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DIKTATORIUS STALINAS 
PADEDA AMANULLAI

Londone yra daugiau, b 
gu 140,000 svetimšalių.

automobiliu dėvėjo kelnes ir 
vą^ojo vulgarinę kalbą.

SSSR aeroplanai bombarduo
ja Afganistano sukilėlius

dole- 
karo 
labui

Ar

ui m.

Di-

AR TAI ROJAUS MALONU
MAI, JEI STUDENTAS LO

VOJ AUSĮ NUŠALO?

Taryba 55 balsais prieš 8 rado 
jY^uetinkamu

Bendrabučiai be langų ir du
rų. ‘“Vandens ieškotojai.” 
Studentai šildosi plytomis.

Kompanijų nubaudė 
$5,000

Mainierių unija laimėjo bylą

J. ROMANAS IŠVAŽIUOJA
“D. K.” praneša, kad pa

leistas iš kalėjimo p. J. Ro
manas netrukus išvažiuoja 
Amerikon.

“Babe”

DIDŽIOJO KARO NUO
STOLIAI

Bu v. anglu užs. reik. 
L1 o v d - G e < > rge suveda
džiojo karo pasyvą, kuriame 
buvo užmušta per 10 milijo
nų kareiviu, ir apie 20 mili
jonų sužeistų. Betarpės iš- > ,• i ?•» i• _ -c--*1
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“Koinsomolskaja Pravda” 
vaizdžiai piešia darbininkų 
SSSR -studentų gyvenimą. 
Pasak laikraščio, viename 

—Maskvos—bendrabuty;—kur 
gyvena 350 žmonės naudoja
si tik viena išeinamąja vie
ta. Net žiema visas bendra
butis dvokia. Nesenai vie
nas studentas, apsirgęs 
skarlatina visą savaitę išgu
lėjo kambary, kur gyvena 
80 žmonių. Grindys ben
drabuty niekuomet neplau
namos ; vandentraukis paga
dintas ir nebeveikia. Šuliny 
neužtenka vandens net nusi
prausti. Po 9 valandų jau 
vandens bendrabuty nėra ir 

. studentai su muilu rankoje 
ieško vandens, ^laįdižodami

sugriuvusioje namų dalyt 
kurioje nėra nei langų, nei 
durti, nei pečių. Suradę ke
liąs plytas studentai padaro 
primitvvi] laukinių pečių ir 
šildosi.

Eidami gulti studentai šil
do plytas ir deda jas po 
čiužiniais.

Tačiau buvo atsitikimas, 
kai vienam studentui bemie
gant nušalo ausis. Studen
tų tarpe yra jaunų žmonių, 

_kurie žada būti cirko artis
tais. Jie visą naktį “treni
ruojasi:” šokinėjo “ant ke
turių kojų,” vaidindami 
“laukinius žirgus.” Žirgus 
gi su šluota veja “tramdy
tojas.” Ant miegančių kren
ta suolai, stalai ir tt.. Žo
džiu, studentai turi galimu
mo ilsėtis.

NAUJA NEŽINOMA LIGA
Rytų Makedonijoj pasi

reiškė lig šiol nežinoma epi-l 
demija. Miruių ta liga žmo- Taupumo vajai Filipinų 
nių kūnas tuoj pajuosta. salose pasirodo pasekmingi.

__

Vatikanas atgauna dalį savo 
. teritorijos

Rymas. — Jau nuo seniai 
ėjo derybos tarp Vatikano 
ir Italijos valdžios dėl grą
žinimo Vatikanui nuosavy
bių, kurios 1870 metais bu
vo atimtos. Gal būtų kiek 
anksčiau susitarta jei ne 
diktatoriaus noras smaugti 
katalikus. Bet pabandęs nu- 
svylo ir atnaujino derybas. 

----- Dabar jau susitarta ir Vati 
( kanas atgauna dalį teritori- r 
j 
Į

į 
1

jos i kurią įeina Bameleck 
ir Doria-Pamphili vilos ir 
kitos vietos arti Vatikano 
rūmų.

Italijos valdžia taip pat 
sutinka užmokėt apie $52,- 
631,600 (1,000,000,000 lyrų) 
atlyginimą už pagrobtas že
mes 1870 m.

Dabar eina pasitarimai a- 
i- pie šruš sutartfės pAskėlbi- 

• mą pasauliui.

Pittsburgh, Pa. — United 
Mine Workers distrikto 
prez. Figan laimėjo bylą 
teisme prieš Pittsburgh 
Terminai Coal kompaniją.

Teismas įsakė kompanijai 
sumokėti Figan ’ui $5,000 
atlyginimo už neteisėtą jo 
areštavimą;—--------------------

Pereitų metų birželio mė
nesy Figan ir kiti prkieta- 
vo. Kompanijos mušeikos— 
streiklaužiai užpuolė pikie- 
tierius, juos pradėjo mušti 
ir suiminėti. Suėmė ir Fi
gan.

Figan patraukė kompani
ją į teismą už jo areštavimą 
ir teismas palaikė jo pusę.

AFGAN’O MAIŠTININKAI 
KYLA IR. PRIEŠ NAYA- 

TULLAH
Londonas,* sausio 16 d. 

Spauda praneša, kad smar
kus mūšiai tebeina tarp 
maištininkų ir kariuomenės 
arti Kabul, Afghanįstane, 
nežiūrint, kad karalius 
Amanullah pasitraukė.
Maištininkai nori ir naują 
karalių nuversti nuo sosto.

• •
AFGANISTANO KARALIUS 

KYLA IR PRIEŠ INAYA- 
IŠSIŽADĖJO SOSTO

Londonas. — Afganistano 
karalius Amanullah buvo 
priverstas pasitraukti nuo 
sosto dėl vidujinių sukili
mų.

daugiau 200 milijardų 
rių, visi gi nuostoliai 
padaryti pasauliniam 
nesiduoda suskaitomi, 
danti karo Įtaka ypatingai
kenksmingai atsiliepė jaut
riam tarptautinės prekybos 
ir susisiekimo mechanizmui. 
Beveik visur visuomenės 
ūkis pradėjo dusti nuo bega
linio spaudimo piniginių 
ženklų su astronominėmis 
citromis.

Tiesa, tautos nepilnai pa- 
baigė atstatymą savo su
griauto skruzdyno, bet jau 
dabar statistika rodo pasau
linės prekybos padidėjimą 5

Karalius savo sostą užled- proc. sulyginant su tuo mo- 
do vyresniajam broliui ku-(mentu. kuomet . 1914 m. trū- 
nigaikščiui Inaijatullan. ko pirmutinė granata. Kar- 

Spauda praneša, kad ka-l tu su tuo išaugo ir gyvento
relių Amanullah’ą palaikė j jų skaičiaus skaitlinė. Lloyd 
Maskvos valdžia ir padėjo [George manymu turi praei- 
sukilėlius prieš karalių mal-'jti dar keli metai, kol galu- 
šinti. Bet pasirodė, kad su- įtinai išnyks karo padarvtos 
kiteliai karalių ir jo talki-i žaizdos. Po Napoleono ka- 
ninkus nugalėjo. irų. pavyzdžiui. Anglija at

sigavo tik apie 1830 m. Jei 
tuomet reikėjo 15 m. tam, 
kad pergyventi skaudžias 
pasekmes atkaklių karti, tai, 
kad priversti užmiršti apie 
nuostolius, padarytus nors 
ir ne taip ilgai tęsusio ir, 
bet kur kas labiau ardančio 
karo, dargi 20 m. neturi at
rodyti perdaug ilgu termi
nu.

Ir*
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Vaizdas naujo Sing Sing kalėjimo, Ossining, N. Y. kuris pastatytas ant kalno i vietą seno 
kalėjimo, kuris buvo pastatyta s šimtmetis atgal.

Degančiame name užtroško “Bake” Ruth žmona

LUKAŠEVIČIUS IŠ RYGOS 
ATŠAUKIAMAS

“Rzeczpospolita” prane
ša kad lenkų atstovas Lat
vijoj Lnkaševičius iš tos 
vietos atšaukiamas ir skiria
mas ir skiriamas užsienių 

barinio departamento di
rektorium.

Pereitą šeštadienį, Water- 
town, Mass., apie 10 vai. va
kare užsidegė Dr. Kinder 
namas. -Jame, nieko iš žmo
nių nebuvo apart 
Ruth žniąnošįjruri nesuspė
jo išbėgti ir 
ko.

as 
atliko kriminališką 
su tikslu nužudyti

bas davė Įsakymą vidurinės 
Azijos apskričio karo vadui 
Dyblenko padėti Afganista
no karaliui Amanullai muš
ti sukilėlius. Dybienko iki 
tol dirbęs priešingą darbą.

Dabar SSSR aeroplanai 
bombarduoja sukilėlius Gin- 
dukušo kalnagūbrio srity.

Spėjama, kad dėl SSSR 
diktatoriaus ir Afganistano 
karaliaus nuoširdaus drau
gingumo Afganistano suki
lėlius neoficialiai palaiko 
Anglija.

nors 
darbą 
“Babe” Ruth žmoną, bet po 
visų tyrinėjimų - nieko ne
rasta, kas galėtų ką nors dėl 
tos baisios nelaimės kaltinti, 
ti.

“Babe” Ruth yra garsus 
ir įžymus sportininkas. Bet 
jis jau trys metai kaip su 
žmona negyveno. Jo žmona, 
savais išrokavimais pasta
raisiais laikais gyveno pas 
Dr. Kinder. Kas nepažino, 
manė, kad jo žmona.

Dr. Kinderis ir “Babe” 
Ruth žmona, abu iš Soūth 
Bostono.

Ši tragedija sukėlė daug 
sensacijų.

“Babe” Ruth žmonos kū
ną palaidojo, ketvirtadienį, 
Kalvarijos kapinėse.

Nemažia sensacijų sukėlė 
ir jų duktė, 8 metų, kuri 
buvo pavesta vienuolėms 
globoti ir mokyti. Dar ir 
dabar nėra aišku ar ji yra 
jų duktė ar tik augytinė?

“Babe” Ruth ženijosi 
1914 metais Meryland vals
tijoj. bet dėl tūlų priežasčių 
po kelių metų gražaus ir 
linksmo gyvenimo persiskv* 
rė laikinai ir gyveno atski
rai, bet jis jai kasmet duo
davo 
000.

SOVIETŲ RUSIJOJ SMAR
KIAU CENZŪRUOS

. LAIŠKUS
SSSR esą įsakyta stro

piau cenzūruoti iš SSSR 
siunčiamus laiškus ir fuomi 
priešintųsi gandams, kad S.

♦

S. S. R. stinga duonos. Tie 
asmens, kurie gauna iš už
sienių maisto siuntinius, bū
sią ypatingai “pridaboja- 
mi.”

KELNES IŠMETA Iš 
SĄJUNGOS

Parvžius. — Radi o žinio- 
mis, prancūzų moterų spor
to federacija išbraukė iš sa
vo narių tarpo ponią Violet 
Morris, kuri važinėdama

■X

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

Senatas Patvirtini

RIAUŠES HOLMESBURG 
KALĖJIME 

• Nuostoliu padaryta 
$10,000

Plidadelpkia, Pa. — Pe
reitą šeštadienį Apygardos 
kalėjime, Hnlmerburg, kali
niai sukėlė riaušes reikalau
dami maisto.

Kalėjimo policija kalinius 
numalšino ašarų bombomis.

Nuostolių padaryta $10,- 
000.

6,000,000 ŽMONIŲ NEMATO 
ŠVIESOS

New York. — Levis H. 
Carris, Nacionalės dr-jos 
apsaugojimui aklųjų, pra
neša, kad visame pasaulv y- 
ra apie 6,000,000 aklų žmo- 

dirbtuvėse ir dabar vien tik 
Jung. Valstijose kompani
jos išmoka apie $10,000,000 
i metus kompensacijoms.

SAKO DOLERIS VERTAS 
62| CENTŲ

Vieno dolerio ir šešiasde
šimts centų dabar reikia 
kad nupirkti -prieškarinio 
dolerio vertę, sako specialė 
komisija sekimui pragyve
nimo reikalų savo metinia
me raporte. Taigi šiandien 
dolerio vertė yra tik 621Ąe;.

Prašalino “išganymo” 
armijos vadą

; 

SEPTYNIŲ VYRŲ REIKĖJO 
IŠNEŠTI VAIKĄ

Netc York, sausio 15<1.— 
John Linder, 13 metu vai
kas, kuris svėrė 375 svarus 
susirgo. J Į išnešti iš najnų 
ir -paguldyti į ambulance 
reikėjo septyni ij vyrų.

Londonas, sausio 17 d. — 
Gėn. AVilliam Bramvell 
Booth, “Salaveišių” armi
jos vadą nutarė prašalinti, 
nes jis nebetinkąs vadovau
ti. Taip nutarė taryba 55 
balsais prieš 8.

Kas bus išrinktas armijos 
vadu dar nėra žinių, bet šis 
tarybos žingsnis»sukėlė daug 
triukšmo ir nerimo armijo
je.

Ligšiol “salaveisiai” vado 
nurinkdavo, bet likdavo Įpė
diniai. Bet prieš šį vadą 
pradėjo kampaniją jo sesuo 
ir prašalino. Dabar turės iš
rinkti naują.

Prašalintasis žada nepasi
duoti ir kovoti, nors jaiu 
reikėtų praleisti vistu pini- 
gus, kurių neperdaugiausia 
turįs.

W asilių gi on, D. . 
reitą antradii 
ginčų senate, 
prieš. 1 patvir 
namą Kellogj 
kariavimo paktą.

Senatorius Bla 
con si n balsavo prieš paktą. *

Daugelis senatorių, pra- 
džioje, priešinosi pasirašyt 
mui Kelloggo pakto i 
išrodė, kad bus atnięst

joms- palikta teisė gintis, jei 
kuri šalis ją pultų, ir kad 
Jung. ’Valst. neturi, jei ne
nori, pulti tokią valst 
kuri KųĮloggo sutartį sulau* 
žytų. P / .’i

Senatorius Borah, pirmi* 
ninkas senato užsienio 4

kad paktas nesuvaržo ^E 
šaliai apsigynimo 
Kiekviena šalis gali 
ti apsigynimo tikslu ir gali į 
kariauti apgynimui savo 
reikalų kitose šalyse.

Borah raporte aiškiai pa-' 
briežiama, kad Kelloggo- 
Briand paktas nepaliečia^ 
Monroe Doktrinos.

Paaiškin i mai patvirtinti^ 
bot iii i sutarti nedėjo tik O 
raportą.

Taip tai Kellogo-Briando-^ 
sutartis pravesta senate ir 
paduota Prezidentui pasira-* 
švinui.

PREZ. COOLIDGE PASIRA
ŠĖ KELLOGGO SUTARTĮ
Wasliington, D. C., sau-* 

šio 17 d. — Prez. Coolidge' 
pasirašė senato patvirtin
Kelloggo - Briando sutartu

Ši sutartis, nors jau rati- 
ikuota ir pasirašyta, bet ne 
įeina į galę pakol pasirašys 
kitos 14 valstybių. .Jungtį“ 
Valstyliės pirmos patvirtino 
paktą.

300 NUSKENDO SU KlNL. 
JOS GARLAIVIU 
Tik 23 išsigelbėjo

llony Kony, Kinija, saus. 
16. — Apie 300 žmonių nu
skendo kartu su Kinijos 
garlaiviu.. Hsimvay, kuris 
tuoj pradėjo skęsti po ati 
mušimu Į uolą prieš Wag- 
Jau. Tik 23 išgelbėta.

šiuo garlaiviu važiavo 
niečiai pasažieriai, daugi 
šia moterys ir vaikai, iš S 
io\v.
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Kimios Iš Lietuvos
g LENKŲ PADEMARKLiNI- liau pranešti.

jos “ŠPOSAI”
x>‘' ' ,
? Gairių kilnojimas. Pasikalbėji- atkels

F3-

Mūsų' v-ko 
buvo pareikšta lenkų kari
ninkams, jeigu jie patys ne- 

_..r^__ ______________ _______ j gaires, tai jos bū-
mai palinijy. Lenkai stipri- siunčios išmestos, nebojant 
na sargybą. i jų sustiprintos sargybos ir

ggju.
S|ylš deinarklmijo gauta ži-
L^ni^fkad gruodžio mėn. iš. 15 *' , : v.į“ z
» s-./? a ,. • • v • a greta ginčijamos vietos,t« 16 d. naktį gmeiiamoi ad-A ® . , ’
eT. -4. ....... , prieš musu VI rajona, at-Lįministraciios linijoj tarp 1 . . , - , . r

-i • v • • vyko lenku kareivių kuopapGaveikiu ežero ir D rusių .. . .. “ .... .- ■ .... . . . su 2 kulkosvaidžiais,miskelv, lenkai vėl;
' I ------ --------

i . ’ . J
—^=-■..-7 1 '■! -!-■■■ ...................... .

APLEISTA KOPLYTĖLĖ
Uspaliai. Užpalių koply

tėlė pastatytą iš raudonų 
plytų, Šventosios upės pa- 
Krantyje, labai gražiame pū- 
šynėlvje. Prieš keletą metų 
pušynėlis buvo prižiūrimas
vietos dvasininkijos ir visas bai gera žolė, kitur durpės 
gražiai aptvertas. Per Šv. kasamos. Pelkėje yra akių, 

I Trejybės atlaidus daugybę kurios nė žiemą neužšąla,

“RAUDONOJI PELKE”
Renavas. Ąpie 2 klin. į 

vakarus nuo Renavo yra di
džiulė “Raudonoji pelkė.’’ 
Čia yra įvairių gyvačių rū- 
šių, knr-ne-kny anga menki 
krūmeliai, vietotais auga la-

W - y
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išstatytų kulkosvaidžių.
Dabar gauta papildomų 

žinių, kad į Pagričkių kai-

įmo —
rkėlė keletą metini i niū-, 
pusę gaires. Anksti rytą ZARASŲ BAŽNYČIOS

‘. IŠVOGĖ SAKRAMENTUS 
I “Rytas” praneša, kad Za-

Linukų sargyba, - pastebėjusi 
i tai, norėjo jas atkelti atgal,

bet jas saugoję lenkų K. O. rašuose gruodžio 8 d. Di- 
|\P. 21 bataliono kareiviai ė- džiojo karo invalidas Tvar
kinė barškindami ginklais Janavičius, žinomas alkoho- 
įAmūsų sargybai grasinti.Gai- likas, bažnyčioje iš^Cimbo- 
Bįrę saugojo 3 lenkų kareiviai, rijos pavogė komuninę 
įįįPoliau lenkų pusėj — Ga- (pušką) su komunikatais. 
Ipreikių dv. miškely išstatyta Komunikantų dalis iš- 
F sargyba iš vieno karininko barstyta prie didžiųjų durų,

ir 8 kareivių su šautuvais ir kita — šventoriuje. Švent- 
į vagi tą pat vakarą polici 
uinkas Cibulskis sulaikė.

