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SOCIALISTAI ŽUDOSI 
__ LENKIJOJ

Washingfon, D. C. —Pe
reitą antradieni, Jungt. Val
stijų senatas 68 balsais prieš 
12 priėmė bilių leidžiantį 
statyti 15 naujų, kruizerių, 
po 10,000 tomi įtalpos. Juos 
turi pastatyti per 3 metus.

Šis bilius svarstant sena
te sukėlė daug ginčų, nes se
natoriai, kurie buvo priešin
gi tokiam biliui aiškino, 
kad ginklavimosi išstato pa- 
juokai Kelloggo paktą.-------

Klausimas, ar ši bilių už- 
girs atstovų butas?________

Nuo lenkų socialistų pa 
tijos atskilusios grupes ■ 
revoliucinės frakcijos — U 
rys Petrikave užmušė auk 
tesnį magistrato valdinink 
kuris yra socialinių partiji 
narys. Manoma, kad nuži 
dvmas buvo padarytas pol 
tiniais motyvais ir sūdai 
tolimesnį revoliucinės fral 
cijos etapą kovoj. prieš s 
dialistų partiją. Pasipikt 
nimas tos frakcijos darba 
lenkų darbininkų sfera 
diena dienon auga. Var^ 
voj ir kitose Lenkijos da^J 
sc po paskutinio nužudys 
priimta visa eilė prieš 1 
frakciją nukreiptų dįa 
rezoliucijų.

Chicago, III. — Aštuoi 
šimtai tūkstančių automob 
lių nelaimių Jungt. Valst 
jose 1928 metais kainas 
27,000 žmonių gyvybių i 
padarė $850,000,000 ekon< 
minių noustolių, taip pran< 
ša National Safety Counci

Chicagoje daugiausia ži 
vo.—Po to -seka št. Loms«r

,pijos žmonės 
ekę garbingo

čių uždegimu kunigaikštis 
Cezaris Giedraitis. Jis yra 
gimęs Karulinavoje, Uk
mergės apskr. 1835 metais.

PRIŠALO LIEŽUVĮ
Gauta iš Tilžės žinia, kad 

ten viena žymi ponia išėjo

RUSIJOS KOMUNISTAI 
IŠSIGIMSTA

Spauda praneša apie ko
munistinės opozicijos atsi
šaukimą, kurį pasirašė bu v. 
SSSR polprėdas Paryžiuj 
Rakovskis. Atsišaukime sa
koma, kad “komunistų par
tija išsigimsta,” nes pasku
tiniu laiku jau įsirašė šim
tai tūkstančių asmenų, ku
rių tikslas ne partijos reika
lai, bet karjera, avantiūriz
mas. Per 10 m., — suveda

LENKIJA BE TELEFONO 
IR GELEŽINKELIO

. Dėl didelių jJusnhj. Lenki 
joj surtukdytas 
legrafo ir geležinkelių susi
siekimas. Lvovo Zapezans- 
ko geležinkelio linijoj kelei
vių traukinys užšoko ant 
prekių traukinio, kuris dėl 
pusnių buvo priverstas ke
lyje sustoti. Vyriausias 
traukinio konduktorius už
muštas ir 3 konduktoriai 
sužeisti. Dėl sniego audrų 
sustabdytas geležinkelių ju
dėjimas keturiuos Lvovo 
geležinkelių ruožuos.

biniai, tačiau nei vilko 
gauti, nei vaiko grąžinti 
pavyko.

Labai mažai pakeičia 
Šventosios Žemės rubežius, 
nes Šv. Tėvas atsisakė pra
plėsti savo teritoriją prijun
giant Vilią Doria.

NAUJAS VALSTYBĖS 
TARYBOS NARYS

Kaunas. — Ats. pulk. J. 
Papečkvs, buvęs prieš 1926 
m. gruodžio 17 d. krašto ap
saugos ministeris p. Sleževi
čiaus kabinete, paskirtas 
valstybės tarybos nariu nuo 
Naujųjų Metų.

Rymas. — Šv. Tėvas pra
nešė savo pasiuntiniams ir 
Apaštališkiems delegatams, 
kad sutartis su Italijos val
džia jau padaryta.

Taikos sutartis, išrišanti 
Romos klausimą, bus pasi
rašyta sekmadieny, Lateran 
Palaee. <J. E. Kardinolas 
•Gaspari, Šv. Tėvo sekreto
rius, pasirašys už Šv. Tėvą. 
Premieras Mussolini pasi
rašys už karalių Victor Em- 
manuel.

Sutarty pirmoje vietoje 
nustato santykius tarp Šv. 
Žemės ir Italijos karalijos.

New Yorjc. — Vasario 6 
d. išėjo į streiką sukniii siu
vėjai, kurie yra susiorgani
zavę į Needle Trades Work- 
ers Industrinę Uniją.
—Darbininkai reikalauja 40 
vai. darbo savaitėje ir geres
nių darbo sąlygų:---------------

BIRŽUOSE BADAUJA 
DARBININKAI

Kaunas. — “Id. Štime” 
praneša, kad Biržuose susi
darė komitetas šelpti ken
čiantiems badą bedarbiams. 
Bedarbių šeimynų Biržuose 
esą apie 300, iš jų 50 badau
ja- t

Keli bedarbiai suimti, nes 
neklausė policijos įsakymo 
nesirinkti gatvėse. Bedar
biai apgulę valdžios įstaigas 
ir reikalauja pašalpos. Bet 
jie turi atsitraukti, nieko 
negavę.

VILNIAUS KRAŠTE VIL
KAS Iš GRĮČIOS NUSI- 

------- NEŠĖ MIŠKAN KŪ------- 
DIKĮ SU LOPŠIU

Vilnius.
skritv, Daukštų apylinkėj 
įvyko negirdėtas atsitiki
mas. Išalkęs vilkas įpuolė į

DARBININKV-REIKAtA1 
MAI BIRŽUOSE

Biržai. — Mieste iš sau* 
7 į 8 d. naktį ant daugČ 
valdžios 'įstaią ir prival 
mūro namu' buvo raudoni 
dažais ištepta toki reika] 
vimai: “ar duosit darbo- 
duonos?” Tokių obalsių 
ra daug kur išrašyta. -X

vieno kaimiečio namus ir 
pagrobęs su visu lopšiu vai
ką leidosi bėgti atgal miš
kan. Vijo vilką to paties 
kaimo gyventojai, policija ir 
demarkacijos linijos sargy- 

pa- 
ne-

tų biudžėte'karo Y&M 
numatoma 814,000,000 zl< 
t. y. 54,000,000 zlotų d 
giau, negu pereitų metų 1 
džete.

tarp Italijos ir Čekoslovaki
jos, Italijos ir Pietųslavijos, 
Lietuvos ir Lenkijos su Ru
sija, Anglijos ir Rusijos, 
tapogi Anglijos ir Prancū
zijos su Amerika. Galiau
siai karo laivyno didinimas 
vra reikalingas iš tos prie
žasties, kad kilus karui Ry
tų Prūsai liktų visai atskir
ti. Tada Prūsus aprūpinti 
ginklais ir amunicija liktų 
tiktai vienas kelias, būtent 
Rytų jūrėmis. Ministeris 
ra,gina per tą memorandu
mą (pareiškimą) padaryti 
įtaką į tuos, nuo kurių krei
serio budavojimas priklau
so, idant jie prieš tą buda- 
vojimą nesipriešintų.

“Berliner Tageblatt” prie 
to rašo, kad ministerija tu
ri kuoveikiausiai susekti, 
kas tą pareiškimą patiekė 
anglams. Kadangi jis buvo 
taabi slaptai laikomas, ir tik 
keletai ištikimųjų žmonių į- 
teiktas. Toliau minėtas lai
kraštis priduria, kad koks 
nors generolas, norėdamas 
pravesti savo nusistatvmą, 
visada patį dalyką daugiau 
išpučia negu jis iš tikro at
rodo. Baigdamas laikraštis 
stengiasi įtikinti, kad iš tik
ro tas karo ministerio pa
reiškimas nėra jau taip la
bai svarbus.

LENKAI DIDINA KAI
BIUDŽETĄ

Varšu va. — Šių metų ; 
kų kariuomenės sąmata 
daro

27,000 užmušė automobiha
1928 metais

BOMBĖJUJ EINA 
KRUVINOS RIAUŠĖS

Bombai/, India, vas. 6 d. 
— Praneša, kad čia kilo 
kruvinos riaušės tarp Mos- 
lemų su Patanais. Sako, 
riaušės kilę dėlto, kad Mos- 
lemai pradėję vogti Hindų 
vaikus. -

Kruvinose riaušėse 11 
moslemų užmušta ir daug 
sužeista.

TRANZITO KOMISIJA ,
Šiomis 'dienomis Vokieti

joj Frankfurte prie Maino 
įvyksta tarptautinė trannzi- 
to konferencija.

Bus svarstomi įvairūs 
tranzito sureguliavimo, tari
fo klausimai ir tt.

Atstovauti Lietuvą į kon
ferenciją vyksta susisiekimo 
m-jos inžinieriai: Jankevi
čius, Sabaliauskas. Čiurlys 
ir p. Virpša. -----------

Užsiėmimais skirstomi 
taip: amatininkų 2,167 as
menys, dvasininkų 79, inži
nierių 80, gydytojų 54, juo
dadarbių 5490, technikų 140, 
pirklių 690, mokytojų 367, 
moksleivių 448, menininkų 
66, matininkų 1, valdžios į- 
staigų tarnautojų 201, pri
vatinių įstaigų tarnautoji) 
621, žemdirbių 1365, dau
giausia Vokietijos, Latvijos 
ir be pilietybės), atvykusių 
svečiuoti 373, vaikų iki 17 
mt 2,397, negalinčių: dirbti 
140, svetimšalių šeitnos na
rių 2,495, įvairių specialistų 
392 asmenys.

NORĖTA LENKIJOJ GELE- 
,----------ŽINKELTO TILTĄ-------

SUGRIAUTI,
“Illustrovany Kurjer Co- 

dzienny” pranešimu, Lvovo 
Varšuvos geelžinkelio ma
gistralėj ties Rozvadovu pa
dalytas pasikėsinimas su
griauti tilta. Nežinomu as- 
menų naktį buvo išversti 
prie tilto stulpai ir tuo bū
du buvo susilpnintas tiltas 
ir pylimas. Tiltas toj vie
toj yra medinis ir, jei gele
žinkelininkų nebūt apsižiū
rėta, traukinio katastrofa 
būtų buvus neišvengiama.

statyti

Varšuva. — Pranašai 
kad vasario 7 d. šešios A 
stybės pasirašys taikos p 
tokolą, kuriuo patvirtina 
Kelloggo nekariavimo p 
tas.

Protokolą sutiko pasi 
šyti ir savo įgaliotinius' 
siuntė į Maskvą šio? valf 
bės: Lietuva, Sovietų Ri 
ja, Lenkija, Rumunija, • 
tija ir Latvija.-----------L

, Lapkričo mėn. visoje Lie
tuvoje gyveno Amerikos pi
liečių 250, Anglijos 89, Ar
gentinos 4, Austrijos 70, be 
pilietybės 10,207, Belgijos 2, 
Brazilijos 1, Čekoslovakijos 
97, Danijos 77, Estijos 86, 
Italijos 11, Latvijos 1509, 
Lenkijos 7, Norvegijos 4, O- 
landijos 12, Palestinos 24, 
Prancūzijos 13, Rumunijos 
17, SSSR 112, Serbijos 2, 
Suomijos 18. Švedijos 11, 
Šveicarijos 114, Turkijos lf 
Vokietijos 2,929, Vengrijos 
16, Dancigo 14, Graikijos 9, 
Saaro srities 2, Vokietijos 
optantų 1,858. Jš viso 17,- 
566 piliečiai.

Anglams pateko slaptjVokie

SUSTREIKAVO SIUVĖJAI 
NEW YORKE

A. a. kun. J. Čaplikas buvo didis patrijotas ir 
energingas darbininkas Kristaus Vynyrie. Jis buvo 
visų mylimas ir gerbiamas kunigas.

Liūdi giminės, Aušros Vartų para] 
ir visa Amerikos lietuvių išeivija net< 
vado kun. J. Čapliko. Amžiną atilsį.

Plačiau apie a. a. velionį tilps kits 
ninko” numery.

Kaip kasmet, taip ir šį 
metą vasario 22 d. šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St., So. Bostone į- 
vyks Naujos Anglijos Kata
likų Seimas.

Referatus skaitys kun. J. 
J. Jakaitis, kun. V. K. Taš- 
kūnas ir kun. F. Strakaus- 
kas.

Katalikiškos dr-jos ir kuo
pos išrinkite atstovus į šį 
svarbų seimą. Kviečiami ir 
pavieniai asmenys-katalikai.

A7. A. Federacijos
.4 pskririo Valdyba

Londono laikraščiai pa
skelbė slaptą vokiečių karo 
ministerio mėmoranduma 
(pareiškimą), kuris 'buvo 
vokiečių karo ministerio pa
ruoštas pereitų metų lapkri
čio mėn. Jame ministeris 
įrodinėja vokiečių zniniste- 
rių kabinetui reikalingumą 
tęsti šarvuoto, kreiserio bū
da voj imą. Pagal .vokiečių 
spaudos pranešimą, memo
randumas nesudaro jokios 
didelės naujienos, nes jis sa
vo laiku, per Reichstago de
batus, šarvuoto kreiserio 
klausimu iš didžiausios da
lies buvęs Reichstagui pra
neštas. Vokiečių laikraščiai 
plačiai svarsto memorandu
mo paskelbimą, pabrėždami 
jo nereikalingumą, bet kar
tu reikalaudami, kad būtų 
padaryta nuodugni kvota iš
aiškinti, kokiu būdu, esant 
nedideliam skaičiui to me
morandumo, jis galėjo pa
tekti į svetimas rankas.

Pagal tą memorandumą, 
ministeris Croner įrodo vo
kiečių* kariško laivyno bū
da vojimo reikalingumą dėl 
to, kad policija esanti Euro
pos viduryje ir įkartais ki
lus karui, turėtų gintis nuo 
neprietelių. Nesą tokių stai
gių įpuolimų pokariniais 
laikais yra gana buvę, kaip 
tai užėmimas Fiume, Vil
niaus, Klaipėdos ir kitų. 
Toliau ministeris savo pra
nešime įrodo gynimosi jėgų 
didinimą ir dėl to, kad tarp 
Europos valstybių yra daug 
neišrištų ginčų. Tarp ji) 
primena smarkius ginčus

/ .

KOSMETIKOS ŠMUGELIS 
LENKIJOJ

Lenkijoj susektas stambus 
vaistų ir kosmetikos šmuge
lis, kuris buvo varomas per 
Silezijos rytų sieną. Šmu
gelis ėjo jau dvejus metus 
ir padarė Lenkijai 14,000,- 
000 markių nuostolių. Su
imta visa eilė pirklių. Ma
noma, kad šmugely dalyva
vo taip pat ir lenkų valdi
ninkai.

Mislovicuos 50 politinių 
kalinnj sukėlė riaušes. Su- 
naikinę keturias kameras ir 

J išdaužę langus, kaliniai ban- 
' dė kalėjimą padegti, tačiau 

atvykusi policija ir kariuo
menė sukilėlius numalšino. 
Protestuodami kaliniai pa
skelbė bado streiką.

su savo šešių metų dukrele 
pasivaikščioti. Perėję Bui
zos tiltą, pasuko | Klaipė- 
dos pusę. Tik dukrelė ėmė 
sukinėtis apie geležiniu^ 
grandinius ir, matyti, iš 
smalsumo prikišo prie vie
no liežuvį. Prikišti prikišo, 
bet atitraukti negreit pasi
sekė. Mat, tuokart smarkiai 
šalo, tad liežuvis ėmė ir pri
šalo. Mergaitė davai rėkt, 
motina šaukt, o liežuvis.vis 
prilipęs! Tik atbėgę į pa
galbą keli praeiviai mergai
tę išgelbėjo. Tačiau liežu
vio galiukas dar liko prie 
geležies prilipęs, o jos savi-

i:» h i
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SOCIALDEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

TEISMO TARDYTOJŲ 
SKAIČIUS VILNIAUS 

. KRAŠTE A

Vertė Kun. P. Sauru-
------- —25c.
Kun. P. 
______ -50c.

1) Germaną; 2) 
aktų; 3) Liurdo 
- 4 aktų; parašė 

65c

Esumas—3-eia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas... 10c

Patyrimai Didžiojoj
Para-

Jonaitis (Ka-
--------- ------------25c

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir' 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 doL, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOŠ” B-vė., Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
SUKAKTUVIŲ MINĖ

JIMAS
Sausio mėn. 15 d. sukako 

6 metai nuo Klaipėdos kraš
to atvadavimo. Šios sukak
tuvės didesniam maštabe bu
vo miuimos Klaipėdoje, kur

Mūsų kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimd dalimi.—Bacher.

Naujiena! Naujienai.
Išeina laikraštis, korio visi •' L 

Ori šiol laukė. •
1- '

Tas laikraštis vadinasi j 
iiUIICII I AlFDAoTKH

arba nežinomoji
4 aktų drama.

10c

Teisingumo—ministerijos" 
įsakymu Vilniaus krašte bus 
29 teismo tardytojai (sędzia 
sledczy). Tame skaičiuje 
13_ bus—.Vilniuje,- likusieji-
pro vinęi j oje: ,B raslavė j,
Disnoj, Glubokuose, Eišiš- 
kėj, Juraciškėj, Krivįčiuose, 
Landvarave, Lydoj, Lyntu- 
pėj, Molodečne, Ašmenoje, 
Opsoj,Imtuvuose, Švenčio
nyse, Vjleikoj ir Voložine.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas... 35c.

