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Čia gyvena

liij mėn. 5 diei 
nepaleisti: Kai 
nas kun. Miką 
klebonas kun.
Vydiškio klebo 
binas.

DAUG PROTESTŲ
Vyriausybė kasdien gauna 

iš visu Lietuvos kampelių 
daUg protestų, kuriais griež
tai smerkiamas Plečkaičio ir 
jo kompanijos išdavikiškas 
žygis-ir pasižadama prirei
kus visomis jėgomis kdvoti 
už Lietuvos nepriklausomy
bę. ’ * 4

KRAŽIŲ K 
Š VENCĮ

Švenčiomii 1 
senai lietuviai 
reikalą vę^pam 
kalba. ' Atty 
daugelį maldi 
šautuvų buožl 
kad tas vyk 
Penki asmeny 
mesti į kaleji

SKUNDA PU
Lydos apskr. 

vo valse. Jun 
džius paaiškini 
rytos mokyklos: 
šąlu/ Pilsudskį 
sakymas iš jo 
kad prašymas 
galima sužinot 
ie tolimesnis

Spadavičius yra bemoks^ 
lis. Kada tai tarnavęs ka
riuomenėje sanitaru, buvo 
prie vaistinės ir nuo to iš
moko daryti vaistus. Teis
me Spadavičius neprisipaži
no kaltas.* Proškas jisai da- 

1 vęs, *jas sudarė iš sodos ir 
mėtų džiovintų lapų — tai 
jo nuomone nuo reumatizmo 
pagelbsti bet į metų* lapų 
[miltelius aršeniko nedėjęs.' 

Apygardos Teismas išžiū
rėjęs bylą priėjo išvados, 
kad Spada 
tikslą nunw 
tik nežinomi

! > ■MTI'T’l P

iūš neturėjo 
rti "Šatienę, o

. GERIAU -TVeaKlS Oto QOU> 
r kosulio visame veŽjmb/

. VILNIAUS BOKŠTAS 

.Pumpėnų Davasą liniukai 
vo miestelio turgavietėje. 
toŠiasi pastatyti trikampi 
Vilniaus bokštą.??—Kiek
vienoje bokšto sienoje bus 
rašvti Vilniaus vaadvimo

KRYŽIUS “UŽ IŠGELBĖ- 
' JIMĄ” į;

Lietuvos ugniagesių orga
nizacijų sąjunga yra paruo
šusi projektą teikti Savo nU- 
riarns kryžius už žmonių iš
gelbėjimas gaisro metu. Kry
žius bus balto emalio, aplin
kui apvestas auksu, vidury 
— raudono amalio dugno su 
ugniagesvbės- ženklu; ketu
riuose kryžiaus kampuose 
Gedimino stulpais Kryžius

dilinąs ir šiaip silpnos svei
katos. Akelaitis teturėjo 19 
metų. Net ir mirusiam nie-, 
kas nesirūpino sudėti norit 
rankas, tad ir sustingo užsi
metęs vieną ranką už galvos, 
gi kita belaikąs už širdies.

SMERKIA PLEČKAITI 
^Pabėgusi į Vilnių ir par- 
gdavusLlenkams buv. Seimo! 
larį socialdemokratą Plęč- 
raitį kaip išdaviką smerkia 
Stačioji Liętuvos visuomenė, 
rasos redakcijos iš visų Lie- 
įjpyos vietų gauna įaugvbę 
sutarimų. rezoliucijų ir pro
testų, kuriomis Plečkaitis 
SPt visados išmetamas iš 
Lietuvos visuomenės tarpo.

POLICIJA ŠVENČIONIŲ 
BAŽNYČIOJE •

Latvių telegramų, agentū
ros žiniomis, Švėnčionių 
bažnyčioj' šiomis dienomis 
lietuviai- per pamaldas rei- 

I kalavę pamokslo lietuvių 
kalba. Afvyl 
neliki

- -VIS DAR BIJO RADIO___
ALUNTA, Utenos apskr. 

