išsimėtę gy-~' 
vėtra.-----

Turime gražią bažnyčią ir 
geroje vietoje, taip, kad net 
ir kitataučiai mums pavydi. ~ 
Daug kitataučių lankosi į mū-

L. R. K. S. A. byla likviduota

Iš pasitiketinų šaltinių suži-

Ve-

>!!<•- 
nosyje kun. J. J. Jakaitis išva
žiuoja į Lietuvą pataisyti svei
katą. Laisvamaniai nudžiugo 
ir tuojaus pradėjo lankytis Į 
labdarių susirinkimus, nekurio 
iš jų net nariais pastojo, Ta
riaus jiems nepatiko jos'įsta
tai — jie sumanė kad malda 
nereikalinga ir dvasios vadas 
turi būt prašalintas iš komite
to. Senesnieji nariai, kurie 
suorganizavo labdarių draugi
ją tam laisvamanių žygiui pa
sipriešino ir tokiu būdu lais
vamaniams konstitucija per
mainyti nepasisekė. 1927 mo
tuose gegužės mėnesyje kun. 
J. J. Jakaičiui sugrįžus iš 
Lietuvos, laisvamaniai iš 
vos pradėjo kraustytis,
varė baisiausias agitacijas 
prieš kleboną draugijų susirin
ki urnose.

ga 1 -
•Jie

Rinkimai
Gruodžio pabaigoje beveik 

visų draugijų buvo metiniai 
susirinkimai kuriuose buvo 
renkamos valdybos 1929 me
tams. Beveik visose pašaipi-, 
nėse draugijose tapo vienbal
siai išrinkta tie patys pirmi
ninkai. () jeigu kas ir buvo 
priešingas, tai į jų balsą ma
žai kas kreipė domės. Buvo ir 
tokių atsitikimų, kad katali
kai balsavo už laisvamanį ar
ba susilaikė visai nuo balsavi
mo. Reiškia tokie katalikai 
veja sau botagą, kuriuo
liaus gauna plakti kailį. Lais
vieji gavę viršenybę puola tuo-’ 
jaus dvasiškiją. Jeigu kas pa
sipriešina laisvamanių žy
giams užstodami dvasiškiją 
tai tuojaus susjienduoja balsą 
ir uždeda keletą dolerių pa
baudos. Žinoma, jie išrenka ir 
teisėjus laisvamanius, 
teisia pagal savo noro, 
da katalikai susipras?

Labdarių draugija

Siaučiant influenzai 1918 m. 
lapkričio mėnesyje šv. Kazi
miero parapijos Pilnųjų Blai
vininkų 25 kuopa suorganiza
vo labdarybės skyrių. Pir
miausia jų tikslą.* buvo lan
kyti ligonius neatsižvelgiant 
kokių jie nebūtų pažiūrų. To
kiu būdu daug, sergantiems 
pagelbėjo.
pidemijai be abejo daug -liko 
nelaimingųjų, kaip tai našiai 
’ių ir našlių. Geros valios ka
talikai matydami, kad labda
rių draugija dirba šventą ir 
naudingą darbą stojo* į 
darių draugiją ir tokiu 
išaugo į didelę draugiją, 
to, prašant labdariams, 
J. J. Jakaitis maloniai sutiko

nota. kad gruodžio mėn. 
21-22 dd. I’ennsylvanijos vals
tybės Apdraudos departamen
tas privertęs Susivienymo ad
vokatus sutikti su skundėjo 
adv. A. J. Veneiaus (Wentz) 
įnešimu likviduoti bylą ir pa- 
liuosuoti receiverį. Tokį įne
šimą adv. Vencius buvo pada
ręs tuojaus kai buvo gauta iš 
Xe\v Yorko valstybės Sus-mo 
čarterio Įregistravimo liūdv- 
mas. Gi Susiv. advokatai tam 
įnešimui smarkiai priešinosi, 
nes nenorėję prisiimti receive- 
rio ir bendrai su byla suriš
tų lėšų. Tačiaus I’ennsylva- 
nijos valstybės Apdraudos Ko- 
misionieiius. patikrinęs bylos 
ir areštuoto turto stovį, pri
ėjo prie išvados, kad geriau 
dabar išmokėti lėšoms $10.000 
negu vėliau daugiau arba lik
viduoti organizaciją.

Sako, kad išmokėta sekamai: 
Receiverio komisas $5.500, už 
receiverio apdraudos bondsą 
$3,200 ir advokatams apie $1,- 
300. Kadangi receiveris buvo 
apdraustas metams laiko,- -o 
tiek neišbuvo, tai manoma, 
kad kompanija receiverio ap- 
drandos mokesties kiek sugrą
žins.

sų bažnytėlę.
Parapijonvs džiaugiasi ture- 

darni darbštų ir energingą kle
boną kun. V. Karkauską ir vi
si sutikime ir vienybėje dar
buojasi parapijos ir katalikiš
kų organizacijų gerovei.

Taipgi į mūsų parapiją sek
madieniais atvyksta iš Hart- 
ford, Conn. kun. Cibulskis kle-'"•. ''i’ bonuj pagelbėti.

Mūsų jaunimas susipratęs ir V 
dedasi prie organizacijų ir į 
sporto ratelius. Dažnai prak
tikuoja baseball ir kitus žais
lus; rengia įvairias pramogas. 
Katalikai savo jaunimą turi 
palaikyti ir į jų pramogas gau
siai lankytis.