Sniegas — Drama 4-riij ak
tu. Vertė Akelaitis ....... .40c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis .........  50c

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vv.sk. A. Baranauskas____10c

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

' TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ............................  40c

Mūsų Tikėjimas — Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas....... 50c

Wšis, J.
’ailydė, F
kalnėnas, Žigelis ir Oškinįs. 
Pažymėtina, kad Haudi- 
rnkni savo konferencijosna 
įleido tik kairiųjų ir sve- 
mtaučių spaudos atstovus.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
svs ..... . ............ . ............................

Žydu Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Verte J. 51. Šir
vintas ...........-... ......... _.....30c.

Suimtasis teisinosi taip 
pat * čigoniškai. Netikusį 
banknotų, sakėsi įdavęs per 
apsirikimų. Kai dėl kume- 
laitėsr tai "esanti pati kalta. 
Mat buvo sušalusi if išalku
si, tai norėjo palakstyti. Kai 
tik , užsėdęs, ji pasileidusi 
šrinliaia. bėgti. Na, jis žino- 
ma, negalėjęs spėti Kizevi- 
čiui įduoti tikro banknoto, 
kurį turėjęs kišenėje. O ką 
jis kaltas, kad kumelaitė 
kvailas sutvėrimas ir nelei- 
do uė-su savo pirmuoju šei
mininku atsiskaityti ? Ma
tyti, antrasis jai labai pati
kęs.. .

. Čigono Aleksandravičiaus 
kvota perduota III nuov. 
teisėjui, o jis pats iki teismo 
pasodintas į kalėjimų.

NAUJOS LENKŲ PRO
VOKACIJOS

Šiomis dienomis mūsų 
kriminalinė policija išaiški
no dar vieną nepaprastą len
kų provokacijų. Jai pavyko 
suimti lenkų žvalgybos a- 
gentą, kuris buvo su nuodin
gom dujom siųstas Kaunan 
liaudininkų suvažiavimui iš
sklaidai. Tai yra iŠ Per- 
lojaus kaimo pil. Česnulevi
čius. Jis, nesenai įsteigto 
Varėnos stoty lenki) gene
ralinio štabo žvalgybos sky
riaus agentas ir buvo Kau
nan siųstas. Česnulevičius 
liaudininkų suvažiaviman į- 
ėjęs turėjo sudaužyti vieną 
su dujom bonkutę. Besi
skleidžiančios dujos būtų iš
šaukę ašarnjimą, čiaudėjimą 
ir porai valandų apakimą.

SULAIKĖ 292 KILOGRA-<- 
MUS PARAKO

Šiomis dienomis Kuršių į- 
lankoje policija sulaikė kon
trabandininkus Fr. Veisą ir 
M. Pliušį iš Šilutės apskr. 
su 292 kg. parako, kuris pri
klausęs Šilutės ginklų ir 
šaunamos medžiagos krau- 
tuvninkui Švarcui Šilutėje.

mokraūzmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas___________

Apaštalystės Maldos Statū 
tas. - 
saitis

Gegužės Mėnuo
Žadeikia. Kaina _

Aritmetikos Uždavinynas ..._25c
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui______50c

Trumpa Apologetika arija 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa* 
rašė kun. V. Zajančauskas... 50c

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas _______ ...---- -- ----------.......... 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis----------------------40c.

prieina čigonas ir 
derėtis. Sudera už
Bet čigonas — vis 
viena ranka laiko

366 W. Broaeway,
• ’* * v

____ _____ ________________ -■ \_____—A___ _—-,

sausio 14 d. išvyko Šaulių 
Sąjungos viršininkas majo
ras Kalmantas.

“NETYČIA” PASMAUGĖ
Vendžiogalos valse., Kap 

no apskr., policija nustatė, 
kad 22 metų Pr. Klimanta- 
vičius pasmaugtas. Tardant 
namiškius, pasmaugtojo mo
tina prisipažino “netyčia” 
sūnų pasmaugusi. Motina 
ir kitas jos sūnus areštuoti.

ARFININKAS”
(THE MEDIATbR)

Vaisios, Dailės ir Kultitros 
mėnesinis žurnalas

Pašvęstas naudingiems patari
mams apie Real Estate. Apdrau
dę Mortfcičius ir kitus nejndi- 
pamojo turto reikalus. Paįvairin
tu eilėmis su gaidom, sveika
toj skyrium, legališkais patari- 

. mais, Juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio forma- 

ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
»«0Šėrata metams Amerikoje $1.00, 
’jūteuls numeris 10c.; užsieny 

metams $1.50, pavienis num. 
IfiC. Užsfraiykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui- 
Id daina “Pumpis,” chorai ketn- 
rieau balsams ir planui. Dar 
fitėkas niekur tokios negirdėjo. 
Bsttnai jsigyklt S j numerj.

fe “TARPININKAS” 
f? 882 WEST BROAD1VAY 

80. BOSTON, MASS.
įji, UHDtJAS A. J. KUP8TF8

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. .............. ..10c.

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas Tarvydas...... ....

Piloto Duktė—5 veiks, dra 
ma. Vertė Jonas Tarvydas....35c

Dramos
Fabiola—i 
Stebuklas
J. Tarvydas________ :______

Knarkia Paliepus.—Kofncdi
ja 1-mc akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų''Teatrai: dalis I.- 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono ’ 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N.—15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1)
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N—15c.

MALDAKNYGĖS

Pulkim ant Kelių—“I)-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso, Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)-------------------- 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_________________ 50c.
. Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnes, mink
štais viršeliais)---------;-----__85c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir-

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) —--------:----------- $1.00

LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas i- 
vyks vasario 24, 1929, po- 
bažnytinėj salėj, Cambridge, 
Mass. 1 vai. po pietų. Į šį 
suvažiavimą kviečiame ats
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopų prisiųsti skaitlingai 
ir taipgi jiems įduoti įneši
mų dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigu
linčias kuopas prie apskri
čio prisiųsti atstovus, ir 
prisidėti prie .apskričio. Pri
mename, kad su mokesčiais 
nevilkintumėte apskričiui.

Pirm. V. Parifrntskae, 
Rast. J. Glineckis.

■o Komitetan išrink- 
». Lašas, Šleževičius. 
, J. Strimaitis, Pr.

Bortkcvičienė.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ........ 30c

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų 'komedija; Parašė Seirijų. | 
Juozukas ____ _____________25c. "J

Trumpi SkaitymėHai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ...........

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas...._50c

Mūsų Laikų Šventoji, Šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ... ...........  35c.

įvairios knygos

Mandagumas—įvairu pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas............. ............................. ..20c.

Apie Kataliku Tikybos Tik
rybę — pažinimas .tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro- 
jo kataliko priedermės.'Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel 30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka ...... _...............-....75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas —...... 15c.

LIETUVIŲ KALBOS LEK- 
TORATĄS VILNIAUS 
- UNIVERSITETE

—Teke—atsižinoti—fš—tikrų? 
šaltinių, kad galutinai Vil
niaus universitete įvestas 
lietuvių kalbos lektoratas ir 
lektoriumi pakviestas kun. 
d-ras Vincas Zajančkaus
kas, Vytauto Didžiojo Gim
nazijos lietuvių kalbos pro
fesorius. Lietuvių kalbos 
lektohihis paskaitų suskirs
tyme figtrfuoja jau kelinti 
metai, bet tik popieryje, 
nes, kaip aiškinosi Humani
tarinių mokslų fakultetas, 
švietimo ministerija iki šiol 
nebuvo paskyrusi tam daly
kui lėšų.

Laimė — (poema). Parašė
Vaitkus........... ..........   50c

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant/že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis........... 75c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gąvalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais __________________ ,$1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____ __ ___ _ 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys __________ 30c.

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia______________________ 25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio -------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ------------------------ --- 10c.

_ f

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.------------------- ^25c.

Apie Apdraudą. Parašė J. .
S. Vasiliauskas ---------- -------- 5c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi
apysakos. (B. Vargšas) ------15c.' veikalais

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas ____ ______ 60c.

Gyvenimas šv, Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Verte M. M. T. ............20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis .......    15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais......_.75c.

Vienuolinė Luomą, Vertė
Kun. P. Saurusaitis ...... ....... ...25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _____ ______________30c.

Mano
Kajęej, 1918 ir 1919 m
šė Kun. J. 
pelionas)

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskls. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _____________10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė — 
A. Ępccvičius _____________L40c.

šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P....25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys....50c.

• Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas-------------- .--------------------- ,40c.• •

Musų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida-------------------------50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ------------- ----------...20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ______-________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis-------------------------50c.. *** \ •.*
’ šventųjų Gyvenimai, su pa-

" “ ‘ i • ___ _______________ _.4.00

PIRMIEJI LIETUVOS PRE
KYBOS LAIVAI JAU 

KLAIPĖDOJE
“Lietgar” bendrovės du 

naujai įsigyti laivai jau 
Klaipėdoje.^ Pirmasis pri
buvo 18 sausio vakare su 
anglimis ir lioduoja jas į 
sandėlius. Antrasis didesnis 
laivas, pribuvo 19 sausio, 
tuščias. Abudu laivu stovi 
dar po vokiečių vėliava.

Laivų krikštijimo iškilmės 
įvyko šventadienį, 20 d. sau
sio Klaipėdoje pagal tokią 
programą: 2:30 vai, po pie
tų trumpos pamaldos ir kri
kštynos prie laivų uoste ir 
4 vaL vakare, pietūs Lieiu=- 
viu Klube.

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi- 
te dang pasakėlių, įvairių pari 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri- 
pėliii “ZvoifrŽAvitR.” iSninn Irna.. 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

Adresas: Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

South Boston, Mass.
——,--------------- ; .. r z —■-—g—

| Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI X
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das .....      .25e.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
“ iš Jėzaus Kristaus laikų; La
bai Įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila .....  _$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva.-....50c.

Trys Keleiviąi—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B„.............. 40c.

LIAUDININKŲ KONFE
RENCIJA 

“Č^tertisio13 d. Kaune įvyko 
valstiečių liaudininkų kon- 
ferencija. Dėl dabartines 
padėties liaudininkai per
daug _ nenusiskundė nors 
prineipilinai reikalavo grd- 
Sad sušaukti-Seimą. Bau- 
giausia liaudininkų pykčio 
Sttsiląukę tai konkordatas 
bu Vatikanu. Šiame konkor
date jie įžiūrėjo dvasiški jos 
stiprinimą ir kaip seni su- 
^įspėję religijos .neigėjai 
įdsĮa savo siela yra prieš bet 
kokias bažnyčios teises. < 

valdžios reikalavimo 
pakeisti įstatų paragrafus, 
kuriais organizacijos nariai 
begali būti jaunesni kaip 21 
3L: amžiaus, nusistatyta pa
rduoti, nors rasta jis ne- 
iikslingu.
*Šleževičius savo praneši

te pažymi, kad dar kri- 
jščioniiĮ demokratų laikais 
ialsticčiams—liaudininkams. 
juvo siūlyta padaryti per- 
Fersmą, bet liaudininkai at-

Lietuvių kalbos lektoratas 
Vilniaus universitete toli 
gražu nepatenkina šio kraš
to lietuvių visuomenės, nes 
pastatymo lietuvių kalbos 
šaly vokiečių, italų ir kitų 
fj-niFĄ-iĮ /'-i o—i Į •> į i ii iD—17 imi—14 — MII VIcl j v IIlll.L4.jK j y i. 

tuanicos mokslui per maža. 
Reikia manyti, kad neužilgo 
iš lektorato išsivystis lietu
vių kalbos katedra, kurią se
nai jau buvo laikas įsteigti.

Į iškilmes atvažiavo iš 
Kauno “Lietgar” bendro
vės pirmininkas atsargos ge
nerolas Žukauskas, ir buvęs 
< rast o apsaugos m i n ist e ris 
atsargos generolas Daukan
tas. Taipoi dalyvavo susi
siekimo ministerijos valdy
tojas Jonas Vatiakojis. 
Apart to buvf) keletas įstai
gų htstoovii iš Kauno ir už- 
rubežių.

Laivų krikštijimą atliko 
dvi krikšto tėvai poros, bū
tent susisiekimo ministeri
jos valdytojas Variakojis $u 
ponia gubernatoriene pir- 
mąjį ląivą pakrikštijo var- 
du “Palanga” ir Klaipėdos 
Krašto gubernatorius minis- 
teris Merkys su ponia gene- 
roliene Žukauskiene antrą— 
vardu ‘‘Klaipėda. ’’

Kaunas. — Sausio 13 d. 
Įvyko ~ ir socialdemokratų 
suvažiavimas. Dainavo a- 
pie 30 atstovų. Anot Kai
rio tai didžiausio veikimo 
partija pasiekė 1926 m. ka
da jie turėjo 18,000 narių. 
Juos pražudę valstiečiai 
liaudininkai su kuriais susi
dėję socialdemokratai žuvo. 
Kairys susivažiavime dar 
gyrėsi kokiais tai darbais 
socialinėje srityje. Bet kas 
jie tokie buvo? Per 5 jų 
viešpatavimo mėnesius jie 
puolė tik naikinti “krikde
mus,” bet ne teigiamą darbą 
dirbo. Apie savo draugus, 
kuries dabar su Plečkaičiu 
priešaky Pilsudskiui dirba, 
konferencija nė puse žodžio 
neprasitarė. Nustatyta ir 
toliau brautis į profesines 
sąjungas.

30 DARBININKŲ
Kaunan. — Sausio 12 d. 

streikavo 30 darbininkų, ne
leido ir kitiems vežti gatve 
konkės vagonėlių. Ųo kurio 
laiko streikuojantieji buvo 
sulaikyti ir dabar esu pa- 
traukti tieson. Konkė vėl 
važiuoja.

—“Mūsų -Laikraštis” išeis klek-. ~ 
vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo įdo- 
tai. .U''

“Mūsų Laikraštis” bus katali- >• 
kiškas laikraštis, jį leis Katalikų 
Veikimo Centras, o rašys didžiau-. * ' 
si Lietuvos rašytoj’ai. -

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

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

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

Brolį Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo-giminėms Lietuvoje.

Adreass: Kaunas, Laisvės ai.
31, “Mūsų Laikraštis.”
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pasakęs: *‘Tuštybių tuštybė
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rūšies'tikėjimo?” — jis jai 
tarė. Bet šv. Agota jam pa
reiškė, kad tarnauti tikram

"klausyti prie tokios žemos Į ti Dievui? Jis bent gali ir
nori už tarnystę atlyginti, o 
tarnavimas sutvėrimams 
nieko neduoda, nebent kar
tybės ir apsirikimo taurę.

Dievui tarnaut privalu, 
ims vis tiek iš

kų negalime išsisukti. "Pir
miau ar paskiau, Dievas pa
trauks mus atsakom vbėn.

vieną mergaičių ir vierią 
bernaičių kolegiją.

Vasarįo 16-tą dieną švęs
dami 11-tas Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves at-*

minkime, kad fr mums rei
kalinga tautos nepriklauso
mybę palaikyti.. ir išeivijai 
vadovauti vadai. • Vasario 
16-tą pašvęskme savo ber
naičių kolegijos naudai: 
—Am.- -Lietuvių R.. K. Ke- 
deraeija kuri jau nuo 1906 
m. vadovauja mūsų išeivijai 
tautiniai visuomeniniuose 
darbuose, prašo visų Ameri
kos lietuvių paremti Ameri-

Padange švystelėja žaibas, 
Kaip žaislo didelė ugnelė 
K re ivolas, staigus, šviesus, laibas 
Tikra erdvės graži žvakelė!
Jėga elektros susirinkus,----
Padangėje, augštai, į krūvą 
Kai debesių minia pritvinkus — 
Ir žaibo priežastimi būva. 
Mums rodos — sypšosTgamtAžiŲ 
Gamta, kaip jaučianti esybė, 
Taip pat ir šypsosi, ir pyksta...
Kaip šviečia šildanti saulutė, 
Ir žaibas rodo tą gyvybę, 
Kuri gamtoje nuolat vyksta: 
Ir — darosi dvasia menkute 
Mums kartais, kai padangė ūžia... 
Žaibai lyg pyktį kokį rodo, 
Bet jie — iš tikro — gamtą puošia. 
Kai jai tvankumas nusibodo, 
Jie laisvą, gryną orą ruošia.

» •
Gamta lyg rodosi mokina 
Mumis su kliūtimis kovoti:

I

Jei siekių vaitus Užrakina, 
Žaibais juos reikia užliepsnoti!

(“Žiburėlis”)

savo pa- ĮJievui daug garbingiau, ne
gu šio pasaulio karaliams. 
Ji už tai-buva nnkankyta; 
bet su dideliausiu džiaugs
mu kankinės vainiką pri
ėmė.
Jr ištiesu, žmogus daug įGidiroe.AL^ime]^ti^rįęšy

jėgas aikvojame, * bet jei 
-Dievui—tarnaujam, tuomet 
einam prie tikrojo tikslo, 
kuriam e^ame sutverti.

Tarnąuti Dievui yra lo- 
ginga ir privalu, neo jis mus 
sutvėrė. Kaipo Dievo ran
kų padaras, žmogus turi ei
ti tais keliais, kuriuos jam 
Dievas skiria ir dirbti tą 
darbą, kurį jam Dievas lie- 
pia. Kas to nedaro, tas er- 
na prieš Dievo valią ir pil
nai užsitarnauja,’ kad Die- 

Ir šv* Paulius1 -vas mesti} jį šalin kaipo nėr 
tinkamą padarą. Jei paim
tume peilį duoną riekti, o 
peilis vieton į duoną, kibtų 
tau į rąnką, tai trenktum to
kį peilį į žemę ir imtum ki
tą tinkamesnį.