Komuninė grąžinta baž
nyčiai, o Tvarjanavičius pa
dėtas kalėjimam

» - ■
Naujosios Anglijos Sta

tistinių Žinių Rajono rinkių 
mo komisijos nariams;-kad: 
įvyks Rajono Komisijos na
rių suvažiavimas sausio 20 

2-rą valandą 
nėmis dienomis kriminalinei pietų, “Darbininko” redak-.--A 
lenkų policijai pavykę su-! rijos kambary, 366 West 

Dr. Basanavičiaus paminklo sekti nauja komunistų orga- Broadwav, South Boston, 
klausimą, šiuo laiku jau nizaciia Naugardėlio, Pale- Mass. 
padėti ant kapo paminklo dalinai Balstofs vaJ- . . „ . .... .,

. . A. ” . v vadi jose. Esą suimta į 30 nai yra prašomi būtinai
pamatai ir ruošiama viršų- žmonįų> kiti^ ieškoma. Tik dalyvauti šitame suvažiavi- - 
tinę paminklo dalis. Pa-'ar kartais nebus čia niekuo 
minklas. bus pastatytas iš nekaltų gudų suiminėjimas.

STATOMAS DR. BASANA-
VIČIUI PAMINKLAI—

4 Vilnius. Laikraščiai pra- 
neša, kad lietuvių mokslo 
draugijos' valdyba yra žy-

SKAITLINGI KOMUNISTŲ
AREŠTAI NAUGĄBDŽLK)- 

VAIVADIJOJ
Vilniaus lenkų spaudoj 

pasirodė žinių, kad paskuti- d., 1929 m.,

»

žmonių suvažiuodavo iš to- linguoja, burbuliuoja. Ka-*niiai pastūmėjusi į priekį
limų apylinkių, dėdavo au-'ro metu .‘‘Raudonojoj pel- 
kas, prausė žaizdas ir akis 
tekančiu vandeniu.

*
Dabar koplytėlė apleista, 

tvorelės nėra. Lygamiškio 
km. gyv. šioje vietoje ga
myklą pasidarė. Apie kop
lytėlę gyvuliai vaikšto, prie

kėj” esą nuskendę keletas 
vokiečių. Gerbiaihieji komisijos na- \

GRUODŽIO 17SUKAK
TUVĖS

Gruodžio 17 d. sukako ly
giai du metai kai dabartinė 

versmės išmynę neišbrenda- Lietuvos vyriausybė atsisto-
mą purvynų. Nereikėtų ap
leist gražios koplytėlės.

jo valstybės priėŠaky. Kau
nas ta proga buvo pasipuo
šęs tautinėmis: vėliavomis, 
valstybinėse įstaigose valdi
ninkai dirbo tik ligi 12 vai.

brangaus švedų akmens ir 
bus pabaigtas iki vasario 16 
d. Tą dieną paminklus bus 
iškilmingai atidengtas.

me. Mes turime sužinoti ką *• » . ■ 
nuveikėme ir ką da turime 
veikti ir yra kitų svarbių . ; 
reikalų. Tikimės, kad ko- 
misijos nariai dalyvaus šia
me suvažiavime iš sekančių 
kolonijų: Worcester, Mass., 
Laxvrence^ Mass., Lowell, 

! Mass., Cambridge, Mass., 
Mass., Boston, 

Mass., Nor\vood, Mass. ir 
kitų kolonijų.

PARODUIKIS, Marcin
konių vals. Ūkininkai, ku
rių mūsų sodžiuje yra vos 
10, gyvena neturtingai. Tie
sa, žemė vidutiniška, tik vi-LIETUVIŲ DAINOS VIL

NIAUS RADIO STOTYJE
Gruodžio 9 d. Vilniaus ra-

SUŠALO ŽMOGUS
Gruodžio mėn. 20 d. iš ry- Karininkų Ramovėj,e Kau- ___________ _________

to Maironį og. ties Lietuvos,ne įVyį0 gruodžio 17 d. su- dio stotyje Vytauto Didžio- 
banko namais rastas sušalęs i kartuvių paminėjimas. Da- jo gimnazijos mokinių cho- 
pil. Povilas Budrys 39 mt. daugybė įvairių ras dainavo liaudies dainas.

Budrys padėtas ligoninėn, laipsnių karininkų ii ę neina- P; Patapavičiutė dar dekla- 
Jo . gy vybei gresia pavojus. cįVinų7

!
I

sa nelaimė, kad nemoka gy- ^onf’el]o.
venti, dėdami viltį grybuo
se, kurie pušynuose gana ge-
rai dygsta. Surinkę grybų '“'UJj.;;;,:' profesionalų 
ir jų pardavę ūkininkai vi- komisi:jos ]larius adv.

_ _____________________________ są rudenį dykinėja nieko
Atvyko ir visas mavo ir irgi dainavo. Visi neveikdami. Tiktai, mėgsta 

I ministerių kabinetas. Ve- dalykai atlikti gana gerai, susikvietę lenkų pasienio 
j liau atvykęs Respublikos Tik nemalonu buvo kiaušy- kareivius ir muzikantus ūž- 
į Prezidentas pasakė karių tis dainų aiškintojo

Kriaunaičio, kurs savo ne linksminasi netik jaunimas, 
lietuvišku tarimu, kirčiavi- bet ir seni.. Toks ūžimas į 
mu ir darkyta kalba, gadi- gerą beabejo neišeina, nes, 
no įspūdį. Be to įqnka pa- atėjus pavasariui nevienam l 
žymėti, kad lietuviams ben- tenka pabadauti, o kiti iri 
drai, ypač gimnazijos cho- elgetauti nueina. Visame sc-| 
rui, nereikėtų bendradar- džiuje nei laikraščių, nei ir rašyti .nes visų pramuš- 
biauti su tais kurie per “lie- knygų, nei jokios draugijos, tos galvos belakstant paskui 
tuviškas valandėles” (clnvil- Užuot viso to jaunimas ū- lenkų “stražnicos” karei- 
ki litewskie) varo nuolatinę žia. Dar berniukai pusė bė- vius, kurie tik juokiasi iš 
agitaciją prieš lietuvius. dos, bet mergaites tai gėda mūsų lengvatikių mergelių.

adv. Girnų ir D r. Jakimavi
čių dalyvauti.

Naujosios Anglijos Sta
tistiniu Žinių Rinkimo Ra
jono Valdyba:

Pirm. Kun. J. Švagždys, 
Vice-Pirm. V. J. Kudirka 
Raštininkė M. Grybaitė 
Iždininkas. V. Savickas.

kulkosvaidžiu.-------------------
u-' Gruodžio mėn. 17 <1. ties 

P Gaištenės k. lenkų 21-mo ba- 
7 taliono kap. Kinas ir du po- 
’. ručnikai iššaukė pasitarti 
. dėl minėto ginčo mūsų V-toj 
L rajono v-ką TiknĮ. šis iti-j 

kino lenkų karininkus, kad:
? gairės įsikeltos i mūsų pu- liame Ž. Kalvarijos mieste- 
£ sę. Lenkui kap. sutiko pasi- lio šuliny esąs randamas 
^-kalbėti su savo viršininku žvmus druskos sluoksnis. F 
gg ir, jei jam būsią leista, tai Žmonės pasakoja, kad drus- 
|‘ jis gaires, atstatys Į pirmyk- kos buvimo žymių esą ir pas 
B"fičią vietą. Apie pasikalbę- netolimą Gegrėnų piliakal- 
K jimo. rezultatus žadėjo vė-nį.

METINIS “DARBININKO

YRA DRUSKOS?
Ž. Kalvarija. Viename gi-

** įr

V

•t

Į

y 
į

K
*1

f

25 METŲ AVIACIJOS 
SUKAKTUVĖS

Kaunas. — 1903 m. gruo- : šeimai prakalbą. Taip pat 
džio 17 d. laikina kaip da- .kalbėjo ministeris pirminin- 
ta, kada pradėjo skraidyti kas prof. Voldemaras ir ka- 

7 . 17 V> ” } 'V'rsunkesniais, už orą aparatais riU varnu 
— aeroplanais. Tuojoūdu jeius- 
šiemet yra 25 m. aviacijos 1 '
sukaktuvės. Tas sukaktuves 
Lietuvos aero klubas pami
nėjo iškilmingu posėdžiu 
valstybės teatre. Buvo ata
tinkamos paskaitos.

gen. Nagevi-

j 1928- m. pastatytas Kaune 
. naujas didelis gelžbetoninis 
tiltas per Nemuną į A. Pa
nemunę pėstiems jau atida
rytas.

. .• /bu •
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Sekmadieny, Sausio 27-tą d, 1929
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I MUNICIPAL SVETAINĖJE
Broadway Tarp “G” ir “H” Gatvių

' 7:30t

<

z' %

vai. vakare.

South Boston, Mass.
P

— ____ , ________________ ___________________ ______________________________________—————————i—
Koncerto programas bus įvairus ir turiningas. Dainuos šie artistai-dainiiikai: RAPOLAS JUŠKA, Philadelphia Civic Operos artistas iš Philadelpbia, Pa., Panelės iČESNIUTĖ iš Brockton, 

Mass.,* NARINKAITfi iš Lowell, Mass.. M. GRYBAITĖ, F. KARBAUSKAITĖ ir. STASYS PAURA, vietiniai. Be to, didžiulis ŠV.PETRO PARAPIJOS CHORAS, p. M. Karbauskui 
vadovaujant, apvainikuos koncerto programą. 1 ;

P-nas A. KIŠKIS, smuikininkas ir p-lė F. VENIUTĖ, pianistė grajis keletą gražių ir Unksmių muzikos šmotelių.
BILIETAI parduodami iškalno. Kaina: $1.00. 75c. ir 50 centtj^ Jų galima gauti pas L. D. S. narius ir "‘t Darbininko” administracijoj.

Pa.šižvm’kitc sausio^?? d./Lacrta diena būtų liiloša irkadbe jokiiTkliučių galėttimete dah-vaūti .^Darbininką? biefiniame koncerte. Šis koncertas yra taip kaip irdaibimnkų šventė.~ f : r , - RENGĖJAI



.—. - ---------------—-------------- -------------------------—
k®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^®®®®®®^®^^®©^®©©©©©©©©©©©©©^

os
«©®©©©©®©®©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©c©©©©©s©ę«©© ŝ^ 

site sau ramiai miegoti, nes 
jaunimas tuomet išaugs ge- 

- resni s, negu jūs svajojate.— 
Pamaldumas taip pat rei

kalingas ir suaugusiems 
žmonėms. Subrendimo am
žius tai visokių apsirikimų 
metas. ■ Gvvenime žmogus 
daug kuom apsirinka. Pir
miausia apsirinka žmonėms 
pasitikėjęs. Labai skaudu, 
kuonrt geriausi draugai ta
vę apvylia. Rodos geriau
sia prietelystė rišo tavę su 
parinktaisiais draugais, ir 
žiūrėk, kaip žiauriai ir be
gėdiškai tavę apvylė. Tik
ram reikalui atsiėjus, jie nė 
pagelbėti, nė pažinti tavęs 
nenori. Netrūksta ir kito
niškų apsirikimų. Manei nu
veikti didelius darbus, paro
dyti pasauliui savo gabu
mus, pakilti augštai savo su
manymuose, aprūpinti savo

v

Bereikalo žmonės juokia
si iš davatkų, ries davatka, 
išvertus iš lotynų kalbos, 
reiškia asmenį, kurs pasižy
mi .dievotumu bei pamaldu
mu. Parhaldumas gi kiek-
vienam rejkaliųgąs. Jis su- 
gadus ir jaunimui, ir suau
gusiems žmonėm,s ir siūle
liams. v

Jaunimo amžius labai au
dringas. Kuomet jaunuolis 
dar nesusidūrė su gyvenimo 
pagundomis, pamaldumas 
jam. atrodo labai lengvas ir 
natūralūs. Jam nesupranta
ma, kaip žmogus gali būti 
nepamaldus. Pati gamta sa
vo grožybėmis rodos skati
na prie Dievo meilės. Bet 
tegu užeina pagundų au
dros, tegu tik tenka vieną, 
kitą kartą sunkiau nusidėti, 
ir žiūrėk, jaunuolio pamal
dumas yra smarkiai bando
mas. Tyroj širdy sukyla 
smarki kova. Geiduliai trau- 
kia žemyn, bet kilni dvasia 
dar ‘ nepasiduoda. Tokioj 
kovoj giliai įskiepytas pa
maldumas ateina pagelbon 
ir ištraukia jaunuolio širdi 
iš žemės purvų ir veda jį 
prie augštesnio tikslo. Bet 
jei to pamaldumo būta silp
no ir paviršutinio, arba vi-. 
>ai jo nebūta, tuomet žiau
rioj kovoj su geiduliais nė
ra iš kur gauti paspirties, 
r jaunuolis žūsta. . 
lo kaip paukštelis 
drstais sparnais: 
dekt augštą idealą, biri jau 
įebegali nuo žemės 

labai susirūpinta 
Išminčiai negali 

kodėl taip daug 
Sako,

I ’ ....
šeimyną, įsigyti kiek turto, Iš totorių jungo ukrainie-tinį kultūrinį darbą ukrai- 
o čia vien tik nepasisekimai. 
Išrodo, kad visas kelias 
kryžiais nuklotas. Kas gi 
čia tavę suramins ir paguos, 
jei ne pamaldumas?- Mylin
čiam Dievą viskas išeina ant 
gero,” sako šv. Apaštalas 
Paulius. Ir šventą, teisybę 
pasakė. Mylėk Dievą ir būk 
pamaldus, o tuomet nepalies 
tavęs nė žmonių apvylimas, 
nė šio pasaulio vargai.

Pagalios senystėje' žmo
gus privalėtų vien tik pa
maldumu gyventi. Jau am
žius baigiasi, sveikata ma
žėja, visokios ligos apnyks
ta. Metas jau seneliams pa
galvoti apie gyvenimo pa
baigą ir atsiteisimą su Die
vu ir žmonėmis. Senelį ga
li visi apleisti, bet jis, apsi
ginklavęs pamaldumu, gali' 
ištarti su šv. Paulium: “Jei 
Dievas su manim, kas prieš 
manę?”

Žodžiu, pamaldumas tai 
vaistas visiems ir nuo visko.

I
I

Ukraina ir Jos Santy 
kiai su Lenkija• •

4

- čius išvadavo karingi Lietu- niečių tarpe dirbo tik kuni- 
vos kunigaikščiai. Sutriuš- gai ir kilę iš liaudies inte- 
kinę totorių galybę ir užėmę ’ ligentai. To darbo vaisiai 
Ukrainą ligi Juodųjų jūrių, dideli. Prieš karą Galicijo- 
lietuviai tačiau buvo nepa
lyginamai geresni už toto
rius valdovai. Nesikišo į nk- 
rainiečių vidaus reikalus, 
neengė jų tikybos, nevaržė 
laisvės ir savotiškų jų fra
kcijų. ______________

Lietuvių valdymo laikais 
ukrainiečiai atsigavo ir vėl 
pradėjo svajoti apie nepri
klausomos valstybės atstaty
mą.

Po unijos su Lietuva su
stiprėjusi Lenkija ir gudrių 
kunigakščių valdoma, Mas
kvos kunigaikštystė, išaugu
si į didelę valstybę, Šiokiu 
ar kitokiu būdu stengėsi pa
grobti Ukrainą. Lietuviai 
kunigaikščiai, po unijos su 
lenkais, visą dėmeį snukrei- 
pė į savo valstybės vidaus 
reikalus ir Ukraina, nusilp
ninta totorių valdymu, kaip 
ir bejėgė liko tarp tų dviejų 
ją pogrobti trokštančių val
stybių.'

Tačiau- ukrainiečiai len
kams ir rusams geruoju ne
pasidavė. Susiorganizavo 
garsioji ukrainiečių kazoki- 
ja. Kazokai, pasitraukę to
liau į rytus, už Dniepro ligi 
Dono upės, ilgai dar narsiai 
kovojo su lenkais ir rusais, 
ne kartą sutriuškindami jų 
daug didesnes kariuomenes, 
degindami jų miestus ir 
žiauriai keršydami už jau 
pavergtųjų tada ukrainiečių 
engimą. Ypatingai sunkiai 
teko ukrainiečiams kariauti 
su lenkais hetmano Bagdan 
Chmelnickio laikais. Lenkai 
prieš ukrainiečius buvo su
traukę visas savo karo jė
gas, pasiryžę kartą baigti su 
neramiu ir kerštingu jiems 
kaimynų — kazokais. Ilgai 
ir narsiai laikėsi ukrainie
čiai prieš lenkus. Tačiau iš
silaikyti nepajėgė, ir tada 
Bagdanas Chmelnickis lais
vus Ukrainos plotus pavedė 
Maskvos caro valdžiai, išsi
derėjęs kazokams įvairių 
privelegijų ir laisvių. Tuo 
būdu didžioji Ukraina pate-; 
ko Rusijai, o mažoji, taip 
vadinamoji Galicija — Len
kijai.