Pereitą vasarą daugelyje 
vietų ledai išmušė javus. 
Tarp kitų nukentėjo ir U- 
pejiškių kaimas. Žmonės 
kalba, kad K ledų priežastis 
esanti radio antenos, kurios 
pritraukiančios įvairias au
dras. - - , . . _

Laikas būtų liauti^ tokius 
niekus plepėjus.

O COUOH caop ATŠVILPIA IR ui U DĖ 
GAUNA io 1 '
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[LAIKYTAS £MOGŠin)YS 

Į^apkričicrmėn. 25 d. Tra- 
Lpolicija sutaikė žmogžu- 
Įttadotekį Praną.
$Ugpmeio mėm 16 d.Dar- 
Blšky buvo atjaidai. Kaip 
įprastai, suvažiavo visi pa- 
pijos gyventojai, kurių 
rpe -buvo žmogžudys Po- 
ūskis ir, ją auka Grigonis 
gmas. Išėjus iš bažnyčios 
t? visų pamaldų visa publi- 
y susimko gatvėse ir tur- 
Lvietėj. Bdt staiga visų 
ys buvo ^kreiptos į vie- 
įpusę, išricui'ios buvo gir- 
iti triukšmas. Prisiartinus, 
įsirodė, Wid miiietas--Po- 
►lskis peilio smūgiu mirti- 
d sužeidė savo kaimyną 
rigonį Zigmą. Šį savo dar- 
įž piktadaris* atliko visų 
yvąizdoj ii- niekas iš ma
usiu, šią sceną, nedrįso įsi- 
ąišyti ir net pagaliau ne
laiko piktadarį, kuri§. atli
ks savo darbą pabėgo iš 
ieštelio ir.pasislėpė. Da
iktiniu laiku sulaikytas ir 
įdėtas kalėjimai) 
as vedamas.

rl^C!LAXTii>~TAK.lASl |

Iš Vilniauspraiiėša, kad 
Plečkaitis ir- jo salininkai

Pilsudskis nepriėmė emigrantų 
-----------delegacijos?---------

Vilniaus laikraščiai pra- 
nesą:

Lapkričio 24 d. per Len
kijos valstvbes vadų. posėdį 
buvęs paliestas ir “Lietuvos 
emgrantų” klausimas. ,Jam 
galutinai išspręsti Pilsuds
kis pavedęs visą lapkričio 24 
dieną.,

_ | Iš ryto \konferencija su
gun ūkininko arkliais,' bet vaivada Kačkęyičium, III

bės (p. O. K.) geneorJ^Lit- 
vinovičium, XX pėst. -divi
zijos vadu pulk. Kaspšickiu; 
po7to vizitas pas arkivysku
pą, o po piet susipažinimas 
su 19-tos lietuvių ir gudų di
vizijos darbais. Vakare Vėl 
konferencija su vaivada 
Račkevičium, ____

Ir tikrai, rytinėj konfe
rencijoj dalyvavo be. pami
nėtųjų dar legionų divizijom 
Padas gen. PopoviČius,\p. 
Hbluvko, papnlk. Schaetze- 
is. Generolas Lirinovirius 
informavęs apie padėtį Lie
tuvos pasieny, o p. Račkevi- 
čius^^-apie emigrantus. E- 
są nutarta laikytis. dėsnio, 
kad emigrantų veikimas ne
būtų priešingas Lenkijos po
litikai.
,>Paa arkivyskupą Pilsuds- 

! Ris taręsis apie susidariusių 
i padėtį, ištrėmus dvylikį 'lie
tuvių taringų. ’ z l’; 
r Prieridcariu Pilsudskis

ST. KAIRY!