Nerūgokime, jei Dievas 
atmeta žmogų, kurs jam ne
tarnauja ir jo nepripažįsta, 
nes toks žmogus ir neuzsi- 
pelno gere-snio likimo. 
“Kiekvienas medis, kurs ne
atneša gero vaisiaus, bus 
nukirstas ir į ugnį įmestas,” 
— sako Kristus. Ir nega
lėjo kitaip Viešpats pasaky
ti. Jo žodžiai pilnai teisin
gi ir visiems, suprantami. 
Medis be vaisių, tai žmogus 
be gerų darbų, o gerieji dar
bai tai ne kąs kita, tik Die
vo valios vvkdvmas., - k «

Dievui tarnauti privalome 
ir todėl, kad Jis mus nusi
pirko. Ir brangiai užmokė
jo, nes savo krauju. “Esa
me atpirkti. — sako šv. Pet- 
ras, — ne nykstamuoju auk
su bei sidabru, bet vienati- 
nio Dievo Sūnaus krauju.” 
Kas tiek Užmokėjo, tas ga
li skaityti mus pilnąją savo 
nuosavybe ir elgtis su ta 
nuosavybe kaip tinkamas.

Pagalios. Dievui tarnauti 
nėra jokio pažeminimo. Pa
ganų viršila, pasišaukęs šv. 
Agotą, pradėjo iš jos tyčio

kis, kad tarnauja Kristui.

viskas tuštybė, išskyrus 
Dievui tarnauti.” Kadangi 
Saliamonas buvo visų žmo- 
niu išmintingiausias, turtin- 
giausias ir ragavęs šio pasau
lio gėrybių,, tai netenka abe
joti, kad jis žinojo, ką šne
ka. Reiškia, kas šiam pa- 
asuliui tarnauja, tas gaudo 
vėjus, ką ir mūsų žmonės 
supranta, nes žmogų gyve
nantį be rimto tikslo vadina 
vėjavaikiu.
perspėja^ kad taip nedary
tume. Aš, girdi, ne taip ko
voju kai vėją blaškydamas, 
bet varginu savo kūną ir 
vergijon jį pavergiu, kad 
kitus bemokydamas patsai 
nebūčiau atmestas. Žinau, 
kam įtikėjau ir esu tikras, 
kad jis gali palaikyti ma
no indėlį, toj dienoj, teisin
gasis "Teisėjas._____

Taigi, pasaulini tarnau
dami, mes tik vėjus gaudo-

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose
Savaitiniai išplaukimai 

—$203— 
Iš New Yorko j Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 1

»

. jeigu tak’sų) 3-čia ktesa. Į;

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos į 
agentus arba pas

Hamburg-American line
209 Tremont St., Boston, Mass.

kam tarnauja: turtams, tu
ščiai garbei, nešvarioms kū
no užgaidoms ir pagalios ki
tiems žmonėms, kurie daž
nai tokios tarnystės visai 
neverti. Jei—tarnaujama

ties*}, bet vien užsimerkMnu 
mes jos nepanaįkinsim. Ge
riau su noru ir malonumu 
Dievui tarnauti, nes tik tuo 
būdu bus atsiektas mūsų 
gyvenimo -tikslas.------------- Kos lietuvių bernaičių kole

giją aukojant BENT VIE~ 
NA DOLERĮ TOS KOLE
GIJOS REIKALAMS.

Visi Federacijos skyriai 
ir visos kolonijos darančios 
kokius nors Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimus, 
prašomi savo uždarbius 
skirti Amerikos lietuvių 
Bernaičių kolegijai.

Remkime Am. lietuvių

GALAS VERGU AI
T" **A *. .. <
kitų tituluotų ir senovėj'e 
garsių lietuvių tautos vadų 
ainių. . į >

Paimkime kad ir pirmuo
sius naujai atgimusios Lie
tuvos karo jėgų organizato
rius ir Lietuvos nepriklau
somybės ginėjus Juozapa vi- - 
čių, Glovaekį, Petraitį gi se
novinės Lietuvos bajoru 
vaikai išgamomis tapę vado
vavo lenkišku banditu gau- 
joms, kad naujai atgimusiai 
Lietuvai gyvybę išplėšus.

1918 m. vasario 16-tą die
ną būrelis naujos rūšies lie- 

, tuvių- rautos vadir-pasauRut 
paskelbė, kad nuo šios vasa- 
rio 16-tos dienos lietuvių 
tauta ’ nusimeta retežius, ku
rie’ją surakinę laikė ir pa.- 
daro galą vergijai. Nuo šios 
dienos lietuvių tauta pasi
skelbė nepriklausoma ir sa
vistovi valstybė.

Norint palaikyti sunkiai 
iškovotą tautus nepriklauso^ 
mybe reikalinga ' auklėti 
nauji tautos vadai, kurie ir 
ateityje mokėtų tautai va
dovauti ir nesenai iškovotą 
nepriklausomybę apginti ir 
išvaduoti dar lenkų paverg
tą jos sostinę Vilnių ir ki
tas žemes. %

Amerikoje gyvename vie
nas trečdalis lietuvių tautos, 
apie vienas milijonas lietu
vių arba bent tiek kiek gy
vena visoje Suvalkijoje lie
tuvių. kurių jau didelę dali 
sudaro Amerikoje gimusis 
jaunimas. Tam Amerikoje 
gimusiam jaunimui reika
lingi vadai, kurie mokėtu 
čia augusį jaunimą taip pa
vesti, kad jie jaustųsi lietu
viais esą. Tokius vadus iš- 
auklės tiktai gera lietuviška 
mokykla. Jau esame rašę, 
kad Lietuvoje gyvenantieji 
150 tūkstančių žydų turi 11 
gimnazijų, gi mes vienas mi-

Laimingos tos tautos, ku
rios savo jėgomis ir didumu 
sugebėjo išsiliuosuoti iš sve- 
tilhųjų vergijos.

Lietuvių tauta nuo seniau
sių laikų apgyvenusi dabar
tinį Lietuvos plotą irgi pa- 
jėgė ir_sugebėjo apginti sa- 
vo politinę nepriklausomy
be. taip ilgai iai vadovavo
tyro lietuviško kraujo tan
ios vadai. Kiti gi netiktai, 
<ad sugebėjo Lietuvos ne
priklausomybę apginti, kaip 
ant D. L. K. Gediminas, bet 
dar ir kaimyninę ukrainie
čių tautą savo pusėn patrau
kė. Bet kaip tiktai Lietu
vos vadai susigiminiavo su 
vilinga lenkų tauta, nuo to 
laiko Lietuvos valstybė pra
dėjo smukti, nes į tautos va
dus pateko negryno lietuviš
ko kraujo vadai.

Tarsi Dievo prakeikimas 
nubaudė lietuvių tautos 
-priešakyje_ senovėje buvu-
sius ainius, kad naujai atgi
musio j i tauta visus juos nu
stūmė užpakalin ir paskaitė 
tautos išdavikais. Ir nebe 
priežasties! Nes jie pasisa
vino ne lietuvišką dvasią ir 
susigiminiavo
priešinga tauta, 
šimtmečius 
pražūties, 
kad vadai 
svetimą jų
papročius negi galėjo tinka
mai savo tautai vadovauti ir 
jos nepriklausomybę ginti! 
Patys vadai ištautėję ir vi- 

I są tautą pastūmė pražūtin. 
į Sunki ir atkakli šimtme- 
į tinė tautos kova už gyvybę 

išsiauklėjo sau naują kartą 
vadų suvis kitos kilmės — 
kaimiečių tarpo inteligentų. 

Į Tik pažiūrėkime kas dau
giausia pasidarbavo, kas sa
vo raštais ir pasišventimu 
žadino lietuvių tautą susi
prasti! Ten rasime Valan
čių, Maironį, Jakštą. Ku
dirką, Višinskį, Basanavičių 
ir šimtus kitų liaudies vai
ku, bet* nerasime nei Radvi- 
lų, Saphiegų, Goštautų nei

su Lietuvai 
kuri per 

troško Lietuvos 
Aiškus dalykas, 

pasisavinusieji 
tautai kalbą ir

bernaičių kolegiją, aukoki- ©s©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©®©©®®®®©®©©©®©®©®©®®®--- 
me jos palaikymui, auklėki- 
me la.iit<ii vedlio. Kai tą nu 

metę vergijos retežius būki
me laisva tauta. GALAS 
VERGIJAI!

ARTISTO - SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO - JI
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NO ŽIDANAVIČIAUS-
MOKINIŲ

A. L. R. K. Federacijos
Sekretori jotas

* -C'

* <x

Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

Pergalėk užgaidas — ir tu 
apturėsi vidujinę ramybę. — 
Tomas Kempietis.

Sekmadieny, Vasario 10-tą d., 1929
3 vai. po pie tų

LIETUVIŲ SVETAINĖJE i,
26 LINCOLN STREET BRIGHTON, MASS.

Bilietų kaina: 50c. ir 35c.; vaikams 25 centai
' « z’Viršminėtame koncerte dalyvaus apie 30 mokinių: sfnuikininkų ir planis- \ 

tų. Gerl>. tėveliams kaip leidžiantiems, taip ir norintiems leisti savo vai- "O? 
kulius muzikos mokyklon, patartina atsilankyti ant šio koncerto, kur bus 
proga persitikrinti ir nuspręsti apie gabumus kaip mokinių, taip ir moky
tojo.

•O
—
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PER KLAIPEjDĄ I

BE JOKIO PERSĖDIMO £

---- RENGIA-----  K
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ g

AGENTAI 9

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI

' Į LIETUVĄ

✓

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 YORK 
Union Trust Building 
PITTSBURGH, PA.

315 So. Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL.

..Kovo 2 
Kovo 26
- ■-

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
ESTONIA__ -Vasario 9 LITUANIA
Estonia Kovo 16 POLONIA.

I ik is

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu !r Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu

C O L U M B U S] 
arba kitais šios linijos 

laivais
Tik 8 dienos vandenių

Puikus 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji

Pas blle vietini agentų arba1
65 STATĖ ST., BOSTON j 
NORTH GERMAN J 

lloyd/žį

Jeigu nenori, kad Tamstcs vaikai 
pamirštą gimtąją lietuviu kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

tz/i

.$3.00

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“ DARBININKAS”
yra • - - -

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams................................................. ! • • .$4.50

Pusei metų ..........................................,...$2.25
Lietuvoje metams.............  <................ $5.50

Pusei metų ..... . ..................................... $2.75

Reikale Kreipkitės Pas

t

X

Amerikoje metams . 
Lietuvoje metams .

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALTMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
-v

Kaina :
•••••• ••••••

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620



v*

*

*

\ *
Forelgn once per week yearly... .$3.00 Užsieny vlenę kart savaitėje met. $3.00

‘ ‘1U K BININKAS**_____

nekreipiu 
tas. '

PRENUMERATOS KAINA: ’ 
Amer i Roję metams «•. •, •>••••• • • • $4.50 
Užsieny metams ................$5J5O 
Vieną kart savaitėje metams.... $2.50

KOBKSB)

Publislied evęrj TUESDĄY and FELDAY

, __ ------------by-------------
J08ĖPH’8 LlTHUAhlAN K. 6. OF LAB0R

• ’ * • ' ‘ ū
nd-class niatter Sept 12,1915 at tbe post 

ander the Act of Marcb. S, ĮSTO"
y< . ~- . . i

mailing at speclal rate of postage provk
Act of Oetober 8,1917, aathorised oa Jai, 12,1918* 

f ‘

8UBSCRIPTION KATES:
>tlc yearly............................... $4.50
n yearly............. ...................... $5.50
ttic oace per week yearly. .$2.50
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Iš' LIETUVOS Ų

— Žmonės kalba; kąj ’ 
Tamota eri vi&ais žvilgsniais- - 
pavojingas opozicionierius...’ 

■V'**'.
— O man žmonės' sako,, 

kad Tamsta esi Rasputinas, 
tačiau aš į tai jokio dėmesio 
nekreipiu — atsakę studen-

Socialdemokratų partijos 
suvažiavime Kaune vyravo 
skaitlinė 30. Dalyvavo 30 
delegatų. Kairys pareiškė, 
kad partija gyvuojanti jau 
30 metų, o tos partijos cen- 
trakomo narys Plečkaitis, 
kaip žinoma, yra gavęs 30 
Judošiaus grašių.

SŲ“ ■ i'
■■ -------------------------- ----------------------------------------------- -- ------------------------------------------------ -—‘366 West Broadway South Boston, Mas&

Telephone South Boston 0620 

^DARBININKO PRIETE
LIUS AR, PRIEŠAS
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BŲU Darbininkas per šiintme- 
^rtčius žiaurioje kovoje už bū- 

džiaugėsi kuomet žmo- 
iikŲgaus geni j alus protas jo

- radimii palengvindavo. Ar- 
X tnjn^ kin-si pin-onA vomo pi-i_ 
II? mityviu špatu, nudžiugo, 
K1' 'kada jam atėjo Įiagelbon to- 
Ų ^'bulesnis įrankis — arklas-

fe" 
Ura

Amerikos Darbo 
ei jos leidžiamame 
iiiame laikraštyje

Federa- 
mėnesi- 

The A-
merican- Federationist pa-

Pennsylvanijos Universiteto meno mokyklos antrakursiai stu dentai 
trinyčių kovą su trečiakursiais ir jie laimėjo. Čia parodo antrakursius po kovos.

turėjo taip vadinamą
4

dar didesnį jis džiaugsmą 
reiškė, kada sunkų jo dar- 

Ų plūgas dar dauginus pa- 
g^felgviiio.;

ne buvo, kada traktorius 
-ne tik jo kelių dienų darbą 

E* į dieną pradėjo atlikinėti,

gi džiaugsmui ga-

C-- bet dar ir patį darbininką
Sįnt savęs nešioti. Sėdėk ant 

< “manęs, darbininke, ir val- 
| dyk manę, lig sakyti sakė 
K" įląrbiiiiiiko prietelius — ma-

Šina. Ir taip kiekvienoj in- 
į, dustrijoje. Kur reikdavo il- 

-sunkiai J
Šiandien jau darbininkai 
jnašinai pagelbstant lengvai 
dirba, daugelis dargi išeigi
niais drabužiais visą darbo 

ą dėvėdami.
, Laikai mainosi ir darbi
ninko džiaugsmas rimtu su- 
-rirūpinimu virsta. Darbi
ninkas pamatė. kad jo prie
telius —■ mašina kas metas 
tūkstančiais jo brolių nužu
do ir nuo milijonų darbi- 
ninku darba atima. Aineri- 

H kos Darbo Federacijos ge- 
fe Heralis organizatorius AVill- SE* J'’ • •EŲ įam Collins Coinmolivenre 

skaitlinėmis parodo, kad 
s*> mašina virtusi svarbiausia 

darbininkų bedaiix“s pric- 
žastimi.

Darbininkas rankomis siū- 
Ų’ damas batus, pasiuva dvi 

pori batų į savaitę. Siūda- 
mas per 52 savaites (metus) 
jis pasiūti Sugebės 100 poni 

lĖi liatų." Tuotarpu šiandiena 
modeminiais įrankiais — 

Egį mašinomis įrengtose dirbtu- E® - **"< s
KŲvese vienas darbininkas per 
jįy, 260 darbo dienų vietoje KM) 
i&Ų-porų batų jis pasiuva 1,800 
E poni.
Ev General Motors 1923 me- 

tais vietoj 625 Buick’o auto- 
F .mobilių į metus- pradėjo 

dirbti 1000 į metus, bet dėl 
patobulintu mašinų darbi- 

E 41inkiĮ atleidę 5,000.
pr riGelžkęlių biuletenis rodo, 
■Mtad pelnas iš geležinkelių 
Br^gerokai padidėjo, padidėjus 
& 'jeigoms, o tuo tarpu 180,000 
fe. gelžkelio darbininkų atleis- 

nes automatai jų vietoj 
B- |niikiai atlieka savo darbą 
&. ftmvyzd. įvedus automatiš- 
E %us stabdžius-brakes daug 
Įežl Rimtų taip vadinamų brake- 
Hy inaiFn neteko darbo).----- *—
NEv' *

žErramani
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žymėta, kad plieno industri- 
joje, kur neseniai dar reikė- 
davo šešiųdešimtų darbmin- 
kų, šiandien tą patį darbą 
atlieka 7 darbininkai. Kitoj 
darbo rūšyje toje pačioje 
plieno industrijoje du dar
bininku padirba patobulintų 
mašinų pagelba tą, ką sė
li iaū dirbo'J28- itaTirminkai;

Mašininėse dirbtuvėse 
(niacliine - skops) vienas 
žmogus atlieka 25 darbinin
kų darbą. 4 darbininkai į 
3 iki 7 valandų atlieka loko
motyvų taisymo darbuose 
tiek, kiek neseniai atlikda
vo 8 darbininkai per 3 sa
vaites laiko. Šim Tube Cor- 
pbration mašinine j - dirbtu
vėj 30 darbininkų su 10 ma
šinų padaro darbą dviejų 
šimtų keturių dešimtų dar
bininkų dirbančių, ant 20 
mašinų.

Chicagoje plytas dirban
čioji mašina į vieną valandą 
padirba 40,000 plytų. • Be
niaus vienas žmogus per as
tuonias darbo valandas te
padarydavo tik 450 plytų.

Stiklo dirbtuvėse viena 
mašina atlieka 41 darbinin
ko darbą.

Tas pats ir kitose indus
trijos šakose. Darbininkų 
prietelius—mašina nuo 1920 
iki 1927 metų išvarė iš dar
bo dauginus kaip du milijo
nu darbininkų. Visa laimė, 
kad vargais negalais apie mi
lijonas dar prisišliejo prie 
naujų industrijų iškilusių 
paskutiniuose laikuose: ia- 
dio, judomieji paveikslai,

ferencijoje Nevv Orleane 
Maine valstijos gubernato
rius Brevvster pasiūlė užma- 
nymą sudaryti didelį 3 mi
lijardų dolerių fondą vie
šiems darbams. Tam Brew&- 
ter’io užmanymui pritaria 
p. Hoover’is ir Am. Darbo 
Federacija.

Garsus Indijos vaduoto
jas iš po Anglų priespau
dos Gandsi įsitikinęs, kad v C 7

111C1U.OLJL 1 Icliv lllclolllv I J I<1 Lcll 
didi blogybė. Jo šalininkai 
Indijoje boikotuoja ir degi
na mašinomis gamintus iš-, 
dirbinius ir, dirbdami dar
bą be mašinų, dainuoja se
novės darbo dainas.

