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Suseke Suokalbį Nuversti Lietuvos Valdžią
SNIEGAS MIŠKUS LAUŽO

IR DĖL TO KALNAI AP
GRIUVO VOKIETIJOJ

Resengebirgene, 'Vokieti
joj, nepaprastai gausingai 
iškritęs sniegas padarė daug 

* nuostolių miškuose. Daug 
medžių, neišlaikiusių sniego, 
sulūžo ir išvirto i 
Ties Flinsbergu 
sulaužyta 4000 
malkų. Taip pat dėl gausin
go sniego kai kur apgriuvo 
kalnų dalvs.

VĖL GENDA LENINO 
_ MUMIJA

iš šaknų. 
miškuose 

fesmeterių

Gandai ir paskalos, kad 
Rusijos komunistų vado Le
nino užbalzamuotas lavonas 
pradėjęs pūti ir bendrai ne
tenkąs panašumo, vis dėlto 
turi pagrindo. Dabar yra 
pakviestas įžymus vien ietis 
anatomas prof. Gochsteteris 
lavonui perbalzamuoti.

KAUNO ŽEMĖS PLOTAS
Visi Kauno miesto žemės 

plotai apima apie 4500 ha. 
Esti] sostinė Talinas apima 
api<* 5000 ha., o Ryga — 
per 7500 ha.

8000 ŽMONIŲ MIRĖ 
CHOLERA

Ties- Bombėjumi, Indijo
je. jau 4 mėn. siaučia chole
ros epidemija. Per tą laiką 
iš viso susirgo 14.000 žmo
nių. iš jų 8000 mirė.

Sunkiai serga Kunigas 
J. Čaplikas

i
KIEK ŽYDŲ PASAULY
Statistikos žiniomis visa

me pasauly žydų yra 1G mi
lijonų 33 tūkstančiai: Euro
poje jų gyvena 10,766.000, 
Amerikoje — 4,093,000. Azi
joj _ 629.500, Afrikoj — 
524.000. Australijoj — 20,- 
500. Europoje žydų dau
giausiai yvena Lenkijoj — 
4.500,000. Lietuvoj žydų gy
vena 200.000.

DIDELIS EKONOMINIS 
KRIZIS LENKIJOJ

Varšuva. 
ju laiku 
jaučiamas 
uis krizis. 
dienomis 
fabrikų, 
mažintas darbo dienu skai
čius. Praėjusią savaitę Balt
stogėj iš viso atleista 729 
darbininkai.

Paskutiniuo- 
rytų pakraščiuos 
aštrus ekonomi- 
Balstogėj šiomis 

uždaryta visa, eilė 
Kituos žvmiai su-

Jau trečia savaitė kaip 
serga Jutu. -J. Čaplikas. Auš
ros Vartų parapijos klebo
nas. AVorcester. Mass. Pe- 

,reitą sekmadienį jis išvežtas 
Į ligoninę ir jo gyvybei pa- 

jvojus dar nepraėjo. Serga 
plaučio uždegimu. Liga pra
sidėjo paprastu šalčiu ir vė
liau pasiel»?**plaučius ir su- 

’sidarė rimtas gyvvbei pavo
jus.

Melskimės ir prašykime 
Aukščiausiojo, kad mūsų ge
rajam dvasios ganytojui 
grąžinti] sveikatą, kad jis 
dar ilgus metus galėtų dar
buotis Bažnyčios ir Tėvynės 
labui.

!

l

S.

KRUVINA KOVA AFGHA 
NISTANE

Ex-karalius nori atgauti

. J f l'RBONAVIČIUS,
L. D. S. Dvasios Vadus. Lit erotinės Konfesijos narys ir 
Sv. Petro lietuviu parapijos So. Bostorie'Ptebonas mini 
10 metų klebonavimo sukaktares**^

AD MULTOS ANNOS BOSTONE!

RASTI ŽYDŲ KARALIŲ 
KAPAI

Pranešimas iš Jeruzalės, 
britu archeologas Džonas 
Kraufutas rado ten kapus, 
kur. kaip spėjama, buvo 
laidojami žydų karaliai ir 
kiti žvmūs vvrai.

6,080,135 GYVENTOJAI 
PORTUGALIJOJ

Spaudos žiniomis, 
galijoj 1927 metais buvo 6.- Į

Jau 10 metų kaip kun. 
Urbanavičius aria bostoniš- 
kį Kristaus vynvno užkam
pį. Aria ir sėja.

Nelengvas tai darbas. Yra 
gražios dirvos, bet yra ir 
dirvonų. Yra kelmynų, kur 
seni kerpėti kelmai Įleido 
šaknis ir nepajudinami ne
išraunami ir neatgaivinami 
riogso.

Kun. Urbonavičius nesu- 
dinamitavo kelmus kad kar
tais nepakenkus silpnes
niems augalams, dar tebeža
liuojantiems. Bando švel
niai juos išrauti, arba Įskie
pyti gyvą šakelę.

i

Į 

Portu-: 
...........
080.135 gyventojai, iš kurių! 
keturi milijonai suaugusių
jų nemokėjo skaityti ir ra- 
Švti. Svetimšalių Portuga
lijoj buvo apie 29.070.

VOKIETIJOJ BEDARBIŲ 
SKAIČIUS SIEKIĄ 

1,702,000
Berlynas. — Praneša, kad 

Vokietijos bedarbių skai
čius antroj gruodžio mėn. 
pusėj padidėjo 400.000 ir 
dabar siekia 1.702.000.

L. D. S. Centro Valdvbos 
Susirinkimas

Sausio 29 d. įvyko L. D. 
S. Centro Valdybos susirin
kimas, 
svarbių 
samdyti du keliaujančiu a- 
gentu užrašynėjimui “Dar
bininką,” rinkimui skelbi
mui skelbimų ir pardavinė
jimui knygų.

Pasirinko kandidatus ir

Padaryta 
nutarimų.

-J.

keletą 
būtent:

tik Tieka su jais ntaitarti.
i
rt
I /

SNIEGAS SUGRIOVĖ BUČIUODAMA NUPIOVĖ 
MEILUŽIUI LIEŽUVĮ

Krokuvoje* viena moteris, 
norėdama atkeršyti savo'bu
vusiam meilužiui 
Goldblatui, atėjo 
pabučiavo jį.

•Bebučiuodama
prikando advokato liežuvi ir 
iš anksto paruoštu peiliuku 
nupiovė jį. Advokato Gold- 
blato gyvybe pavojuje.

KLUONĄ
DEGIMUOSE (Marijam

polės apskr.) Šių metų pra
džioj iškritęs didelis sniego 
kiekis sugriovė ūkininko .J. 
Ulecko kluoną.

Nuo sniego daug nukentė
jo dar neiškulti to ūkininko 
javai ir pašaras.

Padaryta nemaža nuosto
lių. i

Ar kun. Urbonavičius gi
mė kantrus ir nuolankios 
širdies, ar Montviloje tą do
rybę Įgijo, nežinome, 
tik. kad jis ją turi.

Neteko girdėti, kad 
jis būti] Įsipykęs, bet 
žinoma, kad daugelio 
patraukė ne tik prie 
bet ir prie Kristaus.

šia 
L. I). 
Petro 
kliu, 
ir linki daug laimingi] metų 
dirbti Bostone.

LDS. ('e)itro Valdyba

proga ir kaipo 
S. dvasios vadą 

parapijos 
l’rbona ričių

Tiek

kam 
mums 
širdis 
savęs.

musų 
ir šv. 

kleboną, 
sveikina

________LLL_______ ■ - — ■

Pranašavimai 1929 metams

Pulk. Plekavičių prašalino iŠ 
armijos

advokatui 
pas jį ir

dantimis

Išvažiavo 8,893 asmenys 
iš Lietuvos

Londonas. — Iš Maskvos 
praneša, kad ex-karalius 
Amanullah smarkiai kovoja 
su Habil/ullah karaliaus 
mija.
Kabųl 
užimti 
bullah 
užimti.

Maskvos 
tikras, kad
vyks tą padaryti.

Atsirado ir daugiau norin
čių karaliais būti ir naminis 
karas tur būt negreit pasi
baigs.

ar
dau apsiautė sostinę 
ir tikisi greitu laiku 
ją ir nuversti Habi- 
nuo sosto ir jį

ministeris 
ex-karaliui

l

pats

esąs
pa-

GINČAS SU LUKOŠEVI
ČIUM DĖL GAIRĖS

Gruodžio mėn. adminis
tracijos linijoj prie Govei- 
kiu ežero. Prūsių kaimo 
miškely, lenkai perkėlė i 
mūsų pusę gairę, užimdami 
keliolika iritr. mūsų 
jos. Prie šios 
statė ginkluotą 
granatomis ir
5—6 kareiviu sargybą.

18 armijos viršininkų > 
areštavo

R></a, .sausio 30 d. — T.
S. žinių agentūra praneša, 
kad gavo žinių ■ iš Kauno* 
kad valdžia susekė revoliu- 

tarpj 
virsi-

cionierišką suokalbi 
Lietuvos kariuomenės 
ninku.

Pulk. Pleką virius. armi
jos Štabo viršininkas prašą.

■

■'H,

Koncerto apyskaitą pa
inios kitam susirinkimui 
įrengimo komisija.

Redaktoriui kun. V. K. 
Taškūnui atsisakius, centro 
valdyba prašė Literatinės 
Komisijos paskirti organo 
redaktorių.

Seimo klausimas palikta 
svarstyti kitame susirinki- 
me. ___

LDS. Sek r.
A

Gruodžio mėnesį emigra
vo iš Lietuvos į Įvairias ša
lis: i Argentiną — 226 as
menys, Afriką — 81, Brazi
liją — 109. Kanadą — 19, 
Kolumbiją — 2. Uniguajų 
—64. Ameriką — 89. Mek
siką — 3. Palestiną — 5. 
Australiją — L Iš viso 589 
asmenys.

Per 1928 metus emigravo 
8,893 asmenys, 
emigravo kovo, 
balandžio mėn. 
emigracija i

lintas iš kariuomenės ir 18 
armijos viršininkų areštuo
ta po to. kada susekė, kad 
jie planavę nuversti dabar
tinę Lietuvos valdžią.

Pri< rašus. Kitos žinių a- 
gentūros šių žinią dar ne
patvirtino. bet galima spėti* 
kad kas nors panašaus galė
jo būti, nes prie tokio reži
mo ar galima ką geresnio- 
laukti.

Daugiausia 
gegužės ir 
Gausiausią 
Argentiną,

Braziliją, Kanadą ir Ameri
ką. mažiausia į Australiją, 
Palestiną.

1927 m. emigravo 18,086 
asmenys, iš jų 10.52* 
ir 7.559 moterys.

/_________

vvrai

DIDELĖ BANDITŲ BYLA 
VILNIUJ

Vilniuj prasidėjo garsios 
lenkų bandito Ryšio gaujos 
byla. Gauja ta buvo sudary
ta iš 30 banditų, kurie per 
eilę meti] Vilniaus krašte te
rorizavo gvventy.jiis. Ban
ditai yra apvogę visą eilę 
bažnyčių ir padarę daug už
mušimi]. Dviem gaujos va
dam Ryšiui ir šalkovskiui 
gresia mirties bausmė. Iš
šaukta 100 liūdininkų.

*

Anglų laikraštis “
Telegraph” straipsnvjje: 
"Pranašavimų Metai” rašo, 
kad šie metai bus labai ne
laimingi. Taip manąs gar
sus naujoviškas Berlyno 
pranašautojas profesorius 
Beny, žinomas pranašauto
jas Maria Dilon Ofaer gen
tainis. Profesorius Berry 
1928 metų< pranašavimai, 
kaip pasakoja žpionėš, išsi
pildę 90 nuoš. Smulkmėm] 
apie juos nesą. Bet jis daug 
gera nesitikę i o 1928 metais

I. .
ir tuo atžvilgiu jis yra bež
velk teisingas. Dar mažiau 
gera jis tikisi iš 19254 metų, j kieti jai gręsia viesulų ir au

drų pavojus. Tačiau šie me
tai bus blogiausi Amerikai. 
Ten įvyksianti baisi taiiti-

Daily glija. Ji neteksianti daug 
pinigų ir žmonių, ypač savo 
kolonijoje Azijoj. Pačioj 
Anglijoj nedarbas sumažė- 
siąs, liet už tai Anglijoj bū
sią daugiau streikų kaip 
praeitais metais.

Prancūzijoj šįmet būsią 
daug gaisri] ir geležinkelių 
nelaimių. Italijai nusiduos 
žemės drebėjimas Sicilijoj 
ir atsiras pavojus Mussolini 
gyvvbei. Maskolijoj (So
vietų Rusijoj) pasiliksianti 
ta pati vyriausybė, liet ji tu
rėsianti daug vargo bei bado 
ir politinių klausimų. Vo-

ITALIJA NEBEATNAUJINS 
SUTARTIES SU JUGO

SLAVIJA
Rymas. — šiomis dieno

mis Italijos su .Jugoslavija 
draugingumo sutartis pasi
baigė. -

.Jugoslavija nori sutarti 
atnaujinti, bet Italija nesu
tinka.

Fašistų valdžia sako, kad 
su valstybe kur konstituci
ja ir parlamentas sugriau
tas nenori turėti jokiu su
tarčių.

NUBAUDĖ PRYČERĮ UŽ 
KATALIKŲ ŠMEIŽIMĄ 

Neirark. N. J. — Čia kri- 
minalis teismas nubaudė pi- 
nigine bausme Hilton Chris- ' 
iian (’liurch huv. pryrerį 
Bateman už klastuotos Ko- 
lumbo Vyčių organizacijos 
prisiegos platinimą. Teismas 
jį nubaudė *8250.

-------------— / -7..ŠŠ 
SOVIETŲ ORLAIVIS TIES 

VILNIUM
.Šiomis dienomis ties Vil

nium dėl pūgų nukrito So
vietų orlaivis, kiltis, matyt,- J

gražaus, bet antrojo Šuberto buvo paklydęs. Orlaivis Stt- 
mums neduos—Robert Schu- naikintas. Lakūnas užsinm- J 
man. še.

■ritori- 
ės pa- 

šaiituvais, 
ilkosvaidžiu

K

Be to, ties ta vieta lenki] 
pusėj buvo sutraukta žymus ‘ 
skaičius lenku kariuomenės.

Dabar gauta iš adminis
tracijos linijos papildomi] 
žinių, kad gairę tebesaugo 
du lenki] kareiviai, kuriems 
Įsakyta, jei lietuviai versti] 
gairę, reikalauti pasišalinti i 
— kitu atveju pradėti ugnį.

Lenkai. statydami gairę 
norėjo užimti mūsų taką, 
kuriuo mūsą sargybiniai de- 
filiuoja. To rajono v-kui 
Tikniui užprotestavus, įvy
kio vieton-Jin vo atvykęs len
kų Vilniaus starosta Luko
ševičius ir vietoj pasiginči
jęs su mūsų v-ku Tikniu, 
liepė gairę peTstatvti. Da
bar takas paliktas mūsų pu
sėj ir kalbama gairė mūsų 
sargybiniams defiliuoti ne- 
inikdo. Kariuomenė prie 
CTnrijąmns virtos, tiūvn su
traukta iš gretimų sargybų.

• •

Laikas teikia mums daug

JT
a

Lietuvaite laimėjo Taunton 
gražuolių kontestą

Elena
Loweir

- keturius 
kontestus. 

meilės 
pereitą 

konteste.

Tarei liūtė 
192G m. ir 

kitus 
laimėjo 

taurę 
savaitę

Jo pranašavimais v ra “su
sirūpinusi” ne vien Vokieti
ja, bet ir kiti svieto kraštai. 
Profesoriaus nuomone. šie- nm atžvilgiu permaina, kn- 
met labai nnkentesianti An- kms dar ligšiol nebuvo.

V

J’-lė 
"Miss 
laimėjusi 
gražuolių 
sidabrinę 
Tauntone 
gražuolių

P-lė Tareiliūtė, be "Miss 
Lo\vell,” turėjo dar šiuos 
.vardus: "Miss Roseland” ir 
“Miss Merrimack Vallev.” 
Ji jau laimėjo keturias mei

« •

Belenktyniuodama gra
žuoliu kontestuose pasivilio
jo sau bernelį ir jau sutarė 
ženytis. Dienos dar nepa- 
skvrė, liet tur būt pavasary.

.Jos tėveliai, sesuo ir 
draugės iškėlė taip vadina
mas "sho\vers” ir apdovaę 

! nojo dovanomis.
P-lė Tareiliūtė yra labai 

populeri lietuvaitė, ne tik
lės taures girizuoTių kentės- bet tr i
tuose. Anglijoj.

• >



ateive

dantimis

i

Išvažiavo 8,893 asmenys
iš Lietuvos

A

pas JĮ ir

KRUVINA KOVA AFGHA- 
NISTANE

atėjo 
pabučiavo jį.

Bebūvi įlodama 
prikando advokato liežuvi ir
iš anksto paruoštu peiliuku 
nupiovė jį. Advokato Gold- 
blato gyvybė pavojuje.

*

18 armijos viršininką 
areštavo

galima ką geresnio-^

Pulk. Plekąvičių prašalina OŠ ‘ 
armijos
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BOSTONE!
Urbonavičius gi

ls ir nuolankios 
Montviloje tą do- 
nežinomr.

; ją turi.
girdėti. kad 
ipykęs. bet 
d daugelio 
ic tik prie 
Kristaus.

■a ir kaipo 
vašios vadą 
ra pi jos
>na virių 
ug laimingi] metu 
'OllC.

Tiek

kam 
mums 
širdis 
sa ves.

m ŪSŲ 
ir šv. 

kleboną, 
sveikina
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SNIEGAS SUGRIOVĖ BUČIUODAMA NUPIOVĖ 
KLUONĄ j MEILUŽIUI LIEŽUVĮ

DEGI MINOSE (Marijam-j Krokuvoje viena moteris, 
polės apskr.) šių metų pra- norėdama atkeršyti savo'lai
džioj iškritęs didelis sniego vašiam meilužiui advokatui 
kiekis sugriovė ūkininko J. jGoldblatui, 
Ulecko kluoną.

Nuo sniego daug nukentė
jo dar neiškulti to ūkininko 
javai ir pašaras.

Padaryta nemaža nuosto
lių.

Ifii/a, .sausio 30 <1. — I. N# '*> 
S. žiniii agentūra pranešgk/| 
kad gavo žinių • iš Kauno^Į-j 
kad valdžia susekė revolįtt-|| 
cionierišką suokalbi tarp q 
Lietuvos kariuomenės virsi* 1 
ninku. * ąj|

Pulk. Plekavičius, armi-il 
jos štabo viršininkas praža-

LENKAI SURAŠINĖJA 
GYVENTOJUS

fc ‘ pasigyrė.

Ex-karalius nori atgauti 
sostą

Londonas. — Iš Maskvos 
praneša, kad ••.\-karalius 
Amapullai) smarkiai kovoja 
su 1 labi^nillali karaliaus ar
mija.
Kabųl 
užimti 
bullah 
užimti.