Netekę nepriklausomybės, 
ukrainiečiai nenurimo. Ru
sų aerui pradėjus ukrainie
čius engti, jie sukilo. Susi
jungė su puolusiais tada 
Rusiją švedais. Tačiau le
miamas mūšis ties Poltava 
nepasisekė ir Ukrainoje vėl 
ilgiems šimtmečiams liko 
valdyti sunki Maskvos ran
ka. ..

Kultūrinis ukrainiečių ju
dėjimą sprasidėjo vėlai. Tik 
XVIII šimtmety. Tada at
sirado ukrainiečių rašytojų. 
— Kotliarevskis, apysaki
ninkas Kvitka ir, pagaliau, 
garsusis Ševčenka. Nežiū
rint rusų ir lenkų saudimo, 
draudimo spausdinti knygas 
ukrainiečių kalba, steigti 
bet kokias organižacijas, 
ukrainiečiai vis labiau susi- 
prasdavo tautiniai ir vis 
garsiau kalbėjo apie nepri
klausomybę.

Išdalinus Lenkiją, ukrai
niečių Galicija teko Austri
jai. Ukrainiečių aristokra- 

’tija čia daugumoje ištaufėjo 
Trpėtejo į stiprią tada Aus- 
trijoj lenkų poziciją. Neiš- 
tautėjo tik kaimiečiai. Tau-

je buvo per 4000 ukrainie
čių liaudies mokyklų, 7 val- 
stybinės ir kelios privatiųųk 
gimnazijos. Buvo kovtoa ir 
dėl ukrainiečių universiteto 
Lvove, tačiau dėl lenkų 
trukdymų prieš karti iško-

Išeina laikraštis, kurio visi 
iki šiol laukė.

votį nepavyko.
Po didžiojo Europos ka

ro ir revoliucijų, Ukraina 
tuoj šoko statytis savo ne
priklausomą valstybę. Be
matant susiorganizavo di
džiulė savanorių ukrainiečių 
armija ir tuoj šoko į kovą 
sujaunutes valstybės prie
šais—bolševikais ir lenkais. 
Lenkai būtinai spyrėsi už
imti derlingus vakarų plo
tus, o bolševikai — rvtu.

• •Suspausta dviejų galingų) 
priešų, ukrainiečių armija 
ilgai gynė savo valstybės Į 
nepriklausomybę. 'Tačiau bę 
amunicijos, ligų ir bado 
spaudžiama, turėjo galop 
pasiduoti iš Prancūzijos at- 
kviestai, gerai—aprūpintai 
generolo Halerio armijai:

Ir štai dabar didžiulė 
Ukraina vėl perplėšta pu
siau kenčia vakaruose len
kų, o pietuose bolševikų 
priespaudą. Tačiau ukrai-! 
niečiaįnenusimena ir atkak
liai kovoja dėl savo teisių 
ir nepriklausomybės. Ypa
tingai gyvai ta kova pasi
reiškia lenkų valdomojo j<> 
Ukrainos dalyje, kur prie
spauda yra ypatingai sunki 
ir kur yra gausingi ukrai
niečių inteligentų būriai.

Ukrainai ir Lietuvai Len
kija yra bendras priešas. 
Todėl reikalinga gerai vie
ni- kitus pažinti, kad valan
dai išmušus bendromis jėgo
mis galima būtų sutriuškin
ti okupantų galybę.

Lietuviai iš lenkų siekia 
savo Vilniaus, o ukrainie
čiai — Lvovo. Bendras dar
bas, bendras susipratimas 
žymiai priartins tų siekimų 
įvykdymą — pabaigė įdo
mią paskaitą gerb. prelegen- 
;as. (“Trimitas”)

-.4*
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Neužmirškite užsakyti savo my- 
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaiką laikraš
ti “Žvaigždutę.” Tuo padarysi- .. 
te didžiausią jam džiaugsmą.

“žvaigždutė” yra viena iš įdo- 
puslapiu, apims visas minusių vaikų laikraščių, kurį net 
sietis, bus be galo ido- švietimo Ministerija prenumeruo

ja visoms mokykloms. Joje rasi- - 
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaityraėlių ir pačių vaikų kuri- .> 
uolių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tovaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

. DIDŽIAUSIA OOVANA
Tas laikraštis vadinasi

“MilSy LAIKRAŠTIS” , 
“Mūsų Laikraštis” išeis kiek-' 

vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 j 
didžiulių 
gyvenimo 
tai.

“Mūsų 
kiškas laikraštis, jį leis Katalikų 
teikimo Centras, o rašys didžiau- 

’^si Lietuvos rašytojai.
Į “Mūsų Laikraštis” taip pat 

rašys geriausi mokslininkai, jau
nikio 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 ir 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, 'y miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
ji skaitys kas tik moka skaityti, 
jį skaitys visa Lietuva, — dėl 
kad “Mūsų Laikraštis” bus 
galo įdomus ir l>e galo pigus 
tik 4 !i‘ai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk 
ir savo giminėms Lietuvoje.

Ad reass: Kaunas. Laisvės
31, “Mūsų Laikraštis.”
r................ ....................... —

| Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
® mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
g veidrody šen oi sos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
| liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
| turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
| t į. kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin- 

kalniausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

“Ūkininką” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

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

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 lilai. arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je. o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-ve 30 N r.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
dideli džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo - 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Lapkričio 19 dieną (1928 giausids Europoje juodže-
• Sz . • J J •

m.) lankęsis trumpam Kau
ne ukrainietis d-ras Maku- 
la, lietuvių ukrainiečių 
draugijos pakviestas. Šau
lių Sąjungos salėje gausin
gai susirinkusiems klausyto
jams papasakojo apie isto
rinę Ukrainą ir nušvietė 
Ukrainos santykius su Len
kija. Paskaita buvo ukrai
niečių kalba.

Kiekvienam gali kilti klau
simas — sakė prelegentas— 
kodėl taip didelė, per 40 mi
lijonų .narių turinti, ukrai
niečių tauta lig šiol nesuge
bėjo ar nenorėjo sugebėti 
atstatvti savo nepriklauso
mos valstvbės? Su tuo klau

simu rišasi ir kiti: ar turi 
ktfd ne-teisės ukrainiečiai gyventi

.Jis išra
šu pa
norėtų

pakilti.

X-

šiandien 
jaunimu, 
atprasti, 
aunu kriminalistų, 
vieskite jaunimą, ir jis bus
loras. Bet kaip ir tyčia tų 
criminalistų kaip tik dau
giausia randasi moksleivijo- 
e. Juk ten apšvietus lie
tinga. Pasirodo, 
ieri švietime reikia ieškoti'nepriklausomai ir ar yra jie 
ąistų. Švietėjai susirūpinę’tam pasiruošę, kultūriniai 
?ško priemonių jaunimui ir ekonominiai subrendę? 
įtaisyti ir neranda. O j Ukrainiečių žemių plotai 
aistas čia jau, po ranka: tęsiasi inuo Karpatų kalnų 
skiepykite jaunuolių šir- vakaruose ligi Kaukazo kal- 
ysna Dievo meilę, ir gale- nu rvtuose, apėmę, derlin-

įpj i

Balsas Iš Lietuvos
• 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
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori Vavo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti dideli džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kalinas. Lietuva.

Aš tik'teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.’’ Mane redaguoja prof. dr. Leo-
fias Bi s t r a s.

I
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mio žemumas ir turtingas 
žemės iškasenomis sritis. 
Tuose žemesplotuose gyve
na apie 50 milijonų žmonių. 
Iš jų 40 milijonų ukrainie
čių.

Senovėje ukrainiečių val
stybė yra žinoma Kievo ku- 
nigaikštvstės vardu, ji bu- 
vo aviena turtingiausių ir 
kultūriniai gana aukštai pa
kilusi anų laikų slavų val
stybių tarpe. Ypatingai 
tvirta buvo Kievo kunigaik
štystė kunigaikščio Volodi- 
mierio didžiojo valdymo 
laikais. Tačiau ukrainiečių 
valstybei augti ir tvirtėti 
nebuvo sąlygų. Ukrainos 
žemės plotai buvo tas kelias, 
kuriuo puslaukinės karingos 
tautos kėlėsi iš Azijos i Eu
ropą, pakeliui viską naikin-. 
damos, žudydamos gyvento
jus, degindamos trobesius ir 
viską lyginamos su žeme. 
Kievo kunigaikštystę sunai
kino atsibastę į Europą iš 
Azijos totoriai. Puikūs rai
teliai ir kariautojai, be to 

i begaliniai. narsūs, jie grei
tai nugalėjo ramius, tada ne 
taip jau įpratusius i karą 
ukrainiečius ir keliems šimt
mečiams liko Ukrainoje vie- 
niptteliais viešpačiais, stab
dydami ukrainiečių kultūri
nį augimą, didindami jų 
norą ir mokėjimą gyventi 
nepriklausomai.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽTĄ.USĮ VAIKŲ 
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tat musų specialybė ir ilgų metų prak
tika. Darbas artlstiSkas. Kainos žemos.

M. A. NQ£KUNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass.

“TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Dailčs ir Kultnros 
mėnesinis Žurnalas

Pašvęstas naudingiems patari
mams apie Real Estate, Apdrau
dę, MortgiČius ir kitos nejudi
namojo turto reikalus. Pajtaitin- 
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legnllfikiis patari; 
mala, juokų skyrium anglų 
kalbos skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių, ėre- 
umerata metams Amerikoje $1.00. 
pavienis numeris 10c.; užsieny 
—metams $1.50. pavienis num. 
15c. .UžsiraSykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “Pumpta," chorui ketu
rioms balsams ir planui. Dar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai jaigyklt i| numerj.

“TARPININKAS”

r

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

Vienas Nr.- susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.
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LIETUVOS
Per BREMENĄ 

Didžiansin ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 

COLUMBUS 
arba kitais Šios linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu 

Pulkus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

Pas bite viettnĮ agentų arba 
65 ŠTATE ST>. BOSTON 
NORTH GERMAN 
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ŽMONIŲ GIMINE

Diktatoriška -Logika

geologijos, arche- 
daviniais, kad žmonių

JOS AMŽIUS

Darbininkų 
Bičuliai

IiUoti sulyg
Ktat, Iza.įaus knygose 
liaus Uzziah mirties.”/

Europos korespondentai 
dažnai prirašo nesąmonių a- 
pie Ameriką. Tą padaro 
kartais irJEuropos didlapių 
korespondentai. Bet nedo
vanotina kai tas nesąmones 
apie J. Valstybes rašo tie 
žmonės, kurie čia yra išgy-

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1108 
Act of October 8, 1917, authorized ou July 12, 1918”

nyčios jaunimo auklėjimo 
rolę. Katalikai negali to 
pakęsti.—GaL-Voidetnaras 
nori, kad visi jaunamečiai 
prisidėtų prie 
Lietuvos 

čia tik vieną jo’(^n ar
žingsni, t. y.i

1) Kilnojimq«<l jfi vietos J vletg.

2) Sulyg vieny 3800: Ruiyg kitų -2800 m. prie* Kriety, 
Encyclophaedin Britą nitu: Blhle.

DARBipiIJ^AS
(THE W0RKEB)

Published every TUESDAY and FREDA Y

Primityviai žmonės neturėjo ir nejautė jo
kio metų skaitliavimo reikalo. To reikalo ne
jaučia ir dabartinės laukinės tautos. Chronolo
gijos arba metų skaitliavimo reikalingumas 
pradėtas atjausti tik amžių bėgyje, pametus no- 
madišką gyveniftią./ Giminės ir klanai, pasto
viai apsigyvenę |am tikrose vietose, pradeda pa
mažėl turėti savytarpių sątykių ir, tokiudpūdu, 
atjausti laiko nustątymo reikalingumą. Pajutę 
tą reikalingumą, jie pradėjo metus skaitliuoti 
nuo tam tikro visai giminei arba tautai kokio- 
nors svarbaus įvykio. Taip pavyzdžiui, Babilio- 
nijoje, Sargono ir Agajo laikų, iškasamose kon
traktų lentelėse skaitoma: “Metais, kuriais Sar- 
gonas užkariavo Amoritų žęmę.’Ą} Tą patį da
rydavo ir žydai. Taip pavyzdžiui, Izajaus kny
gose rašoma: “Metais, kuriais Samsu—dįtana 
padarė Marduko statuą.”-) Kiek vėliau. įsikū
rus žydų viešpatijai, žydai pradėjo metus skait- 

savo. karalių viešpatavimo metų. 
kara-* 

) Graikai skaitliuoduvo

jis moka daugiau už kitus 
darbininkams. Negana to 
jis dabar įveda 5 dienų dar
bo savaitę, nors jo dirbtuvės 
dirbs 6 dienas. Jis gavo da- 
samdvti 30 tūkstančiu dar- V 4.
bininkų. Patersone ir kitur 
raudonieji “draugai” siūlo 
darbininkams raudonąjį ro
jų ir sykiu streiklaužiauja. 
Fordas moka gerai ir duoda 
tūkstančiams darbo, trum
pina darbo savaitę. .

Kas yra geresnis darbi
ninko biČiuolis ? Raudoni 
draugai ar toks Fordas?

ologijos Filosofijos Fakulte
to Filosofijos skyrių. Dri
ko? Giliausia priežastis ka
talikų įstaigas mažinti. A- 
pie varžymus griežta cenzū
ra neleidžia laikraščiams nė 
prasižioti.

Šių kelių ir kitų faktų 
akivaizdoje Lietuvoje lau
kiama Episkopato konflikto 
su valdžia. Episkopatas pa
sirėmęs paties Voldemaro 
sudarytu su Vatikanu kon
kordatu, pareikalaus nemin
džioti katalikų teisių. O ko
kios bus to išvados dar ne
galima spėlioti. Bet kuo 
greičiau katalikai Voldema- 
rui pasipriešins tuo anks
čiau išvengs šių dienų Mek- 

i
Dar žodis apie Voldema

ro terorizmą. Lietuvoje y- 
ra susiorganizavus slapta 
“Geležinio Vilko” draugija.

Lietuvoje dabar yra du 
mastai: vienu matuoja savę, 
kitu — priešą.—Štai pavyz- 
dys. Katalikų centras nese
nai pradėjo leisti laikraštį 
“Mūsų Laikraštis.” Su
prantama, kad kunigai kal
bina žmones užsirašyti šį 
laikraštį. Tas nepatinka 
“Lietuvos Aidui.” “L. A.” 
tačiau neprotestuoja prieš 
tuos 46 tūkstančius litų, ku- 

ViUoš’ tautininkų valdžia yra 
davusi “Mūsų Rytojui,” o 
kažin, ar£?r pats “L. A.” 
nėra gavęs kiek “alužnos” 
iš p-no Voldemaro valdžios. 
Tas mat oi raiti

Jobn Dp\vny yrn Rusijos, 
bolševikų užtarėjas. Nese
nai jis lankėsi Rusijoje ir 
sugrįžęs iš Rusijos tarp 
kitko rašo, kad bolševikai 
nesiskubina su namų staty
ba didmiesčiuose, nes esant 
butų stokai greičiau pair
sianti šeima. Kai kelios šei
mos gauna gyventi viename 
kambary, atsiranda daugiau 
progų pasikeisti pačiomis 
arba vyrais. Tuo būdu susi
daro grupės, kuriose prakti
kuojama poligamija (daug
patystė) poliandrija (daug
vyrystė) ir “buržujiškos” 
šeimos irsta.

Patersono šilko dirbtuvių 
streikieriai irgi neliko be 
raudonųjų “prietelių.” Pit- 
kovitz’ai, Lieb’ai, Černen- 
kiūtės, Rifkinai, Reid’ai ir 
kiti raudonieji “draugai” 
taip “talkininkavo” (už ge
nis pinigus’) streikieriams, 
kad fabrikantai rankas try
nė iš džiaugsmo.

O dabar pažiūrėkim į tą 
“nedorą” kapitalistą, For
dą. Jis net unijų nepripa
žįsta savo dirbtuvėse! Bet...

Jaunosios 
org-jos. Bet kas

tas reikalavimas su
tiks _su konkordatu pasira
šytu su Šv. Sostu. Bent 
dvasioje nesutiks. .

Kitas prieš-katalikiškas 
žingsnis tai susirinkimų 
varžymas grynai kultūrinių 
organizacijų kaip pavasari
ninku ir ateitininku. Moks-

metu rengdavo mokslei
viams kursus. Šiose Kalė
dose tokius kursus leido p. 
Švietimo Ministeris su sąly
ga, kad juose dalyvaus tik 
studentai. Kas pamanytų, 

kad tuo reikalas kad tai politinis reikalas, 
bet ne kultūrinis.

Valdžia nori panaikinti 
Moksleiviu Centrą ir palik- 
ti kiekvienos gimnazijos 
kuopą be jokios grandies su 
kitoms. Toliau dar giežiau 
— daugelis ateitininkų kuo
pų, ypač vidurinėse mokyk
lose, jau ir šiandien įvairių 
priežasčių dėliai uždarytos 
ir veikia slaptai. Gruodžio 
mėn. pabaigoj (1928 m.) 
“Pavasario” Są-gos Konfe
rencija vos ne vos po dide
lių vargų leista. Ir kam tas 
viskas? Juk šios o 
ei jos nepolitinės. I 
demaras po mažu 
katalikų akciją ir 
jėgas.