Yra jau ir lietuvių šioje 
šaly, kuriems teko patirti 
mašinų malonės. “Kaip tik 
pasitaikins kiek įmanomės-. 
nė proga, sako jie; grįšime 
gimtojon šalelėn, įsigysime 
šiokį tokį ūkį ir ant žemės- 
močiutės dagyvensime sau 
raminus likusias gyveninio

dienas. Čia, jei tavęs dar 
mašina neįšspyrė iš dirbtu
vės, tai kol jaunesniu dar
bininku tave pamainys, lai- 
kys tave šuns vietoje, nes 
bosai mato, kad to gero kiek 
tik nori.” .»

Paulistai “Draugo” 
Koncerte

kia entuzijastiškiausius pa
girioms. Praeito sausio pas
kirt iniose dienose Paulistai 
koncertavo Metropolitan 
Opera House New Yorke su 
didžiausiu pasisukimu.-------

Paulistų 
“Draugo”
• b *

“chainstore” etc. efEDarb
daviai, pajutę didelį darbi
ninkų perteklių. pašalina 
nuo darbo kiek senesnius 
darbininkus gi jų vieton i- 
ma jaunus. Pennsylvanijos 
valstijos darbo departamen
tas savo biuletenyje garsina 
tas dirbtuves, kurios priima 
darbininkus turinčius 
45 metus amžiaus.

Amerikos industrijos ma
šina gali pagaminti reikme
nų toli daugi aus negu žmo
nijos turgus suvartoja.

Rimtai susirūpinta šioje 
šdlyje bedarbės klausimu. 
Nuo pinuos 1921 m. bedar
bės klausime konferencijos 
įyftirių projektu ir užmany
mų pasirodė, kaip čia išbris
ti iš mašinų sudaromos blo
gos padėties. Paskutinioje 

- valstijų—gubernatorių kon-

• w virs

Žęmės ūkio riimai atiden
gia statybos kursus. Žino
mais .mokslininkas, Juozas. 
Ardickis dėstys, kaip reikia 
statyti tvartus įgabentiems 
iš užsienių trūšiams. Arklių 
specialistas Mikuckis mokys 
statyti džiovyklas nudvėsu- 
sįų ardenų kailiams. Be" to, 
bus dėstoma, kaip reikia 
statyti trobesius, kad juose 

1 galėtų tarpti pagerintos 
veislės tarakonai, bambatiė- 

Įrai ir kiti—naudingi—vabz-— 
1 džiai. .............

Liaudininkai turėję pasiū
lymą, tik nežinia ar iš Mas
kvos, ar iš Varšuvos, pada
ryti sukilimą dar krikščio
nims demokratams tebeval
dant, bet pabūgę, kad ne
gautų antausių ir nusirami
nę.

v

Ta pati baimė veikusi jų 
sąmonę ir 1926 m. gruodžio 
mėli. 17 d., kai sukilimas į- 
vyko prieš jų, liaudininkų 
valdžią. Paskutiniame savo 
partijos suvažiavime liaudi- 
ninkai paskelbė, kad šitoki 
zuikio privalumai esąs jų 
valstybingumo požymis.

______ s______________  
* »: ’ <

Iš Biržų, Rokiškio, Mažei
kių ir kitų apylinkių prane
šama, kad tiems ūkinin
kams, kurie pernai nukentė
jo nuo lietaus, šiemet gręsia 
di/lpluj nrivn’iiifl niin -vi iviv i ' r/či v u j iics nuiJ t j i vu~~ * 

kio.” Sako, kad šitam gam
tos prajovui pradėjus veik
tu visiems ūkininkams nusi- 
nersiąs kailis. Liipimo ope
racijoms “Lietūkis” gaunąs 
10 milijonų litų.

* *

dalyvavimas 
koncerte lemia 

“Draugui” neabejotiną pui
kų pasisekimą. Gi “Drau
go” rėmėjai turės progos 
pasigerėti augščiausios rū
šies muzika.

*

* *

25 metai atgal Pius X 
parašė encikliką apie bažny
tinę muziką; Kaipo pasėka 
to susitvėrė Paulistų Cho
ras. Nors choro personalas 
dažnai mainėsi, nes to reika
laujanti pati organizacijos 
natūra, bet visad jis laikėsi 
pačioj meno viršūnėje.-------

Paulistaif kaip Europoje 
taip ir Amerikoje įgyjo pui
kiausią reputaciją. Muzikos 
žinovai ir rimti kritikai tei

n

Kun. 'S. J. Vembre mes

Moterų Klaųšijnas
I. MOTERŲ KLAUSIMO ESMĖ, SVARBA, 

' ISTORIJA, SROVES.

Moterų klausimas galima trumpais žodžiais 
aptarti, kaipo klausimas, ar reikia ir kaip rei
kia permainyti socialis, ūkiškas ir politinis pa
dėjimas, kurs lig šiol įstatymų bei papročių bu
vo skiriamas moterims civilizuotuose kraštuose.

I •

Tas klausimas paliečia visą moteriškąją ly
tį ; todėl pusę gyventojų visų civilizuotų kraštų; 
sulyg apamos jis perviršija visas kitas‘. sočiai io 
klausimo dalis; užtat iš tos pusės reikia skirti 
jam ypatingą svarbą. Iš kitos pusės reikia pri
pažinti, kad visame moterų klausime nėra tiek 
tulžies ir įnirtimo, kiek to matome kitose socia
liu klausimo dalvse. _________

“Moterų klausimas, kaip sako Cathrcn’as, 
yra socialio klausimo pusė. Žmonijos pusė — 
tai moterys; žmogaus darbo pusė tai moterų 
darbai; žmonijos kančių iiŲ^kausmų pusė ken
čiama moterų. Vyrų likimas yra dažnai neat
skiriamas nuo moters; ir negalimas daiktas pa
daryti laimingą žmonių draugiją, neužtikrinus 
moterims to, kas joms priguli.”t Prieš pasauli
nį karą buvę moterų penkiais milijonais dau
giau, negu vyrų, o dabar spėjama būsią lig 15 
mil. daugiau. Nuo 1 lig 10 amžiaus metų esti 
paprastai daugiau berniukų, negu mergaičių; 
nuo 10 lig 15 abiejų lyčių skaitlius susilygina; 
nuo 15 amžiaus metų moterų skaitlius kaskart 
labiaus didėja maž daug lig 60 metų; vėliau, 
nors eina mažyn, bet vis dėlto esti daugiau mo
terų, negu vyrų. -

Moterų klausimas praeityj^ buvo tinkamai 
išrištas krikščionybės; jos spinduliuose tūkstan
tį metų moterys džiaugęsi žemės laime, Ųiękrtai 
biivo galima netobuluose visuomenės santy
kiuose. Tik Renaisanse radosi srovė, reikala
vusi permainos socialėje moters padėtyje. Dar 
Kristinus de Pisaus knygoje “La citė_des da-

NAUJI “SAULĖS” DR-JOS

£ d2'tniė^_rietenos_įsigalU- 
jo net universitete. Smar
kiai susikirto Jonas Šliupas 
su prof. Vladimiru Šilkars-

į ŠEIMININKAI

Kaanas.—Neseniai išrink
ta nauja “Saulės” draugi
jos valdyba: Pirmininkas 
kun. kan. P. Dogelis, vice- 
pirmininkas — kun. V. Mie-
Iešką, iždininkas p. Pr. 
Pikčelingienė, sekretorius— 
dr. Kazys Ambrozaitis, na
riai — kun. prof. Alekna ir 

'•p. Lapinas.

“kiu, nes pastarasis parti
niais sumetimais pradėjo 
tvirtinti, kad Jonas Šliupas 
ne iš beždžionės yra kilęs. 
Tas tvirtinimas, kaip žino
ma, neatatinka tikrenybę.

Pasitaiko partiškų snsirė- 
miinų kai-kurių profesorių 
ir su savo studentais. Ne
perseniai vienas profeso
rius, susitikęs studentą, sa
ko:

Žinomam “Ūkininkų Vie-
nybės” tėvui Bulvičiui rei- 
kafingas sekretorius, mokąs 
rašinėti rezoliucijas ir svei
kinimų telegramas.
r Katino “Darbininkas”

XV šimtmetyje/ paliesta - moters emanci
pacija. XVI amžiuje p-lė de Guornay paskelbė 
abiejų lyčių teisių lygybę o Mergreta de Valois, 
Gcnricko IV žmona, viename rašte įvairiais bū
dais mėgino parodyti moters proto viršenybę. 
Tie ir tolygūs atskiri balsai neįstengė ką nors 
pakeisti.

Tiktai su francūzų revoliucija radosi stip
resnis judėjimas. Rousseau paskelbė dėsnį: 
“Visi žmonės lygūs ir liuosi; niekas neprivalo 
būti, paduotas įstatymams, kurių jis pats ne
priėmė.” Tas mintis sunaudojo kaikurios mo- 
lerys saviems tikslams. “Žmogaus teisių” ap
skelbimas palietė vien tiktai vyrus. Prieš tai 
protestavusi Olimpija de Gouges apskelbė mo
toru teises: “moteiys privalančios būti lygios 
su vyrais ūkiškame, socialiame ir politiškame 
gyvenime.” Bėt Napoleono karai nukreipė vi
suomenės domę kiton pusėn ir nustūmė užpaka
lin moterų klausimą.

Tik .apie-XIX šimtmečio pusę vėl prasidėjo 
stiprus moterų judėjimas, kurs išsiplėtė visuo
se civilizuotuose kraštuose. Pradžia padaryta 
Suvienytose Valstijose. Čia moterys jau turėjo 
lygias su vyrais teises uždarbiavime ir apsišvie
time; dabar jos pareikalavo pilnos lygybės ir 
politikoje. 1850 m. Worcestery įvvko pirmas 
moterų kongresas, kurs pastatė tokį reikalavi
mą: “Kiekvienas pilnametis žmogus, gyvenęs 
tam tikrą laiką šalyje, paduotas įstatymams, 
turi balso teisę įstatymų leidime; kiekvienas as
muo, kurio nuosavybė ar darbas, valdžios tiks
lams apkrautas mokesčiais, turi teisę dalyvauti 
valdžioje; todėl moterys privalo turėti aktvvę ir 
pasyvę ripkimų teisę.”

Iš Amerikos moterį) judėjimas persikėlė An- 
glijon ypač rūpesniu filosofo ir ekonomisto Jo
no Stuarjo Mill’io, kurio knyga “Moterų pri- 
gulmingumas,” 1869 m. išleista, dar ir šiandien 
yra svarbiausias assenalas politinės moterų e- 
maucipacijos šalininkėms. MįU’is darbavosi ,ne^ 
tik raštu; jis įsteigė draugiją išgauti moterims 
rinkimų teises; būdamas-pimm jos pirmininku, 
įnešė pnrlamentan sumanvuną.duoti rinkimo tei- 
ses netekėjusioms savfstovėms moterims ; tasai+ 
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sumanymas buvo įnešamas beveik į kiekvieną 
parlamento sesiją. 1897 m. jis buvo žemesnių
jų rūmų priimtas, ’ bet atmestas augštesniųjų 
rūmų.

Francijoje už moterų emancipaciją kovojo 
publicistas ir juristas dc Sabaulage nuo pereito 
šimtmečio pusės. Be| tik apie devyniasdešimtus 
metus atsirado stipresnis organizuotas judėji
mas. Be skaitlingų draugijų pakelti moterį do
riškai ir kultūriškai, radosi nemaža draugijų, 
kurių tikslas politinė moters emancipacija. Yra 
daug laikraščių, leidžiamų pačių moterų. kurie 
stoja už politinę moterų emancipaciją. Pavyz
džiui paminėsiu tik mėnesinį laikraštį, Marijos 
Martin leidžiamą, vardu “Journal dės tem
ines...” /

Kuomet Amerikoje, Anglijoje ir Francijoje 
moterų judėjimas iš pat pradžios statę Į>oliti- . 
mus reikalavimus ,Vokietijas priešakyje staty
ta ūkio ir apsišvietimo reikalai. Tiesą paša-, 
kilis, apie praeito šimtmečio pusę atskirtu rašy
tojos, kaip Luise Otto, buvo pakėlusios balsą už 
moterų emancipaciją, bet nebuvo dar prirengtos 
dirvos. Tik per antrąją šimtmečio pusę po visą 
Vokietiją priviso moterų draugijų įvairiausiais 
tikslais; pagaliaus jos susispietė “Vokiečių mo
terų draugijų sąjungon,” kurion priklauso maž
daug apie 200 motetų draugijų. "

Moterų klausimas palietė visas apšviestesnes 
tautas; įvairių .kraštų moterys organizuojamos 
tarp savęs. Nuo 1888 metų yra Londone “Tarp
tautinė moterų sąjunga,” prie kurios prigulėjo 
1908 Įlietais devyniolikos tautų moterų draugijų 
sąjungos. Internacionale sąjunga bent kas Įlenk
ti metai šaukia visuotinį susirinkimą-kongresą, 
kurs duoda įvairių šalių nariams progos pasi
dalyti savo prityrimais ir pasiranginti tolimes
niu darban. ... ū

Moterų klausime apsireiškia net kelios lio
vės. Pirmiausia minėtinas moterų proletarių 
bruzdėjimas. i Jis pagina iŠ socialdemokfra&jbs 
ir stovi, ant soeialisfiškojo pamato. Moterys 
proletarės laiko save socialdemokratų partijos 
nariais ir agituoja tarp moteriškojo proletaria
tą-------------- ----------------
B9 ‘.V. r •-m *
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Gerai,—atsakė karalius: duodu tau tris dienas laiko. 
iįflrild tų. nepabėgtai, mane apgavęs, gyvensi po priežiūra 
mdno rūmuose. *

liepė jį nuvesti į aukščiausi jį bokštą ir ten uždaryti.
' Ėmė ten žmogelis melstis, nes žinojo, kad jis žiedo nieku 

būdu surasti negalės, net nenumano, kaip ir kur jis ieško
ti. Meldžiasi visą dieną iki vakaro, o visizkaraliaus rūmuo- 

kad jisai buria, ten vienas kambary sėdėdamas. 
EaĮjįĘy'jfr,-. _ w i
H Kai sutemo, vienas tarnų, kurie buvo karaliaus žiedą 
Usėnai radę, bet paslėpę, sako:

— Eisiu pamatysiu, ką šis raganius ten daro? Ar ne
gresia tik mums pavojus, 
re: Antras tik nusijuokė.

Tiek garsių žynių ir nė vienas neatspėjo. Neatspės 
Sįr šitas,—sako trečiasis.

Gal ir neatspės,—atsakė pirmasis:—bet vis geriau 
pasiteirauti, ką jis ten daro.

O tuo metu mūsų žmogelis meldėsi, ruošdamasis mirti, 
įjnes žinojo, kad surasti žiedą jis negali. Besimelsdamas gir

di, kad kažkas įėjo kitan kambarin, atsargiai priėjo prie 
fedurių ir, tur būt, žiūri per rakto skylei ę? AI ūsų žmogelis 
pamanė, kad gal tai karaliaus budelis atėjo jį nugalabinti, 
paet-atsiminč, kad praslinko tik viena diena, ir lengviau

— Ačiū Dievui, dar tik vienas, o du dar Liko.. .
L, Jis norėjo pasakyti, kad praslinko tik vienas vakaras, 

dar liko .jam gyventi du vakaru. Bet karaliaus taniau 
^pamanė, kad .jis pasakęs, kad atėjęs vienas nusikaltėlis, <y 
įdardu likusiu. Jis baisiai nusigandęs nubėgo pas du kitu 
% ir sako:

' isa žino. Kai tik atėjau—ir rodos ėjau taip 
jog jis net ir išgirsti negalėjo—šis žynys ir sako: vie-

į-#as jau atėjo, dar du liko.-
re-Kiti du nenorėjo jam patikėti ir todėl nutarė kitą va- 
§|afą, kai visi suguls, nueiti ir paklausyti, ką pasakys tasai 
^uždarytas žynys.

Kai tik atėjo antras vakaras, nuėjo pirmasis su kitu.
Kai tik jie patylomis priėjo prie durių, mūsų žmogelis 
Nusigando ir pamanė, kad atėjo karaliaus budeliai jį 
zudyti.be t atsiminė, kad'dar tik du vakaru praslinko, 
lėl atsidusęs sako:

®Į£.'

e Ačiū'Dievui. jau du. o liko tik vienas.
gę *

Nusidėjėliai, išgirdę šiuos žodžius, nusigando ir nubė- 
gę pasisaukė trečią ir sako :

— Tikrai šis žynys viską žino. Vo stik priėjova prie 
durių. jis ir sako: jau du atėjo, liko dar vienas. Kas'mums 

“daryti dabar ?
||L Tarėsi tarėsi ir nutarė eiti pas žynį ir viską jam pasa
kyti. Gal jis pasigailės jų ir nežudys.
i'. Kaip sumanė, taip ir padare. Išklausė jų musų žmoge
lis ir tarė:

Jj 'A.'
G. —♦Gerai, kad pasisakėte. O jau aš norėjau apie jus pra- 
gftestrkaraliui, tik laukiau nustatvto laiko.
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Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 

; ti. kad jos neužmirštu. Iš daugelio laikraščių tin- 
į—Ramiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
k ūkininkams tik laikraštis
į ■ (iŪkininką” nes
L “ŪKININKAS” vedamas ^katalikiškoj, tau- 
' tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 

j tvarkomos Lietuvos sargyboje.
| “ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
’ paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
| užsienio gyvenimo: rašo visais ūkininkams riipi- 
|. * mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- 

ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
į gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 

I je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- 
| rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania. Kau- 
r nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
| gbvė 30 Nr.
£ Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- 
| šiaušias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
| 'didelį džiaugsmą padarykit užsakydami jį savo 
t gimiųėms ir pažįstamiems Lietuvoje.
į9^9999999999999999&S99999999999e99999999999999999999
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karalius jis palieps mums nukirsti galvas.
— Karalius nieko nesužihos, jei manęs paklausykite. 