Maskvos 
tikras, kad
vyks tą padaryti.

Atsirado ir daugiau norin
čiu karaliais būli ir iiamini’s 
karas tur būt negreit pasi
baigs.

Gruodžio mėnesį emigra
vo iš Lietuvos į įvairias ša
lis: į Argentiną — 22b as
menys, Afrik;] —81, Brazi
liją — 109. Kanad.ą — 19, 
Kolumbiją — 2. l’ruguajų 
—04. Ameriką! — 89. Mek
siką — 3. Palestiną! — 5. 
Australiją — L Iš viso 589 
asmenvs.

liūtas iš kariuomenės ir 18 | 
armijos viršininku ateštuo- | 
ta po to. kada susekė, kad 
jie planavę nuversti dabar- į 
line Lietuvos valdžią.

I,ri( rašus. Kitos žinių a- 1 
gentūros šių žinių dar ne- | 
patvirtino, bet galima spėti,- 1 
kad kas nors panašaus gale- a 
jo būti, nes prie tokio rėži- j 
mo ar 
laukti.

KARIUOMENĖJ — 

g* V- Klebiškiu valse., Čidiškių
• kaimo ūkininkaitis Juozas 
Dalase vikius, gimęs 1907 m., 

uvo pašauktas į kariuome- 
nę ir paskirtas į 1 pėst. pul-

■ II kuopų. Sėt nutarė 
jos kokiu nors būdu išeiti.

’ T’tlo tikslu pradėjo rūkyti 
•^{ ai’batų ir mažai valgyti, nuo 

silpo, išbalo ir pernai 
/birželio 3d d. buvo paguldy- 
£įttąs ligoninėn. Per 3 die
nynas — pagijo. Grįžo į pul- 
< ką. Čia keikia, kad pirmas 

p, mėginimas nepavyko. Gal- 
,voja naujii būdą. Sugalvo
jo. Ir draugui pasigyrė, 

y kad ryt tarnybon neisiąs.
Po poros valandų draugui * 

g jis parodė dešiniosios ran-Lur 
•’ kos sutinusį vieną pirštą.

Įsisukau įkišęs į plyšį, — 
Tuo pasisekė 2 

savaites—būti—husiani imu 
tarnybos.

Paskui Valasevičius pasi-

t-

r?'įy
: sakė draugui, kad toliau ne-

•Jau apsiautė sostinę 
ir tikisi greitu laiku 
ją ir nuversti Habi- 
nuo sosto ir jį

ministeris 
ex-karaliui

pats

GINČAS SU LUKOŠEVI
ČIUM DĖL GAIRĖS

I

Daugiausia 
gegužės ir 
Gausiausią 
Argentiną,

Per 1928 metus emigravo 
8,893 asmenys, 
emigravo kovo, 
balandžio mėn. 
emigracija į
Braziliją. Kanadą ir Ameri
ką. mažiausia į Australiją, 
1 ’alest iną.

1927 m. emigravo 18.080 
asmenys, iš ją 10.527 vyrai 
ir 7.559 motervs.

DIDELĖ BANDITŲ BYLA' 5 
VILNIUJ /

Vilniu j prasidėjo garsios 
lenkų bandito Ryšio gaujos * 
byla. Gauja ta buvo stldary- 
<a iš 30 banditų, kurie pef 
eile metu Vilniaus krašte te-* ■ 
rorizavo gyventojas. Ban-jt 
ditai yra apvogę visą eilę 
bažnyčių ir padarę daug už- 
mušimi]. Dviem gaujos va
dam Ryšiui ir šalkovskiui į 
gresia mirties bausmė. Tš- J 
šaukta 100 liūdininkii.

<1

|y. tarnausiąs liėgsiąs iš kariuo- 
. menės, nes jau nežinąs kito- 
kių priemonių išsigelbėti 
nuo taarnvbos.*

Tų sužinojo kuopos vadas, 
p Valasevičius sulaikytas. Per 

visų laikąi tarnyboj jis buvo 
vos 10 dienu. \ alasevičiui 
pasisekė pabėgti. lxit po 3 
dienų sulaikytas, jau persi
rengęs civiliai.

Prisipažino, kad 
rūkęs sąmoningai, 
išsisukęs 
tarnauti 
Įėjęs, — 
sunku.

Kariuomenės (eismas Va- 
lasevičiii nubaudė (> 
sunkaus kalėjimo.

t

L'
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Iš <3.einu apskr. praneša, 
kad lenkai surašinėja gy
ventojus anapus demarkli- 
nijos. Ir ieško agentų sura
šinėti gyventojus mūsų pu
sėj. Kuriuo tikslu tai daro-' 
ma — neišaiškinta.

SUSTOJO “ŪKININKŲ
BALSAS”

Kaunan.—Nuo naujų me
tų, sustojo ėjęs ūkininkų 
partijos organas “Ūkininkų 
Balsas.”

SVEČIAS IŠ VILNIAUS
IMeš.Naujus Metus buvo 

atvykęs iš Vilniaus į Lietu
vą ir apsilankė Kaune ir ki- 

p. Antanas Valaitis, 
prieš Didįjį1 Karą dirbęs 
mokytojo darbą. Ilursučiuo- 
se (Šunskj parap.) ir iš to 
kaimo vetlę:< uolę pavtmnri. 
niūkę p. Onutę Vosyliūtę.

arbatą
Prištiy 
Toliau 

karimmienėj nega-
per daug, girdi.

netvčia.

met.

BAŽNYČIOS ATSTATYMAS
Kiaunoriai (Šiaulių ap.). 

Graži Kiaunorių bažnyčia 
karo metu buvo sudeginta: 
liko tiktai mūro sienos, ku
rios. išstovėjusios beveik 10 
meti], labai apgriuvo. 1923 
m. šiaip taip uždengtas jai 
stogas ir taip palikta iki 
1927 imtų. 1927 metų rude
nį persikėlus čia veikliam 
klebonui kun. J. Deveikiui, 
viskas virio kitaip: bažny
čia atremontuota, sutaisyta 
ir dabar pasidarė dar gra
žesnė. negu yra kuomet bu
vusi. Išlaidų padarvta ne 
perdaugiausiai. Be to. kleb. 
rūpesčiu nupirkta graži 
monstrancija, amžinoji lem- 
pa ir eilė bažnvtinių rūbų. 
Daromi žygiai įkurti čia pa
rapiją.

Ka 
minisi 
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A lyta 
ko ve 
dėl pi 
pabėg 
mūsų 
praša 
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nion.
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KILNOJA DEMARKACIJOS 
LINIJOS GAIRES

UŽ “GRAŽŲ” PASIEL
GIMĄ...

ITALIJA NEBEATNAUJINS 
SUTARTIES SU JUGO

SLAVIJA
liĮ/inas. — .Šiomis dieno

mis Italijos su Jugoslavija 
draugingumo sutartis juisi- 
baigė. -

Jugoslavija nori sutartį 
atnaujinti, bet Dalija nesu- 
i inka.

Fašistų valdžia sako, kad 
su valstybe kur konstituci
ja ir parlamentas sugriau
tas nenori turėti jokiu su
tarei u.

K’-NUBAUDĖ PRYČERĮ UŽ 
KATALIKŲ ŠMEIŽIMĄ’ \

N e ir ark. X. .J. — čia kri- 
minalis teismas nubaudė pi-J 
nigine bausme Hilton Chris- 
iian (’hurch buv. prvėerį | 
Bateman už klastuotos Ko- 
lumbo Vyčiu organizacijos j 
prisiegos platinimą. Teismas 
jį nubaudė *8250.

•------------- /
SOVIETŲ ORLAIVIS TIKŠ

VILNIUM
Šiomis dienomis ties Vii*

Varėna (Alvtaus apskr.).-EG ' Kaunan. — Lenki] pasie- 
E'_ nio kareiviai ties demarka- 

cijos linija, greičiausia savo 
vyresnybės spiriami, turi 

B.- akiplėšišką paprotį dažnai 
gaires kilnoti į mūsų pusę, 

jč ' Ir nors mūsų pasienio poli- 
& ePa visuomet tuos lenki] iš- 
s sišokimus atitaiso ir gaires 

-pastato į senas vietas, lenkai 
£•’ vis dėlto nesiliaują savo kar- 
fc- Gairės lenku buv<> per-
B . keltos į mūsa pusę sausio 1 
f - dieną.

V. B 
Mark

kailininkas Juozas Vaitke
vičius (iš Druckūmj k.) 
nakties metu įmetė į nuov. 
virš-ko padėjėjo Baranaus
ko butą granatą. Pasikėsi
nimas pasiliko be aukų, nes 
granata, nesutikusi kliūties, 
persirito iš miegamojo kam
bario į virtuvę ir ten spro
go. padarydama tik materia
linių nuostolių. Vėliau, mi
nėtasis Plečkaičio bernas J. 
Vaitkevičius už tai nuken
tėjo, nes Kalėdų šventėms 
padėtas!] i sunkiųjų ^darb 
kalėjimą.

Gruodžio mėn. adminis
tracijos linijoj prie Govei- 
kiu ežero. Prūsių kaimo 
miškely, lenkai perkėlė į 
mūsų pusę gairę, užimdami 
keliolika mtr. mūši] teritori
jos. Prie sios gaires pa
statė ginkluotą šautuvais, 
granatomis ir kulkosvaidžiu 
•>—(> kareiviu sargvba.

Be to, ties ta vieta lenki] 
pusėj buvo sutraukta žynius 
skaičius lenku kariuomenės.

Dabar gauta iš adminis
tracijos linijos papildomu 
žinių, kad gairę tebesaugo 
du lenki] kareiviai, kuriems 
įsakyta, jei lietuviai verstų 
gairę, reikalauti pasišalinti 
— kitu atveju pradėti ugnį.

Lenkai. statydami gairę 
norėjo užimti mūsų taką, 
kuriuo mūši] sargybiniai de- 
filiuoja. To rajono v-kui 
Tikniui užprotestavus, įvy
kio vieton buvo atvvkęs len
ki] Vilniaus starosta Luko
ševičius ir vietoj pasiginči
jęs su mūsų v-ku Tikniu. 
lieju* gairę perstatvti. Da
bar takas paliktas mūsų pu
sėj ir kalbama gairė mūsų 
sargybiniams defiliuoti ne
trukdo. Kariuomenė prie

DRA1

metams

t mukta iš gretimų sargybų.gsio! nebuvo. tuose.
j?i» permaina; kn- ginėijanroR’ virtos. tūKn šit- lės taui-es grazuoTuj’lconFe:

< Centro V aid ubą

t
I

l
4
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neteksianti daug 
įmonių, ypač savo 

Azijoj. Pačioj 
nedarbas siimažė- 
/. tai Anglijoj bū- 
au st reiki] kaip 
netais.
i joj šįmet būsią 
•ų ir geležinkeliu
Italijai nusiduos 

■bėjimas Sicilijoj 
oavojus Mussolini
Maskolijoj (So
joj) pasiliksianti 
•iausybė, liet ji tu- 
ug vargo bei bado 
u klausimi], Vo- 
ęsia viesulu ir au- 
is. Tačiau šie me
iliausi Amerikai, 
danti baisi t aut i -

Laikas teikia mums daug
gražaus, bet antrojo Šuberto buvo paklydęs. Orlaivis su 
mums neduos.—Robert Schu- naikintas. Lakūnas užsimu- 
man. Še.

Lietuvaite laimėjo Taunton 
gražuolių kontestą

Elena
Lovvell” 

keturius 
kontestus. 

meilės 
peri* i tą 

konteste.

Ta rei liūtė 
1920 m. ir 

kitus 
laimėjo 

taurę 
savaitę

P-lė 
“Miss 
laimėjusi 
gražuoliu 
sidabrinę 
Tauntone 
gražuoliu

P-lė Tarei liūtė, Im* “Miss 
Lovvell,” turėjo dar šiuos 
vardus: “Miss Roseland” ir 
“Miss M< rriinack Vallev.” 
Ji jau laimėjo keturias mei-

N-

Belenktyniuodama gra
žuoli!] kontestuosc pasivilio
jo sau liernelį ir jau sutarė 
ženytis. Dienus dar nepa- 
sk\ rė, bet tur būt pavasary#

Jos tėveliai, sesuo 
draugės iškėlė taip vadina* 
mas “sho\vers” ir a|>do 
įlojo dovanomis.

P-lė Tareiliūtė yra labai 
populeri lietuvaitė, ne 
IxovMly\ bet tr vrinj~d 
Anglijoj.

Pinigus persiutH'iHm greitai ir 
temomis nifomls.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos , 
•agentus arba pas

Hamburg-American Line 
909Tremont St.,Boston, Mass.

LIETUVĄ
PEK HAMBURGĄ

Ant mušt) populiarių laivų 
Nepalyginu ritas švarumas ir 
patarnavimas visose klos<-»se
Savaitiniai išplaukimai

Vii 
viu 
Ryto, 
st ra i ] 
ma - 
(>kii| 
kenk: 
ir lai

KAUNO PRAMONĖ
Visos buvusios j iries karą 

Kaune dirbtuvės ir fabrikai 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę atnaujino darbą. Be 
to. per pirmąjį nepriklauso
mybės dešimtmetį Kaune 
atsidūrė Kauno Sunk. I)ar- 
pastatvta visa eilė nauji] 
pramonės įstaigų, būtent: 
du degtukų fabrikai Viliam- 
polėje. kartonažo fabrikas, 
mielių fabrikas, dvi baldų 
dirbtuvės, geležies apdirbi
mo dirbtuvė, trys tabako 
fabrikai, milžiniškas kon
servų fabrikas du stiklo 
fabrikai, du avalynės fil^ri- 
kai. du audinių fabrikai, a- 
liejaus dirbtuvė ir dar daug 
kitų mažesnių fabrikų._____

Savainmai išplaukimai -^>203— 
Iš Ncw Yorko i Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. , 
jeigą taksi) 3-čia k lesa. *

ieško 
tą. K: 
minisl
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UK A s

lupenos

įvyko Šv. P. 
irap. metinis

apnas,” vai
kai.
Tylius”—Su- 
“S.

įdrumas” —
3-jų aktų\o- 
mvlėtojų vie-

\
s M. M. Mit- 
s skambino 
oarap. choras 
imo Giesmė”

jiino kad ir mes lietuviai gali- nas negali. 
,me ką nors nuveikti, reikia

— tik vadovaujančios rankos; 
kad su mūsų tautiškumu, 
kalba nėra jau taip bloga, 
kaip kad dejuojama. Juk dar 
taip nesenai dėlei-Chesteriečių 
katalikybės ir lietuvybės tiek 
daug buvo rūpesčių ir baimės, 
o šiandie matome kaip ta ma
ža kolonija virsta viena iš 
veikliausių ir gyviausių. Ti
kėjimas ir tautiškas susiprati
mas sparčiai atsigauna. Prie 
geresnių uždarbių, palyginant 
su kitomis vietomis, Chesterio 
lietuviai pasiturinčiai gyvena, 
o taš atsiradus vadui, gelbsti 
jiems greitai tvarkytis ir veik-

kalas ne lie
tuviškoj sce- 
:a. “Bijūnė- 

tu. jieva,” 
•s dainos, ly- 
rabužiai del
niukų, rožių 
ii lietuviškos 
je — West- 
formai, tiesa 
(‘taviški, bet 
auksinių su 
miis kepurių, 
kardų, prie 

:ų veidelių, 
r lietuviškų: 
mščia ūžia” 
> kaip lietu- 
ntaučius. Ko- 
akis ypatin- 

įtojii prityri- 
rtistų-megėjų 
tjautimas. li
etuviškai su- 
>asiuvo ir vi- 
sieriavo par. 
ditruiiūte.

u.
Garbė d teste riebiams su jų 

sumaniu vadu—klebonu gprb. 
kun. Emil. Paukščiu, su jų ga
bia ir darbščia vargonininke 
p-le ,M. M. Mitruliute.

NORWOOD, MASS.
Lietuviški bolševikai išvirto 

i republikonus

Todėl tarp Mas
kvos ir Norwoodo yisas veiki
mas pertrauktas. Nebūtų svar
bu, kad papTasti jų tovariščiai 
•juos apleido, bet svarbiausia, 
kad ir vyriausias tėvas, bū
tent, M. Sargelis nuėjo repu- 
blikonams dirbti. Likusieji 
minėti trys našlaičiais jau to 
pakęsti negalėjo ir per savo 
organą “Laisvę” verkdami 
duoda vėjo savo vyriausiam 
vadui M. Sargeliui. , Apginimo 
komitetas ramina, kad ne
verktų. Girdi, kaip buvo jū
sų draugas, taip ir pasiliks, 
tik yra priverstas ar tai šei
myninio gyvenimą, ar darbo 
aplinkybių palikti juos ir pa
dirbėti kapitalistams. Tova
riščiai paaiškinimu nepasiten
kino ir organe pliekia Sarge
liui ir Ginimo Komitetui kai
lį. ' Girdi, M. Sargelis mus 
pagimdė, išaugino ir turi iki 
paties galo palaikyti, o ne ko-_ 
kilis kapitalistus republikonus 
remti ir dėl jų darbuotis.

Gerai žinau draugo Sargelio 
visą istoriją. Sargelis pirmu
tinis iš tų, kurie sukūrė ugnį 
ir didžiausią neapykantą prieš 
katalikus; vienas iš tų bedie
vybės platintojų; vienas iŠ tų, 
kuris sutvėrė socialistų kuopą 
ir jos priešaky visados stovė
jo. kuri vėliau virto bolševikų 
kuopa; vienas iš tų, kuris su
klaidinęs ^sayo pasekėjus ir 
net privedė savo pasekėjus 

■ tokio absurdo, kad 1912 
rankų pakėlimu nubalsavo.