Tautininkai save 
katalikais. • Bet iš 
bu juos pažįstame, 
kų Veikimo Centras, 
kopato remiamas, 
leisti naują savaitraštį ski
riamą kaimui vardu “Mūsų 
laikraštis.” Šį vos beužge- 
mantį laikraštį ir kai ku
riuos jo leidėjus tautininkai 
jau pasistengė savo spaudo
je išjuodinti. pavyzdžiu. Sa’

Voldemaras jau galutinai gavo studentu 
yra nusistatęs uždaryti Te- tų korporacijoj

Nelinksmos žinios mus pa
siekia iš Lietuvos. Volde
maras jausdamaš~kariuome- 
nės vienybes stiprumą ir 
kataliku nuolaidumą seka 
Mussolini pėdomis. *

•patiesiu 
diktatorišką 
katalikų organizacijų varžy
mą. Visų organizacijų cen
trai (išskyrus Moksleivių 
ateitininkų centrą) gayo ap- 
linkraščius, kuriais reika
laujama be kitų dalykų pa
keisti įstatus ta prasme, kad 
organizacijos negali būti na- leivių A-kų Centro Valdy- 
riais be tėvų sutikimo tie, ba kasmet Kalėdų atostogų 
kuriems nesukako 21 metai 
amžiaus. Ar reikia dar gu
dresnio laisvės suvaržymo 
pavyzdžio ? Tėvų sutikimas 
gal ir geras dalykas, jeigu 
juo viskas baigtųsi. Bet nu
matoma;
nesibaigs, kad p. Voldema
ro vyriausybė turi tikslu iš
griauti tvirtą katalikų jau
nimo org-ją pavasarinin
kus; taip pat ir visą eilė ki
tų org-jų. Juo labiau, kad 
kaikurie apskričių viršinin
kai buvo išsiuntinėjo jų 
apskrityse esančioms org- 
joms įsakymus reikalauda
mi pakeisti įstatus nusta
tant amžių 21 metus visai 
neminėdami apie tėvų suti
kimus. Ko Voldemaras sie
kia šiuo uždraudimu ? Aiš
ku atimti iš Katalikų Baž-

dmusti žmogui turėti šiokią 
arba kitokią politinę nuo
monę. O juk partijos ir y- 
ra ne kas kitas kaip politi- 
nės vienminčiu grupės. Ga- 
lima partijoms užginti vie
šai ir atvirai reikšti savo 
nuomones, lygiai kaip kad 
pas mus yra . užginta viešai — 
gerti svaigalus, bet kas už
gins partijoms varyti agita
ciją slapta, taip sakant, būt- 
legerišku būdu ? To neužgy
nė ir neužgins joks diktato
rius ir jokie jo satrapai. •

J ei tiesa, kad partinės 
rietenos yra demokratybės 
bankroto ženklas, tai dar la
biau tiesa, kad diktatoriai 
bando paslėpti savo politinį 
bankrotą už cenzūros palos, 
bet veltui.

vadina 
jų dar- 
Katali-

Epis-
pradeda sikos pasekmių

Penktadienis, sausio 18, 192$

Kadangi graikų ir romėnų chronologija bu
vo tampriai surišta su įvairiomis stabmeldžių 
šventėmis ir apeigomis, todčlci krikščionys, 
tuom biaurėdamies’. ėmė metus skaitliuoti nuo v
tuomet manomojo žmogaus sutvėrimo laiko. Šio 
apskaitliavimo pamatau, neturint moksliniu da
vinių, buvo dedama paduotoji Šv. Rašte Patri- 
jarkų genelogija. Besiremdami ja, mokslinin
kai išvesdavo, nuo žmogaus sutvėrimo iki Kris
taus užgimimui, įvairią metų skaitlinę. Dės 
Vignoles, savo veikalo “šv. Istorijos Chronolo
gija” įžangoje, sako, kad jis surinkęs virš dvie
jų šimtų tokių įvairių apskaitliavimų. Mažiau- 
sis metų tarpas, praėjęs nuo žmogaus sutvėrimo 
iki Kristaus užgimimui, apskaitliuotas 3484 il- 
giausis-gi 6984 metais. Didesnio pasisekimo tu
rėjo arkivyskupo Usher’o apskaitliavinias, su
lyg kurio, nuo žmogaus sutvėrimo iki Kristaus 
gimimui praėję 4064 metai. Šioji Usher’o nuo
monė plačiai pasklydo žmonių miniose ir buvo 
laikoma neužgiilčinamu faktu iki 19-tam am
žiui. Šiandien mokslininkai tą nuomonę laiko 
paprastu spėliojimu, nes 4.000 metų prieš Kris
tų. kaip liūdija-erchcologija, Ąiipte ir Babilio- 
nijoje jau gyveno gana kultūringos tautos. To
dėl, kalbėdami apie žmonijos amžių, mes turime 
sutikti, remdamies mokslo 
ologijos ir filologijos
giminė yra desėtkais tūkstančių metų sena. Taip 
geologija mokiiuų kad žemė, ant kurios gyvo- 
name, buvo deganti ugninė masa. Lėkdama su 
dideliu greitumą šaltose* oro erdvėse ji pamažu

Costnology. Urologu.____________
S) Anthropoityrjr.
9l Anhnology.
JO) Evn)iiH'ljn—ysl.vma*.
11) ik'ology. nrvheology.
12 Ar 8«*mltl*ki> kolbų motina kartai* nAra IHi« k
H kuri<* paeina Ir AmlmrlAka. vr»t«»Jama EthiopUo>—Al 
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Ą. L R, CKMTRO VALDYBĄ:
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm. ;* 
B. Jakutis—-1 vice-pirm; O. Adomaitienė—j vieę-pim.;
J. Svirskis—sekr., 104 Dorehester St, Wotcester, Mass.
O. Sidabrienė—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 41 Providence Street, Woreester, Mass.
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Kun. A. F. Daugis

Žmonių Kulturejimas
Kas yra kultūra? Štai u- 

niversitetai, mokyklos, ma
šinos, laivai, geležinkeliai, 
aeroplanai, įvairūs meno 
paminklai, miestai, kaimai, 
spauda, knygos, bibliotekos 
ir tt. Vis tai yra žmogaus 
proto praktinių ar teoreti
nių žinią "darbas, kurias jis 
įgijo per tūkstančius metų 
ir tokią nuostabią kultūrą 
sukūrė. Žodžiu, XX am
žiaus žmogus, lyg ir paukš
tis padangėmis skraido, lyg 
ir žuvis vandenyje nardo, 
lyg ir gulbė jūromis plau
kioja. Arba vėl: kalba Chi- 
cago, girdi Bostonas, kalba 
Londonas, girdi Amerika. 
Žmogus savo protu i 
daro stebuklus. Technika su 
kultūra sparčiais žingsniais 
žygiuoja pirmyn, 
klausimas, 
visa tai išrado ? Jis visa tai 
išrado, sukūrė ir išplėtojo 
jungdamas ir brendmdąmas 
savo dvasines, fizines ir 
protines jėgas. Nes tik svei
kas protas, stiprus kūnas ir 
skaidri dvasia yra žmogaus 
kūrybos pagrindai. Kiek tai 
galvota, kiek energijos, gra
žių norų ir darbo padėta, 
kol visa tai išrasta. Visa su
ėmus, trumpai tariant, prof. 
Udes žodžiais galima * taip 
išsireikšti: “Dvasios ir kū
no nykštukai, silpnos valios 
ir blogų jausmų žmonės nė
ra davę 
kultūrai, 
tojimui, 
dėjimui 
gas sveikas protas ir sveikas 
kūnas, kaipo pamiltai kul
tūros. Nes tik ten, kur svei
kas kūnas, kur kultūrą tve
rianti ir ją išlaikanti jėga

veikia, kur sveiki ir stiprūs 
nervai yra, glūdi kultūros 
jėga.” Ir kuo žmonės la
biau nekultūringi yra, tuo 
sunkiau kultūrą kurti ir iš
laikyti. Pasižiūrėkime da
bar, argi neturime tokią blo
gu įpročią; kurie kenkia 
žmogaus kultūriniam ir kū
rybiniam darbui. Kaipgi 
ne. Štai girtuokliavimas, 
taip neigiamai į žmogą vei
kiąs. Alkoholis išrastas ne 
dėl to, kad nervus erzinti, 
bet kad, reikalui esant, bū
tą kūnui vaistas. Tuom tar
pu, alkoholis vartojamas 
apsvaigimui, nusilpnėjimui 
dvasinių, fizinių ir protinių 
jėgų, kas ne tik trukdo kul

■................. ,,r------------
pamanykim, kiek pinigą iš
leidžiama alkoholiui,' kiek 
nelaimią atsitinka iš jo 
priežasties. Visą, suėmus, 
galima pasakyti, lad tai. y- 
i*a milioniniai nuostoliai. Ar 
ne geriau būtą, kad tie pini- 
gai būtą naudojami kokiam 
nors naudingam kultūros 
darbui. Aišku, kad gyveni
mas tuomet daug greičiau 
žengtą pirmyn mokslo keliu 
ir pasaulyje mažiau vargvj 
ir nelaimių būtų, negu da-. 
bar. .

Pagaliau, žmogaus žmo
giškumas ir estetiškumas

reikalauja negerti. Jeigu 
jau paprasti gyviai bėga 
nuo alkoholio dujų, tai žmo
gus, kaipo gyvijos valdovas, 
neprivalėtų šiuo žvilgsniu 
stovėti žemiau' savo valdi
nių. /

1 |,rr , ■ 1 V * ' I į1'"......

alga Lehigh apskrityje buvo 
$16.75 i saaritę ir Philadel- 
pįijos apielinkėj $15.35 į 
savaitę.
~ Ypatingai italės ir vokie
tės Philadelphijos apylinkėj 
parsinešė darbus " namon, 

‘jgek patogiai galėjo namie

VISOKERIOPAS LENKŲ | 
MILITARIZAVIMAS

r ' ________________________________

Alkoholis 1‘iįJJMtio blo-
gas dalykas^ir blogesnis už atlikti tuos darbus. Moterys 
kitus narkotikus, kad jispiamie 
kenkia ne tik gėrikui, bet ir 
jo- vaikams htetnanvial|dra 
kartai. Šie apsigimę alko
holikais, beabejo, savo gim
dytojų neapkęs ir keiks. Tat 
reikia atsiturėti nuo alkoho
lio.

Svetimtautes Industrijose >
Viena iš penkių visų mo- prie* kokio buvo pratę dirb- 

Nes industrijų darbastetų pasamdytų išdirbysčių ti. 
industrijose Suv. Vaistuose nebuvo panašus į ūkių dar- 
yra svetimtautės, praneša 
p-lė Mary Anderson, Suv. 
Valstijų Darbo Departa
mento Moterų Biur.o vedė
jos metinis raportas, 
skaitlinės iš 1920 m.
buvo
vesti tyrinėjimą, kurį nese-

bus. 40 nuošimtis šitų mo
terų nesuprato ir nemokėjo 
anglų kalbos. Mažai iš jų 
buvo mokytos čionais ar Eu- 

Tos ropoję, ir apart šito darbo 
cenzo’jos dar parėjusios namon 

imtos kaipo pamatas! dirbo ilgas valandas naminį 
’ darbą.

audė skudurinius ' 
kaurus, užbaigė vyriškas

;, užbaigė svederrus, - 
prisegė spilkutes, prie kor- 1 
lių, siuvo vaikų drapanas, ir 
panašų darbą.

Net ir vaikai prisidėjo 
prie šio darbo, bet uždarbis 
hekokis. V*iena"moteris pa
sakė: “Prašėme Dievo
mums duoti darbo, bet taip 
pavargstame, kad ištikrųjų ' 
daugiais keiksmų eina su 
kortelėmis negu spilkučių.” 
Raportas praneša, kad tos 
darbininkės visai nemislinaj 
apie vartotojus. Ir jos neži
lo kokias konkurencijas jų 
tos kompanijos varo su ki
toms kompanjioms kurios 
moka savo darbininkams 
tinkamas’algas ir siūlo ge-

fyenkijojp veikia prieš- 
aviaclnės ir priešdujinės ap- 
sąugos oranizacija, kuri su- 
dąryta (sujungta) iš prieš- 
aviacinės (oro) apsaugos 
draugijos 220 ratelių ir 
priešdujinės krašto apsau- 
gos draugijos 45 raellų.

I Tiesa viacinės apsaugos 
draugijoje yra 40,128 narių. 
Iš šito skaičiaus 12,0(X) na
rių įstojo į šią draugiją vien 
tik_102Z m. Tuomet šios 
draugijos rūpesniu surengta 
225 paskaitos, kurių klausė
si 13,185 žmonės.

Be to, šitos draugijos 
Varšuvos komitetas pabaigė 
statyti aerodinamikos insti
tutą, buvo suorganizavęs 
viacijos parodą, kurią 
lankė 60,000 žmonių.

Priešdujinės krašto ap
saugos draugija per 1927 m. 
devynius mėnesius buvo su
organizavusi 187 ratelius (iš 
jų 117 ratelių mokyklose)

a-
ap-

Pereitų metų vasarą Var-*| 
šuvoje buvo surengti tam *2 
tikri kursai, kuriuose mo- j

kyta teikįi pagalba dujų ap- JS 
nuodytiems. Šie" kursai bu-^ y 
vo skiriami geležiiikelinin- 
kų gydytojams, kuriems bus .-f 
1 >avesta- “ergaiįržuofl--didės- vn 
niuose geležinkelių punktuo- .Jg 
se tam tikri priešdujinės .'|S 
apsaugos būriai.

Iš to aiškiai matyt, kad $ 
lenkai labai rinitai ruošiasi 
šių laikų (moderniškam). 
karui ir rūpestingai moko-„ 
si “gintis.”

Šiuo atveju savaime pri-— 
simena 
vorovo 
būdas 
pulti.

Rodos, kad lenkai ypač 
prisilaiko šio dėsnio. Todėl 
mums, labai svarbu sekti 
lenki] los rūšies darbas.

(“Trimitas”)

rusų karvedžio Su-\į3 
žodžiai: geriausias 

apsiginti vra pačiafti
..-*1

ią Tiesio

Kyla
kaipgi žmogus

milžiniškų veikalų 
Tolimesniam plė- 

išlaikymui ir nau- 
kultūros reikalin-

Dabar prisižiūrėkime kas 
šiandien negeria. Geria vy
rai. geria vaikai, geria ir 
moterys, jas pamėgdžioti 
pradeda ir mergaitės. Ge
ria sveiki, geria ir sergan
tieji; geria vargšai, geria ir 
turtuoliai, žodžiu, geria žy
mi dauguma žmonių. Alko- 

vienas 
nuodų 

Jis vra

holio gėrimas yra 
kenksmingiausių 
žmogaus sveikatai, 
tautos, kultūros ir visuome
nės priešas.

Štai kaip išsireiškia pri
tyrę gydytojai apie alkoho
li. Jie sako: “Alkoholis y- 
ra nuodai. Patekęs žmogaus 
skilviu, apsvaigina ji, iššau
kia vėmimą, jaučia jis kū
no nusilpimą, skonies nu
stoja.' sužadina apsnūdimą, 
žmogus tampa bejėgis.” Tai, 
mat, kokią naudą teikia al
koholis. Jis tik nuodija 
žmogaus organizmą. To dar 
negana. Jis eina toliau žmo- 

, gui žalą darydamas. Tik

gamina. Tikslas to tyrinėji
mo buvo — sužinoti kiek .ir 
kaip šios svetimtautės tinka 
Amerikos industrijų gyve
nime: kaip reikalingas yra 
darbas toms moterims; ką 
jis joms reiškia ir ką jų šei
mynoms reiškia; ir kiek lai
ko ir sveikatos paaukauta 
industrijoms. Biuras vedė 
tyrinėjimus Philadelphijos 
apielinkėj ir Lehigh apskri
tyje, ir išklausinėjo ir tvri- 
nėjo gyvenimus net 2,1000 
svetimtaučių. Buvo rasta, 
kad viena iš penkių buvo 
Amerikos pilietė.

Nepaprastas faktas paaiš
kėjo. Apie pusė išegzami
nuotu .moterų raportavo, 
kad savo šalyse EuroĮx>je 
dirbo ant ūkių ir apie ketu
rios penktadalys iš šitų dir
bo ant savo ūkių. Tas yra 
Ypatingos svarbos, nes paro
do kad šitos moterys i labai 
trumpą laiką priprato prie 
visai kitokio darbo

terys užlaikė šeimynas, kad 
nors pusė buvo ištekėjusios 
ir gyveno su savo vyrais. 
Tik 139 vien sau gyveno 
neturėdamos šeimynų ir ne
gyveno su draugais arba pa-, 
žįstamais.

Vienas vyras iš kiekvieno 
10 neprisidėjo prie šeimy
nos užlaikymo kuomet tyri
nėjimas vestas. Laikini dar
bai. kaip tai triobų staty
mas, sumažino kitų vyrų in- 
eigas, ir labai daug moterų 
pranešė, kad jų vyrai ne
dirba per daug metų.

Savaitinės algos 456 vyrų 
$25. Į

29 nuošimtis mote-

Paprasta šeimyna susidė
jo iš keturių vaikų. Septin
ta dalis moterų turėjo apie 
7 arba daugiaus vaikų. Ke
lios turėjo net 13 vaikų. 
Vaikų prižiūrėjimas sudaro 
tikrą problemą. Iš suvirš 
tūkstančio vaiku, iš kuriu *.7 4.

daugumas neturėjo 8 metų 
amžiaus, 
sy-
su kitais Šeimenos nariais ir 
S) vaikai dviejų 
žiaus ir vaikutis trijų metų 
amžiaus vien sau buvo pa
likti. Apie 500 vaiku pri
žiūrėjo mokyklos, giminės 
arba kaimynai. Viename
atsitikime, šešių meti] vai
kas buvo kasdien per vis;] 
žiemą, užrakintas 
motina dirbo, ir ji 
atrakino duris.

Daugiausia šitų
dirbo cigaru fabrikuose, ci- 
garetų fabrikuose, drapanų 
ir šilko išdirbvstėse.

F. L. I. S.

101 palikti namie
senesniais vaikais, 417

metų am-

apsireiš- 
kaipo atskiros tautos, turinčios savo nuosa- 
kalbas. Nežiūrint viso to, yra neužginčina- 
Thktfų kad kada-tai praeityje, pinu negu 
atskilo nuo vieno bendro joms kamieno ir

torija. jau gilių-giliausioje senovėje, 
kia 
vas 
mu 
jos
išsklydo po Aziją ir Europą, buvo viena tauta, 
reprezentuojanti visas šios Aryaniškos kilmės 
gentis ir kalbanti viena visoms joms bendra, da-' 
bar jau mirusia, kalba iš kurios, amžių bėgyje, 
išsivystė visų aukščiau minėtų tautų kalbos. 
Toki vienos kalbos variacija į įvairių-įvairiau- 
sias kitas, vieniems tos pačios gentės nariams 
nesuprantantiems kitų ir tai nuo laikų, kaip to
li praeityje siekia istorija, galėjo Įvykti vien il
gų tūkstančių metų bėgyje.,:;) Todėl nenuosta
bu, kad tolimiausĮ ir seniausi istorijos ir kilų 
rekordui siekiamą laiką, antropologai laiko ank
styvuoju istoriniu periodu, už kurio tęsiasi ne- 
apskaitliuojami' prieš-istoriniai amžiai. Tai]) 
tat. sulyg mokslo davinių, žmonija yra labai se
na. Vieni su M. Guljert mano, kad jos amžius 
yra apie 10.000: kiti su prof. Driver 20,000 
metų. Buiąneister jai duoda 72,000; Haeckel 
100,000; G. de Mortillet 240,000 ir Draper 250,- 
000 metų senumo.,,)

Nors mokslas nepajėgia nurodyti tikro žmo
gaus atsiradimo laiko, tačiau drąsiai galima sa
kyti, kad ji yra senesnė, negu 6,000 metų. 
Tvirtinti kitaip būtų tikra nesąmonė. Prikai
šiot i-gi Šv. Raštui nesąmonės mokinimą yra vi
sai neteisingas ir tiesiog blogos valios darbas. 
Niekur šv. Rašte nėra, griežtai pasakyta kiek 
sena yra žmonija. Tiesa, daugelis, kaip aukš- 

"čiau sakyta. remdamies šv. Rašto paduota Pat
rijarkų genelogija ir neturėdami kitokių moks- 
__ ■_________________ 4

13) Anthrn|>ology.
14) Anthropology.

buvo truputį suvirš 
savaitę.
rų Lehigh apskrityje ir 17 
nuošimtis moterį] Philadel- 
pliijoj. uždirbo net $20. Į sa
vaitę. 10 nuošimtis Lehigh 
apskrityje moterų ir 11% 
Philadelphijos moterį] už
dirbo mažiaus kaip $10. i 

j -negu savaite. Paprasta moterų

i kuomet 
parėjus

moterų

linių davinių, manydavo jos esant apie (>,000 
metų senumo. Šis manymas nebuvo ir nėra ti
kėjimo tiesa, liet tik paprastas kaikurių sv. 
Rašto tyrinėtojui spėliojimas. Kaip kiekvienas 
kitas, taip ir šis spėliojimas galėjo visai neati
tikti tiesai. Taip tikrybėje ir buvo. Šie šv. 
Rašto tyrinėtojai suklydo, nes jie nepatemijo 
to fakto, kad šv. Rašte paduotoji Patrijarkų 
genelogija yra nepilna. Joje nepažymėtos išti
sos eilės Patrijarkų. oypaČ gyvenusių pirm 
Abraomo laikų. Štai tipingas pavyzdys. 
Rašte skaitoma: “Subari, sūnus 
nūs Mozės.’* 
nes jis gyveno karaliaus Dovydo 
netoli 500 metų po Mozės. Tat aišku, kad tarp 
Mozės ir Gersamo—per netoli 500 metų—gyve
no eilė Patrijarkų. kuriu vardai visai nepažy- j 
mėti.,-) Jie-nepatėmijo dar ir to. kad liebrais- 
kai žodžiu ‘‘sūnus*’ pažymimas taip-gi arnikas 
ir paprastai giminaitis, nežiūrint kaip tolima 
toji giminystė. Žinant tą. paaiški aukščiau pa
duotojo sakinio turinys—Mozės su Gersam gi
minystės laipsnis. Šv. Raštas nėra istorijos 
rankvedys; bet sątykių Dievo su žmonėmis ir 
žmonių su Dievu nurodymo knyga-* Istoriškus 
faktui ir jų atsitikimo metus autoriai aprašy
davo taip, kaip jie jam atrodė arba kaip žmo
nės. tame laike, apie juos kalbėjo. Daug tikė
jimo tiesų Dievas apreiškė žmonėms anksčiau, 
negu jie mokėjo rašyti. Šios tiesos buvo per
duodamos vėlesnėms kartoms gyvu žodžiu — 
padavimo keliu. Šiaip buvo užlaikomi, per il
gus amžius, pažadėjimai ir Įsakymai Dievų duo
ti pirmiems tėvams ir daugeliui patrijarkų. Tas

- pats buvo ir su istoriškais miotikiais. Tačiau.,

Šv.
Gersamo. sū- 

Gersam visai nėra sūnus Mozės, 
laikais, t. y.,

IOSsi 25 kursus instruktoriams. 
Be to, ši draugija buvo 

surengusi “priešdujinės ap
saugos savaitę.” kurios dė
ka draugija gavo 75.000 zlo
tų pelno.

Ši draugija pradėjo sta
tyti “priešdujinės apsaugos 
namą.’’ šiam reikalui yra 
skirta 2(X) tūkstančių zlotų.

Abiejų draugijų bendrojo 
komiteto biudžetas 1928 m. 
patvirtintas 650.000 zlotų 
sumoje.

Abi draugijos labai sten
giasi plėsti savo veikimą vi
suomenėje.

Paskutiniu laiku Lenki,jor 
je ypatingai kreipiamas dė
mesys į priešdujinę apsau
gą (nuo dujų atakų). La
bai rūpinamasi priešdujine 
geležinkeliu apsauga. Len
kų susisiekimo ministerija, 
susirūpinusi geležinkelių 
apsauga, numatė per 3 me
tus aprūpimi juos apsaugos 
priemonėmis. šios apsau
gos organizacijos planu nu
matoma teoriškai ir praktiš
kai supažindinti geležinke
lininkus (ypač transporto 
darbininkus) su priešdujine 
apsauga.

Šiemet net keletas šimtų 
susisiekimo ministerijos in
struktorių pradėjo sistemin
gai mokyti transporto dar
bininkus. Tam tikslui yra 
net Įrengti priešdujinės ap
saugos muziejai-vagonai. su 
kuriais tie instruktoriai lan
kosi visose geležinkeliu lini
jose.- Be t<>, mokoma varto
ti dujokaukes, teikti pagal
bą duji] apnuodytiems, pra
tinama dirbti užsidėjus dū-> 
jokaukes. aiškinami įvairūs 
pažymiai, iš kuriu galima 
pažinti priešo paleistąsias 
dujas i n tt.
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L1)S. Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas į- 
vyks vasario 24, 1929, po- 
bažnytinėj salėj, ('ambridge 
Mass. 1 Aal. po pietų. Į šį— 
suvažiavimą kviečiame ats
tovus mm visu šio apskričio ; 
kuopų prisiuvu skaitlingai—_ 
ir taipgi jiems įduoti įneši
mi] dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigu- ’ 
linčias kuopas prie, apskri-

? 'i

mename, kad su mokesčiais '; 
nevi Iki niurnėto apskričiui.

Pirm. L. Paulu aukas, 
RaŠt. ./. (Hiueckis. •

",

čio prisiųsti atstovus, ir 
prisidėti prie apskričio. Pri- 11 1 v • •

L. D. S. CENTRO VALDYBA

.M

/

K1111. K. Ui boiiavičius, Dv. Vadas, 
. 50 W. Sistli St.,

South Boston, Mass.
V!. Paulauskas, Pirmininkas,

19 Davidson St.. 
Lowdl. Mass.

Zdaiikns, Vicf-Pirmininkas, 
1297 W. 15tli Avė.,

Bary, Ind.
1< Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broathvav.
South Boston. Mass. • 

Vaisiauskas, Iždininkas,
371 Portland St., 

('ambridge. Mass. 
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Smūgis, 3. Glavickas ir R.
Ainorius.
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į t. K. rf'lcracifo*
7 cri'b'!

A. <>. Avižinis.

P.netikęs, nes jame lengvai gali, laikui einant, į- 
sibrukti įvairių iškraipymų, paįvairinimų, ap
leidimų ir pridėjimų, 
lykų. tilpusių šv. 
geliui metų nuo 
rašyti vėlesnių ; 
toje padavimų.
mos šv. Rašto 1
nors pi-iskaitomos pačiam Mozei, tačiau jų da
lis paradyta kitų autorių. Mozei senai jau pasi
mirus. Tą lengvai galima patėmyti iš tam 
tikri] žodžių vartojimo ir iš skirtingo tam tik
ru vidų stiliaus, ypač-gi iš Mozės mirties ir lai
dotuvių aprašymo, nes numiręs žmogus savo lai
dotuvių aprašyti mgali.in) Teisingai tat paste
bi Ibn Ezra.,7) kad vėlesnių tik laikų autorius 

įgali sakyti: “kad joks žmogus nežino jo (Mo
zės) kapo iki šiai dienai.** t. y., iki dienai, ku
rioje lai rašvta.

Dievas, tiesa, galėjo žmonėms aiškiai ap
reikšti pirmųjų tėvų sutvėrimo laiką, bet. de
ja. Jis to nepadarė. Nepadarė, matomai, dėlei 
to. kad tas žinojimas yra visai nereikalingas ge
ram žmogaus sątykių turėjimui su Dii’vu arba, 
kitaip sakius, jo sielos išganymui. Žmogaus-gi 
žingeidumą retai Dievas patenkina apreiškimu. 
Tad. suėmus aukščiau pasakyta, aišku:

1) kad šv_..Raštas visai nieko nesako apie 
žmonijos amžių:

2) kad nieko nesako ir Katalikų Bažnyčia. 
Ji palieka šio klausimo išrišimą mokslui:

3) kad mokslas, tiesa, prieina išvados, kad 
žmonių yiminė daug senesnė mgu 6.(XX) metų, 
tačiau kiek ji sena, iki šiam laikui, jis nepajėgė

- du r nustatyti

Tat aišku, kad daug da- 
Rašte. surašyta praėjus dau- 

• jų atsitikimo. Tie dalykai su- 
autorių sulyg likusių žydų tau- 

Taip pavyzdžiui, penkios pir
ki regos. vadinamos Pentateuch.

A.

A.

J.

I

Aš. F.roniir* l'itknnskas. paleškau 
savo o i iu broliu Vaitiekaus, Izido
riaus ir \'iiio> Vitkaii-ku. I >abar aš 
gyvenu l'mm n,inj. Maloniai prašau
savo broliu atsišaukti mano draugo 
adresu, žemiau paduotu. <> jis jums 
perduos lirniio ::<!res;t. Aš labai no*
į'očiau susirašyt i. Mano draugo adre« 
sas: ♦ (S.-27K

VE'I EK VAI.EXTIX.
21 Austin St.. N<>rworxl. Mastf.

»

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS

Visus užsakymas siųskite sekančiu antrašu:

\

(prastais minkštais viršeliais)
(prastais kietais viršeliais)___
(geresnės minkštais viršeliais) 
(geros odos viršeliais)______
(celuloidos viršeliais)________

.50
<50 ,
.85 

$1.00 
$1.00

toks apreikštosios tiesos ir istoriškų faktų už
laikymo ir kitiems perdavimo būdas yra labai no

17)

7"

15) i’atfrath Kean. Swck charges afain*l the Uible, po g. 3S.

Encjclophrtetlia 1»rii>ml<-:i.- Blbhlc. 
fcjilil inotatlnlnkuK IJtnrk: Abetnntra.

(Bus daugiau)

“DARBININKAS^
366 West Broadway South Bostoif, Mass.



s LDS. 56 kp. susirinkime už: 
girtas Centro Valdybos skel
damas vajus ir išrinkta dar- 
■bootojai užrašinėti “Darbinin- 
ką. ”—Tuoj po susirinkimo lei
dosi Į darbą energingi mūsų 
kuopos nariai p. A. Zaporec- 
kas ir p-lė Veronika Banelis. 
Jie jau užrašė keliems darbi- 
įMinkams mūsų organą “Darbi- 
ejNt _ į_

mažai jose darbininkų reikia. 
Čia gyvena nemažai lietu

vių. Yra keltas biznierių; tik 
inteligentų nėra nė vieno'. ~ 

,Ex-komunistas

CLEVELANO, OHIO
Pilkos vakaras 

------  *
Sausio 6 d. Lietuviu svetai

nėj įvyko p. Pilkos vakaras.

Programui užsibaigus tęsėsi 
šokiai griežiant Vilkelio or
kestrui_______________ '

Šiame vakare buvo skirta 
dovana merginai, kuri bus su 
gražiausia suknele, 
laimėjo A._ Grigiūtė. 
į7Nežiūrint labai šalto oro 
žmonių 
iainė.

Dovaną

mūsų gerai žinomo žmogaus a. 
a. Augusto Kizio. .lis buvo 
geras katalikas Ir mylintis tė
vynainis. Prigulėjo į vietines 
organizacijas ir draugijas, šv. 
Petro draugijos nariai, prie 
kurios velionis iki mirties pri
gulėjo lankė serganti ir mirus 
atidavė—paskutini patarnavi- 
mą. •

A. a. A. Kizas palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, ku- 

Kry-
žiaus bažnyčioje. Laidotuvėse 
patarnavo graborius A.J.Kei- 
došius. Te bus lengva tau 
svetimos šalies žemelė. Tesu
teikia Dievas tau amžiną ra- 

zži^mybę^ ____ _

■ rios ivvko lietuviu šv. nrn • * • *■
prisirinko pilna sve-

iyr pasi- Programas buvo - gana ilgas.
^ryžo pereiti visus lietuvių na- Dalyvavo art. 
įinus ir nepalikti nė vieno lie
tuvio darbininko nepakalbinę

‘ Darbininką.”
“Darbininkas” y- 
mylimas ir plačiai 
nes jis paduoda 
žinių ir gražių ir

Teisybę mylintis

Daug miršta

MONTELLO/NASS’
Sausio 8 d. įvyko metinis L. 

D. S. 2 kuojios susirinkimas 
šv. dloko parapijos svetainėj. 
Narių finsirinko daug ir visi 
buvo-gerame ūjm*. Kurių nio- 
kestyx hnvn liuliirinu uim-
žiau užvilktos, beveik visi at
silygino už pereitus metus. Vi
so įplaukų pasidarė- $133.00, 
kurie persiųsti centrui.

Buvo renkama nauja valdy
ba 1929 metams. Tapo išrink
ti šie asmenys: Pirmininkas — 
Antanas Akstinas, pagelb. — 
Kazys Grigas, prdt. rašt. — B. 
Bartkevičius, fin. rašt. — L.

gos 6 kuopa 5 ddl., T. Ir M. 
Kripai ir jų mažas sūnelis ne
galėdami į balių ateiti atsiun
tė linkėjimus ir dovaną $2.50 
aukso gabalą.

Taigi, brangindama “Darbi
ninką" nenoriu daug vietos 
užimti šiuo aprašymu ii- a.plei- 
džiu pirmininkų vardus ir jų 
gražius linkėjimus pasakytus 
baliuje.

... Dr-jos vardu tariu visiems 
už parodytą mums prielanku
mą nuoširdų ačiū.

Marcijona

•«
!•***?*''

Įnzsirasyti
Laikraštis 

riįačia visų 
įskaitomas.

[augiausia
audingų pasiskaitymui strai- 
įsnių ir eilių.

Mūsų bolševikėliai šėlsta iš 
^pavydo, kad katalikams seka- 
■ si platinti spaudą ir visas vei

kimas. Net ir jie gaudo ir 
T^RSTTo 4 J UarblnmlTjh“ n<*s jų 

spaudoje tik apie Maskvą ir 
'jos “rojų" rašo į ką ir jie pa
ltys netiki. Jie žino, kad So
vietų Rusijoj ne “rojus" dar
bininkams. I»et vergija:'kad už 

■mažiausi prasikaltimą darbi-
* ninkai plakami rykštėmis ir 
^šaudomi. Jeigu dar jie laiko- 
> si, tai tik dėl to. kad jie jx*r- 
: daug kerštu persiėmę ir sar-
inatijasi katalikų, kuriuos taip 
bjauriai juodino per kelis ar 
keliolika metu. Bet katalikai* *

' kr didžiausiam priešui dovano- 
ja, dovanos ir broliui bolševi- 

škui jeigu tik jis parodys norą 
^sugrįžti ant tiesos kelio ir 
įdirbs Bažnyčios ir Tėvynės la- 
bui.

L Katalikų darbininkų ]>asi- 
■įšventimas platinti “Darbinin- 
jką” gal ne vieną suklydusį 
brolį atves prie susipratimo ir 
meilės.

Patariu visiems mūsų bro
liams darbininkams šiais me
tais užsirašyti laikraštį “Dar
bininką." Galite užsirašyti 
pas minėtus vieto< darbuoto- 

: jus Zaporeeką ir Boneliūtę ar
ba tiesiog “Darbininko" ad-

• ministracijoj. 366 \V. Broad- 
vay. So. Boston. Ma<s.

Darbai
Darbais negalime pasigirti. 

Prieš šventes iš roKuinės 
daug žmonių atleido. \'ilno- 

-nėse irgi šlubuoja. Mašinša- 
pėse dirba labai gerai, bet kad

S. Pilka, S. 
Greičienė. J. Krasniusj p-lė 
Grigiūtė ir senelis Sk&dęris ir 
dvi orkestras: J. Čižausko ir 
N. V. Vilkelio.

Žmonės tikėjosi išgirsti kai
po nuo artisto p. Pilkos visai 
ką kitą, kas pasiliktų žmonių 
mintyse. Bet per porą valan
dų. išskyrus kelius numerius, 
tik buvo deklamacijos. Neži
nau, ar p. Pilka nenorėjo duo
ti clevelandiečiams ką nors 
svarbesnio ir žingeidesnio, ar

Kaip kitur, taip ir pas mus 
mus siaučia “flu” liga. Čia 
nesenai mirė A. Bulskis. Jis 
ryte 7 vai. nuėjo į darbą ir 
už valandos susirgęs parėjo į 
namus ir nespėjęs atsigulti į 
lovą krito ir mirė. Kitas vet 
nespėjo nė į namus įeiti, krito 
prie durų ir mirė.

Tokių netikėtų mirimų bū-

Valdybos narys

LAWRENCE, MASS.
“Skating Party’’

Naujų Metų dienoje šv. Ce
cilijos bažnytinis choras turė
jo “Skating Party.” Visi cho
ristai važiavo “special” karu 
į Palangą, Methuen. Mass. 
Mūsų vaikinai su svetimtau- 

m™. ri*

Valaitis, ižd/ — J. Jaskelevi- 
čius, kasos globėjai — J. Dau- 
gelevičius ir A. Tautkus, mar- 
šalka Balevičius.

Vienbalsiai nutarta važiuoti 
į LDS. centro koncertą, kuris 
įvyks 27 d. sausio, So. Bosto
ne. Išrinkta komisija J. J as
kete vičius. ir J. DaugvLevičius 
nusamdyti ir sutvarkyti Iri
sus, nes tikimės, kad ir šiemet 
prisirinks nemažinus važiuoti 
kaip kitais metais 2 ar 3 Husai.

Išrinko komisiją platinimui 
nr.rann ‘■Įkrl/.nlnl-- “

WAREHOUSE POINT, CT.
Baisi nelaime lietuvių 

šeimynoje —— .

TRUMPAI IR TEISINGAI -;
Lietuvos žmonės, valdžia 

ir tvarka man patinka. Lie
tuvos traukiniai gerai su
tvarkyti ir mandagiai pa
tarnauja. Miestai gražiai- 
progresuoja. Kaune, Šiau- 

• diliose ir Parfevėžy stato 
šimtus naujų namų su mo
derniškais įtaisymais. Visoj 
Lietuvoj plentai ir keliai 
taisomi o nauji gelžkeliat ~ 
vedami. Ant ūkių ii kaimų ~ 
blogai, nes šaltas oras ir lie
tus labai ūkininkus suvargi- . 
no. Jiems yra būtinai rei< 1 
kalinga iš Amerikos pagel- . 
ha.- Kas Amerikoj yra- gi^— 
męs gali atvažiuoti į Ameri
ką. Dabar yra išduotas nau- 
jas įstatymas, kad tėvas

PER HAMBURGĄ 
l Ant'musij populiarių laivųWWYoax,*iixrriA!xm, HAMBDMO, DvmaaĄMD,

LIETUVĄ

į .vrstrraAMA, thotunota
I Nepalyginamas švarumas ir 

patarnavimas visose klesos«> 
/V š’ Ne\v York į

Kaimų ir argai ^1 ' Pri.lėjus S. V,
Taksus.) 

Trecia K lesa.
Pinigus jiersinm'iam greitai ir 

žemomis rūtomis.
I>el sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-American Lhe
■ 200 Tremont St, Little Bl«!g. 

Boston, Mass.

r. ;- >s*

I

Pereitų metų paskutinės die
nos buvo nelaimingos p. Cl- 

■v'insku šeimvnai. *
' • •

Gruodžio 17 <1. automobiliu 
užmušė jų mylimą sūnų Kazi
mierą. Automobilistas pabė
go ir niekas jo 
numerio nepamatė ir ligšiol 
nesurado kas toks žiaurus ir

noi's ir nepili et i s, bet jis gd- 
li atsiimti .savo moterį ir 
vaikus į Ameriką. Lietu
vos žmones labai nori pama
tyti Ameriką ik savo gimi
nes.

Dabar turiu už garbę vi
siems lietuivams pranešti,

automobilio--jog- jau sukako 20 midų kaip 
(‘su pramonėj. Turiu gerą 
patyrimą kaip reikia jiada-

kas kitas laivo, kad tik tokią 
programą davė. Tiesa, mūsų, 
žmonės mėgsta humorą, mėgs- 
ta< pasijuokt i... bet vakaruo
se tiktų tik švarūs juokai, o 
ypač kur ir jaunimas sykiu 
dalyvauja. (

Pavyzdžiui deklamacija apie 
•’šiūšų šaininimą” tūlai mer
ginai ir ką jis ten matė “šiū- 
šus šainydamas." Arba apie 
“cigarų galus" ir tt. viešumo
je netinka ir patartina p. Pil
kai nedėti į programą. Jų vie
ton įdėti ką nors tokio švares
nio ir prakilnesnio, kad žmo
gaus širdis galėtų pagerbti ir. 
pati deklamuoto ją ir jo darbą. 
Tuomet žmonės geriau įvertin-I * 
tų ir patį artizmą.

Muzikalė programo dalis bu
vo geresnė. Dainavo p-lė A. 
Grigiūtė ir grojo orkestrą po
rą šmotelių. Po jų dainavo 
art. S. Greičienė dvi lietuviš
kas ir vieną ispanišką dainas. 
S. Greičienė. trumpai išsireiš
kiant. yra scenos karalaitė. 
•Jos nepaprastas gyvumas, bal
so miklumas ir švelnumas 
kliką sužavėjo.

Julius Krasnis dainavo 
dainas. Išėjo gana gerai,
turi nepaprastai stiprų ir gra
žų balsą ir gerai išlavintą.

Sekė iš eilės art. S. Greičie- 
nės ir Juliaus Krasnio try4 du
etai. Dainavo lietuviškai. Šių 
dainininkų dainavimas suteikė 
lietuvio širdžiai gražaus me
no maisto ir gaivinančio gyvu
mo.

Pagaliaus pasirodė ir šimta
metis senelis Skinderis. Trum
pai apipasakojo savo pergy
ventą laiką Lietuvoje ir kaip 
jaučiasi Amerikoje. Vikriai 
pašokinėjo rusišką kazoką ir 
lietuvišką |>olkelę.

tuif,. ratai ima usieiiis 
prisirengusiems. Yra 

žmonių, kurie šaukia kil
pas ligonį kada jis jau 
silpnas. Dažniausia to- 

kunigui atėjus. 
Buvo atsiti-

būti . 
daug 
nigą 
visai
kie ligoniai, 
nebegali kalbėti, 
kimų, kad mirė be metinės iš
pažinties, ir paskui tėvai arba 
giminės nori būtinai palaidoti 
katalikiškai.

Katalikai, kurie atlieka savo 
pareigas visuomet katalikiškai 
palaidojami. x

K-tis

DAYTON, OHIO

pu-

dvi
-Jis

NUOŠIRDUS AČIŪ
Šiuomi reiškiu nuoširdų ačiū 

visiems, kurie dalyvavo mano 
pagerbimui vakarienėje, sau
sio 6 <1. Ypač noriu padėkoti 
sąjungietėms. kurios taip rū
pestingai ir gražiai prirengė 
vakarėliui programą.

Aš savo maldose nepamiršiu 
jūsų visų ir prašysiu, kad Die
vulis palaimintų jūsų darbus 
ateity.

------ Kun. Edvardas Gradeckas sų tarpo kad ir brangi atištą 
N'1"' Britain. Conn. 'asmenį. Štai ir mes> netekome

A

Visų ūpas pa-

LDS. 69 kp. metinis susirin
kimas įvyko gruodžio 23 d„ 2 
vai. po pietų. Lietuvių Svetai
nėj, šv. Kryžiaus. Nors narių 
mažas skaičius dalyvavo, bet 
visi rimtai pakeltus klausimus 
svarstė. Kilo ir nesusiprati
mų. bet po visų, ginčų ir vėl 
pakelta dailus obalsis: Te gy
vuoja 69 kp. ir LDS. po visas 
dalis pasaulio,
kilo ir pasidarė ramu ir matė
si žėdno nario veidas pilnas 
pasitikėjimo ir pasižadėjo sto
ti į darbą.

Prieita valdybos rinkimas 
1929m. J valdybą pateko šie 
nariai: Pirm. J. K. Ambrazai
tis. pagelb. Z. Gudelis, finan
sų rašt. P. Bartkus, pagelb. J. 
Augustas, kasierius P. But
kus. pagelb. M. i’etkus. nuta
rimų rašt. J. A. Tulauskas, pa- 
gelbininkas A. Aržuolaitis. 
maršalka A. Aržuolaitis.

šaukti

Nauja valdyba vietas užims 
sausio 27 d., 1929 m. Sena 
valdyba išduos atskaitą ir pri
duos naujai valdybai kuopos 
visą stovi. Nutarta
dažniau susirinkimus Į svetai
nę ir duoti pamokas, daryti 
pasikalbėjimus ir diskusijas. 
Galutinai likviduota visi nesu
sipratimai nariuose ir pasiža
dėta

A.

darbuotis vienybėje.
Mirtis nelaboji

a. Augustas Kizas sulau
kęs 62 metų persiskyrė su šiuo 
pasauliu gruodžio 24 d., 1928 
m., palikdamas nuliūdime mo
terį, du sūnų, tris dukteris ir 
daug giminių. Mirtis, tai kaip 
vagis, ateina ir išplėšia iš mū-

i

pers” lošė “Hockey Game." 
Bet mūsų berniukams nepavy
ko — jie pralošė. Kurie nemo
kėjo lošti “Ilockey” tai turėjo 
gerą progą pačiužinėti. Bet ir 
tas ne visiems geru išėjo. Bu
vo ir lietuviški šokiai mergai
čių Sodaiity vasarnamy ir va
karienė. Mūsų klebonas kun. 
Virmauskis dalydavo vakarie
nėje. Po visko važiavom į na
mus. Visi buvo užganėdinti ir 
dainuodami apleido Palangą.

Komisijoje buvo šie ir šios: 
Cicilija Anneniutė, E. Simo- 
niutė, M. Mikuliutė, P. Anišie- 
jusį S. Strielčiūnay;-------------

Jono Banio išleistuvės
Choras surengė savo vargo

nininkui Jonui Baniui, kuris 
apleido mūsų koloniją ir nuva
žiavo pas Marian Pat bers į 
Chicagą, išleistuves.

Choras įteikė dovaną auksu. 
Visi pareiškė jam geriausius 
linkėjimus. Kalbėjo kun. Vir- 
niauskis. kun. Kneižis ir kiti.* 
Dabar pas mus vargonininkai!- j ronrri'
ja panelė A. Piniutė.

Radastėlė

DETRDIT, MICH.
East Side

mus darbuotė pereitą

Peržiūrėjimui knygų išrink
ti A. Akstinas. P. Virmauskas 
ir T. Kubilius.

Labai nusidžiaugė kuopos 
nariai, kad šiems metams pa
sisekė išrinkti gabiausi nariai 
i valdvba. kas rodo gražia 
ateitį vietiniai kuopai.

žmogų pabėgo ii- pasislėpė.
Gruodžio 23 d., ant 

kelio užmušė kitą p. 
sūnų Petrą. 5 m. ir 7 
Vaikas hėgo skersai 
p-nia l-Ton-ncv Le\vis,

Buvęs

DAHON, OHIO
Draugijų Sąryšio žinios

Moterų draugija rengia šo
kius sausio 19-tą dieną. \Vhite

Paskutiniame “Darbininko” 
numeryje buvo paskelbta kad 
Draugijų Sąryšis laikys šokius 
parapijos labui vasario 9 d. 
Dėl priežasties negavimo sve
tainės. šokiai atkelti į vasario 
2-rą dieną. IVliite Eagle sve
tainėje.

L. R. K. S. A. 191 kuopa 
susirinkime sausio 6-tą, nutarė 

šokius tuojaus po Ve-j 
lykų — balandžio (i-tą ar 13 
dieną.

Sąryšietis

HARTFORD, CONN.

Pas
metą progreso nepadarė kultū- 
Tiniu žvilgsniu. Parapijos iž- 
dan pinigų įplaukė nemažai, 
tai ir visas progresas. Žmonių 
ūpas labai nupuolęs; veikimas 
dailės šakoj užmigęs, o kita 
neturime kas tuo rūpintųsi. 
Kleb. kun. čižauskas galėtų 
daug muzikoj pasidarbuoti, 
bet neturi laiko, o su vargoni
ninku mažai naudos. Per du 
kartu įvyko, nemalonūs atsiti
kimai. -

Pas mus mūnšainas labai į- 
sigalėjęs veikia. Girtuokliavi
mas nežmoniškas. Visur gir
tuokliauja. Iš tokios girtuok
lystės pragaras visur ponavo- 
ja. Pakelkime visi baisa kad 
šiais 1929 metais būtų blaivi 
visi parengimai.

šv. Elzbietos dr-ja apvaikščio
jo 15 metų savo gyvavimą

A. B.

BU CERI S PAIEŠKO DARBO 
Už GASPADORIŲ AR Už 

DARBININKĄ
Esu gerai patyręs tame darbe. Kalbu 
keletą kalbų. Galiu tam reikalingų 
kauciją uždAtJ.—Kam reikalingas, mn- 
lonftklte greitai atalUaukti: J. JAN
KAUSKAS. 35 Nevrhall St.. Tx>wėll, 
Mana. (S-15)

Gruodžio 23 d;. 1928. nedė 
lios ryte S vai. susirinko visos 
narės į hažnyčją. Seselių pran- 
ciškiečių buvo gražiai išpuoš
tas gyvomis gėlėmis altorius. 
Taipgi solistai ir solistės gra
žiai giedoję- šv. mišią laiko. 
Klebonas kun. J. J. A robotas 
pasakė pamokslą pritaikyda
mas dr-jos narėms. Nares mel
dėsi už mirusias nares ir dėko
jo Dievui, kad ir ant toliaus 
galėtų tokioje vienybėje, mei
lėje darbuotis kaip tikros se
serys. Kad išreikšti didesnį 
džiaugsmą viešai jos po Kalė
dų. gruodžio 29 d.. 1928, su
rengė balių. Pasikvietė visas 
katalikiškas draugijas ir kuo
pas sykjn pasilinksminti. Su
laukus minėto vakaro atėjo vf- 
sų užkviestų dr-jų ir kuopų 
nariai ir valdybos ir atnešė 
dovanų aukso gabalų, šv. Jo
no E. Dr-ja 15 dol. (3 gaba
lus aukso), šv. Juozapo dr-ja 
10 dol.. A. L. R. K. M. S. 17 
kuopa 5 dol., L. Vyčiu 6 kuo
pa 5 dol.. Darbininkft Sąjun-

t

>*.

t MB

to paties 
Čičinskų 
mėnesių, 
kelio ir 
nyv. 179

Bank St.. Waterluny. Conn. 
automobiliu trenkė į jį ir mir
tinai sužeidė. Po 12 vai. sun
kių ligoninėje mirė.

Dabar po šių baisių nelai
mių ir motina p-nia l’lčinskie- 
nė susirgo ir guli lovoje ir 
Dievas tik vienas žino kada 
pasveiks.

Liūdi visa šeimyna: tėvai, 
dvi seserys ir brolis netekę 
dvibjn mylimų broliukų ir sū
nų. <1iems nė Šv. Kalėdos ne
buvo linksmins.

P-nai Čičinskai yra “Darbi
ninko” skaitytojai ir rėmėjai 
jau nuo 1916 metų ir yjž do
ri ir geri žmonės. Visi apgai
lestauja ir jiems užjaučia jų 
nelaimėse. Užjaučiantis

Mū<ų organo “Darbininko” 
skaitytojams ir rėmėjams dėl 
jų nelaimės reiškiame nuošir
džią užuojautą. Redakcija

Laikas teikia mums daug- 
gražaus, bet antrojo Šuberto 
mums neduos.—Robert Schu-Į 
man.

T

DR. J. G. LANDŽIUS

I

I

(SEY.MOUO)
St. IVORUESTER 

Tol. Park 587.3
Suteikia patarims laiškais 

kitur gyvenantiems

51

1 ? 1 1 UAJKUIIH II l llfc, KdU £ 
pasažieriai atvažiuotų iš 
Lietuvos arba Lenkijos. 
Taipogi siunčiu pinigus i 
Lietuvą ir Į Lenki ją dole
riais. Esu registruotas No
taras ir galiu tvirtinti doku
mentus.

Kas manote važiuoti i 
Uetuvą, tai jau pradėkit 
rūpintis apie pasportą, nes 
gegužės 12 dieną bus puiki 
ekskursija iš Bostono tiesiai 
į Lietuvą.

Mūsų krautuvė atdara iki 
9 valandos vakare.

PETRAS. BARTKEVIČIUS
678 North Malu Street 

Montello, Mass.

• v

LIETUVIS ADVOKATAS'

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING 
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. 

Namų tel: Cedar 1768-M

Ofiso tej.: Park 3491 I
ADVOKATAI ' I

BASKUS IR ABODEELY f
725 Slater BuilJing 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, i 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- S 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliak Uždaviniai ir X 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai i 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kainą; metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. ; 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraiti*

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. i
Adresas: “S&nltttČ8*r Adminiitradja Jurtmike ~

•v ■ ........       '



ADRESAI

Yra ir (įauginu, mūsų or-
Sniego Karalaite” jį užbū« gano skaitytojų ir rėmėjų,

I

Jai atsisėdus, girdėjo-

Perkam, Parduodam ir J. T.

i

CITY POINT

1j

PARSIDUODA GROCERNĖ
I

su-
I

A

i5 East Broadway

Insurance
■y

C/

K

x.

t

tebeserga grip’u, bet jo sveiz 
kata sako nėra pavojuje.

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

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

Prof. A. Židanavičius jau 
pasveiko ir vėl darbuojasi 
savo profesijoje.

J. 
ir

• v-
18-

SUIEŠKAU 
PIRMUS IR ANTRUS 

MORTGIDŽIUS
<

Januškevičiūtė. Ji i lės keltis. Bet į mokyklų gal

EAST WALP0LE
6-siu kambarių namas.

3 akrai žemės. parodžius ir tt.. 
Kaina $3.800.00.

Reikalinga $1,000.00 cash.

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

Viee-Pirmininkas — J. Markelionis,
140 Boiven St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas*— I’. Milius,
541 E. Seventh St., S, Boston, Mass.’ 

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
364 VV. Broadvvay, So. Bostoū, Mass. ■ 

Iždininkas — V. Balutis

Reikalaujam Farmų
trie turite farmų ir norėtumėt iš- 
unyti anf namų. duokit visas in- 
rmacijas. mes turime keletą namų, 
riti savininkai nori eiti ant farmų.

Parsiduoda vienos šeimynos namas. 
7 kambariai su vėliausiais įtaisymais. 
Prekė $4850. įnešti $500. Likusieji 
ant lengvų išlygų. Matykit B. KON- 
TRIM, 120 Marine Rd., South Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2483-lV.

Dorchestery
enos šeimynos 7 kambarių namas su 
urna ir kitais įtaisymais. -Prekė dėl 
eito pardavimo $5,000 arba mainy- 
ant dviejų ar trijų šeimynų namo.

SVEIKSTA
Antanei ienė ir

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

Vieta Dėl Biznio
5 BOSTONE mūrinis namas vienos 
imynos, krautuvė tinkama bučernei 
du garadžiai. Parsiduoda labai pi- 

ai.

1126 Washington St.,
MANO OFISAS ATIDARYTAS NUO f» RYTE IKI » VAKARE

• amus, Barnias ir Biznius^ Ką jūs manote daryti: pirkti, par
imti, ar mainyti? Jeigu dar nesnmislijai tai užeik pas mus 
asikalbėti, patarimas dovanai. Kurie manote pirkti, čion ra
itė keletu bargenų.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBA

VISOKIŲ KAMBARIŲ IR 
KRAUTUVIŲ 

ant išrendavojinio
N0RW00DE

Dorchestery
Viet.os šeimynos 9 kambarių namas 
su visais įtaisymais, vieno karo ga- 
radžius, $6.200. Savininkas nori mai
nyti ant 3 šeimynų 15 kambarių na
mo So. Bostone arba I Hirchestery.

Dorchestery
3 šeimynų 18 kambarių namas su 
visokiais moderniškais įtaisymais: 3 
lėliai £steaiu_heatL dveji p&zai. .vie
ta dėl garadžiaus pastatymo. Tai ge
rinusi:! proga įsigyti gerų namų. Par
siduoda tik už $12,500.

Kampinė krautuvė su • geru tavoru. 
Geni proga užsidėti mėsine, nes apy
linkėj nėra. Lietuvių kolonijoj. Kai
na pigi. Kreipkitės: 90 Hampshire 
St kaintms VVindsor St., Cambrklge, 
Mass. (S.-29)

J. Smilgis, (-.
J. Jeskelevičius

CHARLES J. WEISUL
(VIESULĄ)

Real Estate-Insurance 
Mortgages

Parduodu laivakortes | Ir iš 
Lietuvos patogiausiais keliais. 

1126 WASHINGTON STREET 
SO. NORVVOOD, MASS.

Tol. Nonvood 0031

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadvvay, *Šo. Boston 
Apdraudžiu visokias nuosavybes 
ir. kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išranda vo- 
jame kambarius.

= t A,?’

krūtinėje ir kankiųa.

LAIVAKORTĖS 
į ir iš 

Lietuvos 
Patogiausiais Keliais

City Point
Naujas namas dviejų šeimynų 6—6 
kambariai su visais vėliausios mados 
nioderr. iškaiš įtaisymais, dabar par- 
sidtiod: už mortgičių. nes bilderis su- 
baukrutino. Namas vertas $18,500.06, 
parsiduoda už $14,700.00.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠA 
DR-JOS VALDYBA

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

V'ice-Pirmininkas—J. Petrausk
24 Thomas Pk., S. Boston, M 
Prot. Raštininkas—J. Glinec
5 Thomas Pk., S. Boston, Ma 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 S,

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston, M 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St., S. Boston, Ma 

Draugija laiko susirinkimus k 
trečią nedėldienį kiekvieno m 
nėšio, 2-rą valandą po piet 
parapijos salėj, 492 E. Sevent 
St., So. Boston, Mass.

LITHOANIAN AGENCY
South Boston, Mass. Tel. 0605—1337

KITI SKYRIAI 
BROCKTON OFFICE:

630 Norlh Main Street.
Telephone Brockton 228

.. .ji?galėtų daly- Prie. žios.dr-jos patartina 
Darbininko” koncer-

Antanas Gribas, p-les Maiv--Gapųtis. bi^lišlar

Karalaitės"
Petro lietu- 
yra vienas

P-nia
nūs Juozas buvo sunkiai su
sirgę “grip’u.” Bet dabar 
jau sveiksta.

N0RWO0D, MASS.
13 kambarių namas, sodną* Ir kviet- 
kų daržas. Virš 36JMM) ketvirtalniš- 
kų pėdų žemės. Garadiius dėl 30 
automobilių. Pačiame mlėsto cttotre. 
Kaina $14JX».OO.

T-

TURINTIEJI REIKALĄ 
šaukite

N o r w o o d 0931
I

‘ ‘ Parbininko ’ ’ skaitytoj o

Maršalka — J. Zaikis, ..
7 AVinfield St, So. Boston, Masa. ,r>i 

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

»

! DRAUGIJŲ VALDYBĮ1

v

'.Parduodam
’ visokio pad

sįąs dieną ir naktį. Uflaikom Guli ir Sinclair gasolhą..
415 01d Ootony Avenue, : South Boiton, MM.

DARBIN1NKAS

■1 ' •

Metinis Balius, rengia šv. Petro Parapijos Choras, Vasario 2-trą dieną,
■ ‘ . 2r- ' L . t— •• _ — > —' —'-i—J - ’ ---- 1—px.lt.

Parapijos Svetainėj
402 E< 7*th Street South Boston. Griesž Giįlette’s OrcK Visas Jauninias/užkite į Balių. Urah! I į f

r '........ y t !

žinios

P-lė Florencija Veniutė, 

pianistė. Ji savo mikliais 
piršteliais, “Darbininko” 
koncerte, sausio 27 d., skam
bins piano solo. P-lė Veniu- 
to yna mūuų urganre i jos 
pirmojo buv. iždininko duk
tė. Ji labai gražiai užsire
komendavo p-lės M. Gribai- 
tės koncerte. “Darbininko" 
<oncerte skambins naujus 
nuzikos šmotelius.

IŠ “SNIEGO KARALAI
TĖS” VAIDINIMO

Neklystu, turbūt pasakę 
og “Sniego 
aidinimas šv. 

’ių parapijoje, 
gražiausių ką mes matėme

ra gan turiningas Bei už-

Ragana išeina. Palieka ji 
sąvo kepurę su rože. Ange^ 
la pamąčius rožę atsimena 
Antanuką ir išbėga iš Ra
ganos sodo.

Savo kelionėje, Angelą 
miške sutinka karaliaus me
džiotojus. Ateina ir kuni
gaikštis su savo žmona ir jie 

kvklos džiaugėsi, kadiuoky- prižada jai padėti* surasti 
tojas žadėjęs ateiti rogutė- jos brolį 
mis pasivažinėti. Motina pa
sako vaikams pasaką apie 
“Sniego Karalaitę,” Anta
nukas tuo susidomi. Angelą 
prašo, kad jis nekalbėtų a- 
pie ją, lies ji gali ateiti ir 
pavilioti jį.

Antanukas užmiega. Atei
na “Sniego Karalaitė,” už
buria Antanuko širdį. An
tanukas pabudęs pasidaro palovių, 
piktas, palieka motiną ir se
serį Angelą ir išeina. Vei
kiai, subėga uždusę vaikai ir 
pasaka AngUjUr’-kmU kašin- 
koki tai ponia pasisodinus 
Antanuką į savo roges ir 

, 'įusivežus-.
I

• A ,.x 1 ,,, 1 * - . L A ’ 1 ’

t 
imantis. Trumpai štai jo tu
rinys. - ------ --

Našlė motina turi dukterį 
Angelą ir sūnų Antanuką. 
Antanukas sugrįžęs iš mo-

Angelą ieškodama Anta
nuko Įeina Į raganos užbur
tą sodą. Ateina ragana. 
“Sniego Karalaitė” manęs 
prašė sulaikyti Angelą, kad 
ji neatrastų Antanuko.” 
Burtininkė šukuoja Angelai 
plaukus užburtomis šuko
mis, kad ji visa užmirštų.

OSTON OFFICE:
18 Tremont St, Kimbal Bldg., 
Iloom 205, Tel. Liberty 7865.

Angelą eidama per mišką 
į “Sniego Karalaitės” kara
lystę, patenka į čigonų — 
plėšikų rankas. Tie užpuolė 
visą nuo jos atima ir vienas 
jų nori ją durtuvu nudurti, 
bet čigonų karalienė ją nuo 
mirties išgelbsti ir pašaukus 
Laporę liepia nuvesti Ange
lą į “Sniego Karalaitės”

-f ”'-7 -y

liūtė. Jos kalba, gestai ir)
visas judėjimas rodė pagie-j Mockapetrio sūnus Vincas 
žą, neapykantą maišyta su'dar tebeserga, bet yra vii- 
džiaugsmu. Toliau Angelos ties, kad už kelių dienų ga- 
rolę 
savo kalba ir elgesiu rodyte'ir negalės taip greit eiti.
rodė, kad ji ištikrųjų, su di-j Gydytojai pripažįsta, kad 
džiu širdies gailesčiu, ieško paprastas šaltis susimetęs 
savo broliuko. Jos rolė ilga, 
nelengva: Ji ją išpildė pa
girtinai. Antanuko rolę —

tiko. Matyt, kad jis ne vai
dino, bet gyveno. Jo dalis 
buvo sunkį. Pirmame akte, 
geras, malonus, meilus, šne
ka, juokauja; paskui, kada 
“I 
rė, piktas, susiraukę, viską 
stumdo, drasko mėto. Ga- 
putis parodė gabumą vaidi
nime. Kiti, labai pagirtinai.

C. Karbauskiutės — čigo
nės šokis, iššaukė iš publi
kos ūmų ir ilgą delnų ploji
mą.

' si : “A, kaip gražiai. Kad 
dar pašoktų.” Jos čigoniš
kas kostiumas, veido išvaiz
da ir vikrumas pavergė žiū
rėtojų širdis-

Didžios pagarbos užsipel
nė p-lės Elenos Kiburiutės 
vedama orchestra.

Ir ką sakyti apie vaidini
mo sumanytoją? Garbė kun. 
P. Strakauskui už tokį su
manų, artistišką .išmokini- 
mą ir vadovavimą.

Ateinantį sekmadienį 
“Sniego Karalaitė,” bus 
vaidinta paskutini sykį. Kas 
nori pamatyti* 'atmintino 
vaidinimo, tepamato “Snie
go Karalaitę.”

Ateina Angelą į “Sniego 
Karalaitės” palovių. Visur 
sniegas, ledai, ledų kalnai. 
“Hr-'i-i-i... keti p šed ’

žįsta ji Antanuką, bet bro
lis: “Aš tavęs, mergaite, ne
pažįstu.” Angelą verkia. 
Savo meile ji sužadina bro
lio širdį. “Angelą, bėgkinie 
iš čia!” “Sniego Karalai
tė," šaukia: “Antanuk, ma
no Antanuk.” Bet Angelą: 
“Ne, jis ne tavo, jis mano, 
mano broliukas.”

Toks, trumpai, to 5-ių ak
tui teatro turinys.

Ką apie scenerijas, kos
tiumus, vaidintojus. Žodžiu; 
viskas sudaryta ant didelės I 
skalės. Scenerijos, kostiu
mai, visokios elektros švie
sos, tikrai artistiškas visko 
suderinimas padarė vaidini
mą labai pagirtinu. Scene
rijos. vpatingai “Sniego 
Karalaitės" ledų palovius 
labai gražios, sumaniai pa- 
darvtos. Ir tai parapijos ar
tistų darbas.

Kostiumų Įvairumas ir su
manumas užsipelno augŠto 
pagirimo. Ypatingai, kostiu
mai čiužinėtoji!, čigonų, me
džiotojų tikrai artistiški. 
Programoje pasakyta. 
tai pasiuvo geros parapijos i . .

t , j Skelbimus renka ir kiti
'mūsų darbuotojai: A. Vai- 

kalbos aiškios. !s,rtUskas’
į Grigas,
I kiti.
I

kurie tai lengviau, tai 'sun
kiau serga “grip’u” arba 
“influenza.”

Prašykime Dievulio, kad 
Jis visiems grąžintų sveika
tą, kad ir , 
vauti “ 
te ir pasidarbuoti mūsų 

’ niUljų prenuri'iieatų vajuje.

IŠ SUSIRINKIMO

Šv. Kazimiero dr-jos su
sirinkimas įvyko 13 d. sau
sio. Naujai išrinkta valdy
ba užėmė yietas: pirm. J. 
Grubinskas, pagelb. J. Mar
kelionis, rast. P. Milius, fin. 
rast. M. Šeikis, ižd. V. Balu
tis, tvarkdaris Zaikis. Nau
joji valdyba žada daug pa
sidarbuoti d±-jos labui. Pa
daryta keletą gražių nutari
mų. Nutarta atnaujinti or
ganą ‘ ‘ Darbininką. ’ ’ Taip 
pat išrinkta komisija suren
gimui paminėjimo Vasario 
16.d. Prie dr-jos prisirašė 
keletas naujų narių. Šv. 
Kazimiero dr-ja gerai gy- 
vuo. Tėveliąi-nariai atsive
ja ir prirašo savo sūnus 

, prie dr-jos. Neprigulintiems

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Flfth St., So. Boston, Mass. 

VLce-pjrmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas Nevlera.
948 E. Broadvvay, So. Boston, M

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičl 
L 27 Tampa St, Mattapan, Mass 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ainbrozas,
492 E. Seventh St., So. Boston, Ma 

Draugijos susirinkimai būna kas -p 
mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 
vai. iH> pietų, parapijos salėj, 4! 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

darbuotojos.
Vaidintojai gabūs, suma-j 

nūs. J ų
Pagirtinai lengvai, gražiai 
vartoja lietuviu kalba. Tai 
vienas didžiausių širdies 
džiaugsmų. Gal geriausiai 
vaidino tai čigonui karalie
nės rolę — Antanėliūtė.-Gy
va, smarki, gudri. Paskui 
burtininkės rolę — Grende-

RENKA SKELBIMUS
Feliksas Zaleckas, radi o 

balso pardavėjas, renka 
skelbimus “D-ko" koncerto 
nrogramui ir “Darbiniu-

*

■<-:l.
Vietos biznieriai noriai 

Įduoda skelbimus, nes žino, 
j.a(Ų kad skelbtis “Darbininke” 

apsimoka.
Skelbimus renka ir

PASIPIRKITE
“D-ko” metinio koncerto 

bilietus galima gauti pas 
šiuos biznierius ir L. D. S.

- v •

narius:
“Darbininko” Adminis

tracijoj, 366 Broadvvay.
K. Šidlauskas, aptiėkoj, 

375 Broadvvay.
Paul’s Clothing Shop, 456 

Bi-oadvva^j ' ’p’j
M. Venis, bankoj, 474 W. 

Broadvvay ir pas LDS. na
rius: M. Karbauską, V. Va
latką, J. Jeckevičių, F. Za- 
lecką ir kitus.

Bilietų kainos: $1.00, 75c. 
ir 50c.

Patariame pasipirkti 
kalno.

ATVAŽIUOS IŠ KITŲ 
KOLONIJŲ

Mums praneša, kad 
“Darbininko” metinį kon
certą rengiasi atvažiuoti iš 
visos Naujos Anglijos lietu
vių kolonijų, kaip tai: Wor- 
eesterio, Lawrence, Lowe- 
llio„ Montello, Nonvoodo, 
Iludson. Nashua. Cambri- 
dgio, Brightono ir kitų kolo
nijų.

Vietos lietuviai turėtų 
gražiai ir gausiai pasirody
ti, kad svečiai “nesubytytų” 
gausiu atsilankymu.

AR MANOTE PIRKTI?
Tūrių Ant Pardavimo Visokių Namų Lotų ir Žemes

N0RW00D’E, WALP0LE, STOUGHTON’E, CANTON’E IR DORCHESTĖR’Y

Ra p.

!

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

Si kompanija Išdlrblnėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirS. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuviu biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vi k- 
trolai ir Radios žemiausiom kai 
nom. Mainome senus pianus. Ra 
Syk dei katalogo. Pristatymas visui 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poni 
fearkluną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Pirmininkė — Jicva Marksienč, •*, 
625 E. 8th St., S. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienS/
11 Monks St., S. Boston, Mass. 

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

Fin. Rast. — Bronislava CiūnienA
29 Gould St., W. Rozbury, Mass. 

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

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

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažr^rtinėj svetainėj.

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

Pirmininkas — Mot. Versi steką s.
694 E. Flfth St., S<>. Boston, Mass. 

Vicepirmininkas — PbvŲas Kuka.
125 Bovven St.. South Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas.
450 E. 7th St., So. Boston. Mass. 