Man jūsų gaila, nes aš turiu kaip tik jūsų metų sūnus, ir 
todėl aš noriu jus gelbėti.

— Klausysime ir darysim visa, ką paliepsi, tik gelbėk 
mus,—aišuko visi trys. _

Jis paliepė jiems iraityti žiedą duonos minkšfiman ir 
įkišti jį kalakutui gerklėn, kad jis tą žiedą prarytų, o pas
kui nupešti tam kalakutui uodegą. * —------------------

Jie visa padarė, kaip jiems buvo paliepęs.
Suėjo trys dienos, ir šaukia karalius žynį, kad pasaky

tų, kur randasi jo žiedas.
* — Na,—sako jisai
šei. Jei man nepasakysi, kur randasi mano žiedąs tai pa
manysiu, kad tu ne burtininkų karalius, bet apgavikas, ir 
kaip su apgaviku, su tavimi aš pasielgsiu. "

— Tavo namuos? yra vagis, kuris, patsai to nežinoda
mas, laiko tavožiedą pagrobęs. _______ - ,

— Niekus kalbi. Kaip gali kas mano žiedą pagrobti 
ir nežinoti, kad yra pagrobęs. Matau, tu nori tuščiais išsi
sukti žodžiais, bet tau nepasiseks mane apgauti.

— Eiva ten, kur randasi tavo paukščiai,—sako karaliui' 
mūsų žmogelis,—o ten pamatysim, ar tave apgaudinėju.

Nuėjo visi ten, kur buvo karaliaus paukščiai. Mūsų 
žmogelis apėjo visus, apžiūrėjo, sustojo ties kalakutu, kuris 
turėjo nupeštą uodegą, ir sako: • ' ;

— Šis kalakutas prarijo tavo žiedą. Liepk jį paplauti 
ir paieškoki viduriuose.'

— Pažiūrėsim—tarė karalius ir liepė tuojau papiauti 
kalakutą ir išskrosti jo vidurius.

Surado žiedą. Nusistebėjo karalius ir sako: 
" — Matau, kad tu tikrai daug žinai. Bet pirm negu ta
ve atleisiu, turiu dar išbandyti, ar tu tikrai esijoks gnd 
į'ils, kaip upie tavi1 kalba.---------------------------- -—------ ——

Mat. karaliui pagailo pažadėtų burtininkui turtų.
Nusivedė jį karaliussavo sodan, vaikščioja su juo, klau

sinėja, kokiu būdu atsp'jo jisai, kur karaliaus žiedas, ko
kiu būdu jis įgijo mokslą atspėti, kur randasi dingusis 
daiktas... Žmogelis daugiausia tyli ir nieko neatsakinė
ja. o karalius vis daugiau ir daugiau klausinėja, bet kadan
gi žmogelis neturi ką sakyti, tai karalius ima net pykti.

Bevaikščiodami po sodą, kai tik prieiną prie suolelio, 
karalius liepia tuoj prisėsti, nes, mat, vaikščioti pėsčias 
nepripratęs, tai greit pavargsta.

Bevaikščiodamas, bekalbėdamas mosterėjo karalius 
ranka ir pagavo vabalėlį, o pagavęs klausia mūsų žmogelį:

— Pasakyk, ką dabar aš turiu rankoje?
— Nelaimingas Vabalėli, kad patekai karaliaus rankon, 

g-yvąs neištrūksi,—atsidusęs sunkiai ir nusiminęs tarė mū
sų žmogelis,.manydamas, kad vistiek karalius pastebės jį 
nieko nenusimanant ir lieps nužudyti. Jis taip darė todėl, 
kad jo pavardė buvo Vabalėlis. Bet karalius, išgirdęs šiuos 
žodžius, net krūpt-elėjo ir todėl sugniaužė stipriai ranką. 
Kai atgniaužė ranką, vabalas tikrai buvo negyvas.

— Atspėjai vėl.—sako karalius.—Dabar padarysiu tau 
įaskntinį bandymą.

Taip taręs, nusivedė jį savo kambariuosna. Ten jis pa
liepė atnešti kiaušinių, padėti juos ant kietos kėdės ir už
kloti baltą paklodę. Kai visa buvo atlikta, jis privedė prie 
kėdės ir liepia žmogeliui atsisėsti. O mūsų žmogelis ne
žinojo, kad po paklode buvo kiaušiniai. Bet jam įkyrėjo 
vis sėsdinėti ir. be to. nuvargo, laukdamas nelaimės.

— Tebūnie greičiau, kas turi būti. Jei galas man. tai 
vistiek galas.—ir nusigręžęs į karalių piktai pratarė:

— Ką tu mane, šviesiausias karaliau, vis sodini ir so- 
ini. kaip vištą ant kiaušinių. Sėsk pats, jei nori, o ne mane 
sodink.’ z

Karalius pamanė, kad burtininkas vėl atspėjo.—Tai pa
vojingas žmogus,—mano jisai:—reikia su juo pabaigti. 
Mat, kai j) žiauriai ir nemandagiai su manim kalbasi, dar 
keršys man vėliau.

Jis išėjo kitan kambarin ir paliepė taniams:
— Kai šis raganius išeis iš mano kambario ir eis pro 

šitą, suimkite ji greičiau ir išmeskit per langą.
O tai buvo trečiame aukšte, ir karalius manė, kad bur

tininkas mirtinai užsimuš, iškritęs iš tokios aukštumos.
Nugrįžęs jis sako burtininkui: _____ į__
— Gerai, dabar gali sau eiti namo.

x Mūsų žmogelis atsikėlė, padėkojo karaliui ir jau rengė
si išeiti. Kai jis buvojau arti durų, karalius jį sulaikė ir 
juokdamasis paklausė:

— Na. visa žinantis burtininke, ar tu žinai, kada tu 
mirsi ?

— Žinau, — atsakė jam žmogelis: — trimis dienomis 
anksčiau, negu tu, šviesiausias karaliau.

Išgirdęs šiuos žodžius karalius baisiai nusigando, nes 
patikėjo, kad žynys tikrą tiesą pasakęs. Jis sulaikė jį, ap
dovanojo dvarais ir dideliais turtais, apstatė jį tarnais ir 
sargyba, paliepė žiūrėti, kad nedirbtų, tik lengvai gyventi], 
gardžiai valgytų ir saldžiai gertų. Karalius manė, kad taip 
begyvenant jis ilgiau gyvens, bus gyvas ir karalius.

Žmogus apsigyveno apdovanotuose dvaruose, parsiga
beno ten savo žmoną ir vaikus, lengvai visi ten gyveno, nier į 
ko nedirbdami, vargo neragaudami, tik gardžiai valgė, sal- Į 
džiai gėrė, dieną ir naktį linksminosi. Ir aš ten vieną kar-į 
tą buvau, su jais gardžiai valgiau, saldžiai gėriau. Nors per 
barzdą varvėjo, bet gerklėn nepateko...

(Pabaiga)

■trys dienos sukako, kaip tu pra-

LfetllYOS_ Nepriklausomybės
dieną iškilmingai apvaikščioja 
visos kolonijos. Toji džiaugs
mo diena šiais metais pripuo
la liūdnu laiku — Gavėnioje. 
Lowelliečiai tą dieną iškilmin
gai apvaikščios sekmadienyje, 
vasario 10 d., šv. Juozapo pa
rapijos svetainėj, vakare, 6:30 
vai. *

Yra pakviesti du kalbėtojai, 
kurie papasakos daug įdomių 
žinių. Iš Nashuai N. H. Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujant gerb. vargoninin
kui vaidins gražų veik/lą-ope- 
retę “Kastutę.” P. Anicetas’1 
Šlapelis pasižadėjo sudainuoti 
keletą dainelių, o jų gerbiamas 
klebonas Tėvas " Abromaitis 
pakalbėti apie Lietuvos Nepri
klausomybę.

Iš Lawrence gerb. kun. F.

prie scenerijų. Vaidinimas Į- rence. 
vyks, regis- pusiattgavėnv.
\ \4 # ♦ # x

—L. Vyčių kuopa iš savo ka- 
sos paskyrė Centrui $30.00. Ar 
tik ji nebus pirmutinė L. Vy
čių kuopa Naujoje Anglijoj^ 
kuri šiuomi vajaus laiku pasi
rodė įsu taip gražia auka.

* ! * ♦

LDS. kuopos susirinkimas į- 
vvks nedėlioj, vasario TO d., 
tuoj po sumai. Svarbūs dar- 
bininkų reikalai kviečia visus 
būtinai dalyvauti.

D-kas” ir ne
skelbė, kad ji -dainuos, o buvo/ 
tik mūsiškių pačių tik toks 
spėliojimas.------------------- ----- 1—

Dalyvavusieji “*D-ko” kon- . 
certe pargrįžo patenkinti.^Y- 
patingai džiaugėsi art. R. Jus- ę 
ka, p-le F. Karbauskaite, Pau
ra ir kitais. si

Kas tik darysite “deitus,” 
tai vis padarykite vasario' 10 
d. pamatyti “Grafą Kaimiečių ' 
Bernu. ’ ’

Rep.

LAWRENCE, MASS.
Paskutinis “good time”

Yra paprotys, kad prieš už
gavėnes turėti koki triukšmin
gą pasilinksminimą. Kiekvie
noje kolonijoje yra tam tiks
lui kas rengiama. La\vrencie-

B. Rone

' '■ 11

NEW HAVEN, CONN.
Vasario 10 d. š. m. Moterų 

Sąjungos 33-čią kuopa rengia 
gražų vakarą Statys scenoj 
3-jų veiksmų dramą “Pražydo 
Nuvytusios Gėlės.” Veikalas 
labai gražus. Vaidintojai de
da pastangas idant parodžius

Vinnauskis prižadėjo atsivež
ti deklematorius kad supažin- 
dipti lowelliečius su “Pasikaj- 
bėjimas Giesmininko su Lietu
va.”

Kiek teko girdėti Lavvrence 
L. Vyčiai ruošiasi atvažiuoti 
ir pažiūrėti kaip nasliuaiečiai 
vaidins “Kastutę,” nes ir jie 
mokinasi tą pati veikalą ir no
ri atvaidint kuopuikiausiai.

* * *
♦

Sodalietės uoliai niekinąs! 
“Piloto Duktė.” Tai milžiniš
kas veikalas, nes teko sužino
ti, jog dalyvaus apie šešiasde
šimts ypatų. Ponas ’A. Peči- 
konis, LDS. kuopos raštinin
kas, beveik kas vakaras dirba

čiai turbūt turės tą linksmiau
si vakarą, nes pamatys labai

. 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, lx*veik 
žmogus ir mažai mokėdamas 
rašyti, gali dailiai rašyti. 
Jeigu manai važiuoti į Lie
tuvą, pirk pas mus laivakor
tę, bet nepamiršk ir plunks
nos pasiimti. Tos auksinės 
plunksnos yra padarytos iŠ 
margo granito su 14 k. La
bai paranku turėti kelionėj 
arba namuose. Turi kiek 
nors liuoso laiko ir rašai. Tų 
plunksnų vertė yra didelė, 
bet mes nutarėm parduoti 
po 5 dolerius. Nesiųsk pini
gų. Atsiųsk mums savo ge
rą adresą o mes atsiilsime 
per paštą C. O. D. Dar no
riu priminti tiems, kurie 
manot važiuoti i Lietuva, 
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 į Lie
tuvą ir į Lenkiją doleriais. 
Pinigus nusiunčiant greitai 
per telegramą arba papras
tai ekspresu. Pinigai visuo
met yra išmokami doleriais 
artimiausiame pašte, taip 
kad žmogui nėra jokio var
go-

Mūsų krautuvė ir ofisas 
atdara iki 9 valandai va- . 
kare. |

“.V. Žodis.” PETRAS BARTKEVIČIUS £

tai ilgą 
“Grafas 

kuris bus

juokingą komediją. 
6-šių aktų veikalą. 
Kaimiečiu Bernu,”

* ♦

vaidintas vasario III d., Uiber-
nian Hali. P. F. Brūzgulis sa
ko. kad žmouės ilgai atsiminė 
praeitą žiemą loštą sąjungie- 
čių ilgą veikalą “Gyvenimo 
Verpete.” bet šią komediją tai 
minės jkt visą amžių! P. Brūz- 
gitris yra vienas stambiųjų šu
lų čia minimam teatre.

Ką P. Raznauskas padarys?

Visi kas pažįsta p. Kaznaus- 
ką tai sako, kad jis niekad ne
vešius. Bet po vasario 10 d. 
visi savo mintis pamainys. 
Raznauskas bus ponas grafas 
ir kentėdamas, vargdamas pas 
kaimiečius už berną pradės 
ieškoti sau grafienes. Ieškos 
kol lik susiras...

Vladui susisuks ir galva nuo 
nesuprantamų minčių ko toks 
ištižęs “žemaitis” lenda dirbti 
pas dzūkus nieko nemokėda
mas, net save ko neužsimuša. 
•Jis turės iš grafo daug juoko... 
Juokins jis ir žmones. Tai bus 
Ai. Gabys.

P. .f. Stakelionis yra čia au
gęs vaikinas, matysite kaip jis 
gabiai atliks piršlio pareigas. 
Ar nepradės vaikinai jį tam 
tikslai samdyti?..

Vaidinime dalyvauja dar ir 
p-lė'Z. Rimaitė, p. L. Švenčio- 
nienė, J. Krasnauskas, Strėl- 
čiūnas. Marcinkevičius ir F. 
F rankoms.

Be to. dainuos dar ir madam 
Sanarf Sinoknarf. Visi, kurie 
apsivytėte negirdėję tos Pary
žiaus artistės “Darbininko”

1* ’į koncerte sausio 27 d., tai išgir
site vasario 10 d., čia.pat Law-

I F.KLASTONFOTOGRAFAS
Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit nusifo- 
tografistą—F. KLASTON. 
tografuot pas patyrusį fo- 
Darbą atlieku vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala
vimo, einu į stubas foto- 
grafuot.

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

savo gabumus.
Kądangi jau sonni teatras 

buvo mūsų kolonijoj tai dabar 
visi turėtų atsilankyti ir pa
matyti pirmą šio sezono vei
kalą, kuris primena Lietuvą. 
Prieš užgavėnes kiekvienas tu
rėtų pasinaudoti proga, pasi
linksminti, nes laike gavėnios 
nebus tokių parengimų.

Aš

DR. J. C. LANDŽIUS
’(SEYMOUR)

51 Providence St WORCESTER 
Te). Park 5873

Suteikia patarims laiškais 
kitilt'gyvenantiems

LIETUVIS ADVOKATAS -

ANTHONY J. MfLLER
406 SLATER BUILDING 
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065
— 1 J ■ ■ ■ ——

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

. 71 Suffolk Street. Cedar 6771

%

' » - * .

F. KLASTON—FOTOGRAFAS 
___________________________ a 24 Millburv Street Worcester, Mass.

678 No. Main St., Montello, Mass. _____________ Telephone Park 2826 __________  .. J

zudyti.be


Pereitu

i vieroiaimeji jvrisiuje;
i Netikėtai gavusios Jūsų laiš-

23.15

1.80

»

3.90
1.34

v uz 
se-

$424.94
0. Sidabrienė,. B. C. Ižd.

♦ 9

Išlaidos

Gerb. kun. P. Saurusai- 
čiui konkurso laimė-

darė konferencijos garbės 
prezidijuiną.
- Konferencija
malda. Ją atkalbėjo Pava-

Įeigtj______$18234

G autas padėkos laiškas 
pasiųstas aukas skamba 
kančiai:

Švento Kazimiero Seserų 
Vienuolynas

Pažaislis, Lietuva, 
1928 m. gruodžio 6 d. 

Lietuvių Pilnųjų Blaivininkų 
Sąjungai Amerikoje.

Visas turtas—

- •

i'

______ _______________ _
tuvis Ponas šarkiuuas daro specia- ;

Suvirs 20 Metų ■,
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

rinkta:. studL Ona . Laba* 
nauskaitė, stud. Stasys Ga- 
baliauskas, stud. Berulis, 
stud. K. Balkūnas ir stud.
J. Štaupas. Į revizijos (ko
misiją 
mėšis, d-ras A.. Juška ir dę.
K. Pakštas. Į garbės teis
iną — prof. A. Tumėnas, A. 
Endziulaitis, Bėru. Žukaus
kas, Ed. Turauskas ir A. 
Valavičius. Kun. prof. V. 
BoriseviČius, d-ras A. Juš
ka, kun. Budraitis pakelta 
garbės nariais. Prof. J. E- 
retui nupirkta ir įteikta do
vana — paveikslas.

Konferencijai besibaigiant

tai musų specialybė Ir Ugų metų prat' 
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemo*

M. A. NORKŪNAS r-
P. O. Box 91, Lawrence, MasMį
_________________ . .

BRANGŪS TAUTO
-r ■■ -• ■ •------------

Kas ugdytų Jumyse Brolial-UŽjurfė*- 
čiai meilę ir prisirišimų prie gimto*' 
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa*' 
laikytų patriotizmų ir kurstytą kata-j 
Ūkiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijj Karą 
čiai žinomas ir visų mylimas, dideliu 
paveiksluotas, gražus savaitraštis', 
“ša I t i n i s.’’ Jis nori tarntBl* - 
ti visai katalikiškajai visuomenei, 
“šaltinis’’ nori tapti dvasinių tllt®^' 
kuris jungtų visos Lietuvos sunūs SU 
savo tautiečiais Amerikoje._____

“šaltinis“ eina Marijampolėje ( 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusią-?' 
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.. •

Jei dar neesi susipažinęs SU “Šalti*, 
n i it,” parašyk laiškų šiuo adresui'; 
“šaltinis” Marijampolė. Lithuanita,. —-% 
gausi vienų n-rj susipažinimui oepor' 
karnai, o susipažinęs daugiau M joū; 
niekuomet nesiskirsi,

Su pagarba.
“baltinio” Adminittradįtf'

leista lankytis ir augštesnėse njokyklose.
Steigiamos Įvairiuose kraštuose katalikų mo

terų draugijos laikosi tam tikrų ribų, nurodytų

... .. .f.. . y'

V11DYBA:
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. švagždys—pirm.; 
B. Jakutis—1 vioe-pirm; O. Adomaitienė—2 vice-pirm.;
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester.St, Worcester, Mass.