Gruodžio 1 
taįkraštis “S! 
kad pereitą k< 
vykęs pef Ry 
vęs Lietuvos 
pirm. _ir JįiėĮ 
mokratų part 
ix»ias Kairys 

2;

neturėsi.^
RkpCtttM F. UriUaiU Ca, ttt. 1780

JAŪKIKIS PABtGO
.KAUNAS, -r- Karo lįgo- 

nines tarnautojas, jaunas 
vyras K. pasipiršo tos pat li
goninės tarnaitei; tarnaitė, 
sako turėjusi pinigo.

Atėjus yestirvių dienai 
jaunasis dingo. Ištirta, kad 
išviliojęs iš savo būsimo§ws 
žmonos keletą tūkstančiųTi- 
tų,4ižuot važiavęs bažnyčiou, 
nudūmė į gelžkelio stotį, o 
Iš ten savais keliais, palik- 
darnas -jaunąją mergužėlę be, 
pinigų ir be vyro.

SVIESTO STATINAITĖS 
Bįį BUS GAMINAMOS 
Ę^LIETUVOJE

Sviesto statinaitės kaip 
^sportui, taip ir vidaus 
^Vartojimui, iki šiol buvo į- 
įgabeuamos iš užsienio. Pa§- 
kutimu- taiku ištyrus, kad j 
^kai kuriu mūsų mišku] 
^skroblu medžiaga tinka svie- 
’što ■’ statinaitėms gaminti, 
^»^hiyos pieno perdirbimo 
^bendrovė mišku departa- 
^inebte užsakė iki gegužės 
mėn. 1 d. paruošti apie 2000 
kįetmetr. atatinkamos me-- 

ridžiagos. Miškų departamen- 
; tas paruošta medžiagą pri- 
statys prie geležinkelių sto- 

gcįtų ir upių prieplaukų, o už- 
"šakytojai pristatys i statr 
•jtųdčių gaminimo fabriką. 
<£uri yra Klaipėdos krašte^

iš Lietuvos pas lenkus dva- 
rininkais dėl bendro veikimo 
prieš Lietuvą,-

Plečkaičiui pavykę su 
dyarininkaiį susitarti.

MAŽEIKIAI, š. m/spefe 
lių mėn. Mažeikiuose buvo 
policijos susekta plėšikų 
gauja. Trys tos gaujos dar 
lyviai pasislėpė ir pradėjo 
plėšti apylinkės, gyventojus. 
Vienas jų lapkričio mėn. po
licijos sumanumu buvp pa* 
šautas ir suimtas, o likusieji 
du—Krampis ir Beniušis—r. 
pradėjo plėšikaudami tero
rizuoti apylinkės gyventojus 
ir tat atlkidavo dažnai die
nos metu..x Po vieno tokio 
apiplėšimo grįždami Mažei- 
kinnsna tjįpU šūviais per
šovė išrfnjstą jtfbsL sutaikyti 
poiiernrtikąr kuris ir - šian
dien tebeguli apsk. ligoninė
je. Nežiūrint visų policijos 
pastangų juos pagauti buvo

VILNIUS. Lehkų ivahdy- 
bės mažumos, vokiečiai, uk- 
raiifiė^f»^dfgtldfiai,.ifetU- 
viai ir ^dar srimoz rinkr- 
mučsę slimbloktiošią. • Kaip 
žinoma, liefttyiai iki šiol leli
jų seimo, rinkimus boikotuo
davo. bet dabar"jie rado, kad 
esant tedarytoms visoms lie
tuvių mokykis |j$tii- 
gom», per eeimų lfesig įali- 
ina aikitčmAiįįdidėję 
^riaudą iškelti, t

I' i ‘i ■>. c’

jį pasivijo už 10 klinty nuo I 
Mažeikių ir per susišaudy
mą plėšiką Beniušį sužeidė) 
-galvon, kuris vežamas Ma-i 
žeikiuosna kelyje pasimirėJ 
visuomenė yra nepaprastai 
patenkinta tuo vietos ko- 
mendaTitūros kareivių ir po- 
Jicijos žygiu; Reikia pabrež- 
ti, kad vietos policija xypū- 
tingai stropuri atliko^ savo' 
pareigas parodė didelį 
veiklumą. Dabar tik laukia- ** • •
ma karo teismo fJpTeųdimo 
dėl likusiu gaujos dalyvių ir 
pageidJkrjaTfefljįį^;'^ |vyk- 
tii paciuose^ĮKwTOdose.