Viską tą at-

Laikas tam atgal, susitikęs 
lietuvį bolševiką, pavadink ji 
holeviku. už didžiausią garbę 
turėdavo, rodos, kad kokiu 
karalium pavadini. Šiandieną 
visai kitai}), nekenčia kaip ko
kios baidyklės, išskyrus tris 
asmenys, būtent: J. G., J. G. ir 
F. M., kurie kol kas to vardo 
daB nesikrato. Bet pažiūrėkim prie 
i jų likimą. Iš virš minėtų ni. 
asmenų tik vienas F. Mačėnas kad Dievo nėra, 
gali rusiškai susikalbėti, o su- likęs, šiandieną, jau suprato, 
sirašyti neabejoju kad nei vie-1 kad visgi tokis darbas buvo

iko pilna di- 
as pa>ivėlino 
Dalyvavo ne
Chesterio su 

matėsi taipgi 
š visų trijų 

i ra pijų su jų 
mieriais. iš 
■1., iŠ Mcry- 
sey. šv. My- 
jos veikiantis 
os seserys ir 
ų svetimtau-

:i m. patekau 
ą visai neti- 
ikau už savo 
ię Chesterio 
t neapleisti, 
ius e.-u matos 
mint ir kas 
geidauju dar 
i esą. nėra tai 
-tik-kiek sy- 
> kart išėjau 
patenkinimo, 

tautos ir kal- 
s ir pasitikė-

I

I

I
LAIKAI
ČAKRĄ,

ilėraSčiai, 
tojo kraš
tiniai it 
Darbeliai 
: metams 
r mėnesį, 
kai. Lei-

purvinas ir nutarė to vardo 
nusikratyti, pasiskelbdamas 
rępublikonu, ir dabar jiems 
dirba, o ypač daug dirbo pe
reitais rinkimais. Jis dirbo la-----
bai -nedrąsiai, net gaila buvo 
žiūrėti. • Išlikęs iš darbo bė
giojo gatvėmis rinkdamas pi
liečių balsus. Republikonų 
parodose visokiais guzikais ir 
juostomis apsikabinėjęs, kaip 
“Christmas Tfęe,” dalyvavo. 
Po to girdėt, kad lietuviški 
bolševikai nutarė ne tik pa
tys bolševikų vardų nusikra
tyti, bet ir nuo svetainės du
rių nuplėšti ir duoti vardą Lie
tuvių Svetainė,
minti ant kiek toji svetainė 
yra lietuviška: iš virš tūks
tančio gyvenančių Norwoode 
lietuvių visai maža dalelė 
priklauso ir tai visi Maskvos 
patrijotai. Visi parengimai, 
apvaikščiojimai vis buvo da
roma Rusijos naudai; o kiek 
protestų, kiek visokių prakei
kimų buvo Lietuvai, tai nū 
ant jaučio odos nesurašytum.

Čia noriu pri-

Ir jie dar drįsta vadin
tis lietuviais ir duoti svetainei 
lietuvių vardą. Toje svetainė
je tik lietuviškai kalbama ir 
tai ne iš gero. bet. kad kitai)) 
nemoka, išskyrus F. Maččną.

Sargas

IEŠKOMAS

Praleika Silvestras, anksčiau 
gyvenęs AVasliington’e, T). C. 
leškomasai arba žiną apie jį 
asmens prašomi pranešti jo 
adresą Lietuvos Pasiuntinybei 
AVasliington’e — Litliuanian 
J^egation, 2622 — lGtli Street, 
N. XV., AVashington, D. C.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DA RB1NINKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“DARBININKAS f >

i

»

Kas nenorėtų turėt ramy
bės šeimynose / Visi jos pa
geidauja: ir nariai šeimy- 
nots ir ne nariai,—RamybiŲ 
pažanga ir gerovė reikalin
ga valstijoj, o kas sudaro 

, Valstiją, jei ne šeimos? Tai
gi visas tautos gerovės pa
grindas gludi šeimynose. 
Visi su tuom sutinkam, liet 
kaip gi rasti tą šeimų ramy
be ir tvarka, kuri atneša 
tautoms laimės ir gerovės? 
Be. abejonės daugelis pasa
kys, kad t 
ieškoti aplietoje, 
kitę žmones, 
tvarkoj,” 
Ne neigdamas apšvietus, 
vis gi pasakyčiau, kad tik

it ras šeimyninės laimės pu
lk grindas yra pamaldumas.

Apšvieta prie to prisideda, 
liet kokia apšvieta ? Apšvie
ta apšvietai nelygi. Ir liol- 
Ševikėliai savo komunistinį 
^romelį vadina apšvieta. liet 
<okia laime jinai mša.šei- 
urnoms ?—Rm»i|m šmudmu. 
rręsia rimtas pavojus nuo 
št virk ilsių vaiku. .Jų <»rga- 
lizuoti būriai bastosi p<> vi- 
<ą šalį ir užpuldinėja /.mo
les. Tie vaikai visiškai su
velėję: pas juos nėra nū
noral\ bes. nū gėdos, nū žmo
giškų jausmų, o tokiu vai- 
;u skaičius šimtai tūkstan- 
iu.

Yra ir 
| >švietos. 
nes šeinivnonis. 
\ merikos 
uomų šeimas. Nėra 
varkos ir laimės. rl 
vkauj 
ieima tuo būdu suskaldvta. 
r vaikučiai lieka be tėvu, 
’aip išauklėti, jie gyvena 
'•vii pavyzdžiu ir pagami 
a kraštui ištvirkėliu ir 
riminalistu. O juk tukio-
• šeimuse apšvietus neslin- 
a. .Tų vaikai lanku augš- 
■sniąsias mokvklas ir skai
• visokių knven begales, 
•t vieno jiems trūksta: iš-

ramybės reikia 
pietoje. “Švies

it viskas bus 
sako mokslinčiai.

a.Š

I

• r - - -

auklėjimo sulig Dievo Įsta
tymu.

Ar šiaip mes tą klausimą 
gvildensime, ar kitaip, vis 
galutinai prieisime prie Iš
vados, kad Dievo baimė bei 
pamaldumas, iskiepmti jau
nose dienose J vaiku širdis, 
sudaro tikrąjį tvarkos ir lai
mės pagrindą šeimose, o pa
galios ir visoj tautoj.

DŽIAUGSMINGA MIRTIS
Viena neturtinga kinietė, 

savo sunkiai uždirbtu skati
ku liūdo sūnų mokintis. Po 
kelių metų jos sūnus tapo 
misi jonierium. Sūnus išvy
ko Į tolimus rytus ir ji ne
begavo jokios žinios. Paga
liau ji sunkiai susirgo ir ne
sitikėjo beišgyti. Savo var
dadieny ji gauna iš sūnaus

u1 bolsevikiskos 
kuri neneša lai- 

I *aimkime 
turtingesniųjų 

šeimas. Nėra jose 
ėvai iŠ- 

a ir ima divorsus.

y r a
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DA RBININKO” K A INA :
Amerikoje metams ........................................

„ Pusei metu .................................
Lietuvoje metams..........................................

Pusei inetą .................................

"JL1RR/A7.VK/1.S’”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

. . .$4.50
.$2.25

.. .$5.50

.. .$2.75

GALIMiV UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina: |

Amerikoje metams.............................................. $2.50
Lietuvoje metams ............... .’....................................... $3.(10

/
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangiui dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS. SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės I*as

*

oL 

barke *

iedraitU

“DARBININKAS"
366 West Broadvvav South Boston, Mass.

Tel. So. poston 0G20
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laišką,b< 
silpna net 
skaityti. ‘ 
ke katalik 
šis Įžengė 
len. ji suši

— Teve 
jie ateina 
——Kas-a. 
sė nustebęs

— Na a; 
tai daugyb 
jie lenkia 
galvas. Ai 
dite, kaip 
savo moti) 
jie man p 
visus pakr 
nūs. •

Ligonis 
kas ir tarti 
kuč.ius noi 
ir priglaus 
suko:

— Mano 
liai, atbėki

Šiuos žo 
veidas miš 
rė.

Centraiines Am
—----Respublikos

1000 ketvi 
i 'joms. .
I Britisli 
i rija iš S.t 
i

myliu, su 
yra vien ii 
loiiija Ce’ 
Randasi a 

, - ■ i • - ! k rasei o irari>< Karaihis , .
į piski vaisi 

. • . . i- t ■donmedžravistiek ( entrale A-|
, . tiioia Suvvra mažas konti-, ,, ,

is ypatingo geologis-! •
i ka. kurią 

..... , -i naujaiišrSiaurės ir Pietų Amerikas.
Politiškus vardas. Centrą- AJ" 

le Amerika, surisa krūvon; •’
I - Guatemala. llo»dnh>s.!Be ."‘V' 

•ii JlolKtUl

, i m ja. H< respubli- •'
' ISOO.OtMl. gy

pilė. Tegu 
39J)00 gyv 

Idirhiška 
neišdirbto 
vijų ir k 
iiioįa bai 
riešutus ii 
si gyvent< 
maišvto •( 

| Gmife))i 
i .
į si ai ir-ryt n 
:apie Ne\\ 
■ didumo, 
kalnu su 
šėmėmis.

i gyventoji) 
j yra indi.j 
'kraujo.
vis egzist 
jų. Kava 

j svarbiausi 
■vijų aug 
j kirtimas 
industrija 
tapilė, bi 
kinta ž< 
1917 m..

l

Savo “geros valios ke
lionėje. llerbert Iloover is 
\ixit pirmiausia aplankė 
Cciit valės Amerikos uostus.

Žiūrint i žemlapi matome, 
kad Centralū Amerika pa
naši i satisžemia susmaugą, 
i pietrytus nuo Meksikos iki 
Kolumbijos, tarpe Karaibiš-i 

įfirės ir Ramiojo okea
no. bei 
merika 
miltas. 
k<> sudėjimo, sujungdamas.

Amerika. 
Guatemala.

Salvador. Nica ragini ir Uos-Į1 . ; 
ta Riea. penkias 
kas. kurios sudaro "Centra
is Amerikos tautų šeimy
na.* Tos visos 
'-iidft<>s i krovą

respublilo »s! 
vra tik bis- 
mūsii Cali- 
— apie 15.-

______ i
PER KLAIPĖDĄ 8

BE JOKIO PERSĖDIMO S

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI

I LIETUVA

____RENGIA____
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ 

AGENTAI

Baltic America Linijos Laivu

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis bus vice konsulas gerb.
P. DAUŽVARDIS

Palydovai bu sprityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai lai
vakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu yra 

vietas laive užsisakyti tuoj, išanksto!

Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, 

taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERIKA LINE
8-10 Bridge Street, 

NEW WK 
Union Trjjst Builčfing 
PITTSBURGH, PA.

315 So. Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

433 Cali forma Street 
SAN FRANCISCO, CAL.

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW Y0RK0
! ESTONIA ...-Vasario 9 LITUANIA_____ Kovo 2
Estonia _______ Kovo 16 P0L0NIA_____ Kovo 26
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VIX

K. K. U.

Kas nenorėtų turėt ramy
bės šeimynose ? Visi jos pa
geidauja: ir nariai šcimy- 

-Hw-4r-ne nariai,—Ramvbū, 
pažanga ir gerovė reikalin
ga valstijoj, o kas sudaro 
valstiją, jei ne šeimos ? Tai
gi visas tautos gerovės pa
grindas gludi šeimynose. 
Visi su tuvm sutinkam, bet 
kaip.gi rasti tą šeimų ramy
be ir tvarka, kuri atneša 
tautoms laimės ir gerovės ? 
Be abejones daugelis pasa
kys, kad to 
ieškoti apš 
kitę žmones, 
tvarkoj,” sako mokslinčiai. 
Ne neigdamas apšvietus, aš 
vis gi pasakyčiau, kad tik
ras šeimyninės laimės pa
grindas yra pamaldumas. 
Apšvieta prie to prisideda, 
liet kokia apšvieta ! Apšvie
ta apšvietai nelygi. Ir bol- 
Ševikėliai savo komunistini 
k romeli vadina apšvieta. bet 
«»kia laime jinai neša šei- 
urnoms f—Rimijui šiaudinu 
jręsia rimtas pavojus nuo 
štvirkusių vaikų. Jų orga- 
lizuoti būriai bastosi po vi- 
;ą šalį ir užpuldinėja /.mo
les. Tie vaikai visiškai su
žvėrėję: pas juos nėra nė 
noralyl)ės. nė gėdos, nė žmo
giškų jausmų, o tokių vai- 
;ų skaičius šimtai tūkstan- 
ių.
Yra ir ne bolševikiškos 

pšvietos. kuri neneša lui
nos šeimynoms. Paimkime 
\inerikos turtingesniųjų 
uomų šeimas. Nėra jose 
varkos i/laimės. Tėvai iš- 
vkauja ir ima divoršus. 
leima tuo būdu suskaldyta, 
r vaikučiai lieka be tėvu, 
’aip išauklėti, jie 
"vu pavyzdžiu ir pagami- 
a kraštui ištvirkėlių ir 
riminalistų. O juk fokio- 
> šeimose apšvietus liest in- 
n. Jų vaikai lanku auge
sniąsias mokyklas ir skai- 

• visokių knygų begales, 
■t vieno jiems trūksta: iš-

s ramybes reikia 
pytoje. "Švies

it' viskas bus

auklėjimo sulig Dievo Įsta
tymų.

Ar šiaip mes tą klausimą 
-gvildensime, ar kitaip, 

galutinai prieisime prie iš- sė nustebęs misijonierius. 
vados, kad Dievo baimė bei 
pamaldumas, iskiepinti jau
nose dienose J vaikų širdis, 
sudaro tikrąjį tvarkos ir lai- 

| mės pagrindą šeimose, o pa
galios ir visoj tautoj.

laišką, bet būdama labai i vėl atgaivinta ir turi apie 
silpna nebeįstengia jo per-j 120,000 gyventojų»Coban ir 
skaityti. Slaugytoja pašaft- jTutonicapan yra kiti švar
ke katalikų kunigą. Kada 
šis įžengė jos metikon trolx>- 
len. ji sušuko:

— Tėve, Tėve, žiūrėkite,
jie ateina pas mane!
——Kas ateina i — paklau-

— Na ar nematote t Juk 
tai daugyliė kiniečių. vaikų; 
jie lenkia prieš mane savo

DŽIAUGSMINGA MIRTIS
Vipna neturtinga kinietė, 

savo sunkiai uždirbtu skati
ku leido sūnų mokintis. Po 
keliu metų jos sūnus tapo 
misijonierium. Sūnus išvy
ko Į tolimus rytus ir ji ne
begavo jokios žinios. Paga
liau į i sunkiai susirgo ir ne
sitikėjo beišgyti. Savo var
dadieny ji gauna iš sūnaus

galvas. Ar jūs, Tėve, negir
dite, kaip jie mane vadina 
savo motina. •— Ak, Tėve, 
jie man praneša, kad juos 
visus pakrikštijęs mano sū
nus. ‘

Ligonis iškėlė savo ran
kas ir tartum tuos visus vai
kučius norėdama apkabinti 
ir priglausti prie savęs, su
šuko :

— Mano mylimieji vaike
liai. atbėkite pas mane!

Šiuos žodžius ištarus, jos 
veidas nušvito ir ji tuoj mi
rė. “Šaltinis”

ibū.s miestai. Gnatimiala tu-
• ri daug uostų.

' Xirarafįua, kili- nelabai se-J 
nai įtrezideųtiniai rinkimai j 
laikvti po Amerikos prie-! 
žiūra yra truputį didesnė trirj- 
Ne\v A’orko valstiją ir turi i 
.apie 650.000 gyventojų.! 
Managua, sostapilė, turi 33.- 
’)Q0 gyventojų. Le'un it?-Gra
nada yra kiti svarbieji mies-

D: mgumas gyventoji] 
ainiai pirmųjų šalies 

su primaišvniu ‘ 
kraujo. A’ra 
neapdirbta sa-1 *. g

tai.
yra 
gyventojų, 
a frikoniško
nirtinga Imi 
jis.

Svarbieji

Centralines Amerikos
—----Respublikos,

Nashville. Tennessee, su jo 
pulku, nesvkį matė daug vi
sokių kovų. Hondurose ci
viliško karo vienu laiku ar
ba kitu sulaikė kitų Centra- 
lės Amerikos respublikų c- 
koiiomine gerove.

‘ F. L. I. S.

vvebster’io žodynas buvo 
pirmas pripažinti Amerikos 
pridėjimus prie anglų kal
bos. Anglija ir Suv. Valsti- 
jos “siūlo pirmą pavyzdi 
dvieju, didžiuliu, nepriklau
somų tautų su viena kalba. 
Bet angių kalba kai]> var
tojama Anglijoj visai kitai])

WEBSTER'IO ŽODYNAS
ŠIMTO METI] SENUMO

. — ______ • ____________________________ j

skamba negu čionais, lies to
nais-ištarimas tipiškai ang- 
1 iškas.

Bet rašyta kalba abieju 
šalin’ pas iii ekavi ei i a.

Suvirs 20.Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU ‘

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

. Anglį] kalbos žodvno tė
vas. Noah Webster’is, gimė 
Hartforde, (’onn., 1758 me

stais ir paaukavo didesnę 4a- 
• lį savo amžiaus išguldvti. an
gliškų žodžių tikrą prasmę. 
Jis mirė sulaukęs 85 metų 
senumo.

Per .visą šimtini tį. Webs- 
ter'io žodynas pasiliko ang
lį] kalbos autoritetu. Kad 
nors vėliausios- laidos pa
reiškė daugelio mokslinin
ku, lx*t AVebster’io milžiniš
ko darbo cbarakteristiškos 
ypatybes vis pasilieka.

Anglu kalba kai]) šian
dien vartojama naujume pa
saulyje. kartais vadinama 
amerikiečių —Knip .-ir
su daug kitu kalbų pasauly
je., ji pasiskolinus Taba.i 
daug žodžiu nuo kitu kalbu. 
Apie treeia-kctvirtdalis mo
dernišku angliški] žodžiu 
ra paskolinta mi<» kitu k; 
bu daugiausia ’ l<>.tymi 
franeūzu

I

mineralai yra 
auksas, sidabras, varis, švi
nas, geležis ir nikdlis. Gi
lios pilnos puikių ir ypatin
gai brangiui medžių. Nica
ragua ežeras, 100 mvlių il
gio ir 15 mylių pločio, su 
artimu Managua eželei yra 
labai svarbios pergabenimo 
sistemoj. Su San Juan upe, 
prie Costa Rica rulx*žiaus. 
Nicaragua ežeras sudarys 
kanalinį kelią kuris planuo-

I

I
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DIDŽIULĖ EKSKURSIJA 
LIETUVON

Nuo inauguracijos 1925 ine- 
;ais Baltike Amerikos Linijos 
tiesioginio susisiekimo su Klai
pėda, kompanijos laivai kiek- 
vieną metą vis daugiau ir dau
giau jM-rveža lietuvių-keleivių.

Lietuviai keliauninkai palan
kiai Įvertina tiesiogini susisie
kimą. tarp New A’onko ir Klai
pėdos dideliais ir patogiais 
iransatlantiko laivais ir kad 
patenkinus gausius reikalavi
mus, Baltike Amerikos Linija

§1 kompanija Išdirbinėjo pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunus daro specltu 
U raginimu de! lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radlos žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dei katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš plrksiant matyk Pon? 
Sarkiuną.

V.ose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

BRANGŪS TAUTIEČIAI

T/

fl

I
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Kas ugdytų .Jumyse Broliai-Užjurie- 
čiai meilę -ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 
Inikrtų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugni?..

— Tai dar prieš Didijį Karą pla- 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
••šaltinis.’’ Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei, 
"šaltinis" nori tapti dvasinių tiltu, ' 
kuris jungtų visos J.ietuvos sūnūs su 
savo taiitiis-iats Amerikoje.

"šaltinis" eina Marijampolėje (I.ie- 
tiųoj) kas savaitė 2<» dijelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
s litus, o Amerikoje 2 doleriu.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu," parašyk laiškų šiuo adresu: . 
"šaltinis” Marijanųiolė, Litliuania, —• 
gausi vienų n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su -juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šalį i ii in“ A <1 m i n inl ra ei ja

jama su rišt Atlantiką sū 
Ramiuoju vandenynu. Net 
1916 m. Suv. A’alsti jos įgi
jo leisę pastaivti šita kana
lą ir tada užmokėjo $3.0(M).- 
000. Pastatvmas šio kanalo 
pagerins visos (’entralės A- 
merikos ekonominę ateitį.

Salnuhir, prie išsivrstijinms Auslo-Saksu
okeano pakrAscio, yra nia-'].-.,|i)(,, ............
žiausia (’entralės Amerikos- ;.*• 1 . J " •
res])iiblika ii- yra apie 
Jersey valstijos didumo, 
čia žemės drebėjimai yra 
dažni. 1917 m. sostapilė. 
San Salvador, buvo pusėti
nai išnaikinta. Iš viso, gy
ventoji] turi 1,629,000. Kaip 
ir su kitoms Centralės Ame
rikos šalims, Salvador turi 
turtingus mineralinius de
pozitus bet labai mažai iš
kasta. Kava vra svarbiau
sias jn-oduktas. Kiti svar
bieji eksportai yi’a tabakas, 
rvžiai ir kailiai.

Costu llica, pusiau ‘i’Vnn- 
sylvanijos didumo, su apie 
510.000 gyventojų, randasi 
{lietuose, 
auginimas 
dust i-i jos. 
bananu pirklystės centras, ispanų 
Prie Ramiojo okeano kasa!daigo.” 
auksą ii- sidabrą.

A’isos Centi-alės Amerikos 
respublikos turi konstitiici- “vacbt 
jonai iškas valdžias, su savo batli, 
prezidentais, legislatūroms 
populerišku balsavimu iš- "algebra.” 
rinktoms, 
riškumas nėr populeris šio
se šalvse.

nusprendė š. im gegužės 18 
diena laivu “ Litliuania” su- t — 
rengi didelę lietuvių ekskursi
ją. Surengimui šios didelės 
dokursi jo> dirbama koopera
cijoj >u visais kompanijos a- 
geiitais tikslu padaryt šią eks
kursiją atmintina visiems jos 
dalyviams.

!<M>0 kt-tvinaiuiškoms mv- 
ijoms. .

Britisb Hondūras, terito
rija iš B.GOO ketvirtainiškų 
mylių, su 46.000 gyventojų, 
yra vienintelė Euro])os ko
lonija Ontralčj Amerikoj. 
Randasi ant Karaibiško pa
kraščio ii- čia auginama iro- 
piški vaisiai, cendrai ii- rau
donmedžiai kuriuos ekspor
tuoja Suv. Yalstiįoms.

llondnrcis, pii ma respubli
ka, kurią aplankė mūsų 
naujai išrinktasis Suv. Val
stijų ])rezidentas, yra Penn- 
sylvanijos valstijos didumo. 
Bet negalime tolinus lvgin- 
ii Hoiufuras su Pennsylva- 
nija. Hondūras turi apie 
800,000. gyventoji], jos sosta- 
pilė, Tegucigalpa. turi apie 
>9.000 gyventoji], 
dirbiška valstybė 
neišdirbto tinto.
vijų ir kailiu, dar 

į Ploja bananas. 
Į riešutus ir kavą. 
Įsi gyventojai yra indi jonais 
maišvto .(ispaniško) krau jo.

[ (ritafeinala. Honduros 
Iv. • ■ 1 •:siaur-rytinis kaimynas vra 
apie Ne\v A’orko valstijos 
didumo. Čia randasi daug 
kalnu su vulkaniškoms vir
šūnėmis. Iš apie 2.125.000 
gyventoju apie 60 nuošimtis 
yra indi jonai, kiti maišyto 
kraujo. Vergijos sistema 
vis egzistuoja ant plantaci
jų. Kava ir cukrus yra 

į svarbiausi produktai. Gal
vijų auginimas ir medžiu 
įkirtimas yra kitos svarbios 
industrijos. Guatemala. sos- 
fapilė, buvo visiškai išnai
kinta žemės drebėjimais' 
1917 m., bet jau pusėtinai

Savo "geros valios” ke
lionėje, Herbert Hoover’is 
visų pirmiausia aplankė 
(’entralės Amerikos uostus.

Žiūrint į žemlapį matome, 
kad (’entralė Amerika pa
naši i safisžemia stismaugą. 
į pietrytus nuo Meksikos iki 
Kolumbi jos. iarjx Karaibiš- 
ko< jūrės ir Ramiojo okea
no. bet vistiek Ontralė A- 
merika vra mažas konti
nentas. iš vĮiatingo geologiš
ko sudėjimo, sujungdamas 
šiaurės ir Pietų Amerikas.

Politiškas vardas, Centra- 
lė Amerika, suriša krūvon 

1 - Guatemala, IIondu?as.
Salvador. Nicaragua ir ('oš
ia Rica. penkias respubli
kas. kurios nudaro "(’entra- 
lės Amerikos tautų šeimy
na.” l os visos respublikos 
-aidėtos Į krūvą vra tik bis- 
ki didesnės už 
forui jos valstiją —

1 i 
II

I

I
X

ffvvena —

mūsų Cali- 
apie 15.-

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

Į LIETUVĄ I

Yra žein- 
su daug 

Apart gal- 
ekspor- 

kokosinius 
Beveik vi-

PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSĖDIMO

----- RENGIA------
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ 

AGENTAI
Baltic America Linijos Laivu

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.
P. DAUŽVARDIS

Palydovai ’cu sprityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai lai
vakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu yra 

vietas laive užsisakyti tuoj, išanksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks iums pilnas ir puikias informacijas, 

taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERIKA LINE
Į
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Anglų kai Imi yra

......»s. Kalba buvo varto
jama Anglijoj nuo ketvii-to 
...i vienuolikto šimtmečio. 
Su Normanų apgalėjinui jie 
Įvedė Normanu - francūzų 
kalbą. Galu gale abi kalbos » 
pradėjo maišytis ir pradėjo 
vartoti vokiškus, francūziŠ- 
kus ir lotyniškus žodžius.

.'drįsii kaiba pasisavino žo
džius nuo beveik visų kitų 
kalbu. Čionais paduosime 
tik kelius pavyzdžius. Nuo 
skandinavų paėmėm— " fel- 
imv." 
“wrong. 
“ viking." 
ėmėm 
“abyss 
“mvriad,” 

Kavos ir gyvuliui italų — “ 
yra pirmosios in-|no,” “
Port Limon vra "volcano” i

i

’kiiife,” husband.” 
“odd.” “fog,” 

nu<> graiku pa-
— "epic.” "music.” 

■chaos,” “lamp,” 
ir "lyric.' Nuo 

madoima.” “pia- 
bsonata.” “sopi-ano,” 

ir "lava.” Nilo 
— “grandee.” “bi- 
“armada,” “torna

do.” Nuo liobmdų — “f'ro- 
lic,” "brande,” "\vagon.” 

Niu> žydi] — “sab- 
“clierub,” “amen.” 

Nuo arabu — ‘’alcoliol.” 
zero.” “arse

nai,” “tariff” “cotton.” 
Persų—1 ca ra va n. ’ ‘I )aza ar,” 

Guatemala per 20j"(livan.” (’binų — "ten.
meti] prieš 1920 m. valdė j "tvphoon.” Iki šiai dienai 
diktatorius, Manuel Cabre-j vartojama pirmųjų AmerPj 
ra.-ir mio to laiko matė ke-jkos gyventojų kaikurilios 
lias revoliucijas. Nicaragua. j žodžius — “canoe,” “pota-i 
užkariauta ir apgalėta 1856|to.” “tobacco,” “eocoa,” 
m. AYilliam Yalker. iš!"squasb’ ir "hanimock.

1

Puikus nuilstas, geras patar
navimas. linksmybės ir kam- 
fortai bus pritaikinta kelei
viams.

Poną- P. Dau/.vardis, Lietu
vos geri, vice-konsulas. irgi 
vyks su šia ekskursija.

Baltiko Amerikos Linija y- 
ra pervežus tiesioginiu keliu 
daugiau keleivių, negu bile 
kuri kita laivų kompanija. Pa
daryk sau rezervaciją dėl ge
gužės dienos ekskursijos iš 
Ne\v Yorko tiesiog i Klaipėdą, 
greitai, kaip lik išgalite.

S. S.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

Bet parlamenta-

!no,”

4 i I

M., Lawrenre, Mass. — Ta- 
misto- korosjtondon'-ijos dali', 
praleidžiamo, nes neverta iš i 
bodievėlio mažo uoduko dary
ti dramblį.

i

tai musų specialybė Ir Ilgų metų prak 
•v ' tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos*

M. A. NORKŪNAS
1 P. O. Box 91, Lawrence, Mass.

I
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8-10 Bridge Street, 
NEW YORK 

Union Tmst Building 
PITTSBURGH, PA.

315 So. Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL.

Į IR IS

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Dldži;m«in ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu

COLUMBUS 
arba kitais šios linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandeniu 

Puikus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

Pas bile vietini agentų arba 
65 STATĖ ST.. BOSTON 
NORTH GERMAN 

LLOYD

i

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

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

.50

.50

.85
$l.00
$1.00
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IŠPLAUKIMAI LAIVU Iš NEW YORKO 
ESTONIA ___.Vasario 9 LITUANIA 
Estonia........ ...Kovo 16 POLONIA.,
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Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.
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Balsas Iš Lietuvos
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už 5 li-
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Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

tus visa mėnesį, už 15 litu 3 mėti., už 
pu<ę metų, už 50 litų—visus metus,
lankymas (išskyrus I^atviją, Estiją ir Vokie- - 
lija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gal. N r. 24. Kaunas, Taetuva.

Aš tik t<‘isybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

♦
*

4-
>
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Cntered u second-clus matter Sept 12,1915 at the poat afflce at Boston, Mam. 
under the Act ot March 3,1870”

<3'1

net ir kunigai. Bet yra taifl 
tik retos išimtys.

'Šiandien Amerikos lietu
vių katalikų visuomenė gali 
pasidžiaugti nuvaliusi savo 
organizacijas nuo atvirų 
katalikybės .priešų, bet 
prieš jos akis stovi proble
ma, ką padaryti su “netik
rais broliais.” Tariant šven-

kaulų ir visokių puvėsių. 
Taip ir jūs iš viršaus, tie
sa, rodotės žmonėms teisūs, 
viduje gi pilni esate veid
mainystės ir nedorumo...
Žalčiai, angių veisle, kaip 
jūs ištruksite nuo pragaro 
teisino ? Todėl štai aš siun-

Aceeptance for maillng at speelal rate of postage provlded for ln Sectlon 1108 
Act of Occober 8, 1917, authorlxed on July 12, 1918"

......  ..... čiti jja-s jus pranašų ir Raš
to.Povilo žodžiaisT Amerikos. zinnxni. • „v _

SUBSCRIPTION KATES:
Donestic yearly...............................$4.50
Forelgn yearly...................................$5250
Donestic bnce per week yearly. .$2.50 
Torelgn once per węek yearly....$3.00

• > *
PRENUMERATOS KAINA: 

Amerikoje metame..........................$4.50
Užsieny metams..............................$5210
Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny viena kart savaitėje met. $3.00

"• ‘DARBININKAS**
866 West Ęroadway South Boston, Mass.

Tetapti o ne South Boston 0620

“DARBININKO” SKAI
TYTOJAMS

Verčiamas aplinkybių, ku- mą tegali tinkamai įvertin- 
rios, nors ir nevisai nuo ma
nęs tepriklauso, tačiau pil- miau pasirašęs, 
nai supuola su mano pasiry
žimu, už 2-3 mėnesių aplei- 

šali ir vykstu Tėvy
nėn gyventi, dirbti ir mirti 
(žinoma, kiek tai priklau
sys nuo manęs).

Su “Darbininku” visvien 
teks neužilgo skitris.
ne dabar? Pasitraukimo 
nuo laikraščio “vidaus” ir 
“užsienio” politikos smagu-

V •

ti tiktai tas, kurs, kaip že- 
gavo švel

niai “glostyti” per kelius 
metus “vidaus” ir “užsie
niui politikus,, ežį.0 kailio 
pirštinaite. Įkirėjo. Poros 
mėnesių atostogos bus ne- 
prošalį.

Su šiuo numeriu baigiasi
KoTIePmano pareigos ir atsakomy

bė kaipo “Darbininko” re
daktoriaus.

V. K. Tašktinas

PROBLEMOS IR PERS
PEKTYVOS

katalikų visuomenė buvo 
“...rykštėmis plakta, ...ak
menimis muštai. pavojuose 
galvažudžių, pavojuose nuo 
vientaučių, pavojuose nuo 
pagonių, pavojuose miestuo
se;... varge ir skurde, dau
gelyje budėjimų, alkyje ir 
troškime,... šaltyje ir nuo
gume.” pabar ji yra “pa
vojuose tarp netikiu bro
lių” ir iš to pavojaus priva
lo kuogreičiausiaį išbristi. 
Kaip?

“Kaladės” prie mūsų or
ganizacijų, įstaigų ir spau
dos kojų *yra dviejopos lū
šies: silpnapročiai neišma
nėliai ir silpnatikiai egois
tai.*—8u« pirmaiaiaiu tenka 
apseiti kaip su ■vaikais, rei
kia juos mokyti šviesti. Jie 
mums nepavojingi, nes visi 
mato jų neišmanymą ir jie 
Įtakos neturi. Visai kas ki
ta su egoistais, su šąmoiiin- 
gais ar pasamoni ilgais veid
mainiais. Yra tai to paties 
tipo žmonės, kaip Kristaus 
laikų parisiejai. 
tų bandyti juos,
kant, “nuglostyti, 
čiuoti. Nepamatysi ir 
perspėsi tokių, 
daugiau 
ergeliuosis. Kristus 
štai kaip “švelniai” kalba 
apie anų laikų parisiejus: 
“Deja jums... veidmainiai,, 
kurie... apleidžiate... svar
besnius Įstatymo dalykus, 
teisingumą, pasigailėjimą ir 
ištikimybę... Akli vadai, 
kurie iškošiate uodą, prari
jate gi kupranugari... De
ja jums... veidmainiai, nes 
jūs panašūs i pabaltintus 
kapus, kurie iš oro pusės ro
dosi žmonėms labai gražūs, 
viduje gi pilni mirusiųjų

1

Sunkiau buvo kovoti su be- r 
divviais pašalpinėms drau
gijoms ir šiandien šventųjų 
vaidais pakrikštytos drau
gijos- yra liūdnais monu-

laikai, kuomet 
išeivijoje viešpatavo

Nebuvo tuomet
nė šliuptąmių,
Nebuvo dar nė

Inilševiku nebu-i mentais tų draugijų, kurios
1 1 U T»1 \ 1 Y I 1 f/11 H f 1 i-o

Seni tie 
mūsų 
“vienybė.” 
nė. Šliupų, 
nė cicilikų. 
tautininkų, 
vo dar nė vardas nukaltas.'negarbingai žuvo netik ka- 
Bet tuomet nebuvo nė idė- talikvbei. bet dažnai ir tau- * /
jų. Lietuviai buvo katalikai, tybei. Dar liūdnesniu mo- 
bet jų katalikybė dažnai te- numentu kunigams yra tie 
buvo tik plona Įiaviršutinė laikraščiai, kurie buvo ku- 
varsa.

A

Atsirado Šliupas, šliup- 
tarniai, cicilikai ir pasiryžo 
nutrinti katafikybę nuo j 
žmoniu. Nuo katalikvbe nu-’ v v . * ivarsuotu žmonių įa nutrv-l 
ne, bet sykiu išjudino tuos 
katalikus, kurie turėjo kata
likybę širdy ir galvoj, ne. 
taip sakant, ant odos užtep
tą. Ir įirąsidėjo idėjinė ko
va. - .

Pradžioje ji buvo žiauri 
ir nekultūringa: daugiausiai 
asmeniškumais rėmėsi. Be
dieviai neleido mirti nesvei
kai vienybei ir ja operavo 
savo naudai. Nors jie to 
balsiai ne skelbė, liet jų pro
gramas buvo trumpas ir 
pasalingas: “Mes visi lietu
viai ir katalikai. Laikvki- 
mės vienybėje ir... leiskit 
mums vadovauti.” Jie lin
do į parapijų komitetus, į 
draugijas. į spaudą. Kata
likai nenorėjo girdėti apie 
tokią “vienybę” ir prasidė
jo aštri ir ilga kova.

Prasidėjo valymo laiko
tarpis. Katalikai pamate 
būtiną reikalą nusikratvtv 
veidmaininga \ ienybe, atsi
palaiduoti nu<> antikatali- 
kiškų farizėjų ir judų. Tas 
buvo nelengva, šliupo dva
sios žmonės nenorėjo geruo
ju trauktis iŠ katalikų vadų 
vietos. Skrcntų, Šęnadorio, 

■ Mahanojaus, Montellos ir 
kitų parapijų istorija paro
do, kiek ktrt.ūikiims kainavo* 
nusivalyti nuo bedievių.

nigų Įkurti, lx.t dabar uoliai 
tarnauja

:šams.

i Po ilgų 
jome nuo

I priešu. Jie nebebando lesti
I. * ...j musu organizacijas. Žino
ma. jie bando joms kenkti 
kiek Įmanydami, bet puola 
iš Jauko ne iš vidaus. Jiems 
puolimą palengvina iŠ vi
daus tie dvasios giminaičiai 
anų šiaudinių katalikų, ku
rie praganė pašaipiuos 
draugijas ir leido jas prary
ti l>olšėrikams, socialistams 
ir kitokio plauko bedie
viams. Mūsų organizacijose 
dar yra tų žmonių, kurie ne
turi nė Dievo nė artimo 
meilės, nė gilesnio kataliky- 
liės supratimo, kurie nepri
pažįsta drausmės, kurie 
tvirtai tiki tik į pragarą ir 
dar labiau jo bijo ir tik dėl
to nepersimeta pas katali
kybės priešus. Tų žmonių 
simpatijos, palinkimai, pa
žiūros. nusistatymas ]>ilnai 
sutinka su katalikų priešų 
idealais ir palinkimais. Jų 
sielos yra su mūsų priešais 
tik jų kūnai, piktumai ir 
savy meilė pasilieka su mu
mis. ..nes bijo pragaro.

Jie yra kaladė prie kojos 
visam katalikų veikimui. 
Jie Įneša ergelius Į mūsų or
ganizacijas, remia priešų 
spaudą ir dengia savąją. 
Atsiminus ypač “Vanago” 
kampaniją reikia pasakyti, 
kad retkarčiais tuo liguistų

katalikybės prie-
■.

kovu atsipalaido- 
•aiškili ir atvirų

Tuščia bū- 
taip sa- 
” -nubu- 

ne-
Jie tik dar 

įpyks, dar labiau 
pats

PenkUditni*, Vasario 1 cL, 1029
ri * w .■» '■ ■

Ksav. Vanagėlis

LIETUVOS ŠIRDIS “Darbininko” 
Koncertas

Kas tai gaudžia gailestingai 
Toj žalioj girelėj?
Kas taip šūkauja, kas liūdi 
Sunkioje dalelėj ?