’ O. • Sidabrienė—iždin.; Kun. A Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 41 Providence Street,- Worcester, Mass.

. 1 —1 ” , "V

Aš esu Lietuvos gvvenimo žinovas. Kito 
kio,‘ kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną Į 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- Ą 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi*’įį 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- - j 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenTL ’ j 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- i 
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos. j

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

Lietuvos gyventojus- aš lankau tik už 5 Ii- ; 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., Už 25 Iit-—— ; 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsietiio < 
lankymas (išskyrus Ijitviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Dumta- ' , 
laičio gat. N r. 24. Kaunas, Lietuva. 4 '<^3

Aš tik teisybę rašau. v
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dieniai*' J 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Le©- j 

nas Bistras. , .
O - - T J

•' kart Ilgiausių metui.. (Tre
čią kartų giedoti. neleista, 
girdi, tai nenumatyta kon
ferencijos dienotvarkėje...). 
Trijų dienų laikotarpyje 
konferencijos dalyviai iš
klausė dąūgelį įdomių pa- 
skaitų,-kurias skaitė vysk. 
M. Reinys, d-rąs V. Leimo- 
nas, d-ras J. Urmanas, d-ras 
K. Pakštas ir stud. O. _ Gal
dikaitė. Vysk. J. Slaugai-^ 
tis, negalėdamas atvykti, sa
vo paskaitą atsiuntė raštu. 
Ją perskaitė dvasios vadas.•

Konf. dalyviai aplanke 
didelio kat. vado a. a. Vy- 
tauto Endziulaičio kapą ir 
uždėjo ant jo vainiką. Ap
lankė ir Karo Muziejaus 
sodelyje stovintį žuvusiųjų 
karių paminklą. Ant jo taip 
pat uždėjo vainiką.

Susipažino su Centro 
Valdy bos. veikimu. J į užgy- 
rė, nes platus, rimtas ir gy
vas. Pirmiausiai, 1927 me
tais surengta didžiausias 
Lietuvoje kongresas, 
parodė, kiek yra skaitlinga 

atidaryta ir galima-katalikiška jauni-|mėn. 1 d. yra £-gos_ Protek- 
mo “Pavasario” organiža- 
cija Lietuvoje. Tolimi Ceil- 
tfo Valdybą, nors ir turėjo 
sunkumų, bet nutiesė liniją 
tarp naujai atsiradusios ki
tos jaunimo organizacijos. 
Danelyje provincijos vietų 
Sąjungai veikti buvo suda
rytos labai sunkios sąlygos. 
S-os Centro V-ba savo gra
žia taktika padarė daug 
naudingų žygių toms kliū
tims pašalinti.^ Žodžiu, tik
rai daug dirbo ir s-gos var
dą- išlaikė, tam tikroje gar
bingoje aukštumoje.

Dėl nesveikatos S-gos pir
mininkui, prof. J. Eretui, 
atsisakius toliau Sąjungai 
vadovauti, jo vieton išrink
tas d-ras Juozas Leimonas. 
Be to, į Centro Valdybą iš-

po miestelius savo skyrius, nešdama Lietuvos 
moterims kultūrą...

/ , (Bus daugiau)

- ------ -

DARBUOJAS SU |

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

ši kompanija išdirbinėja pit
Bostope per 75 metus suvlrš._2

lį raginimą dėl lietuvių biznio. 
Aukščiausios rūšies Pianai, Vtt- 

trolai ir Radios žemiausiom kai- ", 
nom. Mainome senus pianas. Ra- | 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visąr. u 
dykaiz Prieš pirkslant matyk Ponų 
Bar klaną.

Vose & Sons Piano Co.'
160 BOYLSTON ST- BOSTONUI

* -ž įsi

•------- ------ KUOPŲ ŽINIAI---------
Pranešama Blaivininkų kuo

pų valdyboms ir veikėjams, 
jog randasi Blaivininkų Cen
tro ižde 3-jų rūšių ženklelių, 
konstitucijų ir priesaikos lape
lių.

---- jimas— --------------  -15 00 
Auka-Pažaislio vienuo

lynui Lietuvon „ - 38.00

Viso išlaidų____$53.00

Turtas
Ir b n*."

jL Ji (f*
S =

% įiiį!
i

' \ K’ ’

Balansas ____________ $129.94
Skirtingų rūsių ženkle

lių ir konstitucijų__ 295.00

Zenklelių, kainos sekančios: 
po 25c., po 50c. ir po $1.00. 
Reikalaujant pageidaujama 
pažymėti kaina ir skaičius — 
kiek.

Konstitucijos.poA5c., gi la
peliai duodama už dykų.

Dabar-gi laike vajaus, kalbi
nant naujus narius, tveriant 
naujas kuopas, malonėkite 
kreiptis reikalingų dalykų į 
centro raštinę arba į iždą ir 
greitu laiku apturėsite. Pa
geidaujama ir pinigus prisiųs
ti už reikalaujamus daiktus iš 
kalno.

-OrSiSaBnene;^. C. liepiamieji Kristuje!

BLAIV. SUSIV. 4 MĖN.

Įeigos

Rūgs. 3, balansas nuo 
buvusio seimo___ _ $152.75

Rūgs. 3, Seime rinklia
vos dėl Pažaislio vie
nuolyno__________

Rūgs. 13, 25 kp. Wor- 
s cester, Alass. už 12 

konstitucijų....... .... .
Rūgs. 13, 25 kp. Wor- 

cesler, Mass. už šei
minius ženklelius-----

Spal. 1, nuoš. banke_

į ką ir aukų $38.00 labai apsi
džiaugėme ir kartu supratome 
gilų krikščioniškos meilės 
klestėjimą Jūsų širdyse ir vi
soje Jūsų kilnumu pasižymė
jusioje Sąjungoje. Savo ir vi
sų mūsų seselių vardu reiškiu 
Jums giliausią padėką ir pri
ežadu savo maldose visados 
Jus atsiminti. ‘ ;

Šiais metais Lietuvoje įmo
nių gyvenimo sąlygos pablogė
jo, nes javų derlius buvo labai 
menkas ir daugumas gyvento
jų atsidūrė labai apgailėtino
je padėty. Vienuolyno gyve
nimas rišasi jsų šia * padečia 
liek, kad iš vietinių gyvento 
jų jokios paramos negalime 
besitikėti. Todėl kiekviena
me reikale vien tik Jūsų pa-

Tos srovės tikslas visai pertaisyti dabartinį 
moterų padėjimą, visai sulyginti moteris su vy
rais, kaip privatiniame, taip ir viešame gyveni
me, kaip namie, taip ir visuomenės visose sri
tyse, ypač ūkiškame veikime.

Bruzdėjmas reikalauja pilno sulyginimo mo
terų su vyrais politikos žvilgsniu; kitaip sakant, 
kad moterys galėtų apimti visas žemesnes ir 
augstesnes valdžiavietes: taip pat, kad turėtų 
baisa ir galėtu būti renkamos visuose rinkimuo- 
se...

Kadangi naudotis tomis teisėmis reikia tin
kamo mokslo, reikalauja tos srovės šalininkės, 
kad ateityje valstybė tiek pat darytų moterų 
švietimui, kiek ligšiol yra dariusi vien tik vy
rams šviesti; reikalaujama tad leisti moteris į 
visu rūšių mokyklas, kaip mokytis, taip ir mo
kyti.

Taip pat uždarbiavimo srityje turįs pranyk
ti btivęs ligšiol skirtumas tarp vyrų ir moterų; 
moterys turinčios būti leidžiamos prie visokio 
darbo, turinčios dalyvauti visose pramonės ša
kose, kur lig šiol buvo leidžiami vieni vyrai.

Toliau ta srovė reikalauja, kad namų ir mo
terystės gyvenime moterys būtų neprigulmingos 
nuo vyrų, kaip teisių, taip ir ūkio srityje; apla
mai sakant, kad moterys turėtų tas pačias tei
ses visame, kiekvienu žvilgsniu būtų su vyrais 
lygios.

Jei šitie reikalavifnai įvyksią, savaime pra
nykstanti vyro priedermė rūpintis pačios lai
kymu ; pranyksiąs visoks moters nuo vyro pri- 
gulmingumas. Moterystė, sulyg tos srovės ša
lininkių, turinti būti liuosa sukalba, padaroma 
ir suardoma su pilna liuosybe, abiem pusėm, net 
ir vienai reikalaujant.

Nuo moterų soeialiscių žymiai skiriasi mies
tiečių moterų srovės reikalavimai. Miestiečių 
moterų vaizdu nereikia suprasti vienos susibū- 
rusios organizacijos. Yra tai rinktinis vardas 
Įvairių pakraipų, kurios tarp savęs daugiausia 
turi bendro tai, kad visos kovoja prieš social
demokratijų. Kiek bendresni daugumos ruožai 
— šitie. Tos srovės šalininkės reikalauja poli
tiškos moterų lygybės su vyrais valdžiavietėse,

'įh v—.

*
Ortodoksų draugų t susirinkimų namas, Washingtone, kur po
nasir ponia Hooveriai, prezidentavimo klausys pa
maldų. !

I .-n.. . ............................... ... . —p—T_r__^=_=_=

KATALIKIŠKO JAUNI
MO SUVAŽIAVIMAS

/

metų gruodžio arkiv. metropolitas^Škvirec- 

mėn. 29, 30 ir 31 dienomis kas, vysk. M. Reinys ir 
Kaune Ateitininkų Rūmuo- vysk. J. Kukta. Jie visi su
se įvyko Lietuvos katalikiš- < 
ko j o jaunimo atstovų — pa- j

- vasarininkų----- suvažiavi-
. mas, kitaip sakant — kon- j
ferenclja.———————■

Tokia p-kų konferencija 
buvo prieš trejus metus. Bet 
tik ne tiek skaitlinga, kiek 
dabar: dabar kuopą atstovu 
buvo apie 6 šimtai ir svečių 
apie 3 šimtai. Svečių tarpe 
buvo ir visai aukštų žmonių, 
pavyzdžiui, Šventojo Tėvo 
atstovas Lietuvai J. E. ar
kivyskupas ■ R. Bartolonr,

sannmkų dvasios ’ vadas 
kun. d-ras prof. Česaitis. 
Konferencijai pirmininkavo 
d-ras A. Juška. Konferen
ciją sveikino ilgu laišku 
kardinolas Gaspari — Šven
tojo Tėvo vardu, arki v. Bar- 
toloni, Skvireckas ir Kare
vičius, visi Lietuvos vvsku- 
pai, katalikiškos partijos, 
organizacijos- iy keletą pa
vienių žmonių. Be to, svei
kino gražiu laišku kun. M. 
Krupavičius, tuo tarpu gy
venąs Prancūzijoje. Visus 
sveikinimus konferencijos 
dalyviai nuoširdžiai priėmė 
rankų plojimu,---- 3<un._ M.
K. Krupavičiui (pavasari- 

gelbos besitikime. Už šiais ir 
kitas Jūsų aukas teatlygina 
Dievas Jums šimteriopai.

Reikšdama Jums gilios pa
garbos ir dėkingumo,------------

Sesuo M. Angelą,
. z. J

Švento Kazimiero Seserų ninku garbės nariui) ne tik 
Vyresnioji. plojo, bet ir sugiedojo 2

rinkimuose ir taip toliau; bet reikalauja viso to 
moterims, turinčioms “mokslą ir turtą,” pana
šiai, kaip liberalizmas iš pradžios reikalavo e- 
konominės ir politiškos liuosybės tik miestiečių 
luomui.

Toliau turįs pranykti “cenzo moterų” nau
dai buvęs ligšiol skirtumas tarp vyriškos ir mo
teriškosios lyties uždarbiavimo srityje: moterys 
taip pat kaip ir vyrai, turinčios lygiomis teisė
mis dalyvauti visose pramones, vaizbos, ūkio 
šakose.

Iš čia paeina reikalas visai pertaisyti viešpa
tavusį lig šiol moterų švietimą: juk negalima 
naudotis tomis pačiomis politikos teisėmis ir 
pildyti tas pačias priedermes tautos ūkyje, ne
turint to paties apsišvietimo ir technikos moks
lo, kokį turi vyrai.

Miestiečių moterų srovėje apsireiškia taip- 
pat siekimai, norintįs panaikinti visas vyro pri
vilegijas namie ir visuomenėje ir įvesti moterų 
emancipaciją iš po vyro valdžios; vienok mies
tietės feministės nenori padalyti moterystės vi
sai neprigulmingos bent nuo valstybinės val
džios.

Moterų padėjimo permainos, ypač uždarbia
vime, reikalauja trečia motėm judėjimo srovė, 
kuri labai skiriasi nuo dviejų minėtųjų. Ta 
trečioji srovė reikalauja moterims platesnio sa- 
vistovio veikimo, kaip ūkyje, pramonėje, vaiz
boje, taip ir vadinamose Iiuosose profesijose.

Tos srovės.reikalavimai nėra vienodi; jos 
tikslas ne iškovoti moterims tariamos teisės, ku
riomis vyrai lig šiol nedavę joms naudotis, bet 
panaikinti negeri santykiai, kuriose atsirado la
bai didelis, sulyginus su senovės laikais, moterų 
skaitlius sunkiame padėjime dėl įvykusių uždar
biavimo salvgu.

Suprantama, kad ir ta moterų srovė nori su
tvarkyti motėm auklėjimą, nes savistovis už
darbiavime dalyvavimas drauge su vyrais rei
kalauja tinkamo ir mokslo; be visokio technikos

krikščionvbės. Katalikių moterų draugijos 1910 
metais Belgijos karalystėje Brukselio mieste 
susitelkė vienon milžiniškon katalikių moterų 
sąjūngon,.vadinamon — “Tarptautinis Katali
kių Moterų Susivienijimas.”

Lietuvoje moterų judėjimas prasidėjo XX 
šimtmetyje. 1907 metais iš Kaimo lietuvių as
tuonių ponių susidarė komitetas, kurs gavo val
džios leidimą sušaukti Kaune rugsėjo 23 ir 24 
dieną pirmąjį lietuvių moterų kongresą. Tas 
kongresas įvyko geriausiai: iš Lietuvos susiva- 
žiavo lig 500 moterų; buvo ir svetimtaučių de
legačių: katedros bažnyčioje atlaikyta iškilmin
gos pamaldos su pamokslu. Susirinkimas pra
dėta pasveikinimų išklausymu; išgirsta pasvei
kinimų delegačių nuo 30-ties įvairių lietuvių 
draugijų ir laikraščių; gauta nemaža telegramų 
nuo kitataučių.

Prasidėjus posėdžiams, po ilgų ginčų, pada
ryti šitokie nutarimai:. “Iškovoti moterų tei
sėms sutverti vieną sąjungą, kuriai pavesti 
jungtis su kitų tautų panašiomis moterų sąjun
gomis; pagerinti naminiam moterų būviui tver
ti atskiras moterų draugijas; moterų sąjunga 
veikia viena, net ir su vyrų sąjungomis. Tokiai 
sąjungai sutverti išrinktas komitetas iš 16-kos 
moterų; tan skaitliun įėjo ir kauniškis organi- 
zacijinis komitetas. Dėl pažiūrų skirtumo tas 
naujas komitetas suskilo į pirmeives ir katali
kes moteris. Pirmeives lietuvės moterys norėjo 
įsisteigti Vilniuje savą draugiją, bet valdžia ne- 
ūžtvirtino. 1911 metais pradėjo leisti savo lai
kraštį “Žibutę,” kaipo “Lietuvos Ūkininko” 
priedą. Tas priedas iš pradžios eidavo kas mė
nuo. 1912 m. teišėjo tiktai kelius kartus, o 1913 
m. “Žibutė” vos tik pasirodė.

Lietuvės katalikės moterys įsisteigė Kaune 
1908 m. “Lietuvių Katalikių Moterų Draugiją.” 
Balandžio 23 d. buvo steigiamasai draugijos su
sirinkimas; jame dalyvavo lig 200 narių. Nuo 
a 1 . • • —»■ • T r * r •• v — > • • . . —Kuinuju t numinu .niuiysuu, uv visvn.it> ii-viujik*>s ; > j ' rr \r n •• i-

mokslo, ta grupė reikalauja, kad moterims būtų ° M.yDrangųa plėtojosi,- steigdama
. **' Virt iTiinvt'zvl iiiiv <■» 1m. T __—

solistė p. Lipčienė, p. A. Ka- 
čanauskui akompanuojant, 
padainavo keletą gražių dai
nelių. (Be 'to, pianinu ir 
smuikais išpildyta keletas 
muzikos dalykėliu.

Po to buvo iškilmingas į- 
registravimas 60G-sios( Rau
dondvario) kuopos ir Nau
jųjų Metą sutikimas. Jų su- 

Jisjtikimas buvo dvigubai gy
vas ir linksmas, nes sausio

toriaus J. E. vysk. M. Rei- 
11 ru" vurtluilipiiik ICuiifeiein 
cijos dalyviai pakilnojo jį 
ant ranką, gražius linkėji
mus siuntė, Ilgiausių metų 
giedojo.

Pernai suvažiavę, konfe
rencijos dalyviai skirstėsi 
jau šiemet su dideliu pasi
ryžimu dirbti Dievui ir Tė
vynei. J. Paežerietis

(“Šaltinis”)

SUSTIPRINA SILPNUS 
GYVINGUOSIUS 

ORGANUS
Milionai žmonių žino kokie pa

stebėtini vaistai yra NugaZTone, 
kadangi jie suteikė jiems jgeresnę. 
sveikatų ir didesnę spėka. Pavyz- 
džiui, p. H. Rufner, Dillion, Kan- 
sas, sako: “Aš ėmiau Nuga-Tone 
per kelias savaites ir jie padarė 
iš manęs visai kitą žmogų.”

Nuga-Tone padaro tokius ste
buklus, kadangi jie užveria ge
riausius žinomus sveikatą ir spė
ką budavojančius vaistus. Jie su
stiprina nervus, muskulus ir'nu- 
silpnėjusius organus, padaro krau
ją riebesni, palengvina inkstų ar 
pūslės suerzinimą, negali’gasus ar 
pilvo ar vidurių išpūtimą, pageri
na apetitą, pagelbsti virškinimui, 
nuveika konstipaciją, suteikia po- 
ilsingą, gaivinantį miegą ir padi
dina svarumą liesiu, sumenkusių 
žmonių. Jei jus turite vieną minė
jų ligų ar pakrikimų ,būtinai iš
bandykite Nuga-Tone. Juos par
duoda visi vaistų pardavinėtojai, 
arba gaus dėl jūs iš urmo vaisti
nės.

visvn.it


“MARGUTIS”

PRANEŠIMAS
Sullivan čeverykų Krautuvė 

persikėlė nuo 385 Broadvvay prie 
347 Broadvvy. Panele Julė Žaraus- 
kiutė pardavėja. (V.-8)

RENDAVOJIMUI
6 dideli kambariai, naujai ištaisy
ti, Įtaisai. Kreipkitės pas: Praną 
Paulauską, 188 Bowen St'., South 
Boston, Mass.
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K.

A.Vijurkas
v

norėjo išgirsti gražiu Iietu-
JONAS ŽIDECKAS

K.

Matykite A. Ivašką.

R.

KARPENTERISMatykite K.

545 East Broadway

1

K. iš B.

t

nr

Kimbal Bkljr., 
Liberty 7865.

BOSTON OFFICE:
1S Tremont St..
Room 205, Tel.

Thomas Park
Prie pat G St. 3-jų šeimynų 
kambarių. namas,__labai geri
stovyje, su maudyne ir 
šviesomis. Rendu neša

Kitas Bargenas
City Point, 3-jų šeimynų 
4-5-5 kambariai su visais 
niškais improvementais ir
jardu. Rendij neša $90 i mėnesi. 
Prekė $8,500. Įnešti $1,000. Maty
kite Ivašką.

namas 
moder- 
dideliu

Dorchestery
2-jų šeimynų ir krautuvė parsi- 
duoda iš priežasties senatvės, ku-

A

TYKIAI NEMUNĖLIS 
TEKĖJO Iš WBET 

'' STOTIES
Pereitu trečiadienį, 8 vaL

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠUS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston
Ajalraudžiu visokias nuosavybes 
Ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išranda vo- 
Jame kambarius.

LITHUANIAN AGENCY
South Boston, Mass. Tel. 0605—1337
KITI SKYRIAI

BROCKTON’ OFFICE:
630 North Main Street, 

Telephone Brockton 22S

H.
Sausio 27 d. priaugančiųjų 

choras surengė gražų vakarei}, 
parapijos svetainėj. Vaidinta 
komedija: “Mikutis ir Genu- 
tr.” Gražiai atvaidintas buvo 
ir daugiau margumyn.' Cho
ras sudainavo keletą dainelių. 
Žmonės užsiganėdino šiuo va
karėlių.

Ateinantis debesėlis tai bus 
vasario 10 d. parapijos metinė 
vakarienė. Rengia mūsų darb
ščios moterėlės. Žinoma, bus

gardi, nes gamina valgius pri
tyrusios šeimininkės..

Šįmet 16 d. vasario Lietuvos 
nepriklausomybės šventę švę
sime 17 d. vasario. Komisija 
pakvietė gerus kalbėtoju^. La
bai gerai, nes žmonės nori ką 
mti±jo-4šgifst+.---------—-—  

Darbai pas mumis k įųita. 
Zmoneliai daug nesiskundžia. 
Dar kaip kada tenka matyti 
ir į tvorą įsikibusių tai pasi
rodo, kad dirba gerai.

Šiuo laiku daug žmonių ser
ga “flu,” bet ačiū Dievui 
miršta mažai.

vakare WBET stoty per ra- 
dio dainavo art. J. Babravi
čius. Dainavo tik vienų lie
tuviškų dainelę “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka.” Ki
tas dainavo rusiškai ir ang
liškai.

Taigi radio klausytojų p. 
Babravičius, ypač lietuvių, 
nepatenkino, nes lietuviai

K0MP. M. PETRAUSKAS 
SUGRĮŽO i SOUTH 

BOSTONĄ
Pereitą šeštadieny atvyko 

iš Detroit komp. M. Peir 
rauskas. Teko sužinotu kad 
jis mano apsigyventi South 
Bostone ir padirbėti meno 
sritv.

v

Ar Bus Geri 1929 Mėtai
, « . ... - . ■

AR BUS GERI 1929 METAI?
Šis klaųsimag yra labai svarbus, norėtųsi žinoti viisems, bet koks 

metas nebus, visų neužganėdins, pabaigoje metų vieni peiks, kiti 
džiaugsis. Rinkimai pasibaigė, neužilgo užims vietą naujieji valdi
ninkai ir su pavasariu laikai pagerės. Tai toks mūsų spėjimas. Daug 
yra tokių, kurie nėra pirkę namų savo gyvenime, vargiai jie pirks 
ir ateity, nes dar vis bijosi Bet kurie pirko, uždirbo. Kas bus drą
sesnis, tas ateity irgi turės pelno. Nes pasaulis priklauso drąsuoliams. 
Dabar gera progū, gali gauti gerą namą pigiai.

X
I ■ ■ —

2 šeimynų ir krautuvė
So. Bostone po 5 kambarius ir 
2-jų. karų garadžius, namas* gerai 
įtaisytas, randasi tarpe lietuvių, 
galiiud daiyti gt'ią 
da už $9,500. Matykite J. P. Tui- 
nylą.

viškų dainelių. Šiaip daina
vo labai gerai.

Art. Babravičiui akompa
navo p-lė Tataroniūtė.

MOTERŲ BALIUS
Vasario 9 d. parapijos sve

tainėje, 492 E. Seventh St., 
7 vai. vakare Įvyks Moterų 
Sąjungos 13 kp. arbatinis 

12 balius.
0

elektro
___ _____  ____ _ $52.00 į .. .___________  
mėnesį. Prekė $4,506, įnešti $1,000. fra, o prie geros orkestros

šiame baliuje bus daug į- 
vairumo. Grajis gera orkes-

Specialis Bargenas
City Point, vienos šeimynos 8-nių 
kambariij namas, atskirai buda- 
votas,su improvementais, turi bū
ti greit parduotas, nes savininkai 
nori pasidalyti turtu. Namas la- 
baipatogioj vietoj, arti prie by
čių, mokyklų ir Stoni. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo įnešimo. At
siliepkite tuojaus, nes gali būti 
Hile dieną parduotas. Matykite A. 
Ivašką.

Dorchestery
3-jų šeimynų namas 6-7-7 kamba
riai su visais Įtaisymais, didelis 
jardas. Galima pastatyti keletą 
garadžių. Parsiduoda pigiai, tik 
už $10,000. Matykite J. Gailių.

smagu ir šokti.
Kadangi šis sąjungiečiu 

balius bus paskutinis }>rieš 
užgavėnes, tai jaunimas ir 
senesnieji turėtu gausiai at
eiti.

Elegantiškas Namas
South Botsojie prie Farragut-Rd., 
didelis, tvirtas namas po 5-6-6 
kambarius su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Trys atskiri karš
to vandens šildytuvai (hot water 
heaters). Visi kambariai dideli 
šviesūs ir saulėti. Didelis jardas 
dėl daržovių ir gėlių. Namas ge
riausiame stovyje, taipgi arti prie 
parko, byčių, ir karų. Savininkė 
gyvena kitame mieste, todėl nori _______ ________  _____
parduoti ir parduos pigiai. Įnešti ris yra priverstas apleisti bizni, 
reikia $2,500. Šį namą įsigiję nie- kuri laikė per 35 metus. Parduo- 
kad nesigailėsite. Matykite A. I- ąa tik už $11,000. 
vašką. | Yurgeliūną.

Norėdami pirkti ar parduoti, visuomet užeikite pas mus. Kurie 
dar negavote mūsų kalendoriaus, prašome užeit ir pasiimt.

Automobilių Insurance
Kiekvienas automobilio savininkas turės inšiūrinti savo karą 
prieš Naujus Metus, kad gavus numerius. Taigi, priseina duo
ti patarimus, kad būtumėt atsargesni, nes daug yra visokių 
agentėlių, kurie užlaiko ofisą ant saidvokų ir prižada nebūtus 
daiktus, bet atsitikus nelaimei negalima jų surasti,, nes daug 
gatvių su saidvokais. Jeigu inšiūrinsi pas mus, esi pilnai ap
rūpintas ir atsilankęs į ofisą gausi teisingą patarnavimą. Au
tomobilius apdraudžihm r.uo visokių nelaimių: pavogimo, su 
degimo, stiklus nuo sudaužymo ir tt. Prieg tam apdraudžiaro 
nuo gaisro namus, rakandus, biznius.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadvvay South Boston, Mass.

“DĖDĖ ŠIAUDADŪŠIS”
SO. BOSTONE , - .

Dalyvaus Choro vakarėly

St kinadienv, vasario 10 d. 
pobažnytinėje svetainėje, 7 
vai. vakare, Šv. Petro Para
pijos Jaunamečių choras 
vaidins gražią operetę “Dė- 
dė Šiaudadūšis.”

Jaunamečių chorui vado
vaus jo mokytojas p. M. 
Karbauskas.

Jaunamečių choras gerai 
išlavintas ir vaidintojai pa
rinkti, taip, kad vaidinimas 
bus O. K. Verta pamatvti. 
įžanga pigi ir atėję nenusi- 
skriausite.

Ir vaikeliams pramoga
Šeštadieny, 3 vai. po pietą 

operetę ‘"Dėdė šiaudadū
šis"' vaidins vaikams. Visi 
vaikučiai turėtų ateiti pa
matyti.
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MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS ,

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)---------
JUODOS (prastais kietais viršeliais)__________
JUODOS (geresnes minkštais viršeliais)______

.50

.50

.85
JUODOS (geros odos viršeliais)______________ $1.00

BALTOS (celuloidos viršeliais)________________ $1.00
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA-

1’lnnlnlnkas — Antanas-Navikas,
702 E. Klfth St., So. Bostoo, Mass. 

Vice-Pirmininkns—,Tnn7as Jaekeviėtas,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Masa. 

Prot. Raštininkas — Albinas Nevienu

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčlųš, //
27 Tampa St.. Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas KallSius,
67 G Street, South Boston, Mass. y * 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaą, ,
492 E. Seventh St, So. Boston, Masa ęš 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mu nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 . 
vai. po pietą, parapijos salėj, 4tį2 
E. Seventh St, So. Boston, Mass. <

92 Sawyer Avė., Dorchester, Masa.

948 E. Broadvay, So. Boston, Mąsf. 
“._Z Julnkas — Juozas Guzevičlui, ‘

ŠV. JONO E V. BL. PAŠALP - £ 
____DR-JOS VALDYBA--------- 
Pirmininkas — M. žioba,

539E. TthSt., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3553-B 

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

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

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Brdadway, So. Boston, Masa, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St.r S. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventt 

- St^ So. Boston, Mass.

įpirė pirmadieny, vasario 4, 
plaučiu uždegimu po trum
pos ligos, pasirgęs vieną sa
vaitę laiko. Mirė miesto li
goninėj.

Velionis buvo vedęs, žmo
na jau senai mirusi, šeimos 
nepaliko. Giminiu liko ne
maža, bet jie nesiteikė daly
vauti jo laidotuvėse nors ir 
buvo jiems pranešta apie ve- 
lionies mirti. Iš giminią Lū- 
dotuvėse dalyvavo tik švo- 
geris K. Vervečka (33 
Bullad St., Dorchester) ir 
J. Dusevičienč (198 Coluni- 
bia Rd., Dorchester).

A. a. J. Žideckas pas mus, 
žemiau pasirašiusius, išgy
veno virš šešerius metus. 
Buvo ramaus būdo ir teisin
gas žmogus.

Nuoširdžiai dėkojami' gerb. 
kun. K. Urbonavičiui, vietos 
klebonui, kuris prieš mirti 
išklausė velionį išpažinties, 
gi vasario 7 d. 9-tą vai. ryte 
atlaikė už velionį gedulingas 
pamaldas, po kurių velionis 
palaidotas Mt. Benedict ka^ 
pinėse. Ačiū ir visiems da
lyvavusiems laidotuvėse.

Taip-gi ačiū ir p. P. Aku- 
nevičiui, graboriui, pas kurį 
ofise po num. 258 Broad- 
\vay velionis buvo pašarvo
tas ir kuris rūpinosi laido
jimu. P. Akunevičius, kai f) 
r r jraprastai, velioni palaido
jo labai pigiai ir gražiai. 
Tai biednn žmonių — darbi
ninkų graborius. Mes iš sa
vo pusės patariame savo bro
liams lietuviams reikale 
kreiptis pas p. Akunevičiii 
ir rasite jo asmeny nuošir
di! draugą nelaimėje.

J. ir D. Staliulioniai 
170 W. Fifth St., 
So. Boston, Mass.

JUOZO 
BABRAVIČIAUS-----

SU PAGĖLBA
--------------- AMELIA TA1ARON1UTES—

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

JORDAN HALL 
Naujos Anglijos Konservatorijos Name 

Huntington Avenue, Kertė Gainsboro St., Boston, 
Tikietai gana pigūs: $1.50, $1.00 ir 75c.

Pirkite iš kalno Šidlausko Aptiek oj, “Keleivio” ir “Darbininko” 
Administracijose ir Lithuanian Ageney 

Nueikite pasiklausyti ir pasigerėti savo daile ir dailininkais,— 
o grįšite sužavėti jų neišpasakytais gabumais!

Vadovystė
. 360 KUOPA SLA . . .

’t

PARSIDUODA PARSIDUODA
Ūkis 100 akrų žemės, 500 kartų 6 šeimynų namas po 5 kambarius 
malkos, 2 šeimynų namas, 2 bar-jne^°^ lietuvių bažnyčios. Yra 
nes (geroj padėty), 3 karvės, dar-, ek“ktra, _ šiltas vanduo, piazai, 
žas ir visokių įrankių. Gera svei- maudynės. Kaina $17,500. Rendij 

--------- --- neša $197.00 į menes. Kreipkitės:;
TE? Malinauskienė, 8 Eerksttire 
St., Cambridge, Mass. (V.-15)

žas ir visokių įrankių. Gera svei- 
ka vieta. Verta' $15.000 bet pri- 
verstaš parduoti už $9,000 dėlto 
kad nėra kam prižiūrėti. A. KA- 
LEN, Gay Farm, Iligh St., Wal- 
polo, Mass. (V.-8)

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.

i ■ TE
-ŠV.-KAZIMIEKU R. K. D JOS

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — J. Grubinskas,

24 Prescott St., Readvllle, Mass. 
Vice-Pirmininkas — J. Markelionl<

140 Bowen St., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — I’. Milius,

541 E. Seventh St., S. Boston, Masa 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

364 IV. Broadvvay, So. Boston, Mass 
Iždininkas — V. Balutis

36 Mercer St, So. Boston, Masa. 
Maršalka — J. Zaikis, .

7 Winfield St, So. Boston, Mas% 
Draugija laiko .susirinkimus kas ant

rų nedfildienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 Ji. Seventli SL,.pax
salėj, ?th St, South Boston, Masą

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

VALDYBA
Pirmihinkė — Jieva MarksienS,

625 E. 8th St., S. Boston, Masa. 
Vice-Pirntininkė—Ona Zulonie

11 Menks SL, S 'Rnafcrn, 
Prot/ Rast. — Ona SiaurienS,

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

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

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS,
1512 Columbia Rd., So. BostoūL 

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

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

dėl naujų darbų ir pertaisome se- 
niis. Aprokavime už dyką sutei
kiame. Taipgi mūrininko molerio 
ir popieriavimo darbus padarom 
egražiai. Mūsų prekė žema, ypač 
žiemos metu. Imame darbus ant 
kontrakto arba pagal dienų. Paul 
Jurkštis, 189 F St., So. Boston, 
Mass. (V.-8)GASOLINO STOTIS

12 mylių nuo Bostono, aut gero 
Statė Road. Stotis su dviem ga- 
solino pumpomis, storas, 5 kam
barių. stuba su visais įtaisymasi, 
3 vištininkai, 2 karų garažas, 1 
akras žemės. Prekė $8,500. įneš
ti $1,500. - Priežastis pardavimo 
—-vyro mirimas. Matykit Bronis 
Kontrim, 120 Marine Road, So. 
Boston, Mass. Tel. S. B. 2483AV. 

(V.-8)

______________________________

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS iŠ 
VALDYBO SANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Versiackas, 
694 E. Fifth St., So. Boston,

Vice-Pirmininkas — Povilas Raka, 
125 Bovven St., South Boston, Mass.

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

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

Iždininkas — Andrius Zalieckas, - 
150 H Street, South Boston, Mass-

Tvarkdarfs — Kazys Mikalionls, 7 
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėldienį kiekvieno, m 
Lietuvių Salėj, kertė E ir 
So. Boston’e, 1:30 vai. po 
Ateidami susirinkiman prašo 
sivesti naujų narių prirašyti 
musų draugijos.
 į 

KELIAUJANTIEMS į
LIETUVĄ ŽINOTINA

Išvažiuojant mums į Lietuvą, 
pažadėjome visiems mūsų drau
gams, pranešti apie kelionės atsi
tikimus Daugeliui parašėme laiš
kus, kitiems da nespėjome, todėl 
paskelbiame pėrlaikraščius. Mes 
keliaujame jau trečiu kartu, to
dėl turėjome patyrimo, kas kelio
nėje daugiausiai reikalinga. Svar
biausia. kad visi dokumentai būtų 
gerai sutvarkyti, tad kelionėje 
nėra mažiausio nesmagumo. K. 
Sidabras tikrai tvarkingai viską 
prirengė, todėl kelionę turėjom 
šiuo kartu smagiausią. Niekur ne
turėjom mažiausios kliūties.