Yra katalikų, kurie dar ne- 
■atskiria pelų nuo grūdų; kata,, 
likiškų draugijų nuo laisvama--. . 
nių. Katalikai turėtų ręmti ir 
dėtis tik prie katalikiškų 
draugijų ir jose darbuotis.

Čią yra Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos kuopa ir katali
kai turėtų prie jos dėtis; jos 
laikraštį “Darbininką” skai
tyti ir platinti. Laikraštis 
“Darbininkas” yra tikriausias 
darbo žmonių draugas.

Darbai

J

kurie
Ka-

s

Siaučiant tokiai ?-

Lab- 
būdu
Prie 
kun.

-vt* yr«- +r uuueru gana-<lu ja*.—parašytu-_ knnstiinryą.
dėlės pašelpinės draugijos. Draugija priėmus konstituci 
Malonu pastebėti, kad mote-ją uoliai darbavosi ir pildė jo-

Darbai vidutiniai eina ir be- 
darbiaujančių nesimato.

J. M.
F

Čeverykų gamyba perei
tais metais lapkričo mėnesi* 
šioj šplvj pasiekė 28,351,000 
porų.

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

Griebesi priemonių

Laisvamaniai matydami. kai 
jų visos agitacijos nueis nie
kais. slaptuose susirinkimuose 
susitarę su nekuriais valdy
bos nariais sumanė pavogti 
draugijos čarterį. Lapkričio 
mėnesyje 1927 metuose mėne
siniame susirinkime ]>o karš.

na- 
ka- 
sve-

tų ginču -vienas valdybos 
rys pagriebęs nuo sienos 
bantį čarterį dūmė iš 
tainės. Bet katalikai tuojaus
pastebėjo ir n io jo čarterį At
ėmė. Vėl nepavyko. Po to
kio laisvamanių nepasisekimo 
jie sumanė varu Įsiskverbti 'Į 
valdybą. Grumlžio mėnesyje 
metiniame labdarių susirinki
me laisvamanių prigarmėįo 
pilna salė. Bet ir vėl apsiri
ko. Susirinkimas buvo veda
mas pagal konstituciją ir tik 
tie nariai galėjo balsuoti, ku
rie buvo pilnai užsimokėję. 
Pasirodė, kad laisvamaniai ne
buvo pilnais nariais ir tuomi 
negalėjo balsuoti. J valdybą 
tapo išrinkta visi geri katali-

rinkiniuose, nosis nuleidę, 
leido svetaine.

Adv. Vencius pareiškė, kad 
jeigu Susino vedėjai būtų pas 
jį atsikreipę kai gavo skundą, 
tai būtų buvę galima susitai
kyti ir tuo būdu išvengti mi
nėtų lėšų. Bet, kad Susivieny- 
mas. vietoje taikos, j>er savo 
advokatus pradėjęs Venciui 
“ugnį” siųsti, tai jįs turėjęs 
tą ugnį su ugnimi- kovoti ir 
todėl dabar, esą. Sus-mo vedė
jai už Jėšas nieko kito negali 
kaltinti kaip tik patys save. į 

. Narys

Ofiso tel.: Park 349^^"

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

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING 
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

F.KLASTON
FOTOGRAFAS

.Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit, nusifo- 
tografistą—F. KLASTON. 
tografuot Das patyrusį fo- 
l)arhą atlieku vėliausiais 
iRradimais. Ant pareikala
vimo, einu i stabas foto
grafuok

Beje, turiu dar išradimą, 
—padarysiu jūsų paveiks
lą ant veidrodžio. Ateikit 
persitikrink

C F. KLASTON—FOTOGRAFAS
y 24 Miflburv Street — Worowter, '
$ Telephone Park 2226



žinios

Rodo Jonas M. Dumčius

Valdyba

Kazys Mikailionią

J. Zaikis,
S. Boston, Mass.

V. Mickevičius, • 
So. Boston, Mass.

M. Šeikis,

PARDUODAME . į 
visokias drescs. siūtus ir kau- 
tus kūdikiam ir suaugusiems 
Patarnavimas peras. Apmai- X 

nonie kaip netinka x
337 Broadway, So. Boston. $ 

Tel. S. Ii. 3603 C

CAMBRIDGE, MASS.
Sausio 6 d., 19*29 m. Law- 

renco Sodaiicijos mergaitės 
po vadovyste kiru. S. Knei-

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO^ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

, VALDYBA
Pirmininkė — J ieva MarksienS,

625 E. 8th St., S. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienėį

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

443 E. 7th St., S. Boston, Mas». 
Telephone South Boston 3422-R 

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laik« 
kas antrą utaminką kiekvieną 
mėnesio, 7:30 vai. vakarę, P* 
bažnytinėj svetainėj.

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

Ja*.. Vlaa atpirkta 941 mišios už vę- 
lionles siela. Be to, 26 dieną gruo
džio buvo atlydėtas j šv. Petro bažny
čią. Buvo atlaikytos trejos mišos. I 
kapus palydėjo klebonas kun. K. Ur 
bauavičius. Taipgi giminių ir drau
gų lydėjo daugybė: 34 automobiliai 
buvo. Ųiinluėe taria visiem dalyva
vusiems Širdingai ačiū, taipgi ačiū ir 
grabortui-Jonui Petruškevičiui už dai
lų. šermenų sutvarkymą__________ -—
/ Velionio giminės

Suvirs 20 Metą
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

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

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass. 