Gal dėl lizdo suardyto 
Verkia balandėlė ?

to žinovų; vienus jų užmu
šėte ir prikalsite ant kry
žiaus, kitus plaksite savo si
nagogose ir persekiosite uuo 
miesto iki miestui
" Yra tai Kritaūs žodžiai, 
kuriais Jis smerkia anų lai
kų veidmainius. Jei Jis nie
ko negalėjo padaryti veid
mainiams, tai ir mums ne- 
Hėka nieko kita, kaip tik 
juos išmesti iš mūsų tarpo 
visvien kokiomis kataliky
bės skraistėmis jie nesi- 
dangstytų.

Veidmainingi egoistai ne
išmanėlių ir nesusipratėlių 
padedami daug žalos yra 
katalikams padarę, ypač 
daug yra pąkenkę organi. . 
zuotam katalikų veikimui. 
Blogiausia tai* kad organi
zacijose tankiai nustūmė 
veiklesniuosius ir susipratu
sius katalikus į šalį. Kiek
vienas dalyvavęs draugijų 
susirinkimuose gerai žino, 
kad tik nedidelis narių 
skaičius tedalyvauja deba
tuose. Didžiuma pasitenki
na tik rankų kėlimu. Kri
ti kas-kikeris, kurs garsiai 
jialeidžia savo kakarinę ir 
demagogiškai kritikuoja vi
sus ir viską, priešinasi kiek
vienam prakilnesniam vei
kimui, kiekvienai aukai, 
lengviau patraukia savo pu
sėn nesusipratėlius, tingi
nius ir šykštuolius. O kur 
jų netrūksta ? Teigianui 
darbą kilikas sunkiau įkal
bėti. sunkiau surasti talki
ninku, darbininku. Tuo bū- 
du pasturlakai tankiai išlen
da į lyderius, gi darbštieji 
.idealistai jieka mažumoje. : 
Užtat vra nelengva išstuin-į 
ti iš organizacijų “netikruo- Teko girdėti apie siimany- 
sius brolius.” mą perorganizuoti Federa-

M

Gal giesmelę liūdną suokia 
Mūs lakštingalėlė?

Ne lakštingalos tai skundas 
Ir ne balandėlės, —
Tik našlaičio, mirus mamai, 

____ Gailios ašarėlės... ___
Kas maitins jį, kas išmaudys, 
Kas priglaus mažytį ?
Kas nubrauks-jam ašarėles, 
Lieps gerai daryti?

Saulė leidžias... Štai jau regim 
Tamsų vakarėlį...
Kas priglaus šį nelaimingą, 
Mažą našlaitėlį?

Oi, netrūksta gerų širdžių
Mūsų Lietuvoje;
Atsiųs Dievas jam globėją
Šioje valandoje...

Šalia ėjo Nfargingoj i 
Senutė žmonelė, 
Ir nusivedė mažyti 
Į savo pirkelę;

Pieneliu jį pavaišino, 
Atriekė duonutės;
Ir išmaudytas užmigo 
Lovoje senutės.

(“Šaltinis”)

Praktikoje 
brolių” darbuotės vaisiai y- 
ra visiems mums gerai žino
mi. Tik ačiū jiems pasilai
ko bedievių spauda. Jie tai 
kelia didžiausius protestus 
prieš priklausymą prie Fe
deracijos ir prieš mokėjimų 
“milžiniškos” sumos i Fe
deracijos Iždą — 6c. i me
tus! Jie išstūmė iš Federa
cijos nemažą draugijų skai
čių ir L. R. K. A. S-mą. Jie 
leidžia vandenį ant mūsų 
priešų malūno. Jie yra mū
sų kartus juokas, mūsų ge
da ir mūsų žaizda. Operaci
ją reikia padaryti. Bet 
kai j) ?

p

*

“netikrųjų ciją ta prasme, kad butų

(Legenda)
Sulietuvino U. Levuticni

Kristus iŠ Jeruzalės ėjo Kaparnaumo link. 
Jo mokiniais buvo: Petras. Andrius, Jokūbas, 
Jonas, Tomas ir Judošius. Tuo laiku dar dvy
likos apaštalų nebuvo.

Kad nekankintų jų dideli karščiai, jie iške
liavo vakare. saulei leidžiantis ir manė keliadti 
visą naktį.

Maistą jie visą buvo jau suvalgę. Odiniame 
gi krepšelyje, kurį Judošius nešiojo prie diržo 
prisirišęs, paliko viso tik šeši sidabriniai de
narai.

Kapa maume jiems buvo parūpintas butas: 
Jokūbo ir Jono motina Salomėja Kaparnaumo 
turėjo gana erdvų^ambarį. kuriame galima bu
vo septyniems apsigyventi.

Kelias ėjo per iškraipytas uolas. Mėnulis 
buvo jau patekėjęs. Kiek paėjus, kelias pasi
suko į pakriaušę, kur buvo gana tamsu.

Staiga iš krūmų iššoko penki žmonės. Jie 
baisiai atrodė: rankose blizgėjo peiliai ir durtu
vą i. Vienas skyrėsi iš jų savo ūgiu ir dėvėjo 
kitokią kepurę. Tai buvo vadas.

— Stokit! — suriko jie.
Petras, norėdamas apsiginti, pakėlė savo laz

dą. liet Kristus jį sudraudė.
Plėšikai apieškoję Kristaus ir jo palydovų 

rūbus, nieko nerado.
Judošius su savo krepšeliu bandė pabėgti, 

bet plėšikų vadas privijo jį. atėmė krepšelį, iš-

Aleuo-žvilgsniu šių melų 
koncertas stovi kulkas auk
ščiau už kitų metų koncer
tus, kuriuose teko būti. Bū
dami muzikos profanais, nė-

duota persvara ne draugi
joms ir organizacijoms, bet 
draugijų nesupančiotiems 
prakilnesniems ir veikliems 
pavieniams. Šis sumanymas 
kai Į) teko girdėti, būsiąs iš
keltas N. Anglijos Katalikų 
Suyažiavime vasario 22-rą. 
Mums rodosi, kad sumany
mas yra remtinas. Dabar 
veiklesnieji ir prakilnesnie
ji žmonės yra “netikrųjų 
brolių” supančioti ir dezor
ganizuoti. Jų subūrimas 
kolonijose ir sutraukimas į 
bendra veikimo centrą, bus4. 7 

didelis žingsnis pirmyn ir 
pirmutinis žingsnis atsikra
tyti nuo “netikrų brolių.” 
To nepadarius nebus pažan
gos.

sigilihsim ’ į 'smulkmenas, 
kad nepadarius kur nemu- 
zikališkos klaidos. Tega
lime tik pasakyti tą, ką 
mums diktuoja mūsų muzi- 
kališkai neišlavinti, bet vis 
dėlto turį pretensijų prie 
estetikos jausmai: Labai ge
rai !

Finansų žvilgsniu matėme 
geriau nusisekusių už šių
metį koncertą. “Sniego Ka
ralaitė” užsnigo nemažą pel
no dalį, bet Norvvood, Law- 
renco, Brocktono ir kitų 
kolonijų “Darbininko” bi
čiuliai atkasė nemažą to pel
no dalį. Ačiū ir garbė jiem* 
už tai.

Netrūko ir tokių uolių L 
ILS, narių, kurie atkalbk. 
nėjo bostoniškius nuo kini 
certo ir nuo talkos. Viena: 
tų LDS. turėjo tokias akis 
kad net “Darbininko” ofise 
girdint ofiso darbininkam 
sannatijo ir pašiepė kitą L 
D. S. narį, kurs buvo apsi 
ėmęs pardavinėti koncert- 
tikietus. Tas žmogelis jai 
kelinti metai bando parodv 
ti bostoniečiams tikrą sav 
vertę, bet ligšiol nepasek 
iningai. Šiemet turbūt jai 
bus nusisekę ir nuo daba 
visi gerai žinos* ko jis y r 
vertas.

P-nas Rapolas Juška ž; 
vėjo savo giesme Canfutati 
maledictis. Lietuviškai t; 
reiškia: Sumaišius prakeil 
tuosius. Žavėjo ir giedoj 
kaip pranašas.

Apie kitus gal kas geria 
nusimanantis parašys.

REIKALINGAS

VARGONININKAS.
Kreiptis: REV. J. KASAKAITJ
545 Hudson Avė., Rochester,
Y.

/

— Eikite savo keliu, elgetos. Mes savo jau 
pasiėmėme.

Kristus ir jo mokiniai ėjo toliau?)
Judošius vis dar aimanavo: gaila jam buvo 

pinigų.
Tuo tarpu mėnuli pridengė debesys. Tam

sumoje keliauninkai nepastebėjo, jog juos ve
jasi kažkokia moteriškė.

Jie sustojo pailsėti. Jonas linksmai tarė:
— Užmigsime, broliai, dabar be baimės, nes 

jau nieko mes neturime: plėšikų nėr ko bijoti.
Kai auštant jie pabudo, čia pat pamatė mo

teriškę. Ji stovėjo ir atydžiai žiūrėjo į jų vei
dus. Rankose ji laikė krepšelį, kurį plėšikai 
buvo atėmę iš Judošiaus.

*1 *■ •

Moteriškė, paduodama Kristui krepšelį, 
tarė:

— Viešpatie, štai tas. kurį vakar nuo Jūsų 
atėmė.

Kristus atidavė maišelį Judošiui, o šis grei
tai suskaitė, ai- visi pinigai tebėra.

— Kaip! — tarė Kristus. — Vakar šitame 
krepšelyje buvo tik šeši sidabriniai... Iš kur
gi jų čia atsirado devyni ?

— Iš tikrųjų! — stebėjosi Judošius.
Moteriške paraudo ir nieko neatsakė, 

met Toma sjai tarė:
— Mes esame labai tau dėkingi. Bet būk 

taip gera, papasakok mums, kokiu būdu pateko 
Šie pinigai į tavo rankas ?

Moteriške atsakė:
— Aš — plėšikų vado Dismaso meilužė. Aš 

verdu visiems plėšikams valgytų lopau jų dra
bužius, bet priklausau tik vienam Dismasui. Va
kar. kada jie jus apiplėšė, aš buvau arti jūsų, 
atvirai pasakius, tai aš ir daviau ženki ji. kada

krėtė tuos šeštus sidabrinius pinigus ir. padėjęs jūs įrjutr i pakriaušę. Bet kai 
'egoizmu užsikrečia kartais juosiant delno, tarė;

*

Tuo-

Štai kodėl aš sekiau paskui jus. Aš girdoj? 
žodžius jūsų .mokytojo, mačiau kaip esate n 
turtingi. Aš supratau, kokie jūs geri žmonč 
Tada aš nuljūgau prie Dismaso. Jis miegoj 
Aš paėmiau slaptai krepšelį ir atnešiau jun 
Trys sidabriniai — tai nuo manęs. Aš paeini; 
nuo Dismaso ir... pridėjau: jums pinigai r< 
kai ingesni.

Kai moteriške pabaigė, Petras tarė:
— Bet kodėl, tokia gera būdama, gyveni 

plėšikais? Ar tai gerai? Žmogžudystės, p 
Šimai...

Moteriškė atsakė: y
— Mes žudome labai retai. Jeigu Disntas 

ką nors ir nužudo, tai tik gelbėdamas savo v 
vbę. arba, kad nepakliūtų į valdžios rankas.

— Bet ir tas yra labai blogu darbu. Tu 
nenusimanai, kiek nusidedi. Neturi tu su j 
gyvent i! N egražu! Susivaidyk!..

— Jokūbas stačiai“pasiūlė:
— Mes nuvesime tave pas mano motiną b 

lomėją. Ten galėsi apsigyventi. Ji išmokys 
ve taisyti sugadintus tikins, dirbti... Be 
keletą kartų per metus galėsi matyti mūsų 3 
kytoją..._____

Moteris galvojo, ką atsakyti. Ji vis s< 
akimis Kristų. Galų itale ji pasakė:

— Jeigu aš sugrįšiu pas Dismasą, gal I 
jis mane rini... O gal užmuš.. s lx‘t pamalti 
nenoriu: aš labai jam reikalinga. Be manęs 
bus nelaimingas. Iš susikrimtimo gali pasi 
ryti labai blogu žmogumi. Aš geriau jam j 
duosiu visas iš jūsų ginlėtas mintis... Be 
aš ji prikalbėsiu mesti savo amatą. Aš pati 
lūšiu kitu keliu eiti... Bet jeigu jūsų Mok) 
jas pasakys kitaip, tegul Ims |mgat?Jo norą.

f Tr Kristus pusikė; _
— Moteriške, sugrįšk. ; ę^niįsižiūrėjau, pasirodėte cs?> nepaprasti žmonės.
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lančią didelę netvarką... 
Grąžinti Jėzų Kristų į šei
mą, į mokyklą ir į visuomet Seipeliui vesti Socialiu Ger- 
nę. Atstatyti žmogiškos val
džios principą, kaipo atsto
vaujantį Dievo valdžią. La- 
biausia paimti širdin linu 
dies reikalus ir j’patingai 
darbininkų ir ūkininkų kla
sės reikalus ne tik skiepi
jant į. visų širdis religinį ! terijas ar šiaip valdžios ša- 
principą, vienatinį tikros 
paguodos šaltinį gyveninio 
varguose, bet taip stengian
tis nušluostyti ašaras, pa
lengvinti sunkumus, page
rinti ekonomines sąlygas iš
mintingomis pramonėmis. 
Rūpintis todėl padaryti vie
šuosius įstatymus teisingus 
ir pataisyti arba panaikinti 
tuos, kurie tokie nėra. Pa
galiau, ginti ir palaikyti su 
tikrai katalikiška dvasia vi
suose dalykuose Dievo teises 
ir taipgi šventas Bažnyčios 
■teises.” (Kun. Prof. Česai- 
čio vertimas “Jaunimo Va
de” Nr. 3, 1928 m;). Tokie 
yra bendri katalikų veikimo, 
bruožai.

įtaikantis* sių principųTa^ 
talikų veikimas įleidžia šak
nis ir į visuomeninį bei po
litinį gyvenimą. Per dau
gel amžių kunigai prisidėjo 
prie visuomeninio gyveninio 
ypač viduramžiuose.

Mūsų laikuose nemaža ka
talikai prisideda prie pro
greso ir gyveninio pagerini
mo kultūrinėse ir apšvietus 
įstaigose. Katalikų veikėjai 
drąsiai žengia gvveniman su 
Pop. Pijaus X nustatytu 
programų. Ir štai randam 

i aukštai iškilusius katalikų 
Bažnyčios misi- vadus valstybių akyse.

WORCESTER, MASS. ^t^“d pitaa‘pateufci-

būvio ministeriją. Tai pir
mas kunigas tapo ministe
riu, kiek anksčiau už kun. 
Puriekį Lietuvoje. ----------

Šiandien kuone vijose 
Centralinėse Valstybėse ku
nigai užima svarbias minis-'

“išpažinties Anka”

Vaidins Pilnųjų Blaivinin
kų 25 kuopos mėgėjai savo 
metinės šventės dienoje, Grab
nyčių, 3 d. vasario 1929. Tą 
dieną visi nariai eis prie ko
munijos “in eorpore” laike 
trečiųjų šv. mišių. Visi na
riai turėtų dalyvauti. Vakare 
bus vaidinta “Išpažinties Au
ka,” 4 veiksmų drama. Eis 
veikalas parodo kaip svarbi y- 
ra išpažintis ir kaip kunigas 
išlaiko jos paslaptį. Sulietu
vintas Įžymaus rašė jo Jono

*
Tarvydo. Jo veikalai publi
kai patinka, nes duoda žmogui 
gražių pamokinimų. Vaidins 
gabiausi vaidintojai, viso 24. 

_____ Prie to bus ir dainų, muzikos, 
smuikų solo ir deklamacijų. 
Dainuos mūsų lakštutė p-lė A. 
Giraitė, p-lė B. Sidabraitė 
p lės K. ir F. Daučiūnaitės, 
p-lė S. Blaveckaitė. ' Smuiko 
solo p-lė G. Vaitekaitė. Tai 
bus vienas iš' gražiausių ren
gimų, nes rengėjai deda visas

Ponas Mykolas Miklusis 
vaidins kunigo Prano Bary 
rolę. Jis yra gabus veikėjas' 
ir vaidintojas. Juo jau ne sy- 
kį publika. Kiti irgi
yra Įžymius veikėjai, 
pamatysite ir užtikrinani, kad 
būsite užganėdinti. Prasidės 
5:30 vai. po pietų, tuoj po miš
parų.

Kviečiame visus.

Atėję

Komisija

KUNIGAI IR POLITIKA
Katalikiškas veikimas ap

ima visas gyvenimo srytis 
ar tai būtų laikinojo pobū- 

' džio ar antprigimtinio. Lai
kinojo pobūdžio net politi
nės organizacijos privalo 
gvvuoti ir vvstvtis krikščio- 
niškoje dvasioje. Štai del- 
ko Leonas XIII paliepė ku
nigams i 
viešumon 
suomenini 
kščioniška 
žius Pijus 
koj “Ii Pirmo proposito ši
taip aptarė katalikišką vei
kimą: ••Neišmatuojamas y- 
ra katalikiško veikimo lau-

išeiti iš zokristijų 
i ir persunkti vi- 

gyvenimą kri
ti vašia. Popie- 
X savo Encikli-

* * v •

kas: pąts savyje jis neap
lenkia visiškai nieko, kas 
bet kokiu būdu tiesioginiai 
ąr netiesioginiai priklauso 
dieviškai Bažnyčios misi- vadus valstybių akyse. Be 
jai... Atnaujinti Kristuje ne pasauliečių, katalikų randam 
tik tai kas tiesioginiai pri- kunigų, kurie atsistojo net 
dera Bažnyčiai dėl jos die- prie valstybių 
viškosios misijos vest sielas 
prie Dievo, bet dar visa, kas 
savaime iš tos misijos eina, 
krikščioniškąją civilizaciją 
visumoje ir kiekvienoje ją 
sudarančioje dalyje... Ko
voti visais teisingais ir tei
sėtais būdais su antikri- 
kščioniška civilizacija; yi-

vairo, ypač 
Centralinėj Europoj.

Prieš pasaulinį karą buvo 
didelė retenybė katalikų ku
nigą matyti dirbant valsty
binį darbą. Nors senojoj 
Austrijoj pralotai h’ abatai 
privizionalio kapitono titu
lu retkarčiais vedė sekcijo- 
nales administracijas. Tik

sais būdais taisyti iš jos ky- 1918 metuose imperatorius

kas. Štai nekurie svarbes
nieji :
Vokietijoj; Pralotas Dr. 

Ludwig Kaas. Bonn univer
siteto kanonų7 teisių profe- 
šoriūš’isrinktas Centro par
tijos pirmininku, Dr. Marx 
buvusis Reichso Kancleris 
ligi šiol vedė "Centro parti
ją.

Kun. Dr. Heinrich Brauns 
Reichstag’o narys paskirtas 
Viešųjų Darbų ministeriu.
Badene: Kun. Dr. Joseph 

Schoofer. Popiežiaus pralo
tas, Centro partijos lyderis 
Badene.
Bavarijoj: Kanauninkas 

Dr. Johanu Leic-ht Bavari- 
jos Liaudies partijas pirm-, 
sėdis Vokietijos Reichstage.
Austrijoj: Pralotas Ignas 

Seipel, federalis kancleris.
Čekoslovakijoj: Pralotas 

Dr. ’Sramek, Viešosios svei
katos ministeris.

Kun. Dr. Joseph Hlinka 
Slavokų Liaudies partijos 
lyderis.
Ungarijoj: Kun. Dr. Jo

seph Vas, Viešosios Gero
vės ir Darbų ministeris.
Jugoslavijoj: Pralotas Dr 

Ivan Korošec 
pirmininkas.

Šių valstybių 
tikybos atžvilgiu 
rios; nekurtose protestonai 
yra daugumoj. Bet išvar
dinti kunigai turi tiek pasi
tikėjimo liaudyje ir gabumo 
valdžios administravime, kad 
kartotinai skiriami į atsako- 
mingas vietas. Tiesa, jų ku
nigiškas charakteris kartais 
nesupratėlių jungiamas- su 
valdžios persona, todėl epi
skopatas atsargiai tik su są
lygomis duoda savo sutiki
mą. Kartais pasitaiko abu-

m misteris

gyventojai 
yra įvai-

ir Lenkijoj), tada pats Po
piežius sudraudžia.

Atiduoti kas Dievo Die
vui ir kas ciesoriaus cieso- 
riui, Bužu ori, pa-,
saulinės viršenybėj valdžio
se, bet sergsti vieski gerovę. 
Ji tiek kišasi valdžion, kiek 
krikščioniška' prievolė to 
reikalauja. Liberalizmas ir 
protestonizmas šiuose lai 
kuose veda civilizaciją į pa- 
gonižmą. Kapitalas ir dar
bas turi harmonizuotis, ne 
pulti konfliktan, 
vedamas- vien moralės moty
vais yra tinkamiausias tei
sėjas, taikintojas. Tas aiš
kiai pasirodė Austrijoj; ka
da jai gręsė ekonominė pra
žūtis, pralotas Seipel kritiš
kiausiam momente prieš ar
šią socialistų opoziciją išve
dė valstybę į šviesesnę atei
tį. Jo dėka stabilizuoti Aus
trijos piinigai. Jis esąs Aus
trijos žvmiausias valstybi
ninkas. Sociailstai nežinotų 
kaip Austriją valdyti be 
prali Sąipob ----- -------------

Trumpai apie kunigų nuo
pelnus Lietuvai. Nuo bau
džiavos laikų jau kunigai fi
gūruoja liaudies švietime ir 
šalies kultūrinime. Pradžia 
Vilniaus universitete. To
liausi vyskupai Giedraitis ir 
Baranauskas. Knygnešių 
periode kunigai gausiai figū
ravo; Sibiras ir Ro.sija ne 
vieną jų matė ištremtą. Lai
kraščių, organizacijų, mo
kyklų. kooperacijų iniciato
riai. organizatoriai, darbi
ninkai būta iš kunigų. Nė 
viena kultūrinė ar apšvietus 
draugija neapsiėjo be kuni
gų paramos. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad jokia kita pro
fesionalė klasė tiek Lietuvai 
nepasidarbavo kaip dvasiš
kąja. Istorija ateitvje įver
tins jų darbus ir tinkamai 
apkainuos jų politinius 
žingsnius. Kunigams vien 
rūpi Nepriklausoma Laisva 
Lietuva. Politika užsiėmė 
ne niaterialės naudos ieško
ti, tik katalikų teises užtik-

Molio Motiejai. Storžieviš
kumas. Baudžiavos vaisiai. 
Vis paremta ant baimės, že- 
mes vergai. Įvairenybės.

Plačiai žinomas ir gerbia
mas Lietuvoje, kūno kultū-

Tįjfos mokytojas Karolis Di
neika, jis laiko savo paskai
tas per Kauno r-adio: “Alio! 
— -nebūkim Molio Motie
jais!..” Jis tarp kitko nusi-

Kunigas skundžia, kad žymus skai-
čius mūsų tautos žmonių jau 
iš jaunystės pasidarę—Mo
lio Motiejais. Esą eina svy
ruodami, pamažu; vienas 
petys iškilęs, kitas nu- 
sklimptas. Nemoka net sė
dėti, kalbėti ir .U. ir tt.

Tikra tiesa. As dar nuo 
savęs pridėčiau, kad mes ir 
dvasia esam tokiais Molio 
Motiejais. Storžieviškumo 
pas mus nestinga, 
gyvą pavyzdį.

Kas neatsimena, dar ke- 
lios dešimt metu atgal. 
tuomet gyveno Lietuvoje. 
Žmonės gyveno ir drebėjo! 
Bijojo uredninko, valsčiaus 
raštininko, “učitelio” ir y
dargi' savo klebono-kunigo. 
Žinoma turėjo nekuriu pa
grindo bijoti.

Štai vėl Tauta prisikėlė, 
kurią norėta gyvą palaido
ti. Piliečiai pasijuto laisvi, 
“nevaržomi.” Žinoma abso- 
liutis nevaržynias, galima 
priimti, kaip nesilaikymas 
įstatymų į r storžieviškumas.

Viršaičio dar ir . dabar 
šiek tiek privengiama. Poli
cijos irgi. Bet apie mokyto
jo, kunigo autoritetą •— 
liūdna ir prisiminti. Nekal
bėsime apie “bloznus.4” Vy
rai, senos kaimo bobeles be
galo drąsios pasidarė.

Teko susidurti su viena 
pagyvini usia ka i i n iete. 
rodo apyrimtė išsyk, 
dievobaimniga moterėlė, 
ėjo kalba apie kunigus ir 
bendrai dvasiškiją. Delko
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Apdraudimo draugijos agentas VVebsteris 
pažvelgė Į savo laikrodi, užvertė knygas ir iš 
peleninės pasiėmė nebaigtą rūkyti cigarą.

— Menkai sekasi šiandien, tarė Į savo sek
retorę, kuri taip pat ruošėsi uždengti rašomąją 
mašinėlę.—Matyti, daugiau klientų neateis, ar
ba aš.. .

Tačiau Websteriui dar nepabaigus sakinio, 
kiek pasibeldęs i duris tuo pačiu akimirksniu Į 
biurą įėjo vyras. Jis buvo apsirėdęs nelabai 
elegentiškai ir atrodė gerokai pavargęs. Skry
bėlę nusviedė* ant neužimtos kėdės, oj>ats su
dribo kėdelėje su atlaša, speciališkai klientams 
pastatytoje.

Websteris atkreijx"* trumpai į jį akis ir nu
metė cigaro galiuką įsitikinęs, kad pasiseks pa
daryti nors ir nedideli bizni, bet vis dėlto šio
kį tokį.

— Aš vadinuosi Raulandas. Tintas Raulan
das, — įnadė.įo skubiai nef^ažistamasr — Aš no
rėčiau apdrausti gyvybę.

Websteris atsisėdo prie rašomojo italo ir į- 
smeigė į jį klausiančias akis. Tas kalbėjo to
liau:

— Tie laikraščiai amžinai rašo ir rašo apie 
visokius nelaimingus atsitikimus, prisiskaitęs ir 
aš pradėjau nerimauti... na, jei man kas atsi- 

. tiktų, tada, mažiausia, bent mano žmona būtų 
užtikrinta.

— Geras sumanymas, geras sumanymas. —• 
pritarė jWebsterisL.-— Vadinas, tamsta nori ap
sidrausti nuo nelaimės?

— Ne. ne tik nuo nelaimės, aš norėčiau sa
vo gyvybę apdrausti ir nuo visokios mirties... 
ir kaip tik irž 10,000 dolerių.

- yVebsteris nustebo — taip brangiai klijento 
jis nebuvo Įkainojęs. Bet nuo visokios mirties? 
Tai pasirodė agentui keista. Ir jis tarė su at
sargumu :

— Hm. nuo visokios mirties... tai ir nuo 
savižudybės?

Antrasis, nusišypsojo:
— Ne, tą palikime, apie ją neina kalba.
AVebsteris linktelėjo patenkintas galva, pa

ėmė formalumų lakšteli ir pradėjo rašyti.
Pirmoji premija 218 dolerių reikia tuojau 

apmokėti, misteris Raulandai.
Tas nesipriešino ir nieko nesakydamas išsi

traukė punduką banknotų.
— Kada polisas įsigalės?
— Po trijų mėnesių, kai tik bus užmokėta 

trečioji premija, — pastebėjo Websteris.
— O ką dalyti, kad jis tuoj įsigalėtų! I
— Tada tamsta turi sumokėti visas tris pre

mijas kartu!—
— Ir tai atsieis ?..
AVebsteris pradėjo skaičiuoti savo lakštely ir 

atsakė:
— 654 doleriai.

- Antrasis atskaitė kelis banknotus* ir padė
jo juos ant stalo prieš Websterį. O agentas nė 
nepaisė, kad tuo pačiu momentu namuose stai
ga pakilo'triukšmas. Laiptais pasigirdo sunkūs 
žingsniai ir baisai.

Raulandas skubėjo.
— Prašah. aš noriu kontraktą pasirašyti. 
Websteris paėmė beveik jau visą išrašytą 

formalumų lapelį ir padavė klijentui.

< •X
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dabar nebelaikomi pagarbo
je kunigai ir tt. Ji paste- 
bejoTTčacTne viskas priderą- 
moje aukštumoje ir dvasiš
kių tarpe. • Kaimo bobos 
pykstasi su kunigais ir net 
atsiduria pas vyskupą. AŠ ' 
pastebėjau, kad taip negra
žu, negerbti vyskupo. O ji: 
“dabar vyskupų esą kiek
vienam apskrities mieste, 
netrukus gal bus kiekvie
nam miestcly..^^

Dabar prisimena man 
vieno gero draugo žodžiai: 
“Neįsileisk į per didelį 
draugiškumą ir atvirumą su 
tamsia liaudimi. Ji tavęs 
kaip reikia nesupras, ir 
prie progos apspiaudys!..”

Kiek jo žodžiuose teisy
bės — nesiimu spręsti, ta
čiau gyvenime yra panašią! 
Kas čia kaltas l Žymia d| 
limi dar nesusipratimas Į 
iš jo kilęs — storžievišrf J 
mas. Ikišiol mūsų liaudies 
glūdumose vyravo prie val- 
dininkų dvasiškių pagarba 
paremta, daugiausia, baime. 
Kai šiandien užstojo “lais
vės” gadynė — baimės nė
ra. tai nebereikia nė pagar
bos. Visi juk “lygūs.”

Tai dar skaudi bau
vos liekana, kuri kaip k 
prakeikimo antspauda ž 
mūsų liaudies “laisvo” 
giškumo pažymį.

Yra dar kitokių 1 
mūsų kaime, nelygi' 
kaip mūsų geri), poet 
Vaičiūno “Stabai” 
gentijos tarpe. Aš juo 
vadinčiau “Žemės ve 
Tokie “žemės 
vena, dirba, rodos, kaip i 
visi, tik šiek tiek perded 
Jie perdaug aukštai stat 
darni materialius gyvenir 
reikalus, — savo kūno r 
kalus — nepasiiunta esą 1 
tapę jų vergais.

Turiu netolima vienąA 4

dar. kitą kaimyną. D 
žmonės, triūsia ir iš d 
atsiekia. Tik pas juos 
nū sekmadienio, kitos 
t ės,—kiti sako:

I

vergai,” gy

3

rinti. Katalikai didžiuojasi 
savo nenuilstančiais darbi
ninkais kunigais: Krupavi
čiuj Staugaičiu (dabar vys
kupas), Šmulkščiu. Reiniu 
(dabar vyskupas), Dogeliu, 
Šauliu. Dagiliu, Steponai
čiu ir d. k. Joki socialistu 
ir ateizmo plauko agitatorių 
šūksmai nesulaikys jų nuo 
siekiamo tikslo 
j i nti Kristuje. 
Voldemaras su 
siekia katalikui 
stabdyti, neva
politikos prašalinti, bet pats 
p. Smetona sau už arty- 
miausius patarėjus turi ku
nigus- Tumą, Mironą ir Ta
mošaiti.

Kunigai visada susilauks 
iš pasauliečių paramos kata
likų akciją stiprinti.

Jasys

— Prašau, čia pasirašyk tamsta ir įrašyk sa
vo adresą.

Tas rašė skubiai; plunksna tik drėskė po- 
pierį.

Tada Websteris pakėlė kontraktą, 
permetė ji. dar kartą akimis 
spaudą.

Tuo tarpu pabeldė į duris.
Websteris pakėlė 

atidaryti... bet prie
— Pasikarkit...

— aš neturiu laiko.
Agentas nusileido ir parašė savo pavardę ša

lia antspaudo. — Dabar polisas jau įsigalėjo!..
Tuo pačiu akimirksniu vėl pabeldė, įr vy

riškas balsas už durų sušuko:
— Įstatymo vardu, atidarvkit!
— Raulandas, lengviau atsidusęs. įsidėjo po

lisą i kišenių, o AVebsteris skubiais žingsniais 
nuėjo prie durų.

Į vidų Įėjo trys slaptosios policijos valdinin
kai. kurie tuojau šoko ant Raulando.

Pirmasis sušuko:
— Raulandai, aš tamtsą areštuoju už nužu

dymą ir apiplėšimą senybių pirklio Džerisono!
Žmogžudys atsistojo ir leidosi rainiai užde

damas rankinius pančius. Kai jau viskas buvo 
atlikta, pasuko vidury valdininkų Į duris. Ten 
atsisuko dar kartą ir netekusiam žado Webs- 
teriui šūktelėjo:

— Tamsta žinai, aš apsidraudžiau nuo viso
kiom Įmirties*... ir jei tamsta ateinantį mėnesį 
sužinosi iš laikraščių. kad mane pasodino į e- 
lektros kėdę, neužmiršk mano našlei išmokėti 

dolerių! Vertė .1. Panliuks
(“Rytas”)

r.
greitai

ii- paėmė ant-

jau norėjo eitigalva ir jau norėjo 
jo pnejo Raulandas.
Na, tik pasirašyk tamsta

-visa atnau- 
Keista. p. 

tautininkais 
veikimą šu- 
kunigus iš

“MARGUTIS” BUS DU 
DOLERIAI

Pabrangs linksmumo ir <1mtnų su gai
dom* luikraAtis “MARGUTIS." Rašy
kite tuojau ir siuskite VIENĄ DOLE
RI. gausite j»er visus metus “MAR
GUTI.'’ Kas mėnesi* leidžia muxik<*s 
ir juoku lalkrn«tl art. A. Vanagaitis, 
adresas: “Margutis.“ 3210 So. Rnlstod 
St.. Chicago, m. “Margutis“ naujoj 
vietoj. Išeina su “nverkautu.” Ui 10 
centu .'tempe galite gauti viens “Mar
guti” dėl auslpuitnlrao. Reikalaukite 
tuojau. "Margutis“ nuo 1S dienos 
sausio bus DU DOLERIAI. Visokio* 
Kinio* IS Lietuvos. Skaitykite “Margu- 
tj.” tai visada busite linksmi. Yra 
vatkams piano “pyselltj’ labai lengvi) 

ir graiit). TTt ui ffirtirf j mr
tus 12 -MARGUČIŲ.“

X.

ne j 
tądien io... Irkasgi:d 
sielotis kasdien nuo ry 
vakaro? Ar jau čia 
malonumas? Anaiptol 

Žmogus kaimietis, i 
savaitę — sekmadienį 
kelia, ir jo neslegia k 
niai darbo rūpesniai 
jau negalvoja apie 
darbus. Ramus eina 1 
čion. Skaito knygą, la 
t į. Džiaugiasi savo :• 
tarjM*. Tai jau kurks 
jaučiasi laimingesnis, 
jis žino gyvenimo tiks 
no kūno ir sielos atib 
no ir sielos maistą, i 
ra parsidavęs, kai 
“žemės vergas.“

Žinoma yra kiek k 
ne žemės bet kitokių 
vergų, tačiau tame 
žemesniu skirtumu ni» *

Pasitaiko pas mus* 
riaušių įvairenybių. £ 
nu gatve viename aps 
mieste. Žiūriu iš 
lių, žiurkių ir ii 
džių naikintojai 
varde. Tai mat j 
fesijų esama JJd 
pirmą syk panJ 
nustebau. Gerd 
vabzdžiai reikia] 
sakvčiau dar ii 
kurie šiokiu ari 
kremta sveiką I

’j — \ M
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L. D. S reikalai
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Parapijinės mokyklos 
vakarai

“Drabužinis Vakarėlis”

Pereitam kuopos susirinki
me išreikšta padėka klebonui, 
kuris daug pasidarbavo L. D. 
S, labui

pildyta vakarėlių “A’ennite 
Adoremus.”

Publikos per abu vakaru bu
vo daug._ Pelno atliko apie 
$80.00.

i “Amerikos Lietuvio” 
jas Maikis PaltATiflLvaAiną 

užsiėmė ir,kas jis buvo?

alkis vedė “real estate” 
’g turėjo veik visu liniją 

ivakorčių agentūrą, siuntė 
igus ir leido savaitrašti, po 

tgąlviu “Amerikos Lietu
si.” Jo leidžiamas laikraŠ- 

\ tis, taip kaip ir jis'pats, buvo 
-be prineimi.»■»

Laikui bėgant. Maikis pra
dėjo nelteivert int nė vieną pa< 
jį dirbantį darbininką, o tik-! 
tai žėrė dolerius i savo kiaurą! 

•kišeni. Pasistatė už $27.000 j 
' raudondvarį. ir 
"Vernon gatvės Įsitvirtino su 
visu savo bizniu. Bet štai atei
na sunkesni laikai: namo ver
tė nnptu/ė iki $15.000. “A 
menkos Lietuvio” skaitytojai į 
nuo 5.000 nusmuko žemiau i ----- ■ _ i 
2,000. Mat neužtenka vien 
garbingo redaktoriau- vardo.

kadangi dabar imigracija yra rus. 
reguliuojama kvota, tai su
prantama. kad nekvotinianis 
laivokartės neparduos! ir pa- 
skirtu laiku viešai į Suv. Val
stijas neigabensi. Sako, kad 
Maikis sakydavo, kad jis tu
rįs slaptą agentūrą Kanadoj, 
ir esą iš Kanados Į Suv. Val
stijas. tai tik slenkstis.'kurį 
bile kas gali už pinigus per
žengt. Dabar, girdėt, kad y- 
ra nemažai žmonių apsivilusių.

3. Kaip Maikis rengė pikni-l 
kas?

Jo rengiami piknikai pasi- 
ižymėjo savo Įvairumu nuo ki- 
jtų piknikų. Visi jo piknikai 
ihuvo rengiami “tautos apšvie- 

, , Įtos” reikalams, žadanti daug jame prie 14’ . . . ..j laimėjimų ir taip toliau. Da
bar-{>ažiū rėkime. koki Jo “A- 
merikos Lietuvio” leidėjo ap- 
švieta buvo skleidžiama, ir ko
kius jis išlaimėjimus garsinda
vo i.- ką gaudavo išlamiėtojas. 
Maikis. apart i vairių pramo
gų. kurias jis užriktuodavo. 

bet reikia prie to ir mok.-lo ir ■ nepanilimdavo nu !
, . ...luahent — ir literatūros. Betgabumo, o to vi<o nas Maiki •ž Ar ... . ..“ka oš turėdavo uzpakalv Dto-

įr Maikiene truko. Dabar |i>j ‘ '... . ... .. , raturos. tai ta. tur būt ne vi-pamate. kad įau prilipo liepto ., ‘ ' -lems leko pat i l t.gaia.’ ‘ I
i Dabar kas 
fkuriuos Maikis 
i na gar-ino :i ‘ .
Į kietų po 2'. . 
į skaitytuvams
; pardavimo.
nio dienai. K. nuo 125 Sterling 
gatvė- (\Vorce-ter. Mass.) lai- 

■ uiėjo armoniką. Bet kuomet 
j pastarasis atėjo atsiimt savo 
[laimikio, tai vietoj armonikos 
rado bandorėlius, ir, žuiogjis 
perpykęs paliko bandorėlius— 

[išėjo. Tai tiktai vienas pa- 
vvz.dvs.

Kurie laikraščius skaitė 
tie inatė, kad Maikis yra jau 
pardavęs šėrų kai kuriems sa
vo tautiečiams, o gal jis jų 
pardavė už šimtus dolerių, bet 
pakol kas dar šėrų pirkėjai 
nedrį.-ta nusiskust visuome
nei. Jie liko prigautais todėl, 
kad tokia kompanija nebuvo 
užregistruota Mass. valstijoj 
ir kaipo tokia, ji buvo nelega- 
liška. Maikis netiktai tos sa
vo konųianijos šėrus pardavi
nėjo, bet dar ant jos vardo ir 
morfgečius išdavė. 
Zakarui iš AVorcester, 
jis užmorgečiavo visą 
spaustuvę už $1200. 
“Amerikos Lietuvis” 
(’o., Ine. Bet dabar advokatai 
sako, kad jau Zakaro pinigai 
kaip ir žuvę; todėl, kad tokios 
kompanijos nėra ir iš Maikio 
spaustuvės veik jau nieko jam 
neliko. Tai matot kokius 
“grybus” Maikis savo tautie
čiams pardav. .

Prie užbaigos turiu jiasaky- 
ti. kad Maikiui iš visu jo biz-

N. P. Dr-jos merginų vaka
rėlis Įvyko Legion svetainėje. 
Mergelės buvo apsitaisiusios 
pagal savo skonio drabužiais. 
Išėjus maršuoti poromis pada
rė gražu-Įspūdi, ‘štoko drilius 
ir kitokius žaislus. Buvo atsi
lankęs ir klebonas kun. F. A.

Pa vyžti i n: Virmaūsk is. kuris
Mass.
savo 

vardu
Puh.

1. Kaip Maikis siuntė pini- ■ 
is Lietuvon?

A Jis siuntė "Money llrders” 
ylr Express kompaniją: litais 

paštą; doleriais — |>er 
'th German l.loyd. Uunard 
litas linijas. Kuomet siun- 
>s paduodavo s*iunčiamuo- 
' pinigus ir užsimokėdavo 

tai sako.

) m

r
siuntimą, tai sako, kad 

likis išduodavęs nevienokias 
cvitas. Per paštą siunčiant, 
ai vieniems liepdavęs ateit ir 
įsiimt paštus liūdijimą sum
aniąją pinigų, o kiti ir be 
■'dynių palikdavo. Kada ne

idavo pinigų Lietuvoje, 
ntėjas ateidavo pasiklausti 
te dalykas ir susidarydavo 
Ii padėtis 
u ir iš pinigų 
tėjo reikalas sako atsidū- 
is advokatą. Advokatas 
•eipęs į Paltanavičiaus a- 
ros kompanijas, kurios 
is pasiuntę savo agentus 
int jų pinigų, bei laivo- 
siuntimo kvitas. Sako.

o to. paritų 1928 metų 
.. atėmę visas kompani 
pri klausa ne i a s 1 a i vak o r - 
pinigu siuntimo agentū-

i

link išlaimė.jimų. 
per savo orga- 

ir tūkstančius ti- 
centus siuntė savo 

dėl pirkimo ir 
Atėjus išlainiėji-

4. Kaip Maikis taikėsi prie 
savo darbininku?

Kuomet jam laivokarčių ir 
pinigu siuntimo biznis pradėjo

Taip atsitiko su , nebesisekti, tai jis su adv. Ba- 
>iuniėjų P. į goriau- pagalba sugalvojo -u- 

‘ tvert “Amerikos Lietuvis” 
l’iib. ('<>.. Ine. -u kap. $15.(MM) 
k ilio- vardu, jei ne šėrus. tai 
hent mortgičius -iūlė ir parda- 
\ i nėjo.
padaręs

' pradėjo
darbininkų, ir štai kokiu bū
du:

nių. tai notų paskola buvo jam 
pasekmingiausia. Kazys Bu- 
kota irgi pasirašė notą ant 
$1.000 ir'jau šiandien bankui 
turi grynais pinigais už tai at
mokėk

Dabar jau veik visiems wor- 
cesteriečiams yra aišku Mai
klo bankrutas. -Jo moteris (po
nia) Stefanija Paltanavičienė 
su dukteria Irena prieš nau
jus 1929 metus išvažiavo Lie
tuvon. Pats ponas Paltanavi
čius. kaip jis paprastai save 
vadindavo, sako žmonės, kad 
bebėgdamas iš AVorcester. 
Mass. buvęs sustojęs Floridoj, 
bet ten jam pasirodę nesaugu, 
todėl iš ten jis persikėlęs Į 
Havaną (Kuboos valstybę) j-', 
o dabar .jau esąs Lietuvoje. Gi 
ketvirtoji .jo šeimos narė Va
lentina Paltanavičaitė pasiliko 
vietoj, kurios adresas laiškams 
priimti 
aikštės 
Vernon 
ko. kad
ir abelnai žiūrės kaip Paltana
vičiaus adv. Mendelsohnas su
tvarkys jam pavestus jo reika
lus. ir po to. ji pati dilinsianti 
• Lietuvą.

randasi AVasliingtono 
pastoj (jau nebe 14 
Street.). Žmonės sa- 
ji lauks tik 'Imitacijos

Įsteigęs kompaniją. 
Šerus, pardavinėjimą 
nuo pa> ji dirbančių Kreditorius

aip Maikis partraukda- 
lines iš Lietuvos?

- už patraukimą .giminių 
uvos imdavęs $2iM). iŠ 
s Amerikos—$o(M). Bet

*
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IETUV0S 
ŽENKLAI

J«ras tėvynainis privalo 
Ąt *8ti Lietuvos miestu žen- 

m. Yra lodomu au jais 
slpažintL Juos galima 
rtotl kaip atvirutes, žen- 

jl yra tam tikrame sgsiu- 
7 iyje, ttvtoo yra 40 ženklu.

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

ši kolonija nors neskaitlinga 
gyventojais. Jiet savo laikais 
buvo garsi. Per nekurj laiką 
nieko apie ją laikraščiuose ne
rašoma. Tur būt koresponden
tai paseno o jaunų neatsiran
da. Kai kas gali pamanyti.4

tkad Norvvoodo lietuviui “išsi- 
niūfino.” Ne. taip nėra, be
veik visi yra vietoj ir veiki
mas taip pat nesustoja. Vi
sos katalikiškos draugijos ir 
kuopos rengia visokių vaka
rėlių. pasilinksminimų. Ko pa
tys norw(X)diečiai negali išda
ryti. tai kitų kolonijų darbuo
tojus talkon pasiprašo, bet

Sausio 1, ir 20, Seselėms mo
kytojoms vadovaujant Įvyko 
du vakarai. Programai abie- 
įų mažne vienodi buvo._
gaitės gražiais šokiais “drills’ 
palinksmino publiką. Netrū
ko ir visokių dainelių. Svar
biausia vakaro dalis buvo iš-

ŽMOGUS IR PLUNKSNA
Būk žmogau tu ir moky

tas, bet be geros plunksnos 
nerašysi gražiai. Mokslas-ir 
išradimai pagerina mūsų 
gyvenimą. Su naujai išras
ta. auksine plunksna, beveik 
žmogus ir mažai mokėdamas

pasakė pa
mokinančią prakalbėlę. Apgai
lestavo. kad negalėjo dalyvau
ti vikaras kun. Kneižis. kuris 
su reikalais buvo išvažiavęs Į 
Camhridge. 
nologų, dainų, akomp. p-lei A 
Piniūtei • p-lei Zalabiutei. kjiri tik trumpai 
turi malonų balseli.

darbą varo pirmyn. Čia būtų 
galima plačiaus ką parašyti a- 
pie katalikų veikimą bet suži
nojau. kad kitas koresjxmden- 
tas ruošia visą Nonvoodo ko-1‘ i . . .

Po to buvo’ mo-Ponijos lietuvių katalikų istori- 
. ją, todėl aš ir nesi maišysiu, o 

priminsiu kaip 
stovi ir kokia jų 

uždarbių, tai 
didžiuotis, bet 
kitų kolonijų, 
tame klausime 
galima sakyti 

nemoto už-

Sau.-io {>. gerb. kun. S. Knei- 
žiui vadovaujant Laurencio 
^odalicijos mergaitės vaidino 
gražų veikalą “Poncija.” Pel
no atliko apie $40 suvirš.

Koncertas
Vasario 3 Įvyks Prof. A. Zi- 

danavičiaus mokinių koncer
tas. Cypius Hali. I’rospect St.. 
Cambridge.

Parapijos Vakarienė
Vasario 10. bus skani vaka

rienė.

%

MONTELLO, MASS

darbininkai
M. i būklė. Kasi ink 

(negalima labitų 
j kaip girdėt iš 
į tai mes stovime 
vidutiniškai ir
visi dirba ir kas

L. D. S. 2 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks vasario •*> 
dieną šv. Roko parapijos sve
tainėj. 7 vai. vakare. Kviečia
me visus narius atsilankyti Į 
ši susirinkimą ir atsivesti sa
vo draugus, kurie dar nėra na
riais šios organizacijos ir pri
rašyti

Rast. J. V.

LOWELL, MASS.
Atsakymas

i

“Darbininko” 7 nr. 
korespondencija, kur 
pondentas apsirinka perstaty- 
damas mane Bažnyčios priešu, 
ir kad aš viliojęs choro mergi
nas ir kasu grabę dėl choro. 
Ačiū Dievui nebuvau bedieviu 
ir nebūsiu, ir ponas korespon
dentas mane nepadarysi bedie
viu.
visai nebandžiau atkalbinti ir 
jokių kendžių aš joms neduo
du. Žinoma, gal Tamista pa
vydi. kad aš su .jomis sueinu, 
kaipo drangai ir draugės visas 
Lowellio jaunimas, tai už tai 
turi manę purvyti.
tą nepurvysiu. bo aš neturiu 
tokios širdies. Aš tik meldžiu 
korespondento, kada rašai to
kius 
dar 
pats 
kad
pavardę, tai nors 
tikrai savo pr’n

tilpo 
kores-

Taipgi ir choro mergelių

Aš Tani

rašyti, gali dailiai rašyti. 
Jeigu manai važiuoti Į Lie
tuvą, pirk pas mus laivakor
tę, bet nepamiršk ir plunks
nos pasiimti.- Tos auksines 
plunksnos yra padarytos iš 
margo granito su 14 k. La
bai paranku turėti kelionėj 
arba namuose. Turi kiek 

.nors liueso laiko ir rašai. Tų 
plunksnų vertė yra didele, 
bet mes nutarėm parduoti 
po 5 dolerius. Nesiųsk pini
gų. Atsiųsk mums savo ge
rą adresą o mes atsiųsime 

j per paštą C. O. 1). Dar no- 
!riu priminti tiems* kurie 
manot važiuoti Į Lietuvą, 
kad jau laikas pradėti rū
pintis apie pasportą ir kitus 
dokumentus. Nepamirškit, 
jog gegužės 12 d. bus graži 
lietuvių ekskursija iš Bosto
no tiesiai į Lietuvą.

Pinigus siunčiame j Lie-
dirbto cento gražiai gyvena. 
Bet kaip bus toliau tai jau čia 
kitas klausimas. Ateitis visgi 
numatoma liūdna. Dirbtuvė
se ko toliau, to labiau darbi
ninkus išnaudoja. Bird and
Sons dirbtuvėj virš 45 meti] 
darbininkas darbo negali gau

su jais mano daryti 
Kitose dirbtuvėse 

mažina- 
kiek

t i ir ką 
nežinau, 
taip pat darbininkai 
ma. lik’is-iiis išnaudoja
galėdami. A’eičia padaryti ke
riu darbininkų darbą. Darbi
ninkai tuo turėtų sli-irūpinti 
ir stoti i organizaci ja- ir ginti 
savo teises. Tą visą pergalės 
tik dirbdami vienybėje. Lie
tuviai. darbininkai dėkitės 
prie LDS., kuri veda darbinin
kus prie gero tikslo ir susi
pratimo. šiuo metu yra vajus. 
Nepasilikite nė vienas neprisi
rašę prie šios organizaci jos. 
Pri-irašę -lokime į darbą, o 
tas <laiba- tikrai atneš mums 
naudą.

S-gas

DIDŽIAUSIA DOVANA
I

R.

SCRANTON, PA.
LDS. 43 k p. 

vyks vasario 
bažnytinėje 
ih> pamaldų. 
>u>irinkti ir 
V O t i. 

kad išplatinus 
“ Ihirhininką,” 
liausi 
ra št i s 
kas 
bandyti, 
žinių ir 
pamylau 
juo niekados nesiskirsiu.

Sekmadieny visi ateikite Į 
susirinkimą ir padarykim-“ 
pasižadėjimą užrašynėti “Dar
bininką.”

S. Galinis, 
f D. S. 34 kp. pirm.

<usirinkimas i- 
”> <1.. šv. Juozapo 

svetainėje, tuojau 
Nariai kviečiami 

naujų narių atsi- 
Mes tinime darbuotis.

mūsų organą 
nes jis yra ge

lis ir tinkamiausias laik- 
darbininkams. .Jeigu 

dar neskaitė, tai verta pa- 
Jame telpa Įdomiu 

straipsnių. Aš taip 
“Darbininką” ir su

I >.

i

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

i Pradžioje balandžio mene- i|-io. 192S metų, jis vienam iš jo 
Idarbininkų K. siūlęs, kad pas- 
Itara-is paimtų iš jo kompani
jos “ne už mažiau kaip 2.<MM> 
'doleriu šėru.” Bet. kad dar- 
biniukai tūkstančiais neskaito, 
tai -uprantama. kad tokis Alai, 

jkio reikalavimas negalėjo būt 
išpildytas. Ir ką štai ką .Mai
kis rašo ]m> kuomet jam

$•_’,( f M) išgaut:

I
I

■

Į 
nepavyko

“ I .abai
.-kirti-, bet kad taip užsihrie- 

l»uti sau proletaru tai ki- 
ir negali Imti me- prole- 
daugiau negalim laikvti

mą gaila su -Jumis

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kuopos nutarimas

šmeižtus ant žmogaus ir 
neteisėtai. tai apsimislyk 
apie savo. Būtų geriau, 
viešai pasisakytum savo 

aš žinočiau
<ą.
Lowellio tūlas

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

“Žvaigždute” yra viena iš Įdo
miausių vaiku laikraščių, kuri net 
švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, Įvairią pasf- 
skaitymėlią ir pačią vaiku kūri
nėliu. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tevvaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

atlyginimo. Todėl pra-

)
žiat 

|taip 
ta ru
U»‘S

Sausio 27 d. Įvyko LDS. 5 
kp. susirinkimas. Tarp kitų 
nutarimų padaryta nutarimas, 
kad mūsų nariai nebūtų šmei
žiami. o ypač valdyba. Val
dyba dirba iš pasišventimo be 
jokio

.šoine gerb. redakcijos, kad .jei- 
gu kas iš narių parašys kores
pondenciją. šmeižiančią kitą 
narį, netalpinti be atsiklausi- 
iiio kuopos. Tokios korespon- 

’dencijos tik sukelia triukšmą
pei-ilpnas proletarus ir paskui negalima gauti na- 

Čia. ]’
i visi kapitalistai ir’tO-

M. Pal-J neneša naudos
centrui.

Juozas Bernotas,
Juozos Zujus,
Petras Jakubauskas.

<

įižlaikyt ir algas mokėt, 
turi būti

;siu algas pasidaryti, 
ianavicia.”

riu. kurie ieitu i valdvbą. Be* * *. » «. 

tokios korespondencijos 
nė kuopai.

Prierašas. Kaip “Louellio 
tūlas” galėjo Įsižeisti, kad a- 
noje korespondencijoje nebu
vo paminėtas nė vardas, nė pa
vardė. Jeigu skaitytojai su
prato. kad tai buvo rašyta a- 
pie Tamista ir aprašymas n<>- 
atatinka tikrenybei, tai būtų 
buvę goriau, kad Tamista bū
tum pasirašęs savo tikrą var
ią ir pavardę.

I

I“TARPININKAS" i
ĮTHE MEDfATOR)

t ir Kulturos
w~nr tiniM iurnolas

v

nė

Bo išvarymo K. iš darbo., 
Jaiki- jiasigyrė saviškiams, 
kad jis kaip šunis, visus pas 
ji dirbančius darbininkus iš
valąs iš darbo, jeigu tie atsi
sakys pirkti jo kompanijos šė-

PRIERAŠAS* Tamistų nu
tarimas praktiškas ir mes jo 
prisilaikysime.

(SEYMOVR)
51 Providence St. 1VORCESTER

Tel. Pnrk M73 
Suteikia patarims laiškais 

kitur gyvenantiems

I

» 
t 
♦ 
i 
i 
♦

Pašvęstas nandinjriems patari-| 
nuims apie Real Estate. Apdrati- j 
<lą. MortgiCius ir kitus nejudi- J 
numojo turto reikalus. Pajvairin- t 
ta« eilėmis su gaidom, sveika- } 

ri- Į 
IŲ į

I 
([

« I 
« 
I 
i 
I 
« i 
♦ 
« 
♦ 

Ii 4

tos skyrium, legališlcais patari 
niais. juokų skyrium ir angį, 
kalbos skyrium. Didelio forma
to. ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
umerata metams Amerikoje $1.00. 
pavienis numeris 10c.; užsieny 
—metams Si.50, pavienis num. 
15c. Cžsirašykit sau ir kitiem-.