Kurie manote važiuoti Į Lietu
vą ar apsilankyti, ar su reikalais, 
patartina kreiptis pas K. Sidab
rą, 875 Cambridge Street, Cam- 
bridgė, Mass. Tikrai jis yertas pa
gyrimo už jo rūpestingą sutvar
kymą. Visą prirengimą ir doku
mentus sutvarko labai tinkamai. 
Tą pranešame visiems mūsų drau
gams, kadangi mes persitikrino
me. Linkime taipgi visiems mūsų 
draugams geriausių pasękmių ir 
patariame atvažiuot Lietuvon ap
lankyt namiškius ir draugus.

Vincas ir Rahela Kaminskai 
Padegini kaimas, Šiaulių apskr.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
.ių-
Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

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

Už
3c.

UŽ

CHARLES J. VVEISUL
(VIESULĄ)

Real Estate-Insurance 
Mortgages 

Parduoda laivakortes j ir iš 
Lietuvos patogiausiais keliais. 

1126 WASHIN‘GTON STREET 
SO. NoinvooD, MASS.

Tel. Norwoo<l 0931

BRONIS KONTRIM 
CONSTABLE 

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace 

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems 

120 Marine Rd., So. Boston
Tel. S. B. 2483-W

Pabrangs .linksmumo ir dainų su gal- 
doms laikraštis “MARGUTIS.” RaSy- >1 
kitę tuojau ir siųskite VIENĄ DOtfr, 
RI, gausite per visus metus “MAR-. 
GUTĮ” Kas mėnesis leidžia muzikos 
ir Juokų laikrašti art. A. Vanagaitis, 
adresas: “Margutis,” 3210 So. ITalsted -3 
St., Chicago, III. “Margutis” nanfaj 
vietoj. Išeina su “overkautu.” r-“ *
centų stempsj galite gauti vieną 
gutj” dėl susipažinimo. Relkalaul 
tuojau. “Margutis" nuo 15 
Minsln bus DU DOLERIAI. Visokios 
žtnlos iš IJetuvos. Skaitykite "Marfr 
tik tai ’ 
vaikams piano “pyaellų’ labai lengvu 
ir gražių. Tik u* vieną doleri { me
tus 12 -Margučiu."

laukite . 
dieuos

IJetuvos. Skaitykite "Margu- 
visadn busite linksmi. Įfra į

I

>

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

PARKWAY AUTO SERVIOE
Savininkas Viktoras Vaitaitis

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

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinclair gazoliną.
• ' . » ’ £ . «

415 01d Colony Avenue, South Boston, Mass.
--------------------------------------------- ----------------------------------------,........................ ........................................................................ ....---------------------------------------------------------

■ " ■ " . . • ...........................................n i .nij.ig=

/

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras. Schuberto pamiklo p 

Muzikos menas yra čia p£ 
dojęs didelį turtų, bet dar $ 
desnes viltis—Grillpaner.

OPERETE “DĖDĖ ŠIAUDADŪŠIS”, rengia Šv. Petro Parapijos Mažtijiį Choras, Vasario-Feh. 10-tą dieną, 1929, Bažnytinėj Svetainėj 
West Fifth Street, South Boston, Mass. Pradžia 7:00 vai. vakare. Vaikams Sukatoj 3 vai. popieti)

--------

“DARBININKAS”
366 West Broadwsy South Boston, Mass.

> . . r

‘Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Ernest Heilo.

I ■!! ■! .1 ■ I < I MU . ——

i

West Fifth Street, South Boston, Mass. Pradžia 7:00 vai. v ♦
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CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny,
vas. 10, tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai
malonėkite atsilankyti ir užshno-
kėti užvilktus mokesčius Valdyba

••

•j

' ^BRANGIEJI MINERALAI surasta bemaž žmonių negy- 
ym venamose šalyse: šaltose Sį- 
' i? biro, Alaskoos ir Kanados

Tokiais mineralais
■.auksas, sidabras, platina.
’ deimantas. Auksą randa že- .šalyse ir Kalifornijos, Pieti- 

mese trimis pavidalais: a)
smulkučiais grūdeliais? su- 
neštuose kai kurių upių 

L smėliuose; b)’ gijomis, kur 
jis yra sumišęs su kvarcu, 

p (mūsų laukų akmenyse yra 
daug kvarco), ir c) tvirtai 

-suaugusiais sluoksniais prie 
B": kai kurių uolų.

Aukso eksploatacija (ga- 
& vilnas)—auksiniuose smilty- 
fefe- nuošė nėra sunkus darbas, 
|i bet pelnas ne per didžiau- 
U sias.

smėlio 
B būdu.

silieka 
į randamas ‘gijftse, 
B duoda pelno, bet jo eksplo- 
| ' tacija yra sunki, ypač jei 
E < gija giliai Įeina Į uolą. Tuo- 

/met tokios uolos tenka skal- 
|į.’' -4yti. Paskiau dar reikia 
F- mokėti atskirti auksas nuo

Aukso grūdelius iš 
išrenkama plovimo 
Bet daug aukso pa- 
smūlvje. Auksas, 

daugiau

- kvarco. Taip pat sunki, bet 
pplr>in<rp<gpo yrn ojr«jpln- 

tacija aukso, randama 
sluoksniais uolose, bet sunu- 

ff^ siisio su uolos medžiagomis. 
Auksui atskirti nuo pri(>- 
maišų vartojama meehaniš- 
ki ir chemiški būdai. Pir- 

lį: miausiai smulkiai suskaldo 
K -auksingos uolos gabalus, 

paskui juos plauja įvairio- 
mis rūkštimis ir tokiu būdu 
gaunama gryną auksą. Įdo
mu, kad daugiausia aukso

1-

įfį
r.'

JįK?

pjfr ■*

Ik

«

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS
\ Baigęs du Universitetu
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

“Darbininko” Name
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

305 Harvard St., Cambridge. Mass. 
TeL University 1463—J. JA

nes Afrikos ir Australijos 
tyrlaukiuose. Gausios auk
su kasyklos privilioj oį tas 
vietas daug žmonių, kuriems 
teko statyti ištisi miestai su 
Įvairiais fabrikais ir gele
žinkeliais. Naujai atvyku
sieji 'į tyrlaukius įmones 
pavertė tas šalis puikiais 
sodais, derlingais laukais. 
Ta i p atsitiko _su Amerikos 
Kalifornija, su Australija, 
su būrų Transvaliumi Pie
tų Afrikoje.

Daugiausia aukso gauna
ma Pietų Afrikoje, nes 313,- 
000 kilogramų per metus; 
paskui eina Amerikos Jung
tinės Valstybės, kur kasmet 
gaunama apie 100,000 kilo
gramų; Australijoje iškasa
ma aukso 45,000 kilo, o Ru
sijoje 35 tūkstančiai.
—Sidabras yra randamas- 
žemėse arba gryname stovy- 
j.e, arba šUhliLlšytūš SU ylf- 
ra, chloru, bromu ir kitais 
mineralais. Jo produkcija 
(gamyba) nėra taip sunki, 
kaip aukso, b(*t už tai sidab
ras yra žymiai pigesnis už 
auksą. Daugiausia sidabro 
iškasama Meksikoj ir Jung
tinėse Valstybėse. Tos abid
vi šalys gauna du trečdaliu 
viso sidabro ,gaunamo visa
me pasaulyje.

Platina, kuri skaitoma 
trigubai ir net keturgubai 
brangesnė už auksą, yra re
tai kur užeinama. Ją randa 
žemėse mažais grūdeliais, su 
geležies ir kitų brangių me 
t alų priemaišomis. Platina 
dar sunkiau atskirti nuo 
priemaišų. kaip auksas. 
Svarbiausia platinos ypaty
be’, kad ji visai nekitėją. Už 
tat ji yra brangiausias me-

pos naudos.

lės.

PAGRINDO

talas. Daugiausia platinos 
gaunama Rusijoje.________

■

■■ Liberty 7296.

: GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

I
i

K 1
811-812 01d South Bldg. |

294 Washington Street | 

Boston, Mass. ©

Valandos: 9 A. M. iki 5:3O P. M. X
GYVENIMO VIETA X

37 Gorham, Avenue, Brookline. © 
Telephone Beacon 5578

j

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Exchange Building, 
Tel. Hubard 9396.

Vakarais ir Sukatomis po pietų: 
aptiekoriaus Šidlausko na
me. kampas E ir Broad- 
wav, So. Boston. Tel. So. 
Boston 0575-1V.

Gyvenimo vieta: 33 Rosemont St. 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

Deimantą randa arba grū- 
ddiniy nrhn krištolais mik, 
singuose Ivirgždynūose. 
Auksingą žvirgždyną plau- 
ja vandenyje, atskirdami 
nuo jo žemės priemaištas, 
paskui paberia tuo tikslu Į- 
rengtoje lygioje ir kietoje 
vietoje ir ieško ten deiman
tų. Taip pat randa deiman
tų mėlyname kvarce. Dei- ’ 
mantingązkvarcą su dinami
to pagalba skaldo į gabalė
lius, kurie paskui iš tų ga
balėlių lengvai jau skiria 
deimantus. Deimantų dau
giausia gauna Pietų Afriko
je, devvnius kartys daugiau, 
kaip Brazilijoje, kurT dei- 
mantų atžvilgiu užima antrą 
vietą po Afrikos.
/ Šalia deimantų eina dar 
antrų tarpe “brangiųjų ak
menų” prekyba. Pas mus 
juos vadina žemčiūgais. 
Žemčiūgais vadinasi įvairios 
atmainos, arba pavidalai, la
bai kieto ir peršviečiamo 
(skaidraus) mineralo, vadi
namo bendru korindouo 
vardu. Mėlynos spalvos 
žemčiūgas vadinama safiru, 
raudonos — rubinu, žalios— 
emerodu, (izumrudu),- gel
tonos — topazu. Žemčiūgai 
randama granitų uolose, 
daugiausia Kinų ir Tibeto 
šalyse.

Žemčiūgu kainos kai kada 
pralenkia deimantus.

“V. D.”

— Kai aš su tavim, Onute, 
šoku 
jomis nejaučiu.

— Visai tikrai. Tamsta 
nuolat man ant kojų lipi.

tai, rodos, žemės po ko-

SMARKIAI ATKIRTO
Valgykloje bepietaudamas 

pilietis rado sriuboje sagą ir 
rodo šeimininkui ir sako:

— Kokių čia vielų prikim
šo! e Į sriubų?

Šis ir atkerta:
— Tai ką, Tamsta nori už 

du litu rasti visas kelnes!..
----------- -----------

TAI KODĖL PRO ŠALĮ?
Miestelėnas rodydamas vi

sas miesto keistenybes, atva
žiavusiam 
žį štamam 
einam pro 
me mieste

Svečias, 
balsu: “

nuo laukų savo pa
sako: “Dabar mes 
šalį geriausio visa- 
restorano.” 
žinoma, nustebusiu

Tai kodėl?”

' LABAI PAPRASTAI
Mažas Jonukas sako svečiui: 

“Tamsta šaukiate tėvelio? Bet 
jis juk negrįš...”

Svetys: “Dėl ko?”
Jonukas: “Dėl to. kad jis ir 

nebuvo išėjęs...”

' BROOKLYN, N. Y.
7"

Pirmadieny, vasario 11 dieną,
į 7:30 vai. vakare, Karalienes An
gelų-parapijos svetainėj, kampas
Robling ir ^Šouth 4th gatvių į-
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas.
Bus renkama nauja valdyba 1929
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

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

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

1

Taipgi malonėkite užsimokėti
kuriij yra užsilikę mėnesinės duok.

LDS. 6 kp. rast.

BALTIMORL^ MD.
Vasario 10 dieną, sekmadieny,

--------- i
PROVIDENCE, R. 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 gražų pavyzdį kitiems.

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

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

sekmadieny, vasario 17 d. š. m. 
Svarbių kad į šį susirinkimą atek 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prio 
mūsų brangios organizacijos.”

Nepamirškite užsimokėti duok-
' .V

RiStininkė
les.

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

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

Valdybakalo.

APSUNKTNANmKNYGA”
Vienam klebonui paaiškinus 

savo parapijonims, kad geriau 
l»ūtų sunaikinus visas blogas 
knygas, nes jas skaitant apsu
kanti savo galvas ir širdis. 
Doras kaimietis atnešė ir sa
vo mokesčių knygutę, ir sako: 
sudegink jų, nedorų, nes ji 
bai mane apsunkina.

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

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

Valdyba

LAWRENE, MASS.
. LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 17 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus. narius at- 
6ilankyti ) šį susirinkimą ir užsi- ~ 
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių Kny- 
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

la-

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

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

A ■ ——— - -

NEW HAVEN, CONN.
L. D. 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 
. ___________ t

ATŠOVĖ‘
Laibų mieste atsirado 

nas kovojantis su bažnyčia 
jaunuolis. “Tik tuomet bus 
gera pasauly gyventi kada tos 
vietos, kur dabar stovi bažny- 
čios ir vięųųolynai, apaugs žo- 
le.”

“O tokie asilai, kaip ponas, 
joje ganvsis!” — pabaigė sau
sai vienas senukas.

vie-

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinins

414 Broadway So. Boston
Ofisas atdaras dienomis ir 

vakarais

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

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 ši 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.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, kovo 3 dieną, tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

klei---------- Valdyba

WATERBURY, CONN
Vasario 24 d., 1 vai. po pietų į- 

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

Valdyba 
MONTELLO?MASS.

LDS. 2 kuopos susirinkimas į- 
vvks vasario 12 d., Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą, 
ra

Paieškau Valiūną iš Kampiškių 
sodžiaus, Kauno apskričio. Pir
miau gyveno West Lowell. Pa
miršim jo antrašą, seniai susira
šiau. Jei jis pats ar kas kitas 
apie jį žinot malonėkit man pra
nešt, turiu svarbų reikalą. Anas
tazija Zabalavičius, 9565 Russell 
St., Detroit, Mieli. (V.-5)

Lietuvis Dantistas

DR, S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) 

414 Broadway, So. Boston 
Tol. So. Boston 2300 

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

pagal ^usitarimą

Bus ge- 
proga atsilyginti už organą. 

J. V., Rast

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486 >
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naSlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Bubile • 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838,Dorcbester Ar. 
Dorchester, Mass.

.. 1. Ū-M?

LAIDOJIMUS

I

r

A. J. KUPSTIS
Real Estate Insurance ir Mortgičių: 
Seniausia Agentūra So. Bostone :

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.!
Tel. South Boston 1662—1373 |

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

kokių lig šiol niekur nėra buvę.
Sa. BOSTONE

.12 šeimyną medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro 
Rendų atneša $2700 į metus. Prekė $22,000. įmokėti nemažiau kaip 
32,000, likusius išmokėsite randomis. Dabar būna viskas naujai pertai-; 
soma. .Tel norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzdin
gai, jei norite, kad senatvėj nereikėtu elgetauti, ir jei norite bnti nepri 
klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaiiftokit Ha proga. TiDkama 
vieta krautuvei.
DAR VIEŠA NEGIRDĖTA PROGA!

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

Kaina $0.500. Įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
Iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadtvay, 
So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Parūpi na m mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
glčiŲ. kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
išmokesčio—tik Mass. valstijoj.

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

Parduodam anglis ir malkas, pristatom J namus ne toliau kaip 12 my
liu nD0 Bostono;

PARDUODAM LAIVAKORTES TR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
SAUS.

Bijokite trijų nelaimių f 
Dievo rūstybes, tėvynes iš
davimo ir moteries meilės. 
— Kantas. ----

WM. J. CHISHOLM
& Vienintelis Lietuvis 
$ Graborius
$ Patarnavimas dieną ir naktį. 

£ 331 Smith Street
| PROVIDENCE, R. I.

Tel. Dc. 1952

i
Iž ....   — -f

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

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

TeL S. B, 2805—
^LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

• Į Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki- 
(į nlus, kreivas akis atltleslnu ir 
(į ambiijoniškose (aklose) akyse n- 

grąžinu šviesą tinkamu laiko.

J. L. Pašakamis, O. D.
į į 447 Broadway, 8o. Boston.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M: V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
Ofsio valaniM:

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dčidieniais. taip-gi seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

• —

BRIGHTON, MASS.
L. D. S.‘ 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadienv. 
kovo 1, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. „Valdyba

PeL Brockton 5112 * < l

? D A N T I S T A 8 j!

DR. A, J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

X 705 Maio St, Montello, Man.;;
7 (Kampas Broad Street) i '
8 Ofiso valandos: 1 1
X Ryte nuo 10 iki 12 vaL; ;
X Dieną nuo 2 iki 5 vaL;
X Vakare nuo 6 iki 8 vaL' 
\ Sekmadieniais pagal sutarties.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 3-čią d., Aušros Vartų 
, parapijos salėj, tuojaus po su- 
Imos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 24 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesini' 
susirinkimas. Kviečiame gausia' 
sueiti, nes tnrime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, ■ 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 ] 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 | 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 j 
iki 12 (pagal sutartį).

E. V. WARABOW
(Wruhllanskax) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAI.SAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norvvood, Mass. 
Tel. Norvood 1508

MONTELLO OFFICE 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D, A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 fr 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mase, 
Telephone University 8831-W

kūrinos paveda 
mano prižlnrfjl- 
mni. visuomet 
bnnn patenkinti 
ir sntanplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Bmadway. So. Boston. Mass. 
Residence: 313 XV. Thlrrl St.

Telefonas: South Boston 0304-W.
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