KAIP UŽ 6 LITUS ŽMONĄ 
\ J KAPUS NUVARĖ
Šibmis dienomis Kauno a- 

py^Ži-dos teismas, Ukmergė
je, nagrinėjo didelę baudžia- i 
mąją^bylą felčerio Juozo 
Spadąvičįaus už nunuodijį- 
mą'Šatienės.

I Gelvonių valsčiaus, Šei- 
niūnų kaimo gyventoja Ane
lė Šatiene sirginėjo reuma
tizmu. Vieton važiuoti- pas 
tikrąjį {gydytoją ji nusiun
tė savo vyra pas šundaktarį, 
felčerį Spadavičių, kuris ne- 
tui-rdainas teisės, visokiais 
būdais gydė žmones. Sjpada- 
vičius išklausinėjęs"Šatą a- 
piė žmonos ligą, davė\ 12 
proškų ir bonką skystimu 
Dar davė vieną didesr^ 
prošką kurią turi piTųnau- 
sia. sugerti, b'kitas Vis kas 
dvi valandi gerti? Už. vais
tus sumokėjoj litiis^~Aųgė- 
rus pirmąją pre^ką Šauebęįl 
pa§idarė blogai^ pradėjo 
Vemti.- Toliau skausmai ir 
vėmimas padidėji Tuomet 
vyras griebėsi šaukti pagal
bon gydytoją. Bet išryto at
važiavęs su’ gydytoju rado 
žmoną jau negyvą.; Taip ir 
išvežė Šatas savo gmoną už 

pXlituy į kapus. O teismo 
I tardytojas su gydytoju iš
ėmę lavono vidurius pasiun- 

į te valstybinei chemijos labo- 
|Ta tori jai-ištirti.--------------—

Pasirodė, kacL_viduriuose 
yra daug aršeniko.- Ištirus 
miltelius pasirodė 0.97 gr. 
aršeniko, sutrinti mėtų lapai 

I ir soda. Nors'gydymui re- 
tesniaisjilsitikimais ii vai'- 

j tojama aršenikas, bet tai tik 
j nedaugiau kaip vienas mili
gramas. gi felčerio Spadavi
rinus vaistuose buvo 1000 
kart daugiau aršeniko. Kaip 
gydytojas teismo posėdyje 
pareiškė, viena tokia proš- 
ka gali wisinuodyti 40 žmor 
-nių-!—fynkiii proškų 13uvo 
duota dvvlika.

1 1 lĮ^ėĮįŲįl'j

t atima <įifven\
LIŪDNAS GALAS 1

VILKAVIŠKIS. - Lap
kričio 27 d. Paežerių vai., 
Bartininkų kaimo gyvent^ 
jas Bronius Akelaitis Gižų . - 
miestely su savo draugais 
gerokai išsigėrč. Negalėda- ' 
mas parvykti į namus »savo . 
draugo nuvestas į Gižų kai-, 
mą pas ūkią. Kriaučeliūną, \ 
kur ir apsinakvojo. Nakties 
metu. Akelaitis pasijuto blo
gai ir pradėjo ‘" važiuoti Ry- 
^flon.” Ugki kamavęsis me
keno nepagelbėtas, mirė.