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

Prot. Rast. —
405 3rd St.

Fin. Raštininkas
366 Broadtvay, So. Boston, Mas& 

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

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

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

svarbus žingsnis pirmyn. 
Publika vakaru buvo pilnai 
patenkinta. Pasibaigus va
karui, eiųant iš svetainės 
girdėjosi pastabi!: ‘‘Tai da
bar jau matome, ką reiškia 
turėt parapinę mokyklą ir 
seseris.” Dieve duok, kac 
tas supratimas apie parapi
nės mokyklos naudą kas 
kart vis eitų didyn.

Ca,nb. Stepas

ŠI kompanija Išdirbinėje pianus 
Bostone per 75 metus su virš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuviu biznio.

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

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYL3TON ST. BOSTON

LITHŪANIAN AGENCY
iilTEart Broadvvay

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO| 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Versiaekaą
694 E. 5th St., S. Boston, Mass, 

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

Prot. Rast. — Ant. Macejūnaą
450 E. 7th St., S. Boston, Mass. 

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

Iždininkas — Andrius Zalieckaą
150 II St., South Boston, Masą 

Tvarkdaris
906 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus 
kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertf 
E ir Silver gat., So. Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Atei
dami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti 
prie mūsų draugijos.

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St., Kimbal Bldg 
Room 205, Tel. Liberty 786-"

BUČERIS PAIEŠKO DARBO 
UŽ GASPADOPvIŲ APv UŽ 

DARBININKĄ
Esu gerai patyri,-s taiue darbe. Kalbu 
keletu kalbų, Galiu tam reikalingą 
kauciją uždėti. Kam reikalingas, ma
lonėkite 'glitai atsišaukti: .J. -JAN- 
KAl'SKAS,' 35 N'ewha!l St., Loveli, 
Mass. (S-15)

na iš pavyzdingiausių drau
gijų Bostone, ne tik darbais 
bet ir turtu. Klojo šimtus 
dolerių ant tėvynės Lietuvos 
aukuro jos vargingose die
nose ir dabar neatsisako.Te
gul ši draugija bus pavyz
džiu visoms Bostono drau
gijoms...

Dar vienas iš svarbesnių
jų jų nutarimų tai draugijos 
organas kaip buvo taip ir 
bus laikraštis “Darbinin- 
kos,” nes jis yra visų narių 
!u \ Imtus '

Į 1929 metų valdybą Įei
na visi patyrę žmonės, tai 
visai ir nenuostabu, kad 
dr-ja gerai gyvuoja, kaip 
.ai: pirm. A. Navikas, viee- 
pinn. -J. -Jackevičius, prot. 
rast. A. P. Nevieta, fili, 
rast. -J. Guzevičius, ižd. V. 
Kališius, maršalka K. Am- 
brozas: direktorių taryba: 
A. Mėšlis. J. Burbulis. A. 
Naudžiūnas. P. šarkifuias, 
V. Mickevičius .J. L. Pet
rauskas, V. Federavieius.

Bostono ir apylinkės lie-

—Parinkti ir nutraukta is 
visų Lietuvos dalių, taip 
pat ir iš Vilniaus, Trakų, 
Latvijos, Brazilijos, Kana
dos. Prie rimtesnių pa
veikslų rodo ir juokingą 
komediją “Hairbreath 
Ilarry” iš dviejų ritinių 
(reels) kuri prajuokins vi
sus, didelius ir mažus. Du

METINIS SUSIRINKIMAS
Šv. Petro ir Povilo drau

gijos metinis susirinkimas Į 
vyko sausio 6 d., 1929. Na 
rių susirinko daug, ir vis 
baltai svarstė draugijos re i 
<alus. įvairiu nutarimu buC *. i

vo gana daug, bet aš tik pa 
ninėsiu svarbiuosius.

Skaitytas laiškas nuo Lie

,p----------- .. . M Į#

teko matyt taip skaitlingai 
susirinkus publikos. Gal tai 
pirmi žingsniai prie susi
pratimo. Žinoma, kuomet 
patys tėvai pradės geriau 
suprasti įr kooperuoti su 

' parapine mokyklą, tuomet 
ir mokyklos veikimas bus 
kur kas pasekmipgesnis. 
Antras malonus apsireiškį- 

išrinkti atsto- mas tai tas, kad svetainėje 
esantieji vaikai z jau moka 
daug rimčiau užsilaikyti lai
ke lošimo. Jau botagas ne
bereikalingas vaikams tvar
kyti, kurie laike lošimų kel-

1 kambarys ir virtuvė (kitdien) su 
visais įtaisymais labai gražioj vietoj.
Pigi nmda. Savininką galimu matyt! I
vakarais po šešių. K. RUPIAS, 1430 J 
Columbia Rd., So. Boston, Mass. , r y 

(S.-15)

'Janius, Faunas ir Biznius. Ką jūs manote daryti: pirkti, par- 
luoti, ar mainyti? Jeigu dar nesumislijai tai užeik pas mus 
įasikalbėti, patarimas dovanai. Kurie manote pirkti, čion ra
itė keletą bargemj.