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “I’umpis," chorui ketu
riems balsams ir pianui. Dar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai jsigjkit ši numerj.

“TARPININKAS”
332 \VEST BROADIVAY

SO. BOSTON. MASS.
i e inff.it a 4. r. KrrsTis

!

Tuvą ir i Lenkiją doleriais. 
Pinigus nusiunčiam greitai 
per telegramą arba papras
tai ekspresu. Pinigai visuo
met vra išmokami doleriais 
artimiausiame pašte, taip 
kad žmogui nėra jokio var
go.

Mūsų krautuvė ir ofisas 
atdara iki 9 valandai va
kari .

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 No. Main St., Montello, Mass.

I 
I

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY 
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICIIAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

i
i

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namu tel: Cedar 1768-M

“3

Laikraštis geriausiai suarfina išeivius su savo 
myiima tėviškė Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody seuoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaiiyti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį. kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

“Ūkininką” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“UK1NIN*KAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo: rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą. šeimninkavimą. rinką ir kainas, deda daug 
gražiu pasiskaitymų, juokų. Įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
o litai, arba 50 amerikonišku centu Lietuvo- • ♦
o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- 

Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- 
”ŪKININKO” administracijai. Gedimino

• *

K—
K.
ri<».
nas
g-ve 30 N r.

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

inff.it


JUOZO

$60.15.

Emilija Vileišienė

ApdmOtu vMtin

veskite nors po vieuąnaūją 
narį prirašyti prie šios stip
riausios draugijos So. Bos
tone. . •

BOSTON OFFICE:
J8 Tremottf S t. Kimbnl BldC-, 
Room 205, TeL Liberty 7865.

Tamošiūnas, K 
?, J. Jasinskas, M 
po $1.00. Smulkią 
[švišo — $93.18.

Namus, Formas ir Biznius. Ką jūs manote daryti: pirkti, par
duoti, ar mainyti? Jeigu dar nesumislijai tai užeik pas m® 
pasikalbėti, patarimas dovanai. Kurie manote pirkti, čion ri
site keletą bargemj.

Reikalaujam Formų
Kurie tupite farmą ir norėtumėt Į*- 
mainytf ant namų, duokit visa® in- 
tonrarijas, mes turime keletą namtj, 
kurti} stvlninkaf nori eiti ant farmij.

ANT PARDAVIMO 
arba išmainymo 4-rių šeimynų na
mas su krautuve. Taipgi parsi
duoda antras mortgidžius $4,000. 
Dėl informacijų kreipkitės: L. W. 
SWEET, 191 F St., So. Bostone

A. P. Nevieta, 
Projįokolų Raštininkas.

SU PAGELBA
AMELIA TATARONIUTES

Dorchestery
Vienos šeimynos 9 kambarių namas 
su visais {taisymais, vieno karo ga- 
radžius, $6.200. Savininkas nori mai
nyti ant 3 šeimynų 15 kambarių na
mo So. Bostone arba Dorebestery.

M tanbartaa.

—■

Kam reikalinga prižiūrėti vaikus 
dienos laiku, aš apsiimu. Kreipki
tės: “Darbiįlinko” Administraci
ja. (V.-l)

Paieškau Valiūną iš Kampiškių 
sodžiaus, Kauno apskričio. Pir
miau gyvęno West Lowell. Pa
miršau jo antrašą. seniai susira
šiau. Jei jis pats ar kas kitas 
apie jį žinot malonėkit man pra
nešt, tūriu svarbų reikalą. Anil- 
tazija Žabalavičius, 9569 Russell 
S>t.t Detroit, Mieh._______(V.-5)

Vieta Dėl Biznio
SO BOSTONE mūrinis namas vienos 
šeimynos, krautuvė tinkama Bučemei 
ir du guriKlžiai. Parsiduoda labai pi
giai.

mrero parapijoj, 1928 m. gruo
džio 2 d.— W. VaiikunaĄ 

į •*'*'*. ’.€• <<£.*.

$6.00; kun. L. Kavaliauskas, 
$2.00; Vadas Adelijons, $2.00; 
B. Valaitis, D. Barnatavičius, 
St. Ruožas, J. Vancavičius, A 
Zedeekas, W. Meciūnas, A
Martišius, K. Švedas,‘J. Žiede- bažnytinėj salėj, Cambridge, 
lis, J. Aknlevičius, Mar. Bu- (Mass. 1 vai. po pietų. Į šį 

suvažiavimą kviečiame ats
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopti prisiųsti skaitlingai 
ir taipgi jiems įduoti įneši
mų dėl, organizacijos j*ero- 
įvės. Kviečiame ir neprigu
linčias kuopas prie apskri- 

ir 
prisidėti prie apskričio. Pri
mename, kad su mokesčiais 
nevilkintumėte apskričiui.

' Pirm. V. Paulauskas, 
Rast. J. GUneckis.

City Point
Naujas namas dviejų šetaynų G—6 
kambariai su visais vėliausios mados 
moderriškais įtaisymais, dabar par
siduoda už mortgičių, nes btkferis su- 
bankrutino. Namas vertas $18,900.00, 
parsiduoda už $14,700.00.

nė, Glamžienė, E. Rich, J. Bal- 
tušnikas, Kurtinaitis, — po 
$1.00. Viso

Be to’dar Brooklyne auka- 
voo; Dr. Valiukas, $25.00; Ra- 
guckienė, Vizų šeimyna. — )>o 
$10.00. Viso — $45.00.

I Visiems aukotojams, o ypa
tingai gerb. klebonams, kurie 
malonėjo surengti šiam tiks
lui prakalbas, ir pp. Vizams, 
Moterų Globos Dr-jai, D-rui 
Valiukui, adv. F. Bagočiui, ir 
visiems kurie prisidėjo stam
besnėmis aukomis,. Vilniaus 
našlaičių - vardu- nuoširdžiai- 
dėkoju.

žinska, A. Avižinis, A Dzieka- 
vičius, A Juknevičius, V. Ca- 
nis, J. Kiliukevičius, K. Cy- 
ronka, V. Martušis, Ona Miš
kinis, D. Nameika, Kar. Ko 
čėnienė, A. Aliukonis, J. Dzie 
kavičiuš, M. Kavaliauski, J, 
Rakutis,  jT.Daugveckienę, Ajčio prisiųsti atstovus,

tikime: I)r. B. Vencius, Glam- rimtai kvarsto. draugijos rei 
ža, — po $5.00; L. Radzevj- kalus. Be t<5 ateidami atsi 
Čius, $20.00; P. Norvydą, G. ir' 
V. Širvydukai, —=-po $2.00; J. 
Stanis, P. Kaltus, J. Rugis, — 
po $1.05; J. Sagevičisus, J. 
Endruškevičius, V. Višnius, 
Višnienė, Pūsnikas, Danielius, 
Laukus, Stanienė, Vaičaitis, 
Vaičaitienė, A. Širyydas, V. 
Sirvydas, M. Zarskienė, N. 
Žarskaitė, Puodžiukynas, Vy- 
za. ^vzienė. S. Rich, J. Ricliie-

30 8ubjekt,i-
E. S«yenth St? Sa Bostone. - Nežiūrint tari išleidimas 
Tąd nsi nonai kne&amiat. ši0 riedo -Tainuoja,
Mlmfcyfa, nes}aikraSų 
ee tik te draugija ~ ---
genu, kūnus nonai šBŪtllū- Btanortls įr femedijos J- 
gai lankosi i susirinkimus ir m žmo_

nes, kiekvienos tautos myli 
juokūs ir juos noriai skaito. 
Ypač dabartiniu, laiku prie 
tokio įtempto gyvenimo (vis 
daugiau žmonių reikalauja 
juokų ir komiškų sekcijų, 
nes jie skaitydami užmirš
ta savo kasdieninius vargus. 

Laikraščių leidėjai negali 
gauti tinkamų rašytojų ir 
karikatūristų, nes jų neper- 
daugiausia turime.

■HoaiųiUo laikrabičiiai yra 
vadais šiame lauke.

Boston Sunday Adverti- 
šer vienas iš daugelio dide
lių Hearst’o laikraščių, pri
dėjo prie savo 96 pust nedė- 
linės laidos 16 pusi, spalvuo
tu koftijkų.—Sk.

Šv. Benedikto 
kapinėse. Klebrkun. K. Ur
bonavičiuS atlaikė už velio
nio vėlę šv. mišias. ,

A. a. Mazgelis paliko nu
liūdime sūnų JfiOzą 16 me
tų, jnisbrolį Aleksandrą 
.Mazgelį ir švogerį ir seserį 
Domininką ir Viktori ją Ta- 
ąjulevičiusL' Velionies mote
ris mirė jiereitą gegužės mė
nesį.

Visas laidotuvių išlaidas 
apmokėjo švogeris ir sesuo 
TamuleviČiai.

P. p. TamuleviČiai taria 
nuoširdų ačiū klebonui kun. 
K. Urbonavičiui ir visiems 
dalyvavusiems a. a. velionio 
laidotuvėse.

Taipgi ačiū graboriui Pet
rui Akunevičiui, kuris labai 
gražiai ir mandagiai patar
navo laidotuvėse. Pataria
me ir kitiems laidotuvių 
darbą pavesti P. Akunevi
čiui. *

D. ir V: TamuleviČiai

tfr. JONO EV. £L. ftkllŽI 
DR-JO8 VALDVbA

Pirmininks* — M. Žiobs, ' -i 
539E.TmSt^ Bo.jBoston, "Ntai 
Telephone South Boston 3552-4 

Vięe-Pinninmkas—J. Petrauskai 
24 ThomasPk., S. Boston, M£ft 
5 TbcmuPk^Boston.Mm 

Fin. Rąštininkas —; M. Seikja, _■ 
366 Broadway, S. Boston, MM 

Karierius — A. Naudžiūnas, y 
885 Broadvay, So. Boston, Man 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfieid St., S. Boston, Maa 

Draugija laiko anririnkimng ka 
trečią nedčldienį kiekvieno mj 
nerio, 2-rą valandą po pietį 

.parapijos snlšj, 48? F Sanant 
St., So. Boston, Mase.

NAUJOS JĖGOS SILP
NIEMS IR PASE

KUSIEMS
Senesni žmonės, ar tie, kurių

‘įjpčRGSJiiymim, ar 
nuo abchio susilpnėjimo, bus ma
loniai nustebinti pamatę kaip 
greitai jie nuo Nųga-Tone pasi-. 
jaus stipresni ir labiau energiški 
Tuo jaus seka žymus pagerėjimas, 
apetito, virškinimo pairimai iš
nyksta, inkstų ar pūslės suerzini
mas palengvėja, galvos skaudėji
mas ir vėmimas išnyksta, konsti- 
pacija lieka nugalėta, miegas pa
sidaro labiau poilsingas ir gaivi
nantis ir padidėja svoris' liesiu, 
sumenkusių žmonių.

Ką Nuga-Tonė padarė dėl tūks
tančių žmonių, rodo laiškas p. 
Wm. J. Hopper, Lumberton, N. 
C,, kuris sako: “Aš niekad nevar. 
tojau tękių vaistų, kurie taip pri
duotų spėkos ir gyvumo, kaip 
Nuga-Tone. Aš esu 54 m. am
žiaus ir ėmiau tik 20 dienų, bet 
jaučiuos tiek jaunas ir energiš
kas, kaip kad buvau 25 m. am
žiaus.” Tai yra paprastos pa
sekmės ėmimo Nuga-'ftme ir tie, 
kurie nori būti stipresni ir svei
kesni, turėtų tuojaus pabandyti kilmingai,' su bažnytinėmis 
tuos Vestus. Jūs galite gauti
Nuga-Tone visur, kur tik vaistai aPeigoinis 
yra pardavinėjami, arba vertelga 
gaus jų dėl jus iš urmo vaistynės.

NEDĖLDIENĮ, VASARIO 10,1929
3:30 vai. po pietų

JORDAN HALL 
Naujos Anglijos Konservatorijos Name 

Huntington Avenue, Kertė Gainsboro St., Boston, Mass.

Tikietai gana pigūs: $1.50, $1.00 ir 75c.
' Pirkite iš kalno Šidlausko Aptiekoj, “Keleivio” ir 

“Darbininko” Administracijose
Nueikite pasiklausyti ir pasigerėti savo daile ir dailininkais, 

o grįšite sužavėti jų neišpasakytais gabumais! 
Vadovvstė

360 KUOPA SLA
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/MAKES

W>CE

Trimitas

mano

Valdyba

LAIDOJIMUS

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

tos rykštes kirčiu tenka, iš

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, vasario 11 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

Į > v* 7

CLBAB
AM P '
5NAPPy

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AŠ 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

*CAMBRIDGE,MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas • atsibus sekmadieny, 
vas. 10, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BALTIMOR1> MD.
Vasario 10 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 k p. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas į 

vyks vasario 12 d., Šv. Roko pa 
rapijos svetainėj, 7-ta valandą va 
kare. Visi nariai malonėkite atsi 
lankyti į šį susirinkimą. Bus ge 
ra proga atsilyginti už organa 

i J. V., Rast

-. NE^ BRITAIN,. C0NN.2
LDS. 36 kp‘ susirinkimas įvyks 

sekmadieny, vasario 17 d, š. jn. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą Atei
ti} visi/ nariai ir bent, po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks vas. 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesiuėn duok- 
lės. \ LDS. 6 kp. rast.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, vasario 22 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.

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, vasario 19 dieną, 

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

Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
L. T). S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
vasario 24. 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

kuriuos paveda 
nlano prižinnAji- 
mn1, visuomet 
bnn:> patenkinti 
ir sntnnpinn pre- 
rokai pinigų.

Ejr Mano kaina vl- 
aiems ir 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broetfrray, So. Bacton. Mm 
Restdenee: 813 XV. Thirrt St -

Telefonas: South Boston 0304-TC.

K, J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono Oįi*ax: 53 Statė Street 
320—321 Eschange Buihling, 
Tel. Hubanl 9396.

Vakarais ir Suhatomis po piety: 
469-a Brondwaj'. So. Boston 
Telephone So. Boston 0225-M

Gyvenimo vieta: 33 Rooemont St 
Dorcbester. Tel. Tnlbot 2878

TAI BENT TELEGRAMA
Vienas rusas atnešė čebatu- 

ir kabino ant telegrafo viėlos 
Paklaustas, ką jis darąs, atsa 
kė. kad jo sūnus tarnaująs ka 
riuomenėje ir jis noris jam te 
legrania nusiųsti čebatus.

M. Songaila
• l

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Grnborius. Balsuorouo- 

tojaa. Reni Katate Ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mara.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(EaSPARAVICIUS)

511 BroGaway, So. Boston 
Oftio valanda: 

ano 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Oflaaa 
atdarytas imhatos vakarai* Ir ne 
dgldienlaia, tai p-gi nėr odomis nuo 

12-toa dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

| 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. i 
{ • Tel. South Boston 1662—1373 i
Į OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO
! DU GERIAUSI PIRKINIAI,
! kokių lig šiol niekur nėra buvę.

j j SO. BOSTONE
i i 12 šeimyną medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro
< > Rendų atneša $2700 į metus. Prekė $22,000. įmokėti nemažiau kaip 
i į $2,000, likusius išmokėsite randomis. Dabar būna viskas naujai pertai-
< > soma. Jei norite gyventi laimingai, jei Dorite išauginti šeimyną pavyzdin- 
| j gai. Jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite būti nepri
i i klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudokit šia propa. Tinkama 
Į : vieta krautuvei.
< > DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA !
O SOUTH BOSTONE

2 Šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 į metus.
< i Kainif $6.500. įnešti nemažinu kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
J ' rendos. žmogus gali dnrvti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui
I [daryti, nereika eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
j Į iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 

So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.
f- Parupinam mortgicius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort-
i gičią, kreipkitės pas mus. Inšinrinam viską, reikalaujant dnodam ir ant 

išmokesčio—tik Mnsa. valstijoj.
i Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių Ir kHutuvią,—meldžiam 
kreiptis pas mos ir persitikrinti.

į Parduodam anglis Ir malkus, pristatėm | namus ne toliau kaip 12 my
lių uo -Bostono.

f PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VTSAS
ŠALIS.

99999999999999999999999999999* £99999999999999999999

E. V. WARABOW
> (Wrubliansk»s)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT.SAMUOTOJAS

1043 W&shington Street 
Norwood, Mass. 
Jei. Norvrood 1508 

MONTELLO OFFICE 
104 Ame* Street 

Telephone Brockton 1844-J

Our Pet Peeve

EAST0N, PA.
f LDS. 40 kuopos susirinkimas. į- 
Vyks vasario 3 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos -svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakaciju liko už
vilktos.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAI.INAUSKAS)

414 Broadway* So. Boston
Tok So. P.oston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

CLEVELAND, OHIO
Vasario 14 d., 8 vai. vakare, 

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

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamuotojas 
877 fr 448 OunMdge Street 

Oimbridg*, M&o.
Telephone Unherrity 8831-W

siu priežasčių visi zvenn- 
čiuose laikomi gyvuliai yra 
labai brangūs. Pavyz. bež
džionė šimpanzės veislės — 
350 dolerių, orangutangas 
(didžioji beždžionė) 3.500 
dol.. dramblys apie 1.800 
dol., smaugi a i (didžiosios 
gyvatės) 400 dol., tigras a- 
pie $2,000. liūtas — $4.000.

“7Tn»n7«.s”

PROVIDENCE, Rj L t 

i L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vasario 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame'susirinkime, dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražtj pavyzdį kitiems.

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks vas. 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vas. 17 d., .tuoj po pamaldų, šv, 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl Ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

ELGETINGIAUSIA ŠALIS 'ttBggpj
Labai daug seniau buvę

elgetų Italijoj, bet fašizmas
ir šitą visuomenės ligą pa- LlĮ t0***** -----------
gvdęs. Dėl to elgetų gausu- ~
mu dabartinė Lenkija laiko- draugija, kuriai daugiausia 
ma pirma valstybe pasauly

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 17 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius- at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
gnvn draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių'tai gausite susirinkime.

Valdyba

jo, kad daugiausia vėžiu 
serga tie žmonės, kurie dir
ba asfaltinius darbus. Be 
tii migafaiosB didėjant asfal
tiniam gatvių grindiniui, 
padidėjo ir plaučių vėžiu 
sergančių skaičius. Asfalto 
ryšį su vėžiu įrodo ir mėgi
nimas su kraliko ausimi.Toj 
vietoj, kuri buvo asfaltu’ iš
tepta, po kiek laiko atsiran
da aiškus piktybinis sutini
mas, kurį seka odos vėžys. 
Patyrus šios baisios ligos 
priežastingą kelią, be abejo
nės pasiseks surasti ir jos 
priežastys. Jei priežastys 
žinomos, lengviau tada ir su 
liga kovoti.