Fin. Raštiniukas ■— Pranas Tuleikis,
109 Rovven St., South Boston, Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston. Mas& 

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

Draugija laiko savo susirinkimus ku 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt.,, 
So. Bostoo’e. 1:30 vai. po pietį,; ’ 
Ateidami susirinkimai) prašome at« 
sivroti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos. ♦

iekvierias automobilio savininkas turės’inšiūrinti savo karą 
ieš Naujus Metus, kad gavus numerius. Taigi, priseina duo- 
patarimus, kad būtumėt atsargesni, nes daug yra visokiu 

ęentėlių, kurie užlaiko ofisą ant saidvokų ir prižada nebūtus 
liktus, bet atsitikus nelaimei negalima jų surasti, nes daug 
ttvių su saidvokais. Jeigu inšiūrinsi pas mus, esi pilnai ap
ipintas ir atsilankęs į ofisą-gausi teisingą patarnavimą. Au- 
mobilius apdraudžiam nuo visokių nelaimių: pavogimo, su Į 
įgimo, stiklus nuo sudaužymo ir tt. Prieg tam apdraudžiam 1 
to gaisro namus, rakandus, biznius.

i LITHUANIAN AGENCY
i :5 East Broadvvay - South Boston, Mass

CHARLES T VVE1SUL 
____________  IVIESULA), 
REAL ESTATE—INSURANCE-MORTGAGES—STEAM SHIP TIOKETS 

y* * ” * • • * v • * * :.5

So. Nonvood, Mass.

REIKALINGAS prityręs ir 
mokąs gerai darbą b u č e r i : 
Atsišaukite: 357 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass. (S.-12)

Garadžiaus Telefonas S t ūbos Telefonas ?
South Boston 0777 So, Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVICE4
*

1 ■■■■—idh
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BRIGHTON, MASS.

DARBININKAS

January < Thaw

Žmonijos istorijoje nebū- 
fcč'.tas technikos išsivystymas, 
£■ prasidėjęs XIX amžiuje, 

pasiekia mūsų laiku gran- 
dioziško didumo, ir galima 

y manyti, kad mes. gyvename 
■ū—galutino gamtos nugalėjimo 
~ mašinomis išvakarėse.
fe -■ _ .......fe* Įdomu atsiminti, kokioje 

L krvptvje dirbo daugelio, iš- 
R radėjų mintis XVII-XVIII 

amžiuose. Toje epochoje 
mechanikų tarpe buvo dide- 
Įėję niadoje automatai, buvę 
skirti žaidimui ir laiko pra-

— leidimui. Taip, pavyzdžiui 
mechanikas Vokansenas nu
stebino visą Europą savo 
garsia antimi (kaip šiais 
laikais būtų galima išsi
reikšti. — “paleido auti:’’ 
vadinasi, paleido į žmones 
nepaprastą, gal ir abejoti-

— ną, naujieną). Pagal savo 
didumą ir pavidalą, pagal 
savo judesius ir užsimoji- 
mns tai buvo iikriausia an- 
tis.
“vaiz
džiai. kai Į) ir gyvoji 
pat judino galvą ir 
Jos riksmą m-buvo 
atskirti nuo g v vos

s?

Mechaniškoji antis 
ir ąėrū taip pat go_- 

ir taip 
kaklą, 

galima 
anties

, riksmo. Nepaprastaš mecha
niko mokslumas pasireiškė 
ypatingai to paukščio ana
tomijoje: kiekvienas kaule
lis,-kiekviena plunksnelę bu
vo savo vieloje, ir kiekvie
nas organizmo sąnarvs tiks
liai atlikinėjo savo prigim-

Sulestasis maistas buvo “su- . . z. •- - - t
virškinamas” padedant che- 
miškoms medžiagoms^ ku-~ 
rios buvo automato vidury-j 
j e, ir inaisto virškinimo pro
cesas būdavo baigiamas 
mėšlo išmetimu- Kuo do-' 
miausias žiūrėtojas skaitė 
tą automatą gyva antimi — 
kol mechanikas neatidary
davo vidurių, kuriuose būva 
matoma daugybė smulkiau
sių ratų, dalbų, selanų, dan
tų, grandinėlių.

Taip pat žinomas genero
lo Deženo mechaniškas po
vas. Tas povas- vaikštinėda
vo, kaip gyvas, —•' išskleis; 
davo vėduoklės pavidalu uo-. 
degą, lesdavo grūdus 
“virškindavo” juos.

(“T. Ę.”)

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 27, 1 vai. po pietų, baž- 
nytinej svetainėj, 339 Green št. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

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

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

L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks jicnktadic-Ry, 
^aSario 1, 7 :30 vai. vak., Lincoin 
svetainėj, 26 Lincoin St. Ateikite 
visi. Valdyba

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

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

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 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

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

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

“Visi tikintieji, jaunieji y 
patingai, yra pašaukti veik 
liai bendradarbiauti katalikiš 
koše akcijose, idant Kristaus 
viešpatavimas pasiplėštų ir su 
stiprėtų pavieniuose žmonėse 
šeimose, visuomenėje.’’ (Pijus 
XI laiške karti. Andrieu 1926- 
X-5.)

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, sausio 25 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į, šį susirinkimį, nas turkaa 
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.

PASTANGOS NUGALĖTI 
MIRTĮ

Nesenai Maskvoje, Poli- 
technikos muziejuje, įvyko 
vieša paskaita profesorių 
Kuliabko ir Andrejevo, ku
ru1 pranešė kai kuriuos so
vietų mokslininkų veikimo 
vaisius iš kovos srities su 
mirtimi.

SSSR mokslininkų eilė 
darė bandymus didžiulės 
reikšmės visai žmonijai. Po 
to, kai prof. Krafkovui pa
vyko druskos skiedinyje at
gaivinti kraliko ausį, kilo 
klausimas apie tai, kad ga
lima būtų priversti gyventi 
izoliuotą širdį. Bandymai 
šioje srityje puikiai pavy
ko. Prof. Kuliabko jau su-. 

’ konstruktavo aparatą, ku
riame pasisekė atgaivinti 
širdį ką tik mirusio vaiko.

i Nuostabius bandymus su 
gyvuliais darė prof. Andre
jevas. Jam pavyko atgai
vinti nužudyto šuns orga
nizmo veikimą, įleidžiant į 
miegamąją arteriją Rinker- 
Loko skiedinio. Po to šuo 
Ivg atgijo: atsirado pulsas 
ir atsinaujino kvėpavimas.

NEATSPĖJAMA ETRUSKŲ spalvom. Svarbiausia etriis- 
RAŠTO PASLAPTIS kų '“kultūros liekana — jų 

• fašTat.—Turima daba t* apie 
8000 įvairių etniškų raštų, 
kurių, nežiūrint stropaus ir 
atsidėjusio darbo, dar nepa
vyko išskaityti. Etruskų* 
raštas ' tiriamas jau nuo 
1600 m., bet šis darbas ne
įstengė uždangą pakelti. 
Mokslininkų susidomėjimas 

\ j etruskų raštu labai didelis. 
' Sudaryta net atskira moks

lo šaka etruskų kultūrą ir 
raštus tirti, vadinama etrus- 

jkologija. Nesenai Florenci- 
! joj (Italijoj) įvyko gausus 
etruskologų kongresas. Da
lyvavo jame 26 valstybių 
moksliniiikai. “Tr.”

Prof. Andrejevas padarė 
vykusį bandymą ir su žmo
gaus lavonį Praėjus tam' 
tikram laikui po to, kaip 
buvo į miegamąją arteriją 
įpiltas skiedinys, numirėlio 
širdis pradėjo plakti, tuo 
sujudino stalą, ant kurio gu
lėjo lavonas. Iš numirėlio 
ryklės pasigirdo kažkokie 
duslūs garsai.

Buvo toks klaikus vaiz
das, — pasakojo prof. An
drejevas, — jog pakartoti 
bandymo aš nebedrįsau...

Širdies veikimo atgaivini- 
mas.yra jau sprendžiamas 
žingsnis kovoje mirčiai nu
galėti. (Tass). “R-tas”

Dabartinėj Italijoj, pie
ninų pusiasaly, 400 metų 
pričš Kristaus gimimą buvo 
galinga ir labai aukštos kul
tūros etruskų valstybė, ku- 
ri vėliau žuvo. Tai rodo ši 
aplinkybė, kad anuomet et
ruskų turtai, astronomija, 
medicina, prekyba ir menas 
plačiai buvo žinomi pasauly.' 
Etruskų menas buvo vidurys 
tarp graikų ir romėnų meno.

Statydino namus etruskai 
iš didelių akmenų, pusapva-j 
liai juos užbaigdami, be jo
kio cemento ar kalkių. Be

i 
i

Valdyba

| TeL S. B. 2805—71 B

Lietuvis
f OPTOMETRISTAS

5 Begzamlnuoju akla, priskirtu aki į: 
| ntus, kreivas akis atltiesinu ir g 
ffi •unbiijoniškose (aklose) akyse sn- (• 
® gražinu šviesa tinkamu laiku.
| J. L. Pašakarnis, O. D. j 
| 447 Bro£dway, So. Boston. Į r

daugelio didesniu dalykn^y-

v —

Raštininkė

r

o

I

i
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Main Office
South Boston

0304-W

Branch Offio 
Brockton 
7916-W

PAŠALINA GALVOS SKAU
DĖJIMĄ IR VIDURIŲ 

PAĮRIMĄ

P. J. AKUNEV1ČIUS
Lietuvis Grabortas

sto B. 8IXTH 8T„ 80. BOSTON

A. O: ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Balsęs du Universiteto 
CORNEI.l. UNIVERSITY su A. B.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopds mėnesinis

J. PETRUŠKEVIČIUS 
—LafaninotM Graboriui---------
137 Ames St, Brockton, Mas?
162 Broadvay, S. Boston, Nm>

TIK KĄ IšEJO IŠ SPAUDOS NAUJA 
KNYGELĖ ANGLŲ KALBOJE 

“Signification Of A Parental 
Language”

§i knygelė yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvii; jaunimui. Kaina tik 
25c., persiuntimas 2c. Kreipkitės:

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

Rezidencijos Tel.: 0770-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0770-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Grnborlus. balsnmuoto- 

jaa, Reai Estate ir Publtc 
Notaras

254 W. Broadway 
Sonth Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorehester, Mass.

B LIETUVIS DENTISTAS

OR. SI. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300

_ ofisus atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
-g nuo 1 :45 iki 5:20 po pfet ir nuo 1 
1 iki 9 vakare, šventą dieną pagal ro 
J sitarimų.

TeL So. Boston 3520

G. VVASHINGTON UNIV. su I.LB. 
••Darbininko” Name 

(antros lubos)
Į-366 Broadway, So. Bostoi i

Rezidencija
i. 305 Harvard St.. Carubridge. Mass. I 

Tol. University 1463—J. i

L- 
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

811-812 Oid South Bldg. 4 
294 Washington Street I 

Boston, Mass. | 
Valandos: 9 A. M. iki 5 M. 3 

GYVENIMO VIETA £
Gurbam Avenue. Brookline. C 

Telephone Beacon 557S x

LABIAUSIAI IŠSIPLATI
NUSIOS KALBOS

Labiausia išsiplatinusi kal 
ba yra kinų kalba, ją varto
ja "435 milijonai žmonių. 
Antroje vietoje stovi Indų 
kalba (330) milijonų), pas
kui seka Anglų kalba (162 
milij.), Vokiečių (91), Is
panų (80 mil.) ; Rusų kalba 
stovi šeštoje vietoje (70 mi
lijonų), Prancūzų septinto
je (45 milij.), Ukrainų už
ima devintą vietą (35 mik), 
Lenkų vienuoliktą vietą (22 
mik).

ra likę daug įvairių dailės 
dalykų, kurie pažymėtinai 
gražūs, freskos (sienų pa
veikslai) ir indų pagražini
mai, piešti šviesiom ryškiom

Ilgiausias gelžkelis yra 
nutiestas nuo Rygos iki Vla
divostoko.

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

sekmadieny, sausio 20 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prif 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(EASPARAVicfūS)

511 Broaaway, So. Boston 
- Ojgio valandvt:

ąuo 9 ik! 12 ryte ir rrno 1:30 Irt > 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
lėldleniais. taip-gl seredomls nuo 

12-tos dienų uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

VAISTAI NUO RIEBUMO

IA. J. KUPSTIS
Real Estate Insurance ir Mortgičių< 
Seniausia Agentūra So. Bostone Į 

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASSJ 
Tel. South Boston 1662—1373 5

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO i
DU GERIAUSI PIRKINIAI, 

kokių lig šiol niekur nėra buvę.
SO. BOSTONE į

12 šeimynų meilinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro ' 
Rendų atneša $2700 į metus. Prekė $22,000. įmokėti nemažiau kaipi 
$2,000, likusius išmokėsite randomis. Dabar būna viskas naujai pertai-! 
soma. Jei norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzd i n- < 
gai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų eigėtauti, ir jei norite būti nepri ! 
klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasiuaudokit Ha proga. Tinkamai 
vieta krautuvei. '
DAR l/A'v t SEGIRDliTA PROGA!

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

Kaina $g.5«>0, įnešti nemažinu kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. 2m<>zus gali daryti gerų pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui | 
(larytl. nereiks eiti pns kitų ieškoti dnrbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir I 
iš vl<laiis. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway ! 
So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Pnmpinnm mortgiffus namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort-’ 
giėių, kreir»kitės pns mus. Inšiorinnm viską, reikalaujant duodam ir ant] 
Išmokesėio— tik Mass. valstijoj. , t

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

Parduodam anglis Ir malkas, pristatom J namus ne toliau kaip 12 my-! 
iių nuo-Bostono, -—-—-—----------------- -------- ------------------

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
ŠALI8. • ■ . . č99999999999999

PLAČIAUSIAS PASAULIO 
TILTAS

Australijoje, mieste Sid- 
ney, statomas tiltas 38 met
rų platumo. Tokiu būdu jis 
bus plačiausias visame pa
saulyje. Per vidurį tilto 
bus nutiestos keturios gelž- 
kelio linijos, abipusiai jų 
keliai vežimams ir automo
biliams^ o nuo kraštų takai 
pėstiems vaikščioti.

— Malonėk tamsta man to
kių vaistų, kad mano žmona 
netuktų.

— Labai prašau. Štai žirne
liai. nuo kurių vienos dėžutės 
sumažės tamstos žmonos svo
ris 10 kilogramų.

— Sakykite tik! Mano žmo
na sveria 96 kilogramus, tai 
prašau man duoti tų žirnelių 
10 dėžučių.

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas 

Bostono ofisas:
320-321 Eschange Bldg., 
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

GATVĖJE
— Ponuli, pasigailėk

“MARGUTIS” BUS DU 
DOLERIAI

raišo.
— Bet vakar buvai aklas?
— Taip, bet būti aklu labai 

nepatogu, nes vakar kaž koks 
nenaudėlis mane išnaudojo. 
Davė 20 centų o grąžos paėmė 
50 centų. Taigi geriau būti 
raišam, negu aklam.

Pabrangs linksmumo ir dainą su gai
doms laikraštis “MARGUTIS." Rašy
kite tuojau ir siųskite VIENĄ I>OI.E 
RĮ, gausite per visus inel^s "MAR
GUTĮ.” Kas mėnesis leidžia muzikos 
ir juokų laikraštį art. A. Vanagaitis, 
adresas: “Margutis.” 3210 So. Halsted 
St., Chicago, Iii. “Margutis” naujoj 
vietoj. Išeina su “overkautu.” Už 10 
centų stempą galite gauti vienų “Mar
gutį" dėl susipažinimo. Reikalaukite 
tuojau. “Margutis" nuo 15 dienos 
sausio bus DU DOLERIAI. Visokios 
žinios iš Lietuvos. Skaitykite “Margu
tį,” tai visada busite linksmi. Yra 
vaikams piano “pysellų’ labai lengvų 
ir gražių. Tik už vienų dolerį į me
tus 12 “MARGUČIŲ.”

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 
Tone pašalina galvos skaudėjimų ir 
vidurių paįrimų, konstipaciją, inkstų 
ar pūslės suerzinimą ir panašias ilgas, 

, kurios paeina nuo prasto virškinimo 
ir pakrikusio išsivalimo. Nuga-Tone 
taipjau sustiprina nusilpusius nervus, 
muskulus ir organus, suteikia ramų, 
poilsingą miegą ir padidina svarumą 
liesiu, sumenkėjusių žmonių.

P-nas IVilliam Gailės sako: “Pirm 
pradėsiant imti Nuga-Tone aš kas va
karą turėdavau galvos skaudėjimą, pil
vo skųudėjimą ir mano oda buvo ne
aiškios spalvos. Dabar aš nebeturiu 
daugiau galvos skaudėjimų, nėgi vidu
rių skaudėjimo, o mano oda 'yra 
skaisti ir ružava" Nuga-Tone sutei
kia tokias pastebėtinas nasekmes, kad 
kiekvienas, kuris nėra Aeikas, ar ku
ris jaučiasi silpnas ir nervuotas, tu
ri būtinai juos pabandyti. Jus galite 
gauti Nuga-Tone visur, kur tik vais
tai yra pardavinėjami, arba jūsų ver- 
lelga gaus dėl jus iš urmo vaistynės.

E. V. WARABO
(VVrubliauskM) 

LIETUVIS GRAB0RIUS IR 
RALSAMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvrood 1508

MONTBLLO OPBTCB
104 Anei Street 

Telephone Brockton 18444

Bes. Talbot 5863

J. J. ZAKARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinina

414 Broadway So. Boston
Ofisas atdaras dienomis ir 

vakarais

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

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay 8quare, Boston 

Olympia Theatre BMg.

5
> TeL Brockton 5112
1 DANTISTAS
į OR. A. J. GORMAN

I
lGUMAUSKAS)

705 Main St., MonteUo, Mass.

(Kampas Broad Street) 
Ofiso valandos:

Ryte nno 10 iki 12 vai.
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL 

vį Sekmadieniais pagal sutarties.2©©©<<<<<-©©©©^^?©©©©©©©©«
Tel. So. Boston 0506-W.

v Lietuvvs Dantistas

A. L. KAPOČIUS
į 251 Broadway, South Boston
, (“Keleivio” name) 

J Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
‘ j nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
d vakare. Sercdomis nuo 9—12 
< vai. dieną. Subatomis nuo 9 
3 iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
3 iki 12 (pagal sutartį).
®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®®«

PATARNAVIMAS DIENĄ 
* IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 OamhrMge Street 

Cambridge, Man.
Telephone Unirersity 8881-W