LITHŪANIAN AGENCY
■45 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605—1337

KITI SKYRIAI
BROUKTON OFFJCE:

630 North Main Street.
Telephone Brockton 228

tuviams yra gera proga pri
sirašyti prie šios draugijos. 
Draugija laiko susirinkimus 
pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio,- parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Bos- 
ton, 2 vai; p: p.----------------

4- P. Neviera, 
Prot. Rast

A. f A.
Gruodžio 22 <1., 11 vai. vakare pasi

mirė Aleksandras Kimontas. Velionis 
paėjo iš Lietuvos Kuršėnų parapijos. 
Šiaulių apskr.. Minkštakių kaimo. A- 
merik«>n atvažiavo 1892 ui. Pirmiau
sia apsigyveno So. Bostone, paskui 
persikėlė Hyde I’arkan ir ten gyveno 
20 metų. Iš viso Amerikoj išgyveno 
36 metus. Velionis visą laiką pri
klausė prie So. Bostono ir C'ambrklge 
parapijų. Visuomet buvų žinomus kai
po dosnus jiarapi jonas. Senelis, sulau
kęs 79 metus amžiaus skyrėsi stl šiuo 
pasauliu, palikdamas dideliame nuliū
dime savo gyvenimo draugę, Konstan
ciją ir seserį Lietuvoje, sutių Ir duk
terį čia Amerikoje ir 6 nnukus. Sa
kau dideliame nu liūdime, nes G <1. va
sario velionis su savo, gyvenimo drau
ge butų šventęs 50 metų sukaktuves 
nuo priėmimo moterystės luomo. Kaip 
velionis taip ir visi.giminės tų lauk
tuvių laukė kaip didžiausio šventės; 
bet senelis mirė. Velionis buvo pa- 
Sn’rvotas fcTvR Uaifiuose' SecontI
Su So. Bostone. Lankiusieia šitas 
laklotuves buvo naujanybė dėlto, kad 
senelis buvo paguldytas dailiame*gra- 
be ir aplink grabų dailiai papuošta 
«» gėlės nebuvo nė vienos. Vietoj gė
lių. glialnAi ir pažįstami užpirko mt

' Į > '"Jį~

Automobilių Insurance
uekvienhs automobilio savininkas turės inšrūrinti savo karą 
iries Naujus Metus, kad gavus numerius. Taigi, priseina duo 
i patarimus, kad būtumėt atsargesni, nes daug yra visokiu 
.gentėlių. kurie užlaiko ofisą ant saidvoką ir prižada nebūtus 
laiktus, bet atsitikus nelaimei negalima jų surasti, nes daug 
gatvių su saidvokais. Jėigu inšiūrinsi pas mus, esi pilnai ap- 
ūpintas ir atsilankęs į ofisą gausi teisingą patarnavimą. Au- 
omobįįius apdrau^įąrp puo visokių nelaimių: pavogimo, su 
leginio, stiklus nuo stfdąnžymo ir tt. Prieg tam apdraudžiant 
tuo gaisro namuK, rakandus, biznius.--------------------■------------ —

t • - ■’ paveiksiu kurie persfato’ Jo
uvos. -Jo užgimimą. Žmonių buvo ne
itoje vie- paprastai daug. Pirjną sy- 

South Boston, Mass. toje. Linkime pasisekimo. ~kį, kaip gyvenu Cambtidgę

SVARBUS SUSIRINKIMAS
LBS. 1-mos kuopos meti- 

sio 17 dieną, 7:30 vai. vaka
re, parapijos svetainėj ant 
Septintos gatvės.

Taigi kviečiame Visus na- 
rius atsilankyti į šį susirin
kimą, nes turėsim daug 
svarbių dalyką aptarimui.

Turėsime 
vus į N. A. Apskričio suva
žiavimą, kuris įvyks 24 d. 
vasario. Taigi visi nariai 
prisiruoškite su įnešimais 
dėl labo organizacijos; visos 
komisijos - prisiruoškite stūgavo trukšmą 
raportais iš praeitų metų 
darbuotės. ',2'

Taipgi malonėkite užsi
mokėti, kurių užsilikę mėne
sinės mokestys.

Visi Tiariai ^ateikite ir 
bent po vieną naują narį'at- 
si veskite.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA----- -

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
702 E. Fifth St., So. Bostou, Mass. 

Viėe-Pinnininkas—Juozas Jackevičius, 
02 Sawyer Avė., Dorche&ter, Mass.

Prot. Raštininkas — Albinas Nevlerą, 
948 E. Broathvay, So. Boston, Mągf.

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičąji, 
27 Tampa St, Mattapau, Mass.

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrosas, 
492 E. Seventh St., So. Boston. Mąjs. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 

| vai. jx) pietų, irarapijos salėj, 492 
I E. Seventh St., So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE; MASS.
Sausio 1, Naujų Metų va

kare buvo mokyklos vaikų, 
•- po vadovyste seserį] moky- 

loji], vakaras. Vakaras su- 
4 sidėjo iš įvairių! drilių, de- 

klamacijų, giesmių ir ant 
galo buvo atvaidinta trum- 

ų pas teatralis veikalėlis: 
ų •* Veli i te Adoramus.” Tas 

veikalėlis perstato Kristaus 
a užgimimą Betlėjuje. Pie- 
;ė menų ir trijų karalių aplan

kymas naujai gimusio kūdi- 
I. kelio, taikų lošėjų gerai i.š- 
i- moktos rolės, taipgi rūpes
ni tingai ir gražiai prirengta 

scenerija darė labai malonų 
i- įspūdi į žiūrėtojus. Dauge
li- lio akyse pasirodė net aša

ros. Žinoma tai buvo aša
ros džiaugsmo, ypatingai tė- 

3 vams, kurių vaikučiai gra
li. žiai sesučių vienuolių išmo- 
ir kinti, gražioje jiems su- 
e- prantamoje lietuvių kalboje, 
o- gyvuose pateiksluo.se per- 
ir statė garbingą Kristaus už- 
is, gimimą. Rodos žiūrėdamas 
►e- tarytum matai ir jauti, jog 
rą patsai Kristus >ž^i(Įžia.su 
ig tais nebaltais vąikdčiĄis,

• T _—---------- -V—   

:igą

tuvos traukiniai gerai su
tvarkyti ir mandagiai pa
tarnauja. Miestai gražiai 
progresuoja. Kaune, Šiau
liuose ir I’anevėžy stato 
šimtus naujų namų su mo
derniškais įtaisymais. Visoj 
Lietuvoj plentai ir keliai 
taisomi o nauji gelžkeliai 
vedami. Ant ūkių ir kaimų 
blogai, nes šaltas oras ir lie
tus labai ūkininkus suvargi
no. Jiems yra būtinai rei- 
kalinga iš Amerikos pagel- 
_ba. Kas Amerikoj yra gi
męs gali atvažiuoti Į Ameri
ką. Dahar yra išduotas nau
jas įstatymas, kad tėvas 
nors ir nepilietis, bet jis ga
li atsiimti savo moterį ir 
vaikus į Ameriką. Lietu
vos žmonės labai nori pa
mary ri Ameriką ir savo gi
mines. Dabar turiu už gar
bę visiems lietuviams pra
nešti, jog jau sukako ^0 me
tų kaip esu pramonėj. Tu
riu gerą patyrimą kaip rei
kia padaryti dokumentus, 
kad gerai pasažieriai atva
žiuotų, iš Lietuvos arba Len
kijos. Taipogi siunčiu pini
gus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Esu registruotas 
Notaras ir galiu tvirtinti do
kumentus. Kas manote va
žiuoti į Lietuvą, tai jau pra- 
dčkit rūpintis apie paspor- 
tą, nes gegužės 12 dieną bus 
puiki ekskui-sija iš Bostono 
tiesiai į Lietuvą.

Mūsų krautuvė atdara iki 
9 valandos vakare.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 North Main Street 

Montello, Mass.

I«HR4BB6AI
Lietuvos žmones, valdžia 

Veikalas ii* tvarka man patinka. Lie-

ĮjĮHįį. 1 NĄRĮĄI tuvos Nepriklausomybes 16
guąp^mo

——KmraBRTu——
Į4)S. 4 kp. pareitame su

sirinkime buvo išrinkta ko
misija pasidarbuoti prie 
rengiamo “D-ko” .’ metinio 
koncerto. Centrui apie ko
misijos išrinkirųą pranešta 
sausio 9 d. ir tai su pridėč- 
kais.

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

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

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Masą 
Prot. Raštininkas—J. Glineckiš, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

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

Kasicrius — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston, Masą 

Tvarkdarys —
7WinfieldSt

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietą, 
paimpijtM Julėj, 492 E. SeveilUT 
St., So. Boston, Mass.

Tą pačią dieną užėjo į 
•‘Darbininko” redakciją p. 
Domininkąs Jankus, komisi
jos narys. Išsikalbėjus, su
tarta LDS. Į kĮ>. komisiją, 
darbuotis prie rengiamo 
koncerto, kviesti susirinkti 
sausio 12 d. 3 vai. po pie
tų. Komisijos narių vardų 
niekas iš kuopos, valdybos 
nepridavė ir p. Jankus jų 
visų neatsimeną ir todėl as- 
meniai pakvietimų į susirin
kimą nesiunčiame. Tikimės, 
kad komisijoj bariai pasi- 
renkiiiK Šiim. pakvietimu ir 
šeštadieny, 3 vai. po pietų 
susirinks “Darbininko” re
dakcijos kambary pasitarti. 

LDS. Centro Sekr.

.................................................... .......................
Garadžiaus Telefonas Stubos Telefonas ;
South Boston 0777 So. Bosfon 1463*4 *4

UBK^AY AUTO ŠIRVIUI L 
____ ____ Savininkas Viktoras \ J 
Parduodam naujus Studebaker’ius ir Eretikus. 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sdgedU- 

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinelair gattlin*.
415 01d Odony Avenue, South Boston, Mass

vasario paminėjimo komite- 
to laiškas. Laiškas priimtas 
ir išrinkta atstovai iš sekau- 
čių asmenų: A. Navikas, J. 
L. Petrauskas, J. Jackevi
čius ir VL Mickevičius. Pa
dengimui lėšų, rengiant 16 
Vasario apvaikščiojimą, su
rinkta 7 doleriai su kaupu.

Gal neapsiriksiu pasakęs, 
kad mūsų draugija yra vie-

r

Vieta Dėl Biznio
O BOSTONE ruurįnis namas vienos 
eimynos, krautuvė tinkama bučernei 
r <lu garadžiai. Parsiduoda labai pi
jai.

City Point
Naujas namas dviejų šeimynų C—6 
kambariai su visais vėliausios maitos 
moderr.iškais įtaisymais, dabar par- 
siduoth už mortgičių. nes bilderis su- 
bankrutino. Namas vertus $18,500.80, 
parsiduoda už $14,700.00.Dorchestery

šeimynų 15 kambarių namas su vi- 
ais įtaisymais. Rendų gauna $104 mė- 
esiuL Parsiduoda tik už $7,500.

Dorchestery
Vienos šeimynos 9 kambarių namas 
su visais įtaisymais, vieno karo ga-' 
rudžius, $6.200. Savininkas nori mai
nyti ant 3 šeimynų 15 kambarių na
mo So. Bostone arba Dorel»estery.

Dorchestery
ienos šeimynos 7 kambarių namas su 

iltuna ir kitais įtaisymais. Prekė <lėl 
reito pardavimo $5,OQ0 arba mainy- 
ų ant dviejų ar trijų šeimynų namo. Dorchestery

3 šeimynų 18 kambarių namas su 
visokiais m<xlerniškais įtaisymais: 3 
IM'čiai (steam beat). dveji piazai. vie
ta dėl garndžiaus pastatymo. Tai ge
riausia proga įsigyti gerų namų. Par
siduoda tik už $12.-5<J0.

Reikalaujam Farmu
lurie turite famaų ir norėtumėt iš- 
lainyti ant namų, duokit visas in- 
>rmacijas. mes tarime keletu narių, 
urių savininkai nori eiti ant fnrmų.

pateiksluo.se
%25c4%25ae%25c5%25beia.su
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Valdyba

bokštai matyti.

užlieja salas ir pa-
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NYKSTA SABALAI
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Main Office
South Boston

0304-W

WATERBURY, CONN
Sausio 27 d.. 1 vai. po pietų j- 

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

S Hegaaminuoju akla, priskirtų aki- j r 
i alus, kreivas akla atitlesinu ir ’ i 
i amblljoniikoee (aklose) akyse ra- <■ 

grąžinu Šviesą tinkamu laiku.

! J. L. Pašakarnis, O. D. p 
| 447 Broadvąy, 8o. Boston jį

j TeL S. B. 2805—U.

|L I 1 T U V I S
| OPTONETRISTAS

| i IJberty 7296. $

i i GEORGE H. SHIELDS į
" ADVOKATAS į

811-812 Old South Bldg. *
294 Washington Street į 

1 Boston, Mass. >
M. į

t

jai nekalbėtų pasakų apie 
■ ' nugrimzdusias žemėn pilis, 

- miestus, užkeiktus turtus, 
■u Tačiau ne tik atskiros apv- 

ies žmones Laiba apie to
kius padavimus, bet ir išti
sos tautos. Štai graikai pa
sakoja apie kažkokį pa
slaptingą Atlantidos žemy
ną, kui-s kadaise paskendęs 
jurose. ~MbksTimnkat Ir lig 
šiol negali išspręsti^ar turi 
šie graikų padavimai kiek 
tiesos, ar ne. O jei turi, tai 
kur, iš tikrųjų, buvęs tas 
pasakiškas žemynas. Yra 

. nuomoniii, kad Atlantidos 
žemynas tikrai buvęs, ir kai 
kurie mokslininkai ieško jo 
liekanų ar Atlanto vandeny
no pakraščiuose, ai* Vidur
žemio jūrų dugne.

Žmonių pasakojimai taip 
pat mini ii* keistus “žemės 
prasi vėri mas/*__ k člt La—ŽėinŪ
“praryja” namus ir žmo
nes. Kad toki žmonių pasa
kojimai turi šiokį toki pa
grindą. rodo kad ir 1928 nu*-

DARBININKAS

tų Bulgarijoj pereitą vasąrę 
vienam ūkininkui 'bevažiūar 
jant Į miestą staiga prasivėrė
žemė, prarijo jo jaučius ir 
vėl užsivėrė. Iš išgąsčio bul
garas tik neišėjo iš proto, 
Turkestane panašiu būdu 
atsivėrusi žeme nugramzdi’ 
no keturis namus su žmonė
mis.

Ugniakalniai taip pat yra 
labai pavojingi. Vezuvijaus 
ugniams Italijoj,79 m. po 
Kristaus gimimo užpylė pe
lenais tris didelius miestus, 
iš kurių vieną — Pompėją 
jau dabar baigiama atkasti. 
Veikiantieji jūrų dugne ug
niakalniai Ramiajam ir In
dijos vandenynuose beveik 
kasmet panaikina kelias 
mažas salas, arba iškelia 
naujaš> Ugniakalniai ben
drai neesnaudžia ir nuolat 
veikia. Štai tik šiomis die
nomis kitas ItaKjos ugnia- 
kalnis Sicilijos saloj Etna 
užliejo 10,000—gyventojų 
miestelį, taip, kad tik baž- 
nvčiu» *•

Bet atsitinka ir taip, kad 
.jūros 
kraščius ne ugniakalnių vei
kiamos, bet didelių audrų 
metu. Tokios rūšies atsiti
kimų istorija žino Šiaurės 
ir Baltijos jūrose. Čia įsiū- 
žusios audros dažnai užlieja, 
suskaldo mažas saleles. Beį 
šiais metais tų jūrų pakra
ščiuose Įvyko ir atvirkščiai. 
Žinoma iš istorinių metra
ščių ir padavimų Rungholio 
sala, kuri paskendo audros 
metu 1362 m., šiomis dieno
mis vėl Iškilo į viršų, išbu
vus vandeny beveik 600 me- 

itų. Ant jos rasta senovės 
I miestų ir sodybų žymes. 
! Ir mūsų Kuršių marios 
! su garsiomis kopomis yra
greičiausiai prieš tūkstan- 

V„>„.S «US įvykusios Ulilžė
į gyvenimo vieta įūškos gamtos katastrofos

O 37 GorhaiH Av.-nue, Brookiine. & v.orlOT.nc Vannnifl kad SP-| ■ Telephone Beacon v>7s padaras. Aianoma, hdQ se
inau toj vietoj, kur dabar

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
CORNEI.L UNIVERSITY su A. B. 
G. VVASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St., Cambridge, Mass. 