Atyvkęs Vilkaviškio apsk. 
gydytojas drauge su polici
jos atstovais konstatavo, kad

I KUNIGAI K
į Iš suimtųjų 1 
kimi i vi i

•
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gi amas pil- 
c Parapi jos 
bta lietuvai- 

pasršveib 
| labui. Ta- 
fmpratimas

Kiekviena tauta. atsitikus 
progai, mėgsta viešuose ap- 
vaikščiojimuose gražiai pa
sirodyti. Tokius >paširody- 
musJfnbkyklos vaikai labai 
daug-papuošia. Jie. ačiū di
delėms seserį mokytojų pa
stangoms, tvarkiai ir gražiai 
pasirodo kaip civilio pobū
džio, taip ir-bažnytinėse iš
kilmėse. Šv. Kazimiero mo< 
kvklos vaikai visumet dalv-* ■ 
vauja procesijose laike ke- 
turdešimtės. Velykų ir Die-

vaikai.daug padoresni, savo 
pasielgimuose ir švelnesni, 
mandagesni kąlį»jedr apsi
ėjimuose. Tatai aišku, kad 
tėvams< parupusiems matyti 
sava «vailrus ęivįliziiotais, 
reikėti} būtinai juos siųsti Į 

ilnfklą. Man 
e^ protestonų, 
katalikų mo- 

, Siunčia tj°n 
Labiaus todėl

k- vD
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugysl 

I . visuomeniniame gyvenime. Parai? Kun. A. Staniukynas. 
‘APIE KATALIKŲ" TIKYBOS TlKRYBĘ-^ažinimas tikyb 
Į privalumu, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermė 1 

Kun. Jėzuitas Feliksas __________ * ~

-Mpkyklair Tautybė——-

ilietuvisykur jis negyven
tu, lieka' visados lietuviu.-
Lietuviškumas reiškiasi visu 
pirma neužmirsime ir žino

vo Kūno šventės. Jų eisena 
ir tvarkingumas daprgilaus 
žiūrėtojuje Įspūdžio ir pra
tina pačius vaikus prie gro
žės ir dievotumo. Tos šven-

?-rėme ant Dešimties Dievo 
Įsakymų, kurie sud^p<> d> 
riansiusir įšmintiiigidjfeius

Už ŠILINGĖJJ,________
SKYNIAU SKYNIMĖLI

L1GHO (latviška) ___ __j - . ------------- . r;
t ‘ .

palaimų atnešė angelas. Sce
na turėjo gilios} sujaudinan
čios prasmės. Po šiai pamo
kinančiai scenai, sekė atski-

AatąlikišJafnK 
teko matyti m 
kurie, suptatį 
tykios, svarbą, 
savo vaikus, 
reikėtų susirūpinti tuom ka

ne, kaip artilerijos leitenan
tas o prieš metus iškeliavo 
kan misionierius į Kinus.

rašė Juozas V. Kovas. Kaina . JĮĮjg

GRAUDŪS VERKSMAI Vertė Vysk. A. Bdranauskas— ■ JOįf
x ' * j ■" i

HUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun P. Juskaifin 15v 
—-.A- \ - -------------------------- • ' *

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge~" 
gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A V'agya. 25e

-GANYMO APSŲRE1ŠK1MAI atėjimas ir gyvenimas ant
- Jėzaus Kristaus Vaidinimas su vaidpmis 7!r'

•' * y' . ■ -X

PANGAUS. KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavaleričius; be ap- 
darų 75 centai, sų apdarais .. . - —----------

POEZIJA, DAINOS IB BILUS
> YČIŲ HIMNAS—Parašė^ Aleksandravičius ■ : 25*

BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko __________ vMįk
EGLE, ŽALpilj KARALIENĖ—Opera .Miko'Petraosko_______  SĮOt

ŠIŲ NAKCELY  _____________________~_____________ __________30e
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ __ . ' '208

Al A.? PA KIRSČIAU . 20Ž

- ir pažįstami būriais skubina-1 
ši į salę. Žmonių kupina 
svetainė. Taip buvo ir šie
met. Daugelis neturėjo kur 
sėdėