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saus, 
skel- 
kad

ro mišką to pat 
įl. Vytautą Ori- 
923 metais pa-

šv. Tėvas pasiuntė užuojautą 
nukentėjusiems nuo 
drebėjimo.

Pavyzdinga tvarka. Visą ly
gybė, prieš rykštę, 
tos rykštės.

Caracas, Venezuela, 
20 d. — EI Universal 
bia žinias iš Cumana, 
iki šeštadienio ryto sužino
ta, kad ketvirtadieny žemes 
drebėjime žuvę 28 žmonės ir 
800 sužeista. --------—--------

VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VIENYKITĖS I

Kaip komunistai plaka rykš
tėmis valstiečius

SSSR teismas svarsto val
stiečių plakimo kaime Lu- 
dorvaje bylą. Liudininkai 
parodė, kad vietos “val
džia” nutarusi plakti rykš

tėmis už nusikaltimus ir ta- 
t-ai buvo vykdoma tvarkoje. 
K iek v iena m ka lt inanu j j 11
valstiečių buvusi skiriama 
tam tikra porciją, turint 
galvoji* jo nusikalstamojo 
darbo sunkumą. Vieni'bu
vo “^stipriau,” o kiti “silp
niau” plakami. Viena* dū
dininkas pareiškė, kad jis 
išplakęs 50 žmonių: vienam 
davęs 3 rykštes, kitam 5, 
trečiam 15: kiti gi gavo net 
po 50 ir daugiau. 
SSSR
su vyrais 
rys buvo 
iiK) vieta 
Sžiigyba.
\TngTų“'e'kžekueijif)s/ Buvę ir 
spivialūs žmonės. kurie 
skaitė smūgius ir kuomet—

Kadangi 
moterys turi lygias 

teises tai ir mote- 
išplaktos. Plaki- 
buvusi apstatyta 
kad niekas neiš-

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV. J
ir 1 ~ ■ *

SOUTH BOSTON, MASS. SAUSIO-JANU

_ > %

v 
rvkštės “amortizuodavos” v
tai paduodavo budeliams 
naujas, pamirkę jas vande
ny.

Tarp išplaktų moterį] yra 
ir tarnaujančių raudonar
miečių žmonos.

Žinia apie plakimą iššau
kė raudonoje kariuomenėje 
protestus, kurie ir privertė 
SSSR diktatorius atiduoti 
teisman savo uolius tanius.

302 KALĖDŲ PROTOKOLAI
Kalėdų švenčių metu Kau

no policija už įvairius nusi
kaltimus surašė 302 asine- 

c

nitus protokolus. Iš jų 58 
už girtavimą ir triukšmo kė
limą. Sulaikyta. 7 asmenvs.

I

RYGOJ PASIRODĖ SIBIRO 
MARAS

B/pia. — Letos žiniomis, 
į vieną Rygos ligoninę at
vežtas ligonis,kuris, kaip 
buvo konstatuota, susirgo 
Sibiro maru?' J is dirboUrrre 
portuojanių galvijų sker
dykloje.

Lenkai nervuojasi del’sienų 
patikrinimo

IŠSIKRAUSTĖ Į VOKIE
TIJĄ

Klaipėda. — Savo laiku 
pragarsėjęs klaipėdietis vo
kietininkas Rogge. padavęs 
Tautų Sąjungai skundą dėl 
tariamųjų 
Klaipėdos 
dienomis 
Klapiėdos
veno Vokietijoje Torgau 
mieste, kur Prūsų teisingu
mo ministerija davė jam 
vietą. Jis buvo ir Klaipė
dos seimelio atstovas.

persekiojimų
krašte, šiomis 

visai išsikėlė iš 
krašto ir apsigy-

SULAIKĖ GINKLUS SIUN
ČIAMUS IŠ VOKIETIJOS 
Buenos Aires, Argentina.

— Argentinos valdžia San- 
ta Fe uoste 
siunčiamus 
Boliviją, 
šautuvų.

sulaikė ginklus 
iš Vokietijos į 
Sulaikė 12.000

I
r

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

‘KELEIVIO’ REDAKTORIUS 
IRGI UŽDARBIAUJA

“Keleivis” yra nesykį a-- 
kėjęs bendroves už vilioji
mą pinigų iš žmonių. Su ko
kiu tai-džiaugsmu 
vis” yra smožijęs” 
rijfs balioniukes,

“Kelei- 
lašinius, 
giedojęs 

graudžius verksmus apie pa
rapijom] “išnaudotojus.” 

O! ias minkštaširdis “Ke
leivio” redaktorius! tai jam 
gaila tų vargšų, išnaudoja- 
'fliti -žmonelių! J(> minkštoji 
širdis tirpsta iš gailesčio!.. 
Jis žiūri-su panieka į visus 
tuos išnaudotojus ir su di
džiausiu pasitenkinimu sa
ko: ačiū tau, gamta, kad aš 
nesu toks kaip anie sukčiai!

Si k a n čiame “ Darbi n inko' ’ 
numery parašysime, kaip 
bizniauja pats, dorasis “Kė
lei vio”. redaktorius.

Varšuva. — Lenkija suži
nojus. kad Franci jai su Vo
kietija susitarus bus daro
ma Vokietijos-Lenkijos sie
nų patikrinimas, pradėjo, 
nerimauti.

Lenkijos užsienių minis
teris Zaleski pareiškė, kad 
Vokietija apie sienų patik
rinimą lai nė nesvajoja, nes 
Lenkija nesutiksianti.

LIETUVIŲ ŠVIETIMO 
BŪKLĖ VILNIAUS 

KRAŠTE
“Žycie Ludu” patiekia in- 

fonnacijų apie lietuvių mo- 
In’klii ■padejlrdą,, Vilniaus 
krašte. Laikraštis, konsta
tuodamas. kad praėjusiais 
metais buvo uždaryta Vil
niaus lietuvių mokytojų se
minarija ir daugiau, kaip 
40 pradžios mokyklų so
džiuose, be to, atleista apie 
60 lietuviu mokytojų, pa
reiškia. kad šis padėjimas 
lietuvių švietimo srity nė 
kiek nepasikeitė. Vilniaus 
mokyklų valdžia riša lietu
viu mokyklų atidarymą su 
lietuvių lenki] derybų vai
siais 
biau

i nių 
Šiuo
vra v

8
le drebėjime

ITALIJOJ ĮVEDAMA 
BAUDŽIAVA

Prancūzų laikraščių pra
nešimu. Italijos ūkininkai 
negalėsią te* valdžios leidi
mo važiuoti i miestus. Fa
šistai' įveda toki įstatymą, 

-—kati kovoti su miestų perpil
dymu. Tokiu būdu Italijos 
ūkininkams bus atimta teisė 
laisvai keltis iš vienos vietos 
į kitą. Visose gi kultūriško
se šalyse laisvo persikėlimo 
teisė laikoma iš viena svar
biausiu pilietinių teisių. ris C'ar.

LENKAI SPIRIA LATVIUS 

SPAUSTI LIETUVĄ
Dėl latviu lenku iiesiogi- 

n i o susisiekimo derybų “Iz- 
vestija” praneša, kad jos 
susidūrusios su tam tikro
mis politinio pobūdžio kliū
timis. Pasak “Izvestiją” 
Rygos korespondento, Len
kija siekianti primesti Lat
vijai eilę -politinių reikalvi- 
mų. tiek atlyginimo atžvil
giu lenku dvarininkams, 
tiek ir Liepojos Romnų gė
lininkei ių tranzito klausi
mais, kas esą neišvengiamai 
turi iššaukti Latvijos daly
vavimą lenkų spaudime 
.prieš Lietuvą.

ir tuo daro jį vis te
pareinama nuo užsie- 
reikalų ministerijos, 
metu Vilniaus krašte 
iena lietuvių gimnazi

ja. be to, Vilniaus apskrity 
18 “Ryto” pradžios mokyk
lų. kuriose moko 24 moky
tojai, Švenčionių apskrity— 
2 mokyklos su 3 mokytojais, 
Braslavos—3 mokyklos. Aš
menos — 4 mokyklos su 2 
mokytojais. Lydos — 3 mo
kyklos su 2 mokytojais,Gar
dino — 20 mokyklų su 13 
mokytojų ir Suvalkų — 2 
mokyklos. Braslavos ir Su
valkų apskrity lietuvių mo
kyklos be mokytojų, nes 
švietimo valdžia, nežiūrint 
visų “Ryto” pastangų, jų 
netvirtirta.

Jack Dempsey, ex-čampionas, 
pasiskelbė kumštynių promo- 
teiru ir vadovaus Sharkey su 
Stribling kumštynėse.

MEIŠTAVIČIUS ATSISTA
TYDINO

Spaudos žiniomis, lenku 
teisingumo ministeris Afeiš- 
tovičius atsistatydino dėl 
konflikto su seimu. Jo. vie-

IR PLĖŠI
KŲ GAUJJL LIETUVOJE 
Naktį g .................  t

23 d. 19Žįimėtų A. Pane
munės policija pafiai Vaiš- 
vydavos dv. 
valse, pas J 
ną suėmė 
bėgusį iš galėjimo kalinį 
Praną Kulikauską, kilusį iš 
Krienų k.-J Salantų . vaisė 
Kretingos apskrities, kuris 
nuo pabėgimo dienos darė 
stambiausias vagystes ir 
plėšimus atimdamas iš ra
mių piliečių turtą. Policija 
suėmusi šį piktadarį ir ves
dama tardymą išaiškino, 
kad šis piktadarys darbavo
si plačioje y apylinkėje su 
tam tikra organizuota gau
ja, kurioj dalyvavo* šeši 
žmonės. Minimi piktada
riai veikė ginkluoti Kauno 
apskrity ir kitose apylinkė
se. Šios organizuotos gau
jos išplėštąją tprtą apsaugo-

-_. - Pikdarių rei
kaluose pagalbą teikdavo 
pil. Jonas Orinas, gvv. 
Vaišvvdavos k. A. Panemu
nės valse. Išplėštasis turtas 
iš ramių gyventojų buvo 
parduodamas tam tikriems 
pirkliams—vertelgoms Kau
no ir Kaišiadorių apskr. Vi
si piktadariai 10 asmenų su
imti ir visi, drauge padėti 
Kauno sunkiųjų darbi] kalė
jimam

Spėtas atimti nelikviduo
tas apylinkės gyventojų iš
plėštas turtas laikomas A. 
Panemunės policijoj. Da
lis šio turto yra atsiimta sa
vininkų. o dalis dar neatsi
imta. į kurį A. Panemunės 
policija prašo nukentėjusių 
atsiliepti ir kuo greičiausia 
jitsiimti. Sulaikytasis tur
tas susideda daugiausiai iš 
įvairių audeklų, rūbų ir ki
tų daiktų.

davo ir visu

LENKIJOJ 111,465 BEDAR
BIŲ

*

Statistikos žiniomis, gruo
džio 15 d. Lenkijoj buvo 
111.465 bedarbiai. Bedar-

Toįj paskirtas ticė-ministe- liTų skaičius pa sk 111 i n i u oj 1i
laiku smarkiai pakilo.

Šv. Tėvas, per Kardinolą 
Gasparri, pasiuntė kable- 
gramu užuojautą nukentės 
jusiems nuo žemes drebėji
mo.

Taipgi pasiuntė užuojau
tą ir pasaulinių šalių val
džios.

KAIMELIS PRAŽUVO 
ŽEMEI PLYŠUS

Lima, Peru, Sausio 19 d. 
— EI Sol praneša, kad An- 
dean kaimelis žemei plyšus 
sugriuvo ir daug namų že- 
mėsplyšiuose pražuvo. Ke
letą žmonių žuvo, o kiti iš 
išgąsčio bėgu kur akis Vėd?“ 
ir kojos nešė. Dabar likę 
be namų gyvena palapinėse.

DOROS PUOLIMAS 
LENKIJOJE

Lenkų laikraščiai pasku
tiniu laiku pradėjo skųstis 
apie vis didėjantį lenkų tau
tos moralinį smukimą. Kas
dieną Lenkijoje įvyksta de- 

-- šiirttys ’žiauilausiTT žrnogžn- 
dvsčių, plėšikavimų, vagys
čių, apgavimų. Kaip kalti
ninkai juose figunioja nuo 
žemiausio ligi aukščiausio 
luomo žmonės*. Be to Len
kijoje dabar madon įėjo se
nai jau kitur pasmerkta 
dvikova.

I

AMUNDSENO LAIŠKAS 
BONKOJE

Pranešimu iš Tromsoe, 
ties. Finmarkeno pakrante 
rasta bonka su Amundseno 
pranešimu apie savo padėtį.

Joje Amundsenas prane
ša apie žuvimą savo lėktuvo 
“Latham.” kuriuo jis buvo 
išskridęs gelbėti Xobile eks
pediciją.

KTtVTRA KUR TTK GALI

Už dalyvavimą gudų mo
kyklų draugijos susirinkime 
lenkų mokyklų valdžios įsa
kymu pašalinti iš Vilniaus 

•gudų- gimnazijos 18 moki
niui, daugiausia 7 ir 8 klasės. 
Vienas iš jų iš krašto visai 
išsiųstas.

SSSR, kalėjimų patogumai
GEN. ŽELIGOVSKIS 

SOCIALISTAS?
“Xasz Przeglond.” pra

neša, kad gen. Želigovskis 
padavė Lenkui socialistui 
partijos (PPS) Vilniaus a- 
pygardos komitetui prašy
mą priimti jį partijom

Apygardos komitetas te
legrafu užklausė centralinį 
komitetą, ar Želigovski pri
imti partijom i

Badas. Kankinimai. Elektros 
kėdės. Kankinimas šaltu 
vandeniu.

Nauja teorija apie žmogaus 
atsiradimą

Washington, D. C., sau
sio 20 d. — Dr. Austin H. 
CIark, įžymus biologistas, 
paskelbė išradęs naują teo
riją apie žmogaus atsiradi
mą. Jo teorija skiriasi nuo 
Darvino pagrindinės teori
jos. kad žmogus išsivystė iš 
žemesnio kokio nors gyvū
no.

Dr. CIark’o teorija žada 
duoti naują faktorį tarp 
Darvino mokslo ir funda
mentalistų.

“Ant kiek paliečia dides
niuosius gyvūnus, funda
mentalistai turi stipresnius
argumentus,” sako D-ras 
Cterk.

“Nėra nė mažiausio įro
dymo. kad kuri nors iš di
desnių grupių išsivystyti] iš 
kitų.”

Jis sako, kad žmogus at
sirado ant žemės tokio pat 
sudėjimo kokis jis yra šian
dien.

Taigi apie žmogaus atsi
radimą susilaukėme dar ir 
daugiau naujų teorijų, bet 
jos vistiek nepajėgia pervir- 
šyti mokslą, kuris sako, kad 
žmogus vra Dievo tvarinvs. 
Tuo klausimu plačiai rašo 
kun. A.* Daugis “Darbiu i n - 
ke ” Skaityk po anfgalviu 
“Žmonių Giminė.”

▼v

“Sočiaiisticeskij Viestnik” 
rašo, kad politinių kalinių 
padėtis SSSR yra pasibai
sėtina. Maisto krizis sun
kiai atsiliepė i kalinius ir 
jie badauja. Produktus ga-' 
Įima gaut tik koperatvvuo- 
se. o koperatyvains uždraus
ta pardavinėti ką nors poli
tiniams kaliniams. Nesenai 
apsirgo vieno politinio vai
kas, bet ir šiame atvejy 
“ ko perą t y vas ” n epąrda vė 
baltos duonos vaikui. Kau
kaze politinius kankino e- 
lektros pagalba. Yra ir ki
tas būdas malšinti labiau
siai “atkaklius” politinius. 
Politini i meta i kanceri.4 « *■ *

pripildytą šalto vandens ir 
laiko jį vandeny 10 minučių. 
Keli ]Militiniai bijodami 
kankinimų nusižudė. Komu
nistiniai tardytojai nuolat 
naudoja elektros srovę, kad 
gautų “prisipažinimą.” Nu
taiso kalėjime yra net elek
tros kėdės, j kurias kelioms 
minutėms sodina nusikalto* 
lusius politinius. Toks kan- 
-kinimo būdas vadinasi, vio- 
tos komunistų kalba “elck- 
trofikacija.”

Penki kaimiečiai žuvo s 
kioje sniego audroje - 
Vilniaus. Spėja, kad 
bus užpuolę vilkai ir su 
kę, kurių čia labai 
priviso ir kaimiečiams 
duoda ramybės. Daug 
udnių gyviiliii ir.paį 
papjovė vilkai.

Ūkininkai susitarę 
kinis būdais gaudo ir 
vilkus.

Sniego audros pa 
daug žalos. Susisiekimas 
veik negalimas. Ne tik Su 
go daug, bet ir šalčiai neį 
kenčiami. Vietomis yra 4$ 
laipsnių žemiau zero.

>•*

REVOLIUCIJONIERIUS 3

PASISKELBĖ KARA- 
LIUM

fjoii dou a s.—Praneša, kad 
Afganistano karalium pasi- 
skelbė J'fvoliiiciįonierh^y^ 
das Habibullah ir paėmęą 
sostinę Kabul. Tai Afgani^k 
tanas j savaitę su biskiu stVtj 
silaukė trečio monarko.

40 KUNIGŲ GYVENA
SKLEPUOSE MEKSIKOJ

Querefaro, Mexico, sausį® 
19 d.—Keturiosdešimts ku-* 
nigų, kurie pabėgo nuo dės* 
poto valdžios persekiojimafi 
gelte’dami savo ir kitų gj*? 
vylios. gyvena skiepuose. 7?

Atsirado drąsesnių žmo-*’ 
nių, kurie apie kunigų gvve- 
n ima ir kančias pranešė gu-j 
bernatoriui i r-prašė, kad jis 
jų pasigailėti] ir suteikt^ 
pašalpą.

Vietinio kliubo pirminiai 
kas paaiškino gubernato-į 
riui. kad kunigai pasislepi 
bijodami kaltinimo dėl poli
tiškų suokalbių, kuriuose j 
nedalyvavo nū nežinojo ap
juos. Jie dabar bijo pasir_? 
dyti, nes sako gali manyti^ 
kad jie kalti ir užtai slaps
tėsi ir jie dabar kenčia ne* 
gaudami tvro oro ir tinka- 
mo maisto. , L- ''J3

f

SKANDALAS LIUDVINAVB
Gruodžio 29 d. Liudvina* 

ve (Mariamjfr aps.) turėjo 
įvykti Buktos girininkijotl 
159 vienetų viešas pardayfcž 
mas. Į parudavimą buvo štt* 
si rinkę iš 15 valsčių apie 
1.500 norinčių, pirkti 
džiagos gyventoji!. Vieni iŠ 
jų reikalavo, kad miško me* 
džiaga būtų parduodama pa^ 
dalinus valsčiais, kiti — ka£ 
tiems, kurie daugiau* duobe 
Kilus triukšmui ir prasidK 
jus peštynėms, policija 
judusių ūkininkų ntgoiljB 
suvaldyti ir pardavimas 
vo nutrauktas.



f
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dalykų visus egzaminus, 
tuomet iš kandidato pake
liama į gydytojo, ai-b? ata
tinkamą, laipsnį;-------------- —

Okupuoto j ė Lietuvoje
GIRIOS, Gervėčių valse. 

-Atvykus naujam komendan-

Antradienis, sausio 22 d., 1929

m. buvo sušaukta 
čio komi .ija, paskirs- 

mui kreditų—pavasario
Akloms tarp valsčių. Aps- 
lities Valdybos buvo pa- 
"~šti 3 projektai vienbal- 

-prrimtas tretysis pro
jektas, kaip kredituoti pini
gais ar grūdais. Dauguma 
kalbėtojui pageidauja, kad 
būtų pavasario sėkla duota 

dais, tik tuopiet pinigais, 
nespėtų atvežti grūdų 

siauruoju gelžkeliuku. Iš
mestas pag eidavipias, kad 
tuojau sėklos būtų pradėtos 
gabenti i sandėlius. Biržuo
se ir Pasvalyje, sumažinant 
pervežimo tanus.
č Surinktomis žiniomis vals
čių viršaičiai darė praneši- 
įhi), kuriam valsčiuj kiek 
reikalinga sėklos, sulig pa
skirstymo nė pusės negavo 
kiek reikalinga tik Biržų 
miestas prašė 30.000 litų 
liek ir paskirta, (mat. prie 

-miestu i ra ii1 rikiiiiukęi)'tnr 
žydiška laimė.

Ūkininkams vien ant tą 
Ikreditų nėra ko ]>ilnai pasi
tikėti, nes gali laiku nepri
statyti. ir pasiūlyti pinigus, 
kuomet jau laikas bus sėti 

’ėhi sėklos ieškoti.

VARGONŲ PAŠVENTI
NIMAS

At.ųtusTViln. pus.). ViTš 
13 metų mūsų bažnyčioje vi
siškai nebuvo vargonų. Bet 
gerb. vietos kun. K. Paula
vičiaus rūpesniu ir parapi
jiečių aukomis, pernai var
gonai pastatyti ir Visų 
Šventųjų dienoje pašvęsti. 
Reikia paminėti, kad prie 
šių vargonų darbo prisidėjo 
ir kaimyninių parapijų 
duos n i os širdys, o ypač 
stambiomis aukodami užjū
rio broliai amerikiečiai. 
Pašventinimo dieną atlaiky
ta iškilmingos šv. mišos už 
visus neparapijiečius auko
tojus, antros šv. mišios i- 
vyks vėliau. Nepaprastas 
buvo tą dieną parapijiečių 
džiaugsmas, kai po tiek

. Čia parodo būrį įžymių žmojjį-ą, kurie susirinkę s veikiu o - būsiantį prezidentų Herbert 
Hoover ir jo žmonų, sugrįžusius iš kelionės po pietinę Amerikų į Washingtonų. "Prieky 
iš kairės dešinėn stovi: Dr. Work, Mrs. Hoover ir Prezide nt Elect Hoover.

SAVO UNIVERSITETO 
GYDYTOJAI

Lietuvos universiteto r.ie- 
kdicinos fakultetu vra baigė 

220 asmenų. Medicinos sky
li *— 12G asmens, odonto- 

— 58. farmacijos — 
veterinarijos — 12.

Zfame skaičiuje 
■skyrių, baigė 83 

į« ir 43 gydytojai:
bs skyrių baigę 29 kandida- 

■ tai ir 29 dantų gydvtojai: 
^farmacijos skvrių — 8 kan
didatai ir 10 vaistininku: 
veterinarijos skyrių — 3 
kaniddatai ir 9 veterinari- 

į jos gydytojai, čia tenka, pa
žymėti. kad tik baigusiems 
medicinos fakultetą pir- 

■; minusiai duodama kandida- 
| to laipsnis, o kada kandida- 
| tas ne vėliau, kaip bėgvjc 
« trejų metu po universiteto 

baigimo išlaiko iš likusiųjų

medicinos 
kandidatai 
odontologi-

<

I 
I

metų užgirdo savo bažnyčio
je tokią brangią muziką, 
duodančią Dievui garbę ir 
žmonių širdis keliančių prie 
Dievo. .

Mes visi parapijiečiai tu
rime būti dėkingi savo ne
nuilstamam darbininkui 
vietos klebonui, kuris tiek 
daug darbo padarė mūsų 
parapijai. To rūpesniu už
baigta 1927 metais didelis 
parapijos namas, kuriame' 
užlaikoma parapijos arbati
nė ir Ūkininkų skyriaus 
krautuvė. Šiais metais tiki- 
niasi atremontuoti bažnyčia.

—■ - • ■ —” *

LIETUVOS DIKTATO
RIAUS ĮSAKYMAS 
ORGANIZACIJOMS

Pasiremdamas Piliečių Ap
saugos Departamento 1928 
nir lapkričio mėn. G d. 3878tt 
Nr. aplinkraščiu, pranešu, 
kad 1) visi nepilnamečiai, 
jaunesni 21 metų ir nesą jo
kios mokyklos mokiniai, ne
gali steigti jokių organiza
cijų ir negali būtų organiza
cijų nariais be jų tėvų, glo
bėjų arba auklėtojų sutiki
mo. 2) vidurinių ir aukštes
niųjų mokyklų moksleiviai, 
nežiūrint amžiaus, negali

•VIETOJ PROF. PR. BUČIO 
KUN. VENCKUS

Kaunas. — Teologijos fi
losofijos fakultete teologijos 
skyriuj jundainentaliner te- 
ologijar skaityti vietoj šį da- 
įvką skaičiusio prof. Pr. 
Bučio, tapusio niarionų 
kongregacijos generolu ir iš
vykusi o šešeiiems metams 

.i Romą, pakviestas kun. 
! Venckus ir kartu pakeltas 
t jis i e. doc. pareigas.

i

i 
I

KIEK LITŲ APYVARTOJE
Iš Lietuvos Banko balan

so matyti, kad 30 lapkričio 
litu apyvartoje-buvo 92 mik 
821 tūkstantis. -O kovo mėn. 
30 d., 1928 m. buvo 112 mik 
987 tūkstančiai, tuo būdu 
per 8 mėn. sumažėjo dau
giau kaip 20 milijonų litų. 
Sumažėjimas litų apyvarto
je priklauso nuo prastos 
prekybos su užsieniais, nes 
mes daugiau įveždami kaip 
išveždami užsieniui prekių, 
leidžiame išplaukti iš mūsų 
krašto pinigams.

nei steigti organizacijų nei ]įnoas o- 
būti organizacijų nariais, y 
kurios veikia ne tose mo
kyklose, kuriose jie mokina
si: taipogi negali jie nešti 
jokių pareigų tose organi
zacijose. nors ir nebūdami 
jų nariais, be mokyklos vy- 
resnybės leidimo, 
dentai. būti nariais 
denių organizacijų 
įais atsitikimais, 
neturės kliūčių iš 
ky k h į vyresnybės, 
kių ne studentų 
jų steigėjais jei jie

3) stu- 
ne stu- 

tegali 
kada jie
savo mo- 
o būti to- 

organizaci- 
n etų rėš

kliūčių iš savo mokyklų vy
resnybės ir yra pilnamečiąi. 

Sąryšv su šiuo išaiškini
mu siūlau iki 1929 m-, sau
sio 15 d. atatinkamai pa
keisti savo Įstatus ir persi
tvarkyti. prisilaikant auk
ščiau sunormuotų nuostatų. 
Neišpildžius šio rašto iki

GERAS BAŽNYTINIS 
CHORAS

Pilviškiai. Čia 
gan gerai 

baž. choras, kurio 
torius ir vedėjas yra vid. 
mok. kapelionas, kun. L. 
1 ’ėst i n i i ikąs» V- 

• Minėtą chorą sudaro in» 
"teligentai žmonės ir kaimie
čiai.

Iš 
na: vid. mokyklos 
mokyklų 
salininkų 
vid. mok. 
mokiniai, 
vald. ir kiti. 4š kaimiečių 
taipogi yra gabią ir vokali- 
nėj muzikoj prasilavinusių.

Nors sudėtis šio choro į- 
vairi, tačiau labai sutartinai 
dirba, tai retenybė, 
tiesų yra susipratę 
gontai.

PERSIMETĖLIŲ ŽYGIŲ 
MINĖJIMAS

Gruodžio 12 d. p. m. “Kau- V7- 
no žemės lenkų sąjungos” ir 
“akademikų kauniečių rate- 
„j” rūpesčiu šv. Kazimiero 
koplyčioje V i luinus bazili- ~ 
koje buvo gedulingos pantai- . ' j 
dos už žuvusius, Kauno že
mės lenkus, ypač už buvu- * 
šio “Kauno šaulių pulko,” 
dabartinio 77-to jiėstininkų 
pulko Lydoje, prie kurio su
siformavo prieš metus pleč- 
kaitininkai, dalyvių vėles. 
Tas pulkas 1918—1920 metų 
laikotarpy susidėjo dau
giausia iš kilusių šiapus de- 
marklinijos ir pabėgusių 
pas lenkus persiinetėlių, ku
rie vėliau, ypač Želigovskio 
žygio metu, išdrįso pakelti 
ranką prieš Lietuvos nepri
klausomybę.

Vilniaus lenką laikraščiai 
paduoda šių pavardes, žuvu- 
sųlx -ties Giedraičiais kovose

K ” * _ ------------------

fui ir norint pasirodyti 
“veikliam,” ėmė, ypač lietu
viškų sodžių gyventojus, be p0 
pasigailėjimo bausti__ už
mehlįniekius. Taip pv. mū
sų sodžiuje susitiko moterį 
nešant vandenį su savo kibi- 
ru — 3 zl. pabaudos, rado 
apyšvarį kiemą — 10 zl., pa
gadintą išeinamąją — 10 zl.

Kadangi prieš atvyksiant 
komendantui perėjo pro 
mūsų sodžių kelios dešim
tis tūkstančių manevruojan
čios kariuomenes, todėl aiš
ku — paliko betvarkę. Kie
mus užteršė, išeinamas vie
tas pagadino. Ūkininkai 
tvarkyti tuojau negalėjo, 
nes buvo vėlus ruduo, o lau
ke tebebuvo bemaž visas va
sarojus. Kiekvienas stengė
si, kad kaip greičiau nuva
lyti laukus idant neužklup- 
tų šaltis. ------ -----

KUN. DR. M. GUSTAIČIO 
PAMINKLO PAŠVEN

TINIMAS

Gruodžio 23 d. Lazdijų 
kapuose pašventintas poete- 
pedagogo M. Gustaičio pa
minklas. Bažnyčioje pa
maldas laikė jo Įpėdinis ku
nigas Dr. J. Starkus. Pa
minklą pašventino ir atatin
kamą pamokslą pasakė pral. 
Laukaitis. Be to, kalbėjo 
pedagogų vardu mok. p. 
Maurukas ir stud. K. Bėru
tis. Ant paminklo uždėta 
keletas vainikų. Eisenoje i 
kainus dalyvavo Seinų “Ži
burio” gimnazija, jo broliai, 
giminės, studentai Gustaičio 
auklėtiniai ir Lazdijų bei a- 
pylinkės visuomenė. Ant 

- akmenų paminklo iškalta 
kun. Dr. Gustaičio gimimo 
ir mirimo metai ir jo paties 
posmelis iš eilėraščio 
mano Kryžiumi, 
šiai]) skamba:

Tai gludi giesmės nerašytos, 
Tai tvyro mintys nesakytos, 
Kurias likimas nuslopino 
Ir niekas niekas jų nežino...

I

yra skait- 
išlavintas 
organiza-

' 4

inteligeiitą pažymėti- 
ir prad. 

mokytojos, pava- 
orkestro dalyviai, 
aukštesnių klasių 

paskiau pašto

Čia iš 
inteli-

“Ties 
kuris

MIRĖ KLAIPĖDIŠKIS 
RAŠYTOJAS BRUOŽIS

Iš Klaipėdos praneša, kad 
gruodžio 27 d. 5 vai. mirė 
lietuvių veikėjas ir rašyto
jas B možis.

Tokiose tat t aplinkybėse 
kelioms dešimtims mūsų ū- 
kininkų rugsėjo mėli, gavo 
sumokėti pabaudos net 560 
zlotų. Kaip teko sužinoti 
yra nubausti ir kiti lietuviš
ki sodžiai, kaip Rimdžiūnai 
apie 200 zl., Gėliūnai apie 
300 zl.

Bet nusiuntėm prašymą 
pas Vilniaus Storastą. Al
ką laimėsime, Dievas žino. 
Sunki mūsų lietuvių padė
tis, nes pradedant klebonu 
ir baigiant policininku kiek
vienas mus skriaudžia. Nors 
ir; stlnMbše gyvename sąly
gose, tačiau šį tų veikiame. 
Taip š. m. lapkričio mėn. 11 
d. įvyko šv. Kaz. skyriaus 
metinis susirinkimas.

Skaitlingai susirinkusiam 
jaunimui senosios valdybos 
nąjįvs, nusiskundė dėl pačių 
narių neveiklumo, ragino 
jaunimą daugiau veikti, kad 
kuoskaitlingiau prisirašytų 
prie šv. Kazimiero D-jos 
skyriaus. Prasidėjus balsa
vimui, išrinkta naujon val- 
dybon pirmininku Tamošius 
Pictrikas, iždininku, knygi
ninku ir sekretorių Mikas 
Mažeika.

su mūsų kaųįuomene: pod- 
poruč. Skirgailos Emilijono, 
Chaleckio Cezario ir Pajuo
džiu Traperių linijoje* — 
poruč. Liaskiftisko Marijo- ■ 
no, podpor. Karčevskio A- 
leksandro ir eilinių: Akin- 
čos, Kryšiloviciaus, Lugovs- 
kio, skyrių. Kraševsk'io ir 
kitų. Vis tai pavardės žmo
nių, kurių atmintis amžiams 
bus atžymėta, kaip pakėlu
sių ranką su priešais prieš 
savo gimtąją šalį.
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"TARFUilNKAS”
(THE MEDIATOK)

Vaizbos, Dailės ir Kultūros 
mėnesinis žurnalas

l'nšvęstas naudingiems įvatari- 
mams apie Kcal Estate. Apdrau
dę, Mortgičius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paįvairin
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legališkais patari
mais, juokų skyrium ir anglų 
kallsis skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
umerata metams Amerikoje $1.00, 
pavienis numeris 10c.: užsieny 
—metams $1.50, pavienis num. 
15c. L'žsirašykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “Ptnnpis,” chorui ketu
riems balsams ir f>iatwi. Dar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai įsigykit šį numerį.

“TARPININKAS”
332 VVEST BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS.
J.EIbEJAS .1. •/. KUPSTIS
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VALDININKŲ ŠALIŠKU
MAS

š. m. gruodžio 8 d. Biržą 
Pašto staigoje. pilietis M. 
paprašė valdininko p. Kū
ginio. jam užprenumeruoti 
1929 metams “Mūsų Laik
raštį.” P. Kūgines parodė 
nenoro priimti prenumeratą 
ir todėl, kad vietojo priimti 
prenumeratą paprasta tvar
ka. pareikalavo parašyti 
perlaidą. Tik po ilgų dery
bų sutiko paprasta tvarka 
pik M. užprenumeruoti “M. 
L.” už kurį tuojau buvo į- 
nešta 4 lit. 45c.

Balsas Iš Lietuvos

1

Už

MALDAKNYGES

L”

/-0; . nt?

“ VIENYBĖ” TEBEIS

“DARBININKAS” .
366 West Broadway . South Boston, Mass.

JUODOS
JUODOS
JUODOS

• JUODOS
BALTOS (celuloidos viršeliais)______________

Visus užsakymus siųskite sekančiu antiašu:

uis Komisijon klausimas 
Sąjungą uždaryti.

(parašas neįskaitomas) 
už Kauno miesto ir apškrit. 
viršininką.

•' -sr--:

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

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

.50

.50

.85
.$1.00
$1.00

ir.j

e-
/

Neseniai buvo “Vienyliė- 
je” pranešta, kad “Vieny
bė” sustoja ėjusi. Dabar, 
kai]) tenka patirti, ji nebus 
likviduota, bet eis ir toliau. 
Jos leidimą pasiima mūsų 
visuomenei mažai žinoma 
organizacija Katalikų są
junga,” kuri, berods, 1927 
m. padarė oficiozinėj spau
doj pranešimą, kad remian
ti tautininkų vyriausybę. 
Todėl dabar turėsime dar 
vieną daugiau tautiškos 
minties laikraštį.

«

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo & 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kai]) i 
yeidrody senoisos tėvynes vargai ir jiasisekimai, Ž 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis g 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- i 
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin- | 
kairiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 1 
ūkininkams, tik laikraštis |

“Ūkininką” nes H 
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- (i 

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 0 
tvarkomos Lietuvos sargyboje. . R

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žipių iš Lietuvos ir h 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi- p 
iriais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- 
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 1 ’ 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- ; į 
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- Į [ 
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir jmsė dole- i • 
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania. Kau- ; Į 
nas “ŪKININKO” administracijai. Gedimino p 
g-vė 3,0 N r. ;

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- 
žtausias ir mylimiauste ūkiriinkų Iniknistis, todčū 
didelį džiaugsmą padarvsit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Aš esu Lietu vos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš. Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
.grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos pu

ltos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo-
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

Lietuvos gyventojus ;iš lankau tik už b li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę motų. už 50 litų—visus metus. Užsienio* 
lankymas (išskyrus Latviją. Estiją ir Vokie
tija^ atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gal. Nr. 24. Kaimas, Lietuva.

AŠ tik teisybę rašau. ®
.Vš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- 

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

ŪKININKAMS MIŠKO 
800,000 LITŲ 

Ministerių kabinetas 'XI. 
22 d. 1928 m. nutarė leisti 
žemės ūkio ministeriui skir
ti miško medžiagos ūkinin
kams už 800,000 litų. Tai 
bus padegėliams, pagiruvė- 
liams. liesiskirstantiems i 
vienkiemius atsistatyti tro
boms. Miškas duetas kredi
to būdu 5 metams K* nuoš. 
Kreditas turės būti grąžin
tas kas met po 20 nuoš.

IŠVAŽIAVO 690 ŽMONIŲ
Lapkričio mėn. emigravo 

į Argentiną 243 žmonės. 
Braziliją — 95. Afriką 133. 
Kąiadą 30, Urugvajų -r-t-33. 
Ameriką — 125. Meksiką — 
13. Kubą — 2. Palestiną — 
G ir į,kitas šalis 7.



Įvyks

South Boston, Mass

p LS J. NARINKAITĖ, Soprano, Lowell, Mass.

P-LĖ MARGARIETA GRIBAITĖ, Soprano

to ’npn-

ART. RAPOLAS JUŠKA, Baritonas 
Philadelphia Civic Operos Artistas.

Be to, didžiulis šv. Petro Parapijos choras, p. M. Karbauskui vadovaujant 
apvainikuos koncerto programą.

PANELĖ FL. VENIUTĖ
Pianistė. P-LĖ MALVINA ČESNIUTĖ, Soprano 

iš Brčckton, Mass.

Programo išpildyme dalyvaus šie artistai: Art. RAPOLAS JUŠKA, baritonas 
M. GRIBAITĖ^soptano; M. ČESNIUTĖ, soprano; F. VENIUTĖ, pianiste; J 
NARINKAITĖ ^soprano; F. KARBAUSKAITĖ, soprano; A. KIŠKIS, smuiki 

ninkas; STASYS PAURA, baritonas.

“H” GatviųBroadway Tarp “G” ir

Bilietai parduodami iškalno. Kaina $1.00, 75c. ir 50 centų. Jų galima gauti 
pas L. D. S. narius “Darbininko” Administracijoj.

MUNICIPAL SVETAINĖJE

t
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__ Žiliūtėje* buvo toki išsireiški-

UŽKULISIŲ

abel-

tiia su ragais, ir ilgu uode- trtnnpni X.

pa-

< ’

» •

Žuvies nebaudžiama 
leidus i vandeni.

7' Monlzm.
SI Km-yvlopliaeilia l’athotjea. Kvolntion.
D) Eneycolpbaedia Britanica. Evolutiotk

čekais 
sunku

Blogas žmogus bijosi Įsta
tymo, pamaldūs — laimės.

Ligoniui neturi vertės ne 
auksine lova.

tai 
ne- 
ne- 
lie-

Bakteriją yra \ 
rūsiu: kenks- 

nekenksmingu.

f.>r mailing at speclal rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, aumortzod on Jtiiy 12, «--------------- -

&

kaip 
g'ą mokėjo.

Barakui užtenka ir mažu
čiukės kibirkštėlės.
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~-xQ‘prr ilga permainą eilę ir tai natūraliai, išsives

ją. Jis sakosi sužinojęs iš 
tikru šaltiniu apie slaptą 
Lenkijos sutartį su Prancū
zija, kuria einant prancū
zai pasižadą, karui iškilus.- 
pasiųsti i Balti ką stiprią 

feč kreiseriu eskadrą lenkams į 
g. talką. Bet jau ir dabar ku
lį' kai užpirko užsieniuose ma- 
jf ■ Česnių karo lai vii ir nardan
tį* Čią laivą*

Tuo pačiu laiku, kuomet 
F-* J. Valstybių senatas patvir- 

tino KeTIogo taikos sutartį1 
ir prezidentas Coolidge ją 

t * pasirašo, Groenerio memo
randumas lyg tyčia primena

1 ENGRŲ PRIEŽODŽIAI lietuviai skaitydami 
Vagis auga ir nepasėdas.'

“Darbininko” Žodinelis

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje melams............................ $4.50
Užsieny metams......... ....................... $5.50
Viena kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vien# kart savaitėje met $3.00

ką 
s^-Groeneris kalba apie Lenki-
>.* y

»■

Į tiem. Dėl laisves ir gures- 
” nio parankumo.

Tiesos Redakcija

Antradienis, sausio 22 d., 1929 |

K a n. -1. Danais

ŽMONIŲ GIMINE

I kalėjimą. Jis yra katalikas 
ir prieš karą buvo kanoniš- 

|kų teisių profesorių Bratis
lavos universitete. •' Jis yra 
kaltinamas kaipo išdavikas,, 
nors jokių įrodymų nėra. 
Ligšiol jam nesvkį .buvo siū- 
lomos aukštos vietos ir net 
ministerio vieta, kad tik jis 
tylėtų ir nereikalautų slavo- 
kams teisių, kurias jiems če- 
kai^ūvo^ąžadeję, “kuomet 
juos kvietė dėtis prie Čeko- 

. slovakų valstybės įkuriant 
valstybę. Belą Tuką tačiau 
nesiliovė reikalavęs.

i Slavokai atstovai ir sena
toriai susirinkę Bratislavo
je smarkiai užprotestavo 
prieš Tukos suėmimą. Sla- 
vokų vadai susirinkę, sausio, 
17-tą Presburge, kapucinų 
vienuolyne išnešė rezoliuci
ją! smerkiančią Tukos. areš
tavimą ir griežtai pareika
lavo, kad jis tuoj būtų pa
leistas. J ie įžiūri Tukos su
ėmime paneigimą slavokų 
ne tik tautiniu, bet ir reli
giniu teisiu, nes slavokai y- 
ra katalikai, gi čeką vyriau- 

kvhė vra katalikams nepa-
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Kalbėdami viešai politikai 
veįk visuomet arba varo

■* . -

K. propagandą, arba tiesiog 
meluoja. Laiks nuo laiko 

X tačiau slapti politiku pasi-

aikštėn ir visiems pasidaro 
aišku, jog politikai ką kitą 
skelbia eiliniam piliečiui ir 
visai ką kitą kalba ir daro 
savo tarpe. Nesenai pav. iš
ėjo aikštėn, jog Anglija ir 
Prancūzija yra padariusios 
slaptą sutarti, nors viešai 
buvo kalbama apie Kelloggo 
paktą, apie ginklavimosi 
stabdymą ir kitus gražius 
dalykus. Dabar plačiai pa
sklydo po pasaulį kita sen
sacija, būtent, slaptas Vo
kietijos krašto apsaugos mi
nisterio, generolo Groenerio, 
memorandumas Vokietijos 
parlamento partiją lyde
riams.

Groeneris štai ką sako apie 
“ Itemp- 
< ’ekoslo- 
taip pat 

I ietąslavi-

pasauliui,- kad Europoje yra 
dar nemažai politinių vulka
nų, kurie netolimoje ateity 
gali sukelti ir turbūt sukels 
kitą, dar baisesnį už tiese-1 
nai pasibaigusįjį karą. Tą 
germ supranta visą \aist}^_ 
biu politikai ir dėlto tai jie 
uoliai pasirašinėja taikos 
sutartis, bet dar uoliau di: 
dina laivynus ir armijas, 
ginkluoja jas ir išradinėja 
nuodingiausias dujas.

Balsūs is politikus užku
lisiu. nors ir retkarčiais te- 
girdžiamas, pasako karkas 
daugiau už tą blofą. kuriuo 
politikai maitina eilini pilie
ti per laikraščiu skiltis, ra- 
dio, iš ministerio, ar diplo
mato kėdės, iš parlamento 
tribūnos ir kitokiais būdais.

lanki ir aktingai. remia vi
sokius atskalūnus ir 
nai kataliku priešus.

Kuo tas slavokų su 
susikirtimas baigsis,
pasakyti, bet nesunku yra 
inatyti, kad tą bergždžių ko
vų ir priespaudos priežasti
mi yra buvusiąją draųgver- 
gią trumparegis egoizmas, 
kurs nelemia nieko gera Če
koslovakijai.

Sykį esame gavę barti nuo'tas,” kitaip sakant iŠlavin- 
vieno “D-ko" skaitytojo už1 
tai kad “betaisydami kalbą 
■priėjome- prie absurdo," 
Mat, tuomet paėmėm žinu
tę iš kaž kurio Lietuvos lai
kraščio apie pasėlius. Toje

Draugtarnių” 
Žiaurumas

Prezidentiniai elektoriai, po balsavimo valstijų sostinė 
sfi, pasiuntė savo balsus į Washington paštu, čia parodo, 
E. Ross Bartley, vice-prezidento sekretorių priimant laiš
kus ir dedant į “saf’ą,” kurie bus išimti vasario 13 d. ir 
bendroje kongresų sesijoje bus perskaityti.

’ KIBIRKŠTYS

karo galimybes: 
ti santikiai tarp 
vakijos ir Italijos, 
tarp Italijos ir
jos; tarp Lenkijos ir Lietu
vos su Rusija užpakaly —• 
neduoda Europai ramybės. 
Paskutiniąją kelią savaičių 
įvykiai šviesto nušviečia bu
simąjį valstybių susigrupa- 
vimą apie Angliją ir Pran
cūziją iš vienos pusės ir a- 
pie J. Valstybes iš kitos. Y- 
ra tai tik laiko klausimas 
kuomet .tie antagonizmai 
bus išspręsti karo keliu ir y- 
ra didžiausio pavojaus. kad 
60-ties milijonu vokiečiu 
tauta, gyvenanti pačiame 
Europos vidury, bus Įtrauk
ta i karą." 'Poliau Groene
ris sako, kad jei Vokietija 

^TTnatys. jog gali laimėti.
įsimaišysianti į karą; jei 
matvs tos galimvbės, tai 

® y būtų prasmes bereikalo 
Ę ti kraują.

Mums ypač įdomu.

mai, kaip “Tebesėja vėlvbas 
kultūras." “žiemkenčiu kul
tūrą pasėlių plotas” etc.

Mūsą korespondentas taip 
mums kailį velėja: “Taip 
betaisydami, kalbą suilarky- 
sit, kad paskui, kaip anglai, 
be piršti] pagelbos nesusi- 
kalbėsit.. . Visi lietuviai su
pranta žodį kultūra, o mūsų 
kultūrintojai paklydo. Ger
biamieji. nestatykit savę 
pajuokai, atskirkit žodžius 
dvasinius nuo medžiaginiu... 
Taip aš suprantu, taip visi 
lietuviai supranta.”

Na jau “kultūrintojai” 
nepaklydo, bet kritikas 
klysta. Tačiau yra čia ir 
mūši] kaltes, kam nepaaiŠ- 
Linom to piktinančio mūsų 
kritiką žodžio kultūra. Nuo 
šio laiko stengsiniės visuo
met paaiškinti žodžius pa
skolintus iš kitu kalbi], k. a. 
lotynų, graiku, prancūzą ir 
k. Kiek galėdami vengiame 
tu “aukštą” žodžiu, bet ne 
visuomet tepasiseka išveng
ti. Kuomet būsime privers
ti pakartoti tokį žodį, tai jį 
paaiškinsime tam tikroje 
vietoje 4-me puslapy.

Redakcija taiĮigi atsaki
nės į skaitytoji] klausimus 
dėl žodžiu prasmės.

tas, arba neišlavintas, dar 
kitaip sakant kultūringas 
arba nekult ūringas. _ Žiulis 
agrikultūra parodo, jog žo
dis kultūra gali būti ir yra 
taikomas prie žemės ir net 
prie pasėliu, l'ž.tat ir kal
bama apie vėlvbas kultūras,' 
t. y. vasarojaus ir apie ižem-.. 
kenčiu kultūras. Beje, be
įeik pamiršome pasakyti, 
kad gydytojai kalba dar a- 
pic bakterijų kultūras.

IiAKTE RIJOS. Labui
maži “grybeliai," kurią ne
galima matyti be mikrosko
po pagelbos. 
daug įvairiu 
mingą ir
Prie kenksmingąjį] priklau
so pav. šiltines, raupą, 
“flu,” džiovos, difterjios ir 
kitu ligą bakterijos. Kuo
met daktaras augina, saky
sim. raupį] bakterijas čie- 
pams. tas bakteriją “liz
das” vadinama raupį] bak- 

'Teriją klllltt tttt ■ —
M1 KROSE OPA S—7A\\ r<>- 

nelis, kurs padidina labai 
mažus daiktus: tokius, ku
riu negalima mateli nuoga 
akimi.

TELESKOPAS— Didelis 
žiūronas, kurį vartoja astro
nomai.

ASTRONOMAS-AVAiA.a 
vyras, kurs tirinėja saulę, 
žvaigždes, mėnulį, kometas 
ir planetas.

PA ETAS—sutartis.
.SE.VS.{('IJA — įvykis su

keliantis daug laikino susi
domėjimo.

JIEMORAKDKMAS — 
pranešimas, raportas.
ANTAGONIZMAS—pric-

' Šingumas, opozicija.
ė//Z/’būrys, būrelis.
SlSIGRf l’AVIMAS — 

susime!imas į būrius.

Visi žino kaip bendrovės 
surinko pinigus Iš šėriiiinkir 
ir kaip tie pinigai sutirpo. 
Dabar mums teko sužinoti 
nuo vieno tūlos bendrovės 
e.x-darbininko. kaip jam 

Pa
k

tas

NEZALEŽNIKŲ
“ KULTŪRA

Visiems Žinutilta
Kodėl mes nevartojime 

visu lietuvišku aksmtuotu ’ 
raidžiu. Nevartojame todėl • 
kad mes netikeini in juoda 
Velni, nei in jo ragus su iio- 
odega. Bet buvo laikai, kuo
met lenkai intikrino lietu- bendrovė ai 
v iams, kad vra juodas <‘I-Į vadinsim šį darbininku B 

. 'I'aigi 
darbštusis N dirbo, dirbo, 
dirbo, dirbo ir uždirbo visą 
šimtą doleriu. Jis dirbo Lie
tuvoje. Pagaliau jis pailso 
ir sako p-ui bendrovės pir
mininkui; užmokėt'. Ponas 
pirmininkas sako: 'fu va
žiuoji į Ameriką : tau užmo
kės Amerikos ofisas. At- 
vyko N į Ameriką, bet ofi
sas nemoka. Atvyko ir p. 
prezidentas i Ameriką ir sa
ko X-ui: Tai. mat. tau ne
moka dėl to. kad tu dirbai 
ne Amerikoje, bet Lietuvo-

I ■ ' t
i _ * i, !į Bėgo melai po metu. Daugį 
|jn nubėgo. Bet Šėrininkai’ 
j vis tebelaukia pelno, o X 
savo šiintmes.

ga. Ir kad lietuviai greitai 
nepamirštu jun Velnio su 
ragais ir uodega, tai lenkai 
nukalė lietuviams nekurias 
raides panašias in vėlu i su 
ragais ir uodegaitiem, kad 

prisi
mintu, kad jun veiklias yra 
su ragais ir su uodega. Ir 
sendien nekurie Patrijotai 
nore kad mes tikėtumėm in 
volui, o jeigu ne in ji pati, 
tai bent in ji panašias ak- 
sintavas raides. Bet mes 
manome kad daugumas lie
tuviu jau susiprato ir pasi- 
liuosavom nuo velnio, ir a- 

t

• teltije pasilmosuosimi nuo 
aksintavu raidžiu, kurios- 
būna su ragais ir uodegai-'

v

Zodinėlis

E vangeli joje skaitome a-1 
pie viiną tarną, kurs tuoj 
po to. kai .jo viešpats jam i 
dovanojo 10 tūkstančiu ta
lentu skolą, smaugė savo 
draugtarnį. kurs negalėjo 
jam grąžinti tik 100 skatikui 
skolą. Gyvenime daug to
kiu sutinkame. Štai vienas 
liko boseliu ir tuoj rodo sa
vo “galybę” tiems, su ku
riais dar taip nesenai drau
ge dirbo. Kitas pralobo ir 
jau riečia nosį ir kelia galva 
aukštyn, nors galvoje tuštu
ma. Kuriems teko atsilan
kyti nepriklausomoje Lie
tuvoje. matė, kaip aukštai 
riečia nosis visokie valdinin
kėliai. Juo smulkesnis ■— 
juo aukščiau.

Negeriau vra ir su tauto- 
** . 1 

mis. Štai lietuviu, baltgu- 
džią ir ukrainiečių “draug- 
vergis,” Lenkija, lyg tik at
gavo nepriklausomybę, tuoj 
.pamiršo, ką reiškia būti po
litinėj vergijoj ir nieko ne
laukdami ėmė smaugti lie
tuvius. baltgudžius ir ukrai
niečius., Serbai, slavų tau
ta. spaudžia artimus jiems 
slavus, kroatus. Čekai irgi 
nuo pat nepriklausomybės 
atgavimo varžė slavokų tei
ses; ligšiol tačiau tarp čeką 
ir slavokų nebuvo tokią aš
trią susikirtimu, kaip kad į- 
vyko po Radičo nužudymo 
tarp serbą ir kroatą, bet jau 
prie to einama.

Kelios dienos atgal vienas 
'žymiausių sTavokų patriotų 
ir vadą, parlamento atsto
vas. Belą Tuką, tapo polici- 

ir nanmlinfas i 1 > tematinė Slo skirstymo vanota (unit> yra voisl.', kuri jos suimtas H pasodintas į j gllnlne.s ir sdmynaH.

II.
ŽMOGAUS .1T SI RADIMAS

Kaikurie tvirtina: “Mokslas sako, kad žmo
gus laipsniškai išsivystė iš žeipesnin gyvūną; 
šv. gi Raštas mokina, kad jį Dievas sutvėrė- tie- 
siųg iš molio."

> Regimasis pasaulis susideda iš organiniu ii 
neorganiniu kūną. Organiniai kūnai dalinami 
į. augalus ir gyvūnus. Gyvūnai, prie kurią pri
klauso ir žmogus, sulyg išorės savo išvaizdos ir 
kūlio sudėjimo, skirstomi Į tam tikras grupes: 
veisles, gimines ir šeimynas.,) Žmogus yra 
protingas gyvūnas. Jis turi kūną, kaip visi 
kiti gyvūnai, bet skiriasi nuo ją sau tik nuosa
va ypatybe — protingumu. Kadangi jis turi 
kūną, kaip ir visi kiti gj*vūnai. todė-lei kyla 
klausimas, ar jis kartais Bepaeina iš bendrą vi
siems gyvūnams protoplastti—tėvu ?

Kas lyg pirmąją gyvūną, taigi, ir žmogaus, 
atsiradimo būdo, mokslininkai yra dvejopos 
nuomonės. Vieni jųjų prisilaiko sutvėrimo, ki
ti—evoliucijos teorijos. Pirmieji, kuriuos gali
ma pavadinti fundamentalistais, tiki, kad pa
matinės gyvūnu veislės ir pirmieji žmonės yra 
Dievo sutverti: antrieji, vadinami evoliucijonis- 
tais, kad šiafidieninės gyvūnu veislės ir pirmie
ji žmonės, evoliucijos keliu išsivystė iš vieno ar
ba daugiausiai keleto, primityvią tipų. Pirmo
sios teorijos prisilaikyta iki 18-tam amžiui. Iki 
tam laikui tikėta, kad. “veislių yra tiek, kiek 
Dievas pradžioj-jų nutvėrė," nes Vorganizmai 
gimdo visai panašią į savę padermę — naują

KULTŪRA, Agrikultūra. 
Agrikultūra reiškia žemdir- 
bvstę. Susideda iš dvieju lo
tyniški] žodžiu ayrt—lauko 
ir ralturu.—išdirbinius. išėji
mas. Kaip laukas, taip ir 

• žmogaus protas gali būti 
("išdirbtas" arba “neišdirb-

kartą."-) George Loiiis Leclerck Buffon'neorganiniai, paeina iš \ ienos visiems ln-ndros 
(1707—88) buvo pirmutinis, kuris tvirtino, kad ,prailzios. Sulyg jo teorijos, tam tikri mineralai, 
gyvenimo aplink\bės perinamo organizmą išorę veikiant juose esančioms sp-.-koms. amžią bėg\- 
išvaizdą ir kūno struktūrą — sudėtį, šią nuo
monę parėmė kiti, tarp kurią Ji-an Baptiste 
La.mark.J nurodė- būdą, kaip aplinkybės veikia 
ant organizmu. Aplinkybės, anot jo. gimdo or
ganizme naujus reikalavimus ir naujas, pritai
kintas til tus rcikalav imam.-, akcijas, kurios vys
to jame naujus įpročius ir instinktus. Nekurie 
organai, dažnai vartojami. įgyja miklumo ir 
nauji] ypatybių: kiti. Šiose gyvenimo aplinkybė
se nevartojami, pradeda silpnėti, nykti ir pa
galinus visad pranyksta, šias Lytąsias ypaty
bes. paveldėjimo keliu, tėvai teikia savo vai
kams. 'Kokiu būdu, vandniiniai paukščiai įgyjo 
leteni] plėvę, o kurmiai prarado regėjimą.
ir “liuoso pasirinkimo" teorija, šį organizmą 
mainymosi mokslą praplėtė- dar labiau’. Anot 
jo. silpnesnieji gyvūnai žūna kovoje už būvį; 
lieka tik stipresnieji, šie-gi. pasirinkdami pro- 
geni-racijai atsakantesnę savo tipui būtį, gimdo 
naują skirtingą ir už savę tobulesnę kartą.-,) 
.Darvino nuomonę karštai gynė Thomas Ii. 
Ilu.vley (1825—95). -Jis tvirtino, kad “žmogus 
nesiskiria nuo kiti] gyvūną nei savo kūno su
dėtimi. nei savo esme.”K) Pagalinus, galutino

(‘baries Darvvin’as.,) savo “Kova už būvį" 
kraštutiniškunio prieina Ernst Ilaeckel. kurio 
supratimu, visi kūnai, kaip organiniai taip ir

I.iniK-jiii'. Sj'Uitiii. Leipzisr. 174Š p. 21.
•‘O .lis ziniė 1771 m. Bu<l:ini>is 19 m. amžiaus. Jis buvo iš

rinktus zoologijos prof»>soriutn .T.-mlin ,l»-s Plautes. Paryžiuje, 
lši-.t m. sipalto ir 1<i metu vėliau', visų apleistas, pasimirė 
skurdė. Pasimirė filiai tikinčiu žniozumi. Svarbiausieji |o vei
kalai: Pliiiosophie Zx>ol<ifitpie ir Hlstoire <les :inimau\ satis 
vertebres.

l> Gimė 1S4O m., Slirevvslmrv. Anglijoje. Mirė 1SS2.
<T«Uas VVesnmnšIėr A'bllle.i. Iietntt Xe A'ttytn lltllin. uiim agulaač 4x1 ZlilOgųs, 
tiku. Svarbiausieji jn veikalui: "Tbe Origin of S|>ecies’” (IboHl 
ir “'Pie I>es4vnt of Man"

liarvinas visai nenur<Mlo pirmųjų gyvuint ntxirg<limo bu
do. Jis kalba tik apie Jau esiinčlŲ veislių j»ersimiilnymn galiniyl>e.

U) -Mana I’lace iu Nature." ISiKi.

je, virio i pirmą augalą; augalas-gi i polipą; po
lipas i kirmėle ir it., kolei, lokiu bildu, neissi- 
vvste žmogus.;) Toks I laeckt l'io tvirtinimas 
sukėlė daug trukumo m I karš<'-!;iiisiu evoliucijos 
'alininku tarpe. ĮSOS m.. I)ar\ina> jam rašo: 
“Tamsios drąsumas kariais manę supurto.",)

Plot. James Sully evoliucijos teoriją apibu
diną šiaip: “Sulyg moderninės evoliucijos teori
jos." sako jis, “pasaulin sistema suprantama, 
kaipo naturalis elementaru materijos ir jos Išla
lu produktas. Įvairūs gyvybes laipsniai, esan
tieji aut mūsą planetos, yra paprastos tam tik
ru fiziniu procesą pasekmės, apsireiškiančios 
laipsniškame žemės persimainyme. Sąmonin
goji gyvybe suprantama, kaipo priklausanti 
nuo fiziniu procesą ir išsivysianti tampriame 
sąryšy je su organine evoliucija. Pagalinus, žmo
gus skaitomas aukščiausiu ir painiausiu organi
nės ir fizines evoliucijos kompleksu..,)

Evoliucijos teorija yra tat nuomonė, kad n 
sos dabartinės gyvūną veislės, neišskiriant n 
žmogaus .laikui einant, pamnžK, išsivystė iš vie
nu visiems gyvūnams bendri] pirmąją tėvą. Pir 
mieji-gi visi] gyvūnu tėvai atsirado savaimi— 
spontaniškai iš neorganinė.-, materijos, veikiant 
fik'šioje materijoje esančioms fizinėms s|m" 
kotus. Včlesnės-gi gyvūną kartos, prisitaikin 
damos prie Įvairiu gyvenimo aplinkybių ir ko 
vodamos už būvį, įgydavo nauji] ypatybių, ku 
rias paveldi ji] vaikai, virsdami. tokiu Įįūdu. 
visai naujas padermes—\eisles. IŠ ją pagaliau.'
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neferatas skaitytas gruodžio Bet ir iškalbos talentai pa
ltį d. 1928 ui. A. L. K. K. E«l.
16 skyriaus susirinkime, Catn- tVS 
brtdge, Mass.

Huį/Huiliis

Viena iš svarbiausiu ir

savaimi nesitobulina, 
reikia toje srytvje lavintis. 
Tad kas tas dovanas žmo-

gražiausiu ypatybių, kuria nėms teikia? Netikinti žmo
kiekvienas žmogus vra ap
dovanotas ir kurios jokis ki
tas šio pasaulio gyvūnas ne
turi yra tai: kalba. Kalba 
yra ne kaipo mūsų {įloto, 
sielos ir širdies muzika. 
Kaipo muzikas su muzikos 
pagelba išreiškia savo sielos 
ir širdies jausmus ir tuos 
jausmus įsodina į Širdis tų, 
kurie’ jo muzikos klauso, 
taip su kalbos pagelba mes 
Įsodiname, savo proto, sielos 
ir širdies jausmus į protus 
ir širdis tų, kurie mūs kal
bos klauso.

Bet norint, kad muzika 
būtų graži, švelni, pasiektų 
ir sujudintų jos klausančio 
jausmus, paliktų tenai gilų 
įspūdį, reikia, kad ji būtų 
gerai sutvarkyta ir tinka
mai išpildyta. Tas pats yra 
tr šit kalba. Jeigu kalbanti* 
nori, kad jo kalba pasiektų 
protus ir širdis tų, kurie jo 
kalbos klauso ir paliktų te
nai gili] įspūdį, tai jis pri
valo žiūrėti, kad jo kalba 
imtu gerai sutvarkyta ir tin
kamai išpildyta.

.Jeigu muzikas gražiai pa
grojo. jeigu dainininkas įs
pūdingai padainuoja, 
mes sakome, kad tas 
tas vra apdovanotas 
kališkais talentais,
mais. Bet reikia nepamiršt 
ir to. kad talentai, gabumai 
turi būti tobulinami, jie pa
tys savaimi nesitobulina. 
Žmogus iš prigimties gali 
turėti geriausius muzikališ- 
kus gabumus, bet jeigu jis 
muzikos nemvlės. joje Besi
lavins jis niekuomet nebus 
muzikantas. Taipgi kuomet 
mes klausome kieno nors 
gražios kalbos, tai mes sako
me. kad tas žmogus vra ap-1 
dovanotas iškalbos dovana.*

tai- 
ar ki- 
muzi- 
gabu-

nes sako: jog tai gamtos do
vana. Mes gi katalikai sa
kome, kad talentingi žmonės 
yra Dievo apdovanoti. Ir 
mes gerai darome, ir neklys
tame. Bet mes turime ne- 
pamiiSįti ir to, kad jeigu kas 
nors teikia mums kokią nors 
dovaną, kad jis mus myli, ir 
pagediauja, kad mes taipgi 
pa rodyt umėm savo meilę, 
nors tuomi, kad mes tą duo
tąją mums dovaną mylime 
ir tinkamai ją įvertiname.

Kuomet mes matome ne
bylį žmogų, kuris negali 
kalbėti, tada gal ne vienas 
iš mūs atsidusę pamanome: 
“Ah! Kaip nelaimingas tas 
žmogus, kad jis negali kal
bėti.” O! kaip laimingi mes 
esame, kad turime kalbą, su 
kurios pagelba galime iš- 

snv<> proto ir širdies 
jausmus; pasisakyti vieni 
kitiems savo nuliūdimus ir 
džiaugsmus. Užtad, kai}) 
mes turėtume būti Dievui 
dėkingi ir kai}) mes turėtu
me tą Jo mums duotąją kal
bos dovaną branginti ir ją 
tinkamai įvertinti! Bet ai
tai}) ištikrųjų yra ? Sako
ma yra, kad: “iš gausumo 
širdies kalba burna.” Jeigu 
tą pasakymą pripažinti tei
singu, tad nesykį 
pamanyti. kad 
žmonių Širdys yra: 
sai tuščios be jokių 
arba yra

tuma, arba ką nors apšnekė
ti, tada mes esame begalo iš
kalbūs. Faktų ir argumentų 
mums tada netrūksta, turi-

Mūsų atmintis pasirodo ta
me momente kuogeriausia. 
Atsimename tada nuo kiek 
metų įvairus atsitikimus. 
Bet jeigu kokis žioplys pra
deda dergti,- pliovoti ant 
mūsų geriausiu Draugo, 
Kurs suteikė mums tą didę 
kalbos dovaną, tada mes ty
lime lig kokie stulpai, netu
rime jokio argumento, kad 
savo Draugo garbę apginti.

Organizacijų susirinki
muose prašnekame ištisas 
valandas. Ginčijamės, pyks
tamės dėl mažmožiu, o kon- s 
struktyvių, tveriančių min
čių visai mažai teturime. O 
jau šiaip privačiuose susi
ėjimuose, pasikalbę j imuose, 
tai jau apsaugok Viešpatie! 
Ko ten kartais netenka iš
girsti l. Sunku tiesiog su
prasti ir įsivaizdinti. Paukš-

ną, mes privalėtume rūpin
tis išmokti gražiai, padoriai 
ir tvarkingai visados kalbė
ti. Jeigu mes tą kalbos do
vana gerai vertinkime, var
tosime ją vien tik geriems 
tikslams, tai nei nepasi j ilsi
me, kaip mes aplaikysijne 
dauginus ir daug didesnių 
dovanų. Mūsų protas pasi
darys daug šviesesnis; iš
mintis gilesnė, platesnė. To 
viso įgijo tie, kurie, stengė-] 
si išmokti gražiai ir tvar
kingai kalbėti. Tą visą ga
lime aplaikvti ir mes.. Gi 
turėdami šviesesni protą, gi
lesnę ir platesnę išmintį, ga
lėsime daugiaus gero pada
ryti sau ir kitiems.

Paimkime mes kurios nors 
profesijos žmogų: ar tai ku- 
n igą- m i s i j on ieri ų, advokatą - 
teisiįlinką, politiką-diploma- 
tą, laikraštininką - redakto
rių. Ko gražinus ir t vai
kinus jie gali išreikšti savo 
mintis, to didesnį jie turi 
pasiseki m;] savo profesijoje.

Taipgi 'diplomatas-politi- 
kas, kuris moka nuosek
liai, iškalbingai išdėstyti 
balsuotojams savo veikimo 
jlanus ir įrodyti tų planų 
naudingumą, visada gauna 
daugiaus balsų ir laimi po
litinius rinkimus. Gi poli- 

f tikierius be iškalbos,-^nors 
jis turėtų ir geriausius no
rus, liet jeigu ’negali savo 
minčių nuosekliai pareikšti, 
rai kaS jo gerumui tikės? 
Jeigu žmogus nemoka nuo
sekliai protauti, tai kaip jis 
gali būti nuoseklus veikė
jas ? Juk mūši] veikimas, 
mūsų darbas, tai ir yra mū
ši] })rotavimo produktas, 
vaisius.

Jeigu mes norime sustip
rinti kuri;] nors organizaci
ją. prie kurios priklausome, 
padidinti jos narių skaičių, 
tai mes ieškomi* gerų kalbė
tojų, užprašome pas s;i,vę, 
kad jie pasakytų mums pra
kalbas, išaiškintų mūsų or
ganizacijų tikslus, idealus ir 
tuomi pagelbėtų mums gau
ti daugiaus narių. Bet tas 
darbas nevisada atneša 
mums pageidaujamas pa-
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telis išsiritęs iš kiaušinio 
atgal į jį nebelenda, bet gra
žiai čiulbėdamas skraido pa
dangėmis. Vabalėlis, išsinė
ręs iŠ savo lukšto, bėga to
lyn ir skrajoja gamtos erd
vėse ir atgal i savo pirmykš
ti stovį nebegrįžta. Gi žmo
gus . tas vadinamasis visų 
kiti] gyvūnų karalius, apdo
vanotas protu ir iš minė i a. 
išgyvenęs kartais kelias de
šimtis meti].’ pasirodo kar
tais per visą tą laiką nieko 
geresnio neišmokęs protauti 
ir kalbeli, kaip tik apie to-

Kunigas - misijonierius. 
jeigu turi gerą iškalbą, tai 
jis patraukia (langiaus žmo
nių prie doros, prie dievotu
mo. Žmonėš labjaus jį my
li ir geriaus jo klauso. Gi 
kunigas be iškalbos, nors jis 
būtų ir geriausias nepada- 
rvs to, ką tas su gera iškal
ba.

Kuomet mums prisieina 
eit su kuom į teismą, kad 
apgint savo civiles, pilietiš
kas teises, mes teiraujamės, 
ieškomi* gero advokato. Ge- 

iras advokatas vra tas, kurs
kius dalvkus. apie kuriuos' .v . • ' ■ , • .j {gerai žino teises ir moka jas
padorumas neleidžia ne tiki . r - 
kalbėt, bet ir mintyti. Ne
jaugi gamtos Tvėrėjas būti] 
davęs žmonėms protą ir kal
bą vien tik tam. kad mau
dytis po šlykštynių balas ir 
•Jį rūstinti?

Kad parodėt i Dievui savo 
dėkingumą už taip didelę 
mums suteikia kalbos dova-

prisieitų 
daugelio 
arba vi- 
jausmų,

pripildytos vien 
tik nepasitenkinimo, pavy
do. keršto ir neapykautos. 

• Tokiu įspūdžių tenka dažnai 
patirti, 
zaciji] 
šiaiji 
muose.
noma.
mūsų puikybę ir mes nori- 

I me užlieti ant .jo savo pik-

dalvvaujant organi- 
susirinkimuose ir 

privačiuose susiūji- 
pasikalbėjimuose. Ži- 
jeigu kas užgauna

išaiškinti; kurs 
moka nuosekliai jiastatvti 
klausimą ir susektį kur tie
sa. Gi advokatas, kurs ne
moka nuosekliai pastatvti 
klausimo, nors geriausia ži
noti] teises, bet negali ji] ge
rai. nuosekliai išaiškinti, lie- 

i ka savo oponento sukriti
kuotas ir pralošia bvlą.

sėkmės. Kalbėtojas iš kur 
nors tolinus' atvykęs, nors 
jis pasakytų ir gražiausią, 
įspūdingiausią prakalbą, 
visgi ne ką labai padarys, 
kadangi į prakalbas tesuei
na ' daugiausia tik tie žmo
nes, kurie jau priklauso į 
vieną, ar kitą organizaciją. 
Tie kurie niekur nepriklau
so į prakalbas nesilanko ir 
jų kalbėtojas nepasieks. Be 
to tiem žmonėm, kurie nie
kur nepriklauso visokie* a- 
gentukai landydami po na
mus. ar tai dirbtuvėse, ar 
šiaip privačiuose susirinki
muose, mūsų katalikiškų or
ganizacijų principus ir ide
alus perstatų ir nupiešia 
kojuodžiausiomis spalvomis. 
Jie prišneka apie katalikiš
kas organizacijas visokių 
melagysčių, nesąmonių. Jįe 
mums patiems katalikams 
stačiai į akis nesidrovi drab
styti įvairius melagysčių.

Fvohuvijos teorija kaip is auksciaus pasaky
to matyti, remiasi spėliojimu. 1) kad gyvylx"— : 
pirmieji g.v\i‘mai atsirado savaimi iš neorgani
nės materijos. 2) kad iš šių primityvių orga
nizmų išsivystė visi kiti organizmai—visos da
bartinės uyvūiii] veKlės. neišskiriant ir žmo
gaus.

Kas link pirmojo dalyko, tai kvla klausimas, 
ar gali gyvybė atsirasti savaimi iš negyvos ma
terijos? Norėdami tai sužinoti, prisižiūrėkime 
arčiau tam apreiškimui, kurį vadiname “gy
vybe." Ir taip, gyvvbe. kaip mokina patyrimas, 
ant šios žemės visados yra sujungta su organi
ne materija ir reiškiasi vien gyvuose kūnuose. 
Nors pati gyvyln’s esme mums yra nesupranta
ma. tačiau lengvai atskiriame gyvą daiktą nuo 
negyvo, organizmą nuo neorganizuotos materi
jos. Mokslo-gi žvilgsniu, gyvyl>ė yra tas prin
cipas, toji vidujinė jėga, kuri organizuoja, rėdo 
ir užlaiko organizmą prie gyvylx’s ir esti pama
tu visu j«> savystovių veiksmu. Aukšviausis or
ganizuotos gyvybės reiškinys yra žmogus: ž(*- 
miausis — amoeba, kas nėra niekuom daugiau, 
kaip tik kiaurai permatoma su juodu branduo- 
lėliu viduryje protoplazma. Iš didesnių arba 
mažesniu protoplazmos grupių ‘ susideda visi 
gyvūnų ir augalu kūnai. Protoplazma yra ele
mentarinė kiekvieno organizmo dalelė ir suside
da iŠ paprastų visur gamtoje randami] elemen
tų. Jos pagrindu skaitomas proteidas. Protei
das, kai}) rodo chemija, yra tik anglies (ear- 
bon). vandeiidario (hydrogen). azoto (nitro- 
gen). degio (o\ygen) ir sieros (siilphur) miši
nys. Apart }>roteido. protoplazmoje randama 
dar riebalu ir šiek-tiek neorganinių materijų— 
(Truskos Tr vandens, Nors mokslas'gerai pažįs
ta protoplazmos cheminę sudėtį, nors randa 
apsčiai gamtoje tu materijų, nors žino n»ika-

gyvybei apsireikšti fizines sąlygas—oro 
spaudimą, šilumos didumą ir šviesos daugumą, 
tačiau, iki šiam laikui, jis nepajėgė padaryti iš 
negyvos materijos gyvos protoplazmos. Nrpaje- 
ge to padaryti dėlei to. kad otganizmas. keičiąs 
neorganinę materiją į organinę—negyvą i gy
vą. apart cheminiai-fizinių jėgų, slepia savyje 
dar kokią-tai kita jėgą. I’o šios paslaptingosios 
jėgos įtekme, neorganinė materija virsta orga
nine visai kitaip, negu elementai. po cheminiai- 
i/jniu spėkų akcija, jungiasi retortuose.,.,) 

Chemija, ikišiai dienai .pasirodė bejėgė artifi- 
cialiai sudaryti protoplazmą: visos jos pastan
gos nuėjo niekais. Tiesa, chemikai kariais šūk
telėja. kad jiems pasisekė sudaryti kas-tai pa
našus į protoplazma.";1) Tačiau, prisižiūrė
jus arčiau jų sudarytai plazmai, aiškiai mato
me. kad ji visai skiriasi nuo organizmuose esan
čios protoplazmos. Ir tikrai. Artificialė pro
toplazma skiriasi nuo naturalės—organizmų pa
gamintos 1 ) didele savo simetrija, nes čia vei
kia absoliutis fizinis gravacijos principas 
2 )visad<»s užlaiko lvgsvarą (eųuilibrium). na- 
tiiralė-gi ne. nes ji aikvoja tam tikrus elemen
tus gyvybės akcijoms; 3) ji neturi jokios, re
zistencijos. jos savyliės prarandamos prie ma
žiausio sąlygų permainymo ir 4) ji neturi nei 
rėk u }>( racijos nei reprodukcijos galės, kaip kad 
organizmų gaminama protoplazma. 1;.) Atsižvel
giant todėlei į tai. mokslas konstatavo tą faktą, 
kad gyva materija, net elementą rė organizmų 
materija -- protoplazma, kylsta tik iš gyvo kū
no.!,) štai keletą apie šį dalyką nuomonių. 
“Tikras skirtumas, randamas tarp gyvos ir ne
organinės materijos, yra cheminės. Gyva sulis-

ni gas tancija visados turi savyje proteidą. Nors ži
noma .kad proteidas susideda iš paprasti] neor
ganiniu elementi], tačiau nežinoma, nei kaip 
jie jungiasi tarp savęs, kad pagaminti] protei
dą. nei būdo kuriuo būti] galima proteidą suda
ryti. išimant anksčiau jau esančio proteido.) 
“Kiekvienam fiziologui." sako žynius ()xford<> <» 
biologistas 
paskutinių 
je paarieti 
kinimo.

Dr. Haldane. “kuris rimtai žiūri Į 
5<> meti] progresą aišku, kad. vieto- 
prie ( heminiai-fizinio gyvvbės išaiš- 

mes esame nuo jo daug toliau, negu bu
vome 50 metu atgal.*’,<;) ‘‘Celės—narvelio tyri
nėjimas. vietoje susiaurinti vien tik praplečia 
lą bedugnę, kuri skiria net. žemiausią gyvvbės 
formą nuo neorganinio pasaulio.Rimtes
nieji natūralistai, besiremdami tat moksliniais 
davimais, išpažįsta kartu su Harvey. kad “om
ais vivens ex vivo—kiekvienas gyvis iš gyvio."' 
Kiti net eina toliau ir tvirtina su Virchovu, kad 
“omnis reiklia e.v reiklia — kiekvienas narvelis 
iš narvelio",..) ir su Flemingu “omnis midelis 
ex nudeo —’ kiekvienas branduolėlis" iš bran- 
duolėlio..",,.) Patyrimai ir bandymai galuti
nai patikrino tą faktą, kad negyVa materija nie
kiui negali, veikiant tik joje esančioms spėkoms, 
virsti Į gyvą—organinę materiją. Tani reikia, 
apart materijos ebeminiai-fiziniu spėkų, dar ko
kios—tai vidujinės organizmo jėgos arba agen
to. kuris jungia visus elementus j vieną vienetą, 
tvarko tų elementų eheminiai-fizines spėkas, re
guliuoja maisto prisavinibfl, padalinimo ir su
naudojimo procesus ir rėdo visą kūno augimą 
sulyg jo veislei tinkamo tipo...,,). (B. d.)
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P-lė Grace Zoober iš Miami, didžiausia vaisiu auginto- -jį 
ja Floridoj, matoma čia apipilta pamarinčiais. Pereitais me-—~ 
tais Floridoj užauginta 38,000 karlodų pamarinčių, vertes 
$56,000,000. -
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silpnai apsipažinę su savo 5 
principais ir idealais. įj

Pamatytumėte, kas pasi- M 
darvtu, jeigu mes katalikai Al 
pradėtume tik (langiaus rū- 
pintis pažinti savo prinei- 
pus ir idealus'ir dar mokė- ė 
tume reikalui prisiėjus juos 4 
a5)ginti. Dabar mes dažnai 
suėję ant organizacijų susi
rinkimu 
kad mums 
kad niekas 
neįdomau ja. 
kas mūsų veikimu įdomauti, 
jeigu ni(!S patys juomi nė- 
įdomaujame ? Kaipgi niū- 
su veikimas gali būti pasek
mingas, jeigu mes patys ne
žinome ką mes norime veik
ti ir k<^ mes turime veikti? 
Gi nežinome driko, kad'mes 
nieko neprotaujame. Tad 
pirmučiausia kas mums- y- 
ra reikalinga tai yra tas, 
kad mes turime jiažinti savo 
priiieipus, idealus, suprasti 
jų vertę, mokėti juos gerai, 
nuosekliai perstatyti tiems,’ 
kurie jų nežino ir reikalui 
esant apginti nuo užpuolikų. 
Šitokis veikimas išmokins 
mus nuosekliai protauti, o 
kuomet mokėsime protauti, 
tada žinosime ką turime ir 
veikt. 'Tada nebereiks aima
nuoti. kad mums niekas ne
besiseka. Bet tas viskas sa
vaimi iŠ oro neateina. No
rint t<> viso pasiekt reikia 
truputį ncĮiasigailėt triūso 
ir padirbėti. Tinginiams 
Dievas nieko neduoda. Taip 
pat ir velnias tinginių ne
myli. Žiūrėkit, kurie Vel
niui tarnauja, kai}) jie yra 
uolūs ir darbštūs. Nors jų 
principai ir idealai yra su
puvę. niekam neverti, tačiau, 
jie visur su jais lenda, vi
siems juos pei-ša ir užtad jie 
pelno. Tad sakau, jeigu tik'3| 
tamistos nepasigailėsite lai—-S 
ko ir triūso; netingėsite at
silankyti į susirinkimus, tai 
sekančiais atvejais mes tuos 
visus dalykus apsvarstysim. 
Žinoma neturiu minty.svar
styti tikėjimo klausimų, nes 
tai paprastiem žmonėm kaip 
ir nepritinka. Bet yfa ir 
be to įvairių klausimų, dėl 
kurių mes katalikai esameT r 
puolami, atakuojami ir jei- ę 
gu mes su tais klapsimais ‘ 
būsimi* apsijiažinę. tai mes 
lengvai galėsime tas atakas, 
tuos užpuolimus atremti. 
Čia prisieis skaityti visą ei- ? 
lę referatų, kuriuos turinį 
pri ruošęs ir }h> vieną kiek
viename susirinkime paskaj* ■

iš mūs. kad 
tuoj misigąs-

prasimanymų ir pajuokimų 
purvus. Perstata, kad mū
sų katalikų principai yra 
pasenę, atgyvenę savo laiką, 
perša mums savo naujus 
principus ir idėjas, kurie iŠ
tikrųjų tik dvokia moraliu

Bet katuli., 
kai vis tylime lig kokie K- 
gipto sfinksai, arba stulpai 
ir savo principų ir idėja ne
giname. Gi neginame dėl
to, kad mes savo principų 
ir ideali] nepažįstame ir ne
žinome jų vertės. Nepažin
dami ir nežinodami prade
dame patvs abejoti apie sa
vo ideali] vertę ir užtad bi
jome su jais viešumon pasi
rodyti. Katalikais mes jau
čiamės esą tik bažnyčioje, o 
išėjus iš bažnyčios, jeigu kas 
drabsto ant mūši] purvais, 
tai arba tylime, arba patys 
pradedame dar pliaukšti ir 
niekinti mūsų principus ir 
idėjas. Juos ginti jialieka- 
me tik vieniem kunigam.Tai 
bent kareiviai 
pamatę priešą
tame ir palikę vienus kari
ninkus kovoti su priešais, 
arba bėgame, arba patys 
stojame į priešu eiles.

Ištikrųjų stebėtina ir net 
juokinga. Nueini ant kata
likiškos draugijos susirinki
mo ir klausai, kad patys ka
talikai ginčijasi ir pykstasi 
dėlto, kad draugijos įstatai 
reikalauja iŠ narių nors sy
kį į metus atlikt išpažintį, 
lig tai būti] didžiausia sun
kenybė. Rodos sunku būti] 
rasti žmogų, kuris turėjęs 
savo gyvenime kokį nors ne
pasisekimą. arba padalęs 
kokią klaidą iškęsti] kam 
nors apie tai nepasisakęs. 
Pasisakius kokiai be sekre
to moterėliai, arba kokiam 
neištikimam draugui tavo 
nejiasisekimus ir klaidas 
tuoj sužino visas pasaulis ir 
vietoj paguodos, vietoj su
raminimo. susilauki visų pa
juokos ir pažeminimo. Bet 
kad nuėjus pasisakyti savo 
ne})asisekimus ir klaidas pa
čiam Kristui, kurs kunigo 
asmenyje sėdi klausykloje. 
J is mūsų neišjuokia, K't 
paguodžia, suramina, pripil
do mūsų širdis džiaugsmu, 
ramyln* ir mūsų sekreto nie
kas nesužino. Rodos nėra 
buvę atsitikimo, kad kuris 
kunigas būtų išdavęs kieno 
išpažintį. Tariaus visgi iš
sirodo esą žmonių, kurie 
išpažintį laiko sunkiausiu, 
nepaneša m u kryžium. Tas

paaimanuojame, 
nesiseka veikt, 

mūsų veikimu 
Kaipgi gali
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Fišraaš įsa- f*?*?**®-Saj*.’viskas aiškiai
mes katalikai esame labai tos to pageidausite il

sitės į susirinkimus.
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Kambaryje, dairiame dar šiandien i-ytą kalbėjo su juo jo 
‘‘mama,” dabar jau gulinti balta ir nejudomą, pasirodv«lavo 
svetimų žmonių, ir Jurgiukui atrodydavo, kad jie ruošiasi 
jo gulinčią mamą pagrobti ir kažin kur išnešti. Bailiai dai
rydamasis. slapstėsi Jurgiukas nuo ateinančių* žmonių, ir jam 
karkartėmis pasirodydavo, kad—štai štai—daę jo mama pa
sikels nuo savo nejuęiomo patalo, pasikvies jį pas save ir pa 
sakys, kad ji taip tiktai apie kitą mamą jam sakė, lyg 
rėdąmu Įkaip Jurgiukas ją. kari ji užaugino.— 
Ii . .

T

L

Kas Girdėti Lietuvių
» e

Šiandieną mirė jo mama, 
Paliko vienas liūdnas vaikas— 
Nors jam dar metu tiėgana. 
Bet į pasaulį eiti laikas . . .

Ižų Tas Jurgiukas turėjo pergyventi iš karto dvi dideles ne- 
Saimes: šiandien mirė jo motina, ir—antra nelaimė—šiandien
BĮč ’ — ----------- ---------------------- - -

Šjis sužinojo, kad jis neturėjo motinos . . . .JĮ užaugino ne jo 
Šmotina, ir tikrosios savo motinos Jurgiukas nė kiek neprisi- 
Juinė. Iįu šio laiko jis vis vadindavo motina tą gėrę mote- 
rį, kuri jam buvo geriausia mama iki pačios karsto lentos. 

Mos mylimas Jurgiukas ne kartą, manė sau esąs laimingas, 
rėdamas tokią gerą mamą, i f štai—tiktai tai moteriai jau 
ant mirties guolyje—jis sužinojo, jog jis iki to laiko nieko 

,Jo vadinamoji mama pasikvietė -Jurgiuką Į save ir 
Girdi, tu matai, vaiku- 

man rodosi, kad jau šian- 
tave pamokinti, kad tu žino- 

Tu. vaikuti, 
tau. vaikuti.

L6WELL, MASS.

Eįf.', v» • užmojo.
Baįp jam paaiškino—kas jis toks yra. 
Ai, kad man darosi vis blogiau ir.
ądien aš mir.-iu. taigi noriu aš 
mira, kas tu esi—kad nepasiliktom nežinioje, 
luinai, kad aš tau esu vietoje mamos, bet aš 
kiuriu pasakyti, kati aš tavo mama nesu . . . Ir noriu paša 
Styti, kad dėl to man yru gaila, nes tu toks geras, klusnus 
avaikas .... Bet visti* k aš tave kaip tikra tavo mama myle- 
ęjau ir mylėdama gal numirsiu, tu mano gerasis vaikeli! Klau- 
|sykis, tavo mama, tikroji mama, yra tiktai pas mane buvus. 
<Ji tuomet buvo jauna ir tvirta moteris, tiktai jos vyras, ta- 

tėvas. Imvo miręs išėjęs į kariuomenę. Išėjo 
.. .iw< 4«. į.o .UU .> t-n n motina viena S41 tavilll, dar 

dai
na 
bet 

vai-

vo, vaikuti 
^- jis ii nei 
Bįymažu. ant ranką tvbeimšiojanui kūdikiu. Aš tavo mamą 

nuo seniau pažinojau, ir pagailo man jos. Nors man 
Imuosi* pauelbiniiikės ir m-n-ikejo. apsiilirbdavau aš pati. 
'■■ priėmiau tavo motiną, ir tokiu liūdu tu at.-iradai. mano 

kilti, po Šia mai'o p.o-'ouo. Tavo mama, kad ir buvo jauna 
jr tvirta moteli-, bot limler-vs ir rūpinimasis tavimi greita: 

B įstengė išjudinti ,i<>- >veikatą. ir po kurio laiko ji visiškai su- 
y;' menko, nu-tojo nore valgyli ir miegoti, ir neužilgo pasimi- 

’l’okiu būdu praliejau 
kaip tavo mama, šalta 

nematei kaip
• iš mano namą—tu viso 
verkti, prašydamas ta\e 
mirties aš negalėjau su 
>u savo tikru vaiku ir. 

pasidarei kaip tikrasis ina- 
rodos. buvau n<*i visiškai 
ranku. >ūpavau. mokinau 

i r 
Ir pasidarei tu man. 

Kaip tu matai, aš užauginau tave-—tu da- 
n<>rs aš nežinau, kas su tavim turės nutikti, 

vienas, savarankiškai pradėti gyventi pasaulyj**.
esi per mažas . . . Gaila man tavę>. vaike, liet 
nebegaliu . . .

Ir su tai> žodžiais -lurtriuko motina, kuri 
numirė.

Nors .Jurgiukas n< >nprato viso to baisumo, 
slėptas mintyje- neturėti molinos, bet ir jo 
žinios kažin ka> sunkiu akmeniuku ptislėgė.

B riomis jis aplai-tė mirusios savo augintojos 
fe buvo tos ašaros, kuriomis jis apraudojo ir tą savo gerąją 
■ ‘‘mamą.” ji auginusią, ir tą nežinomąją, nematytąją jo “ma 

mą,’ kurios ji> laimėjo, (lai ir būtu geriau }>adariusi mii 
dama Šita jo mainu, kad uebūtii jam nieko apiemną jo mamą 
nepasakojusi. Ti>m*i'-t tikrai būtą: buvu>i rami j<> vaik’ška 
širdis. () dal'ir ji jau nenorimo, ir jis pats gerai negalėjo 
nusivokti <l«*l kokio-- prieža-t ie> m-berimo jo .--ii<li>. tiktai 
aiškiai žinojo, kad liūdesys de! nu>toto megiamiaiisio žai>le- 

įlėlu būti tok> di<b li> •

-mge. 
bet liūdės 
- sveikatą, 

nustojo noro valgyti
Kšrė. palikdama tave ant mano ranku, 

tau motiną užvaduoti aš. Tu nematei.
Į7-. ir išblyškusi, gulėjo pašarvota mano namuose, 

ją. užkaltą i ilgą medinę dėže, išneš* 
to dar nematei. ne> temokėjai tiktai 
aprūpinti valgiu. Po tavo molinos 
tavim pasilikusi jaii-li> kitaip, kaip 
laikui bėgant, tu ma» iš tikruiu* no vaiku.-, nes aš apie kitą ką. 
užmiršus. As tave nešiojau ant 

l’a.-kui tu pat?

K?

I

H tave vaikščioti. Paskui tu pats gražiai pradėjai bėgioti.
L aš tavo'pirmus žingsnius dabodavau.
K; vaikuti, brangus.

bar jau didelis.
B - nes da r 

aš nebegaliu.
K

8- r
jį užaugino.

kuris yra pa
vardėlę nuo tos 
-Jo ašaros, ku- 

veidą ir rankas.

<4

no- 
my-

. Bet mama nė karto ant savo patalo nesujudėjo ir to
dėl Jurgiukas pasiliko su savo neišpręstoinis abejonėmis. Kaip 
būtų buvę gera, kad—štai—dabar jis staiga sužinotų, kati tai 
tiktai tebuvo jo mamos pasakytoji pasaka, kad jokios kitos 
jo mainos niekumet nėrą buvę’ . .

Tas nėmalonus' abejojimas, kuris ėmė kankinti .Jurgiu
ką, gali būti, ne tiek lėlikė jį y meilę kažin kokiai jam rie- 
žinomai “mainai,” kiek atrodė užgaunąs tą jo mamą, kuri Čia 
ant patalo* nejudoma’ guli. Galų gale Jurgiukas nieko nega
lėjo suprasti.

Tuo tarpu ateinantieji žmonės Iš tikrųjų ėmė kalbėtis 
apie tai, kad jo nejudomą mamą rejkia kažin kur išnešti, ir 
po kai kurio laiko tie žmonės atnešė Į kambarį ir kol kas jo 
kertėje pastatę ilgą ilgą dėžę su dangčiu, ant kurio buvo 
kažin kokis juodas lyg veidas nuteptas. Buvo matyti tiktai 
juodos akys ir juoda nosis, taip pat buvo žymūs keli juodi 
dantys. Kam visa tai buvo padaryta ir ką tas turėjo reikšti. 
Jurgiukas nežinojo, bet tiktai nuo to jo galvelėje kilo min 
lis, kad tie žmonės nėra geri, nes kažin ką nori prasimanyti 
nebūtą ik nori išvogti jo mamą. Jurgiuko manymu, kad ir 
nebegyva—kodėl negalėtų jo mama taip pasilikusi kambaryj** 
gulėti, kam ją kažin kur reikia išnešti, nuo vargšo liūdin 
Čio Jurgiuko'atimti. Juk vistiek, galų gale, greičiausiai nie
ko tokio nėra buvę, ką ji prieš savo visišką užmigimą jau: 
yra pasakojusi. .'Ji tėra jo vienintelė mama, jis vieną ją te
žino ir kitos jam kad ir gaila, bet . . , bet . , . jam jos nere:- 
kia. tegu tiktai neišneša šitos . . ._______________________

Taip mažo Jurgiuko mintyse tikrosios brangenybės pa 
vidalu atsistojo ta jo geroji, švelnioji mamytė, kuri guli ir 
daugiau nebejuda, o ana. apie kurią si pasakojo, pasiliko 
kažin kur toli, lyg ir pasaką šalyje.

Prie mamos guolio degė žvakė.- ir ją liepsnoj taip judėjo, 
kad iš susidarančių ant gulinčios mamos veido šešėliu atrodė, 
jog mama šypsosi.

Ir. kai atėję žmonės, kurie pirmiau buvo ilgąją dėžę į 
kambarį atnešę, norėjo prisiartinti prie gulinėtos mamos. Jur 
giukas vi.-u balsu, puldamas į ją. suklykė:

— Neleisiu, neleisiu, čia yra mano mama!..
Ir linčiavo pasiekęs mamos saitą ranką. Mama is tikrąją, 

rodės, jam nusišypsojo . . .
— Tu pasilik, pasilik čia. mamyte!—tyliai pratarė Jur

giukas:—-Jeigu tu norėsi ilgai ramiai čia gulėti, aš tau m-truk 
dysiu . . . Miegok, mamyte!

y

Žmonės Jurgiukui ilgai būti prie mamos neleido. Jį ver- 
kiantį nutempė į šalį.- Nerodė net. ką su jo mama ji** daro.

Tiktai, kai jau žmonės su dėže ant pečiu norėjo išeiti pro 
duris. Jurgiukas staiga ištrūko iš jį laikiusią rankų ir. pri 
bėgęs prie dėžę nešančiu žmonių, ėmė maišytis jiems po koją 
ir šaukti:

— Čia mano mama, čia mano mama, atiduokit mano 
įminą!..

Vyrai turėjo kiek sustoti, kad nesumindžiotą mažo Jur
giuko. Ar jie buvo rūstūs, ar šiaip Jurgiuko nekentė, 
jie vi.-iškai nieko jam nesakė. Tiktai viena moterėlė, 
<aistas buvo išneštas i gatvę, tarė į kitą 
akimis i .Jurgiuką:

— Vargšas, jis jo- gailisi, kaip savo 
ne jo mama . . .
Jurgiukas nugirdo. .Jam 

dar labiau ėmė verkdamas
— Oi. nesakykit . . . čia 

kito- mamos neturėjau, aš

i

tai

Gausiai susirinkę 
pagarbino gimusi

«

buvo išpuošta gė- 
papuošimo baž.ny-

Apaštalavi-

pavyzdingai veda bizni ir ver
tas visu lietuviu paramos. 
Daug darbuojasi draugijose, o 
ypar L-HS.- kįropoję,------------

Lietuviai, remkime savo biz
nierius!

_________________ __ 1

Lietuviai katalikai šv. Ka- 
lėdas praleido linksmai ir pa
vyzdingai, 
į bažnyčią 
Kūdikėlį.

Bažnyčia 
Išmis. Prie
čios pasidarbavo 
mo draugijos nariai.

Šv. Kalėdą dienos vakare 
Marijos Vaikelių draugi jeim 
turėjo eglaitę. Prie padabin
tos eglaitės vaikeliai vaidino 
“Jonukas ir Marytė.” Žmo
nių buvo neperdaugiausia. Bu
vo duodamos dovanos saldai
nių.

Sausio (> d. Šv. Vardo.drau
gijos nariai “in corpore” da
lyvavo Šv. Nardo pagarbini
mui N. P. P. švč. bažnyčioje. 
Lietuviu buvo apie du šimtai. 
Vadovavo kun. I*’. .Juras. Su
ėję su kitataučiais visi ben
drai ėjo gatvėmis

bet 
kai jau 

rt'i o t e re I ę. rod y < I a m a

tikros mamos, nors

Sausio 12 d. įvyko L. \ \ <-iū 
115 kp. šokiai, -laimimo bu
vo iš visos apylinkes. Beveik 
visas jaunimas susidėjo iš A- 
merikoje augu>ią. L. Vyčių 
kuopa čia labai gerai gyvuoja 
ir yra viltis, kad ji augs ir 
stiprės. Leonardo šimučio žo
džiai pildosi.

Girdėjau, kad pelno liko vi- 
-a šimtinė. Pelnas paskirtas 
centrui isitaisymui naujos ■'na
šiuos. šokią ga*padoriais bu 
vo -L Nariukai!*" ir Verseekiū- 
tė.

Lai gyvuoja mū>ą vyčiai!
Sausio 13 d. kleb. kun. J-’. 

-Juras išdavė metinę apyskai
tą. 1923 metais įeig.ą į para
pijos ftdą Imvo daugiau už už- 
pereitą meti: $4049. \ isos iš
laidos apmokėtos.

Mūsų žmonės džiaugiasi kle
bono darbštumu ir sumaniii- 
gumu.

Dabar girdėt, kad klebonas j 
sulaukę- pavasario statys ant 
prie bažnyčios loto naują na 
mą -- kliubruimį. Linkime 
iiiū.-u klebonui g**riau>io ]>asi- 
sekimo.

Susirgo J. Karsokas, L. T). 
S. narys. Linkime 
sveikimo.

-Jurgis Baumilas. 
rys laiko krautuvę 
r**nce gatvės, 
riai užlaikoma.

seniausią
LDS. nariai ir vi-i Ii* 

turėtą jį paremti.

Koresp.

Muzikališkas vakaras

LDS. 13 kp. rengia darbi
ninkams muzikališką vakarą, 
sausio 27 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, 331 Earp St.

Į šį vakarą galės ateiti vi
si, nes darbininkai, padarė ir 
darbininkišką Įžangą tik 15 
rentą. Atėję, praleisite vaka
rą naudingai, nes programą iš
pildys mūsą įžymūs daininiu- 
kai-dainininkės, choristai ir 
va rg’oii i mukai. smuikininkai 
ir pianistai.
” l’t1 to, Bittmts Biižii*. 
vos armijos kapitonas, 
apie Lietuvą ir. lietin iu 
įlinku būkle.W €

Vi.-i i r vi.-ur • plačiai

OAK FOREST, ILL.
.hm nv kartą - buvo minėta----

laikraščiuose apie šioj prie- * 
glauduj esančius lietuvius in
validus ligonius ir senelius ir 
ji/ blogą pa-dėjimą. Iš skaity
toją nekurie atkreipė atvdą, į- 
nešdami kliubu susirinkimuo
se paremti vargšus ir nepa
miršo savąją aplankyti ir su
šelpti •

Aplankė ir sušeljiė sekančių’- 
kliubu komitetai: Lietuvių Ry
mo Katalikų Labdarybės Są
jungos Centro pirmininkas M. 
Slikas ir sekretorius V. Ba
landa. kuri** atvykę čia išdali
no paskirtą didelę sumą pini
gų. Kiekvienas gavo po 50c. 
Amžini ligoniai gavo ir po 
daugiau. l’ž gausią pašalpą 
nuoširdžiai ačiū.

Taip pat aplankė Joniškie
čiu labdarybės ir kultūros 
kliubo komitetas: -I. Mačen- 
kas. -I. Vaičiulis ir p-lė A. Au-

kalba 
apie darbininkęi reikalus ir ją 
būvio gerinimą. Bet jo niekas 
nepagerins jeigu mes patys 
darbininkai per savo organi-. 
žarijas nesirūpinsime ir nesi- 
darbuosime.

.Yra daug Įvairiu darbi 
ą organizaciją ir uniją, 
e vi-i darbininkai prie 
riklaii-o. Mes H-tuviai i 
i<* Lietuvių Darbininku 
unga. bet dar daug vra

čiutė. Jie atvežė n e m a ž»-au k u 
paskirtu dėl hiedną ligoniu, 
ką ir išdalino.

Taipgi aplankė ir sušelpė p. 
p. Zigmantas Dambrauskas 
$5.25 ir -I argi- Dambrauskas 
$5.90. Viso $10.25. Aukos pa
liktos pas .1. Lapinską ir jis 
įas išdalino vyrams ir mote
rims po .“>(><•.: kiti gavo po 75e. 
ir nekurie po $1.0(1 ir po (lan
giau.

Mos visi gavę pašalpą virš 
minėtiems kli'.ihams ir aukoto
jams tairam** nuoširdų ačiū. 
Turime vilti kad ir ateity ne
pamirš mus vargdienius su
šelpti ir aplankyti tankiau.

Lai gyvuoja labdarybės są
jungos ir kliubai.

Juozas Lapinskas
lleikale kreipkitės šiuo ad

resu: Josepli Lapinskas, In- 
stitution \Vard 39, Oak Eorest. 
Jll.

LDS. 13 kp. duoda progą 
pasinaudoti už 15 centu.

Brolau, darbininko! Ateik' 
pa-iklau/. ii gražią dainą, mu
ziko- ir kapitono Biržio kal
bu-. Ji- pasirodys Lietuva- 
armijo.- kapitono uniformoje, 

ra žmonių, kurie jo kalbą 
jau girdėjo į r buvo patenkin- 
b(it dar daugiau yra. kurie ne
girdėjo. Dabar bus proga pa- 
-iklaiisyti jo kalbos darbinin
kams visiems, girdėjusiems ir 
negirdėjusiems.

šiam** vakare programa da 
ly viai duos 
kad nė už 
mete.

Patart i na 
kolonijų !i< 
>1 \ <1 K <1 i’P..

5 iot iniai t urėtą ateiti gau- 
-iai. Atėjo, no-igailėsito.

Kviesles

WORCESTER, MASS.
Klaidos atitaisymas

“Darbininko” 3-čiame nu
meryje š. m. draugijų aprašy
me įvyko klaida. Pažymėta: 
“192-5 metuose kun. J. J. Ja
kaitis išvažiuoja į Lietuvą 
gruodžio mėnesyje. ’ T urejo 
būti: gegužė- mėnesyje 192.i 
m.

pasidarė liūdna, ir

*
*

Ex-Žvalgas

skansenas!..

0.

I Ils* r

i

sielai maisto tiek, 
doleri nenupirkt ii-

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

dar labiau 
šaukti:

** i » i

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

“SAULUTĖ"

— Kam jie išnešė mano mamą, kam jie išnešė mano ma- 
! Leiskit** mane pas mano mamą!..

Bet prie jo esanti moteris neleido -lurgiukui niekur eit', 
ir jam labai širdį skaudėjo.

* - “Saulutė” Nf>. IX, 4 928 m,
X

*
r
f

I
1

O Jurgiukas namie, tuo tarpu pasilikęs prie kažin ko 
kios svetimos moteries, vis dar nenusiramindamas pasikuk
čiodamas verkė ir šaukė:

mano mama, čia mano mama, 
pasilieku be mamos . . .

savo mamos 
jam. tai kai 

vargšas vaikas, težino 
, mylėjo ir glamonėjo.

Labai

juk visai suprantama: vaikas kitos 
jeigu būtu ir brangi 

bus didelis, o dabar jis.

- i sva- 
vie- j 
t * 'biz-1

greito pa-

Kaunas, 1928. II. 29.

t

%

<

Kai kapinėse buvo į duobę įleistas ir užkastas i<ai 
ariame buvo paguldyta Jurgiuko augintoją, tai kelios 

torelės, grįždamos nuo kapiniu, kalbėjosi savo tarpe:
— (Iria buvo žmona, amžiną jai atilsi . . .

LDS. na- 
prie La\v- X Krautuvė

.lis yra 
lietuviu

5

— Ir kaip gražiai augino tą įsūnytąjį Jurgiuką!. .—pri
dėjo kita iŠ ją tarpo.

Tre'-ia taip pat kalbėjo, užjausdama Jurgiuką, ji sakė:
-- Ii kaip jis. vargšas, jos rauda kaip savo mamos . . . 

Gaiia ir žiūrėti iŠ šalies į ašaromis plūstantį vaiką . . . Juk. 
tiktai supraskite, koks tai vaikui didelis širdies

At-iliejje vėl viena iš moterėliu:
— Xa.

visiškai nebuvo matęs. Ji.
jis užaugs,
liktai vieną mamą: tą. kuri jį augino,
į. kuri jo mama iš tikrųjų jam tuo laiku Imvo . . 
aila vaiko . . .

nas is 
nierią. 
tuviai

P-nia Baumilienė imt ilgus
metus buvo Apaštalavimo dr- 
įos pirmininkė ir visuomet 
darbuojasi draugijose ir kuo
pose. -Ji norėtu suorganizuoti 
M. S. kuopą.

VI. Paulauskas. LDS. Cen
tro pirmininkas, yra išdirbėjus 
saldžiu gėrimėliu. .lis labai

“MARGUTIS” BUS DU 
DOLERIAI

Waldorf-Astoria viešbutis New Yorke, prie Fifth Avė. 
, ateinančią vasarą bus sugriautas. Į jo vietą pa

statys 50 aukštų ofisų namą.

Piibrnnjjs linksmume ir Uaiuu su 
*i«ms Inikraštis "M.UKII'TIS."* lUišy- 
kilo tu<i.j:in ir -itj-kilo VIENA I'i'l.E 
Ttl, cnusito |>or visus motus "MAR- 
Gf'TJ." K:is mouo-is leidžiu muzikos 
ir Juoki) laikraštį art. A. V.nnazaitis. 
adresas: “Marcutls.” 3210 S<». llnlsto.', 
St.. Cbicacn, III. "Margutis" naujoj 
viotoj. Išeina su “ovorkautu." 1'ž 1<< 
oontij stompų gsilito šauti vioni) "Mnr 
•mtj" <!•'! susipsižininio. Roikalankito 
tuojau. "Margutis" nuo 1." <lion.>s 
sausio bus IT r*OI.EKI.\I. Visokios 
Mnios iš I.lotuvos. Skaitykite "Mariu- 
t|.‘* tai visada husito linksmi. Yra 
paikam'- piano "pysolhf labai lomrvu 
Ir ęraJIii. Tik nF.vToSn rtnTrrt’r~We 

1” •'*\ę*;r<'IV."

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ,

TAI IŠRAŠYDINK JlLMS

Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia R. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia ‘‘PASAKOS’’ B-vA Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: "Saulutes” Administracija Jurbarke

i
1
j



Antradienis, sausio 22 d., 1929

NORWOOD, MASS. CLEVELAND, ORIO
1

LDS. 3-čios kuopos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 14 
dieną. Padaryta daug gerų 
nutarimų.-

1) Rengti teatrą išrinkta ko- 
nisija: d. Versiackas, M. Pa
utienė, J. Aidukonis ir J. Ka
valiauskas.

2) Prigulėti į A. L. R. K. 
Federaciją ir mokėti kaip ki
tais metais po G centus nuo 
lario iš iždo.

3) Važiuoti į LDS. centro 
•engiamą koncertą, sausio 27 
L, So. Bostonan. Išrinkta ko- 
iiisija paimti bus’us: J.- Balu- 
is, Sestavickas.

4) Paaukoti 5 dol. nelaimin
gam LDS. nariui Juozui Kes- 
uinui, Racine, Wis.
5) Išdavė raportą LDS. va- 

aus komisija J. Balutis ir P. 
ablonskienė. Iš raporto ]>a- 
irodė pasekmės geros. Vžra- 
yta devyniems “Darliinin- 
as” ir du nariai prirašyti 
•rie kuopos.
Išrinkta valdyba 1929 me

nus: pirm. V. J. Kudirka, vi
rpinu. J. Aidukonis, prot. 
tSl. M. "Jašlonls. iin. rast i>. ° 
domaitienė, ižd. M Balutie- 
ė, iždo globėjos — P. Jab- 
uiskienė ir U. Pazniokienė, 
taršaika J. Avižinis.
Laikrašti “D-ką” pardavi

au Įgaliota E. Pazniokienė.
Prisirašė prie kuopos K. 
iesula. .Jis yra jaunas vaiki- 
is, buvęs L. Vyčiu centro 
rmininkas. 1927 ir 1928 me- 
is buvo nuvažiavęs Į Lietu- 
l Dabar K. Viesulą atidarė 
•ai estate ofisą prie Wash- 
igton gatvės. Patartina na- 
ams su reikalais kreiptis 
ie savo nario.
LDS. 3-čia kuopa gerai gy- 
loja. Turi 60 narių; ižde tu- 
25 dol.
Į A. L. R. K. Eed. 10 skyrių 
inkta atstovai: J Aidukonis 
J. Sestavickas.

Juozo Vaikas

Organizuoja naują parapiją 
šioje 

seniau 
mt E. 
tais

kolonijoje .lietuviai 
turėjo savo bažnyčią 
21 st St 1921-ais me- 

tapo pastatytas prie
Superlor Avė. ir G7-tos gatvės 
didelis niuro namas, kuriame 
yra 8 kambarių mokykla, 
(ainė ir laikina bažnyčia.

sve- 
Lie- 

tuviai seniau buvo susispietę 
daugiausiai apie savo bažny
čią, bet. kuomet ‘toji apylinkė 
virto dirbtuvių distriktu, lie
tuviai pradėjo apsigyventi 
daugiausiai tarp 90-tos ir 179- 
.os gatvių.

Bevažinėdami per kelius'mv- 
itis į šv. Jurgio bažnyčią žmo- 
įės Į vargo, nes sekmadien i 
reikia anksti kelti, o ir gat- 
vekariai" neveža uždyką. To
dėl šios apylinkės lietuviai su
manė sutverti antrą parapiją 
<r pasistatyti bažnyčią arčiau.

SUVAŽIAVIMAS
LDS. Naujos Anglijos 
pskričio suvažiavimas i- 
ks vasąrio 24. 1929, po- 
žnytinėj salėj, Cambridge, 
ass. 1 vai. po pietų. Į šį 
važiavimą kviečiame ats- 
vus nuo visų šio apskričio 
opų prisiųsti skaitlingai 
taipgi jiems Įduoti Įneši- 

i dėl organizacijos gero- 
s. Kviečiame ir neprigu- 
čias kuopas prie apskri- 

> prisiųsti atstovus, ir 
įsidėti prie apskričio. Pri- 
“iiame, kad su mokesčiais 
vilkintumėte apskričiui.

Pirm. T. Paulauskas, 
Rašt. J. Glineckis.

Tuo tikslu turėjo viešą susi
rinkimą Slovenian Hali gruo
džio 28--tą. Balsavo vienbal
siai, kati nori turėti bažnyčią 
ir mokyklą. Tapo išrinkta ko
misija susidedanti iš teisingu 
ir rimtu vyru, kurie varva vi- 
>u smarkumu darbą pirmyn-._

Kas mano, jog naujoji para
pija tveriama, kad pakenkus 
šv. -Jurgio parapijai, tas klys
ta. būos apylinkės lietuviai no
ri turėti bažnyčią sau it savo 
vaikams, kad lietuviai galėtą 
išgirsti savo kalba pamokslus. 
Be to dar nori turėti savo mo
kyklą ir lietuvaites seseris. 
■Žada Į naują parapiją priklau
syti daug tokių šeimų, kurios 
ligšiolei nė. ne sapnavo pri
klausyti r parapiją.

Lietuvių Clevelande yra virš 
10 tūkstančių ir tik viena pa
rapija tėra. Galėtų būti 4 ne 
•ik dvi.

Collinwoodieti^

DUMČIAUS
D AB B I N X N K A S

I

T n jų K ryži u K ai n as Geaemino Kalnas

t

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
m E. Fttth St.,-So. Boston. Mass. 

Viee-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera, 
948 E. Broadvvay, So. Boston, Mase.

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlųs, 
27 Tampa St., Mattapan, Mass.

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Įvairios žinios
Į i >t t i-fiiKko 'biiii o ini- 
jis susilaukė karštų aplo
dismentų. reikia pasakyti, 
kad jis buvo pilnai jų mi
si p< ■ 111 ęs.

TISPANŲ .SPAUDA APIE. 
KIPRĄ PETRAUSKĄ

Madridas.—Ryšy su Kip
ro Petrausko gastrolėmis 
Barcelonoj vietos spauda 
labai palankiai atsiliepė a- 
pie mūsų dainininką. “I ba
rio
Kad Kipras Petrauskas su
silaukė tikrai nusipelnyto 
pagyrimo už’savo vokalinį 
potencialumą 
dainuoti su 
presija. pasiekiant gražiau
sių niuansų. “EI Correo 
Patalan" rašo, kad K i (iras 
Petrauskas “ Kunigaikšty 
Igoriuj" Vladimįjo rolę at
liko 
kė 
“La 
kad 
raine 
širdingais aplodismentais už 
gražiai sudainuotą . ariją. 
“La AVanuardia" pastebi, 
kad Kipras Petrauskas nu
sipelnęs didžiausią audito
rijos palankumą už gražų 
ir Įspūdingą dainavimą. 
“Diario dėl Comercio." mi
nėdamas kunigaikščio A la- 
dimiro rolėje pasirodžiusi 
Petrauską, pažvmi. kad^jis 
sa\-o stipriu ir ekspresyvi
nių balsu susilaukęs karštų 
apiodismentii antrame ak
ie. “La Ra/oii" Kiprą 
Petrauską vadina vienu lai
mingiausiu vaidilų. “La va
da Musical" paduoda gra
žiausią ir ilgiausi,) Kipro 
Petrausko pasirodv-nio ap
rašymą. “Turime pabrėžti, 
sako laikraštis, labai ž'. yiiai 

ir gražu

NENUORAMOS LENKAI
Elenos apskrities III pa

sienio 
kaimu

e ties
1 Lingių 
lenkai 

gaires ir

du Barcelona” pažvmi. I
1 
Į

i sausio 1 d.
ir mokėjimą : mūsų pusėj 

didžiausia eks-’bė iš mūs ž'/mės

labai gražiai ir susilau- 
karštų apiodismentii. 
Publicitafė” pažymi, 

Kipras Petrauskas anf- 
akte buvo sutiktas

| pasireiškusi

i
i

sar-

Meironių 
ežero, 

išstatė 
pagio-

plotą apie 
40 metru pločio ir 500 met
ui ilgio. Gaires mūsų 
gyba tą pačią dieną išmetė,
bet vėliau lenkai vėl jas į- 
statė. Ginčui išspręsti kreip
tasi į lenki] K. O. P. II 
sargy bos porTlčiką.

LIETUVOS. VAIZDAI
Įdomiausi judami paveikslai ką šiemet Lietuvoj nu

traukti. Atvaizduoja Lietuvos, kaipo nepriklausomos 
valstybės, 10 metų gyvavimą. Paveikslai iš visų Lietu
vos kampų: taipgi iš Latvijos. Brazilijos, Kanados ir 
“Mūsų Vilnius." Trakai ir jų apylinkės. Iš paukščių 
gyveninio ir “ 1 lairbredth Ilarrv” komedija iš dviejų 
(2) reels, prisijuoksit visi. Žinoma, visi kviečiami atsi
lankyti.

Rady* ir atskirt s J OKA S DIMC'IU S

BUS RODOMA

PO BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ
So. Boston, Mass.

Ketvirtadienį, SAUSIO-JAN. 24,1929
Pradžia 7:00 vai. vakare.

Vietines žinios PAGELBA LIESIEMS LI
GUISTIEM, NERVIŠ

KIEMS ŽMONĖMS

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

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

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

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

Kasierius —rA. Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą, po pietį], 
parapijos salėj, 492 E. Seveut#

— St,, S»r-Bouton, Masą.— "

M. Žiebs,

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

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24'1’rescott St., Readville, Mass. 

Vii-e-l’innininkas — J. Markelionis, 
140 Bovven St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas
541

Milius, 
Boston, Mass.
Seikis,

P.
E. Seventh St., S.

Fin. Raštininkas — M. 
3G4 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Iždininkas —-. V. Balutis
36 Mercer St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 TVinfield St., So. Boston, Mass. 

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

Nug:i-Tone pasirodė tikra palaima 
miliontuns v.vrij ir moterų, pasenu- 

j slems ir paliepusiems, o taipjau ir jau- 
• resniems, kurie yra nusilpę. Jie sutei- 
! kia tokį pastebėtinų gerų todėl, kad 
jie užveria savy geriausius žinomus 

Į vaistus padidinimui SĮtėkos ir jėgos 
i nervų, muskulų ir organų. Nuga-Tone 
| taipjau užveria vaistus, kurie pašali
na iš kūno -ligas gimdančias nešvaru
mus. nugali konstipacijų ir padidina 
raudonų, sveikatų teikiantį kraujų, 
štai kodėl Nuga-Tone padidinti :ų>etl- 
tų ir pagelbsti virškinimui, nugali ga- 
sus ir vidurių ar pilvo išpūtimų, paša
lina inkstų ar pūslės suerzinimų, su
teikia jsiilsingų, gaivinantį miegų ir 
padidina svarumų liesiu, sumenkėju- 

,į šių žmonių.
-’} P-nas Jonės Mooris, Jr„ West I’hila- 

’ deipliia, Pa., kalba iš patyrimo. Jis 
sako: "Aš buvau nervuotas, nusikama
vęs. Viena lx>nka Nuga-Tone suteikė 
man didelį palengvinimų.” Tai yra 
paprastas patyrimas žmonių, kurie 
vartoja Nuga-Tone. Jus galite gauti 
jų kiekvienoj sankrovoj, kur tik vais
tai yra pardavinėjami. .Teigti jūsų 
vertelga neturėtų jų stake, paprašy
kit jį užsakyti jų dėl jus iš urmo 
vaistinės.

PADARĖ SVARBIŲ 
NUTARIMŲ

Naujosios Anglijos Sta- 
.tistiniu Žinių Rajono susi

pyko sekmadienį, 
d., “Darbininko” 

Susirinkime da- 
Bi oekton, kun. J. 

pirmininkas.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC. 

VALDYBArinkimas
sausio 20 
raštinėje, 
lyvavo iš
Š\agždys, pirmininkas, iš 
Norvoodo p. V. Kudirka, iš 
Cambridge. p. V. Jakas ir! 
iš So. r ” ' ■

■kas. p-nia Siaurienė ir p. M.
; (irybaitė. IŠ profesionalii 
komisijos buvo adv. A. Šal

ina.

DARBININKŲ ŠOKIAI
Kitą sekmadienį, sausio 

20 d., parapijos salėje. 492 
E. Tth St. Įvyks LDS. 1-os! 
kuopos šokiai. Jaunimas ir 
senesnieji turės gerą progą 
linksmai laiką praleisti.' 
Grajis gera orkestrą. Bus 
jaunimo iš visos apylinkės. 
1 aug kas važiuos Į “Darbi
ninko" metinį koncertą ir 
atvyks iš vakaro susipažinti 

>. Bostoniečiais ir pra
šomuose šešta- 

vakarą ir koncerte

GRAIKIJOS ŠIMTO METŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTUVĖS
Spaliu mėli.

m. Graikijos 
mybės. 
paskelbti ....» o ...........
Alūnuose organizuojami
“klasiniai ir atletiniai žaidi-įsu So 
mais." paroda, bizantologų leisti laiką 
kongresas ir it. Buvusiame dieniu

, karališkame dvare bus ati- sekmadienio vakaru. 1Įdarytas istorinis muziejus. 
jteairuo.se Ims kiekvieną (be
iną nemokami valdininkai 
j visuomenei ir pašto ž'-nklai. 
: 1930 metais išeis su nepri- 
! klausoinvbės kovotoiii I . " ‘

sukanka KM) 
nepriklauso-1 i 

Dėl to 1930 metai 
“šventės metais." 

organizuojami

p. V.
Bostono p. V. Savic-j'k

i !
į

II
i

Gera proga praleisti pa
baigą savait-”s darbininkų 
pramogose ir susipažinti su 
kolonijų jaunimu ir scnes-

RTISTO - SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS
MOKINIŲ

KONCERT
I

1

i
»
i

I
I

‘kmadieny, Vasario 3-čią d., 1929
3 vai. po pietų

CYPRESS SVETAINĖJE
PROSPECT STREET CAMBRIDGE. MASS.

Bilietų kaina: 50c. ir 35c.; vaikams 25 centai
tokinių: smuikininkų ir pianis- 
> ir norintiems leisti savo vai

ri ant šio koncerto, kur bus 
kaip mokinių, taip ir moky-

■minėtame koncerte dalyvaus apie 3o 
Gert*. tėveliams kaip leidžiantiems, t 

ius muzikos mokyklon, patartina ats 
ra persitikrinti Ir nuspręsti apie gabumu 

Visas pelnas parapijai.
I

PASIŽADĖJO Į TALKĄ
LDS. 1 kp. komisija, iš

rinkta Į talką centro koncer
to rengimo komisijai, pasi
žadėjo sekmadieny pasidar
buoti.

Be V. Valatkos ir -J. Jec- 
kcviciaus, kurie jau nuo se
niau gražiai darbuojasi par
davinėdami koncerto bilie
tus. pasižadėjo padirbti sa
lėje A. Naudžiūnas kupoos 
pirmininkas, S. Kavolius. 
D. .Jankus ir A. Sanda. An
drius Zaleckas žada praner
ti ar jis sutiks ar ne prieš 
koncertą.

Komisijos narių susirin
kime dalyvavo iš centro A. 
V.aisiailskas ir A. F. Kuri- v zvs.

Kiekvienas nares susirin
kime išdavė raportą kas yra 
nuveikta. Pasirodė, kad iki 
šiol geriausia sutvarkytos 
kolonijų žinios tai yra Nor- 
\vwod ir Brockton. Apie 
La\vr< nee. Worcester ir 
Loveli nieko nežinoma, nes 
nariai iŠ minėtų kolonijų 
nepribuvo susirinkiman.

Padaryta dftug nutarimų, 
bet svarbiausias tai kad mes 
būtinai turime visas žinias 
Tūrėt i prisiimtą Į centrą ne- 

d., 1929.

RajonoŽinių 
narių susirinki- 
sekmadienį. ba- 
(1.. 1929. Tad iš

vėliau gegužės 31
> Kitas Naujosios Anglijos 
Statistinių 
Komisijos 
mas įvyks 
landžiu 21
kalno raginame visus narius 
pasistengti iš to laiko uoliai 
pasidarbuoti, surinkti iš sa
vo kolonijos žinias ir taip
gi dalyvauti minėtame susi
rinkime. Visi nutarimai 
bus paskelbti krrtune “Dar
bininko" numery.

Sek

Sclniberto palaikio parašas: 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį tortą, bet dar di
desnes viltis—Grillparzer.

Aš, Bronius Vitkauskas, pafeškau 
savo trijų brolių Vaitiekaus. Izido
riaus Ir Vinco Vitkauskų. Dabar aš 
gyvenu Urugvajuj. Maloniai prašau 
savo brolių atsišaukti mano draugo 
adresu, žemiau paduotu, o jis jums 
perduos mano adresą. Aš labai no
rėčiau susirašvti. Mano draugo adre
sas; (S.-27)

PETER VALENTIN,
24 Austin" St., Norwood. Mass.

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Masz. 

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

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

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

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

Tvarkdarė — Ona Miz^irdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7 ;30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

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

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

PARSIDUODA GROCERNĖ
Kampinė krautuvė su geru tavoru. 
Gera proga užsidėti mėsinę, nes apy
linkėj nėra. Lietuvių kolonijoj. Kai
na pigi. Kreipkitės: 90 Hampshire 
St.. kampas IVindsor St.. Cambridge, 
Mass. (S.-29I

■

I

c

CHARLES J. WEISUL
(VIESULĄ)

Real Estate-Insurance 
Mortgages 

Parduodu laivakortes j Ir iš 
Lietuvos patogiausiais keliais. 

1126 VVASHINGTON STREET 
80. NORVOOD. MASS.

Tel. Norvcood 0931

Pirmininkas — Mot. Versiackas,
694 E. Fiftli St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininka.s — Povilas Kuka.
125 Bowen St., South Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejttnas,
45*1 E. 7th St., So. Boston. Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulei kis,
109 Bowen St., South Boston, Mass, 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 II Street, South Boston. Mass. 

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

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt., 
So. Boston’e. 1 :30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at

sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

i

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

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

PARKWAY AUTO SBRVICE 
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodam naujus Studebaker’ius ir Erskikus. Taipgi taisom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu* 

sius dieną ir naktį. Užlaikom Guli ir Sinclair gazoliną.
415 01d Colony Avefiue, South Boston, M&ss.

’»■■■■ ■ ■■ ■■■■»■ ■■■■»■»»»■■■■ ■■■■■■■■>! ;

““““———-

[etinis Balius, rengia šv. Petro Parapijos Choras, Vasario 2-trą dieną, 1929, Parapijos Svetainėj 
92 E. 7-th Street South Boston. Griešž Gillette's Orch. Visas Jaunimas užkite į Balių. Urah! I!

jteairuo.se


DIDŽIAUSIA DOVANA

Valdyba

“JAUNA KŪRYBA”Išeinait

Tas su paveikslais

“Mūsų K-
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L. D. S. CENTRO VALDYBA
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Boston ofise: 
Broadway, 
Boston

laikraštis, kurio visi 
iki šiol laukė.
laikraštis vadinasi

■ a iif>^ a vhai

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

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

ap
juokai. 

Žinutės iš

“Trimitai”

Tel. So. Boston 0225-M.
Gyvenimo vieta:

33 Rosemont Street 
Dorchester.
Tclephone; Talbot 2878

MUZIKA PRIEŠ 25,000 
METŲ

“ Trimitfis”

i LIETUVIS DENTISTAS

J DR. ST. A. GALYARISK
3 (GALINAUSKAS)
1414 Broadway, So. Bostc
H Telephone So. Boston 2300 
g Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryte 
| nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo
S iki 9 vakare. Šventą dieną pagal su 
■ sitarimą.

gerti/• I

SliNŲ SENIENŲ IšKA- kiusnl ze,neJ dalykų, kurie 
SENOS liudija, kad prieš daug am

žių metų Albanijoj gyventa 
Ne vien technikos išradi-dabai aukštos kultūros žmo- 

mai b^i patobulinimai įvai-jnių, /Rąstą įvairių varinių 
1 e n g v i n an č i ų d a ly k ų, gražiai išgražintom 

žmonių j 
Praeities pažini- 

ypač žilos senovės, ne
svarbus dalykas ir 

mumyse kelia
rasta kuria

nų gyvenimą 
reikmenų 
kvaršina.
mas, 
mažiau
nebetuščiai 
susidomėjimą 
nors sena liekana. Juo ji 
senesnė, juo įdomesnė. Dėl 
to, kad kokis nors varinis 

Ų=gr k i tok i s daiktelis žinovui 
pasako daugiau ir vaizdin
giau apie praeities žmonių 
gyvenimą, kaip koks nors 
senas raštas. Labai sunkus 
yra praeities tyrimas senie
nų iškasimomis, bet atsidė
jusių ir pasišventusių moks- 
linmkų-areheologų dėka, se
novė prakyla mums tikru 
balsu. Daug kur šiemet i- 
vairios mokslo Įstaigų eks
pedicijos darė kasinėjimus. 
Apie keletą jų • savo laijku 
rašėme, o apie porą vėlesnių 
Įdomiu senumų kasmejmių 
dabar tenka prabilti.

Senovės pasaulio vidurys

LIETUVOS
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lodomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikraufi? sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklą.

Kaina 40 centų
DARBININKAS” 
366 W. Broadway
S. Boston, Mass,

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

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1C>62—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, 
kokių lig šiol niekur nėra buvę.

SO. BOSTONE
12 šeimynų medinis namas visai netoli 

Rendų’atneša $2700 j metus. Prekė 
$2.0oo. likusius išmokėsite randomis. 
soma. Jei norite gyventi laimingai, jei 
gai. jei norite, kad senatvėj nereikėtų 
klausomas savo gyvenimu, fa: Puojati 
vieta krautuvei.
Z).ir UZZ?' 1 XF.GIRDF.TA PROGA!

Sol TH ROSTONE
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kumpinė vieta. Rendos $820 j metns. 

Kaina $(.,500, Įnešti nemažinu kaip $1000. Likusias išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lanko ir 
iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS. 332 IV. Rroadwny, 
So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1fiG2 — 1373.

Parūpinant mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
glėių. kreipkitės pas mus. Tnšiurinnm viską, refkalanjnnt duodam ir ant 
išmokesčio—-tik Mass. valstijoj.

Mos visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių.—meldžiam 
krelptfs pas mns ir persitikrinti.

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

parduodam Laivakortes ir siunčiam pinigus į visas 
---------------------------------- ----------------AALIS.

galvas: k liaunom peilių, auksinių 
tualetams reikmenų ir kars
tuose plono stiklo įvairių 
kiautelių. Visos rastosios 
senienos siekia 5—6 šimtų, 
metų senumo dar prieš 
Kristaus gimimą.

Iš rastų trobesių pažymė
tina charakteringa statybos 
atžvilgiu labai didelė bizan
tiško stiliaus bazilika. Iš 
statybos pobūdžio ir pagra
žinimų sprendžiant, ji turė
tų būti statyta ne vėliau, 
kaip prieš 41X) metų Kristui 
negimus, bet iš stiliaus—tu
rėtų būt kokiu 1000 metų 
vėliau, t. y. kada atsirado 
bizantiškasai statybos sti
lius. Tačiau tuo metu ji ne
galėjo būti pastatyta, nes 
tuo laiku Butrinto miesto 
jau nebuvo, priešingai, jis 
būt buvęs žinomas. Tš to 
aiškėja, kad bizantiškasai 
statybos stilius vra daug 
anksčiau atsiradęs negu ligi 
šiol inanvta.

— Saulė vra 150 milijonų 
kilometrų tolumo nuo že
mės. šviesos spindulys, ei
damas 300.006 kilni, greitu
mo per sekundę, si atstumą 
pereina per S1 •» minutes.

— Astronomai žvaigždžių 
ms matuoti dažnai 

šviesmečius kaip 
šviesmetis sudarv-

atstumą 
vartoja 

j vienetą.
I tas tokiu būdu: per sekundę 
šviesos spindules prabėga 

įdOOŲOO kilom, atstumą, tai 
šviesmetis bus tas atstumas, 
kuri spindules prabėga per 
ištisus metus. Kokio jis di- 

Idurno galim išskaičiuoti, bet 
!kad nelauktų kelis kartus 
gaišti laiko tam pačiam 
darbui, šviesmečio ilgumas 
yra išskaičiuotas. Jis siekia 
9,436 milijardus kilometrų. 
Pamėginus tokį mastą dan
gaus berybė.j nekažin kaip 
jis didelis vra. Sakysim, 
nuo žemes ligi Sirijaus 
žvaigždei vra S šviesmečiai. 
Jei Sirijus staiga užgestų 

tik po

nuo naujai išvesto bulvaro. 
$22,000. Įmokėti nemažiau kaip 
Dabar būna viskas naujai -pertai- 
norite išauginti šeimyną pavyzdin- 
elgetauti, ir jei norite būti nepri 
pasinmirtokit Ha proąa. Tinkama 

patirtume. Yra daug žvaigž- 
džiiL kurios yra 100 švies
mečių tolume nuo žemės.

— Iš gero kariško šautu-i 
vo iššauta kulka pirma se-Į 
kundę lekia 1 kilom, greitu-, 
mu, paskiau kulkos greitu-! 
mas mažėja. Jei kulka visą 
laiką vienodu greitumu lėk
tų, tai aplink žemę ji galėtų 
aplėkti tik per 11 valandų... 
o mėnuli pasiektų tik per 4 
dienas ir 4 valandas.

— Žemės kamuolys yra 
tokio didumo, jei per vidurį 
kiaurai iškastam šulini, tai 
jis būt 64,(MM) kilom, gilumo. 
Mestas i šita šulini daiktas fc *■ *■
galėtų jo kitą galą pasiekti 
tik |x*r 42 inin. ir 12 sekun- 

svarsčio 
būtu ties

džių. Didžiausias 
kritimo greitumas 
žemės viduriu.

— Rūkomasis popieris 
dirbamas iš semi, sudėvėtų 
kanapiniui virvių. Didėjant 
rūkorių skaičiui trūksta ne 
tik virvių popieriui, bet ir 
kanapių pluošto. Vietoj jo 
pradėta vaitoti banano ka
mienas.

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 
50 W. SLvth St.,

South Boston. Mass.
VI. Paulauskas, Pirmininkas,

19 Davidson St.. 
Lowell, Mass.

CZdankus, Vice-Pirmininkas, 
1297 W. I5th Avė., 

Gary, Ind.
F. Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broadivav.
South Boston, Mass.

Vaisiauskas. Iždininkas,
371 Portland St., 

Cambridge, Mass.
Kontrolės Komisija 

Smilgis, J. Glavickas ir
Ainorius.

Literatinė Komisija
Kun. V. K. Taškūnas, 
Kun. K. Urbonavičius, 
K. J. Krušinskas, 
Kun. J. Švagždys, 
J. M. Vįraitis.

At atara* į A. T.. R. K. Fartrrarija* 
Tarybą

A. O. Avižinis.

F. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius 

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Bonton 44Sf>

Minis šeimynos narini, likusiems 
našlniėiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir pe- 
brangiai.

D A R B IX I N KAS

Mėteors LDS. Kuopų Susirinkimai 
..p'H. •_ V ‘ ------------

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 27, 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St.

Trartušt^s) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

I

— Prašom valgyti ir 
be jokių ceremonijų.

— Tegu jas bala, tas 
monijas. jos labai karčios 
jomis negalima arbata gerti.— 
atsakė svečias. Mat vargšas 
manė, kad citrinos ceremoni
joms vadinama.

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono ofisas:
320-321 Exchange Bldg., 
53 Statė Street. Boston 
Telepbone Hubbard 9396

Vakarais ir Subatomis 
po pietų

South
469-A
South

f

Rezidencijos Tol.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonus: S. R. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. bnlsnmtioto- 

jas, Real Estate ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Dnrrhester Ax—.
Dorchester. Msar.

INVALIDAS
\'ienas pulkininkas mūšyje 

neteko vimos rankos ir ko
jos, bet nesiskundė. .Jis buvo 
išgydytas ii' pasidirbo iš me
džio koją ir ranką.

Naujas tarnas apie savo po
ną dar nieko nežinojo. Vieną 
vakarą ponas pasišaukęs .ji 
tarė:

— Prašau nuimti mano ran- 
- Tarnas nuėmė.
Prašau nuimti mano ko- <r

ją. — Tarnas nuėmė ir suvir
pėjo iš baimės. Tai matyda
mas pulkininkas sušuko juokų 
dėliai:

— O dabar nuimk mano gal- 
)vą. Tarnas persigando ir ma
nydamas poną esant piktą 
dvasią spruko pro langą ir 
daugiau nebegrįžo.

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS.

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuoj aus pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbo.

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

E. V. WARABOW
(W rubli ausicas)

. LIETUVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS

1043 Washiugton Street 
Norwood, Mass.
Tel. Nonvood 1508

MONTELLO OFFICH
104 Amea Street 

~ Telepbone Brockton I84+J

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

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 susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

Laikraštis’’ išeis kiek
vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo Įdo- 
tai.

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

I “Mūsų Laikraštis” taip pat 
rašys geriausi mokslininkai, jau
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomai ir 
kiti žymūs žmonės.
“Mūsų Laikraštis’ 'spausdins 

rimčiausių straipsnių apie auklė
jimą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias nąujienas; spaus
dins gražiausių apysakų, juokų, 
šposų, įvai^nybių, 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, ir miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti, 
ji skaitys visa Lietuva, — dėl to, 
kad “Mūsų Laikraštis” bus be 
galo įdomus ir be galo pigus — 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvoje.

Adreass: Kaunas, Laisvės ai. 
31,^‘Mūsų Laikraštis.”

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTI 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 Oambridf® Street 

Oambridge, Man.
Telepbone Unlrerrfty 883I-W

Antradienis, sausio 22 <L, 1929

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo 
miausių vaikų laikraščių; kurį ne 
Švietimo Ministerija prenumeruo 
ja visoms mokykloms. Joje rasi 
te daug pasakėlių, įvairių pasi 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina ka 
mėnuo ir metams tewaštuoja ti; 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litą
Adresas: Lietuva, Kai: 

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g 
ž d u t ė s ’ Administracija.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

Daug rimtų ir juokingų pas 
skaitymų, dainelių, deklemac 
jų.
Verta
rnuose

Už
Be.

kiekvienam turėti n: 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c. 

persiuntimą prisiųskit i 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mas

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPEB 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brouaway, So. Bostoi 
O1*io valanda: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki ! 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisai 
uždarytas subatos vakarais ir ne 
dėldieniais, ta'.p-gl scredomis nu< 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAK
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mas
(Kampas Broad Street), 

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

y Sekmadieniais pagal sutarties

LAIDOJIMl

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvvs Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Bostoi

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—f 
vakare. Scredomis nuo 9—11 
vai. dieną. Sukatomis nuo t 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo f 
iki 12 (pagal sutartį).

kuriuos pavr 
mano prižiūri 
mnl. vienon 
būna patenki 
ir sutauplna 
rokai pinigų,

Alano kaina 
slo'tns ir vi- 

__ vienoda.
FONAS PETRUš^EVIČII

LIETUVIS GRABORIUS
1R2 Rmadvvay. So. RostAn. Mn 
__ Rcsfrlencp; 373 W, Thlni St. 
Telefonas; South Ro-iton 0304-'