Tel. University 1463—J.

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

Tel. South Boston 1662—1373
OI-'TSO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

Real Estą te Insurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

DU GERIAUSI PIRKINIAI,
kokių lig šiol niekur nėra buvę.

so. BOSTONE
12 šeimynų medinis; namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro 

,aP^-3 S2?X> j metus. Prekė $22,000. Įmokėti nemažiau kaip 
..-.OUO, likusius išmokėsite randomis. Dabar būna viskas naujai pertai
soma. .Tei norite gyventi laimingai, jei norite išauginu šeimvną pavvzdin 

. nnr,rp- ka<1 senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite būti nepri 
klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pa*inaudokit Ha proga. Kiekvie
nam žmogaus gyvenime tokia proga pasitaiko tik vieną sykį, jeigu ją 
praleidžia, tai kitos progos jau nepagaus. Jei toli kur gyvenate, imkite 
tnojaus traukinį., laivų arba orlaivį ir atvažiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos nerasite niekur.
DAR VIRY A NEGIRDĖTA PROGA!

SOUTH BOSTONE 1
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus. 

Kaina $U.5OO, įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gėrę pragyvenimą. Patyrimas nebūtinai rei 
kalingas: gera vieta gyvenimui daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti dar 
bo. Naujai ištaisytas iš lauko ir iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. 
KUPSTIS. 332 W. Brpadvvay. So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Parūpinant mortgičins namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
gičių, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
išmokosoio— -tik Mass. valstijoj.

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

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

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
AALIS.

“TARPININKAS”—“THE MEDIAT0R” 
literatūra* mėnrašti*, lietuvių’kalboj. pirmutini* ir vieninteli* 

Amerikoj.' *u anglų kailio* akyrium.
Parvestas naudingiems patarimams apie Real Katate. Apdrandą, Mort- 

irius ir kitus 'nejudinamojo turto reikalus. Paįvairintas eilėmis su gal 
Is, sveikatos skyrium. legallSkaf* patarimais, naudai visos lietuviu

vijos. Didele formato ne mažau 32 puslapių. Pirmieji numeriai 
duodami dykai. IS toliau prfslųakit 5c. krasos ženklų per- 

mnl. __
reguliariai kfrtrrfpnų rrrPnTvf. Reikšta tikit i

V.V/VK.45.” 332 iVe*t Rroadtray, South Rorton, Ma*t. Leidėjo* 
^up*ti*. '

Penktadienis, sausio 11, 1929

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW HAVEN, OONN.

L. D. S; 28 kuopos mėnesinis 
šiisirinkimas Įvyky sekmadieny, 
sausio 27, 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles. .

V Valdyba

C. BR00KLYN, N. Y.
. Sausio 27 d., tuoj po sumos 

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

yra Kuršių marios, buvusi 
žema lyguma, kurią užtven- 
kę įsiveržusios Baltijos jū
ros vandenys. Taip tad gam
ta nuolat keičia žemės vei
dą. Gamtoj eina didelės at
mainos, bet tik staigios, ne
tikėtos ir didelės palieka at
mintį žmonėse.

' “Trimitas”

Sabalas — nedidelis miš- 
kinis žvėrelis-, niekam jokio 
blogumo nedaro, bet dėl gra- 
žaus kailio turi nepaprastai 
atkaklų priešą —•_ medžioto
ją. Brangiausi kailiai kai
liniams yra sabalų. Dėl to 
medžiotojai didžiausiu uolu
mu medžioja sabalus jau iš 
senų senovės. Kadangi sa
balas nėra veislus, tai dėl 
šios priežasties jų skaičius 
kasmet mažėja. Paskuti
niuoju laiku sabalai išliko 
tik sunkiai prieinamuose Si
biro ir Kamčatkos miškuo
se. Bet ir ten medžiotojas 
juos rado ir pradėjo naikin
ti. Sovietų Rusijos valdžia, 
patyrusi, kad visiškai ne
daug sabalų teliko, uždrau
dė trejus metus sabalus me
džioti. Tačiau draudimas 
vargu ar duos sabalams po
ilsio, dėl to, kad tose vieto
se, kur sabalai gyvena. So
vietų valdžios galia dėl tolu
mo mažai teveikia.

“Trimitas”

BERNARDAS SHAW
Liepos mėn. pradžioj 1928 

m. Bernardas Shaw gavo iš 
Antibų nuo kažin kokio mo
terų klubo sekretorės raštą, 
kur prašo atsiųsti jai dova
nų vieną egzempliorių pas
kutinės’ rašytojo knygos: 
“ Inteligentės moters vado
vas į socializmą ir kapita
lizmą.

Po septynių savaičių An- 
tibuose gautas Shaw atsakv- 
mas. Jis prasideda žodžiais 
“Na, jūs o velnių!..” ir bai
giasi tuo, kad galutinai at
sisako nusiųsti knygą.

Antibn bpndrnvės sekreto 
rė tuojau Shaw raštą nuga
beno vienam Londono kny
gų pardavėjui, kuris noro
mis už j j davė tą knygą.

Po keletos dienų už šį 
Shatv raštą vienas New 
Yorko knygų leidėjas užmo
kėjo 5 svarus sterlingų.

— Šis raštas, kuriame ra
šytojas moterį siunčia vel
niop, man yra tikras žem
čiūgas; aš jo nepaleisiu iš 
savo rankų nė už kokius pi
nigus.. . — tarė leidėjas.

“A-tis”

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 20 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
Wvo draugas prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba
/ --------------------

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

DETR0IT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 20 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap 
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. , -“Valdyba

Karininkas klausia kareivi:
— Kuris yra pirmutinis ka

reivio privalumas valant šau
tuvą?

— Pažiūrėti Į numerį.
— Kodėl?
— Kad per klaidą neišvaly

tum kito kareivio šautuvo.

IŠAIŠKINO
ŽMONA: Tai tu mane vedei 

tik todėl, kad aš pinigų turė
jau?

VYRAS: Visai ne! Aš tave 
vedžiau vien todėl, kad aš pi
nigų neturėjau-... “R. B.”

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

susirinkimas įvyks sekmadieny 
siusio 20d., tuoj po suirtos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautu 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadienv 
sausio 13, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsrmo 
keti užvilktus mokesčius. Valdyba

SU SILKE PAPIOVĖ
Keli kaimo bernai sugavo 

žydeli vaikščiojanti su krome- 
lia. Jie užrišo jam akis pa
guldė kniūpsčią ant žemės, iš
ėmė iš jo kropielio silke, pa
sistatė puoduką vandens ir pa
sakė jam, kad jie jį piaus. Žy
delis labai nusigando. Vienas 
jų pabraukė su silke per kak
lą, o kitas tuo tarpu užpylė 
vandens ir... žydelis iš baimės 
numirė.

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono ofisas:
320-321 Exchange Bldg., 

s 53 Statė Street, Boston
Telephone Hubbard 9396 

Vakarais ir Subatomis 
po pietų

South Boston ofise: •
469-A Broadway,
South Boston
Tel. So. Boston 0225-M.

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

P. J. AKUNEVieiUS
Lietuvis Oratorius

820 B. 8HTH ST., 80. BOSTON 

—u m b. r
t

Ilgiausias gelžkelis yra 
nutiestas nuo Rygos iki Vla
divostoko.

Tel. So. Boston 0825
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O trio valanda: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas snbatos-vakarais ir ne- 
(Kldfeniaia. talp-gl aeredomls nuo

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. bnlsamnoto- 

Ja«, Real Katate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija : 838 Dorchester Av. 
Dorcheeter, Maso.

musų specialybė ir ilgų metų prak
tika. Darbas artlstiSkas. Kainos žemos.

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

Reumatizmas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek. 
mingai gydomos.'

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre E'dg.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

51 Providence St IVORCESTER 
Tel. Park 5873

Suteikia patarims laiškais 
kitur gyvenantiems

Bes. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETBISTAS

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinins

414 Broadvay So. Boston
Ofisas atdaras dienomis Ir 

vakarais

E. V. WARABOW
(IVrublinuąkas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RAT„SAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 

2__ Tat Norvood UOS__
MONTELLO OFFICB! 

,104 Ames Street 
Telephone Brockton- 1S44-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Oratorius ir Balsamuotojas

* Cambridg*, Man.
Telephone University 8831-W

r- NEW BRITAIN, OONN. ' 
. LDS. 36 kp. susirinkimas įvylau 
sekmadieny 7 sausiu 20 ' d;
Svarbu, kad į šį susirinkimą sta
tų visi nariai <ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prifc 
mūsą brangios organizacijos.

Nepamirškite iizsmnkėti /dnnkį. 
les. - , .

RaftfarinkS 
___________  -

HUDSON, MASS. ;"-
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, sausio 25 d., 
Kazimiero .Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli (irau-' 
gai ir draugės, malonėkite visi . 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai.- 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo, 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

z

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadien,y, sausio 14 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Hobling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviestame gausia! snėltL"^—

Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos k p. susirinkimas į- 

vyks sausio 13 <1., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

BALTIMOR^ MD.
Sausio 13 dieną,. sekmadieny, 

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

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

;usirinkimas įvyks’ penktadieny 
asario 1, 7:30 vai. vąk., Lincoln 

svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
.Lsi. Valdyba

LIETUVIS DENTISTAS

Idr. st. a. galvariski
(GALINAUSKAS)

1414 Broadway, So. Boston
i Telephone So. Boston 2300 
| Ofisas atdaras nno 10-Iki 12 ryto, 
g nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir noo 
j Iki 9 vakare, šventa dieną pagal rv 
I si tarimą.

I
TeL Brockton 5112 į

DANTISTAS i į

DR. A. J. GORMAN:
(GUMAUSKAS) <

705 Main St., Montello, Maas. < 
(Kampas Broad Street) <

Ofiso valandos:
Ryte nuo 10 iki 12 vaL < 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL < 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL < 

Sekmadieniais pagal sutarties. <

I 
f 
f 
f 
(

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS | 
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Sukatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Branch Office 
Brockton 
7916-W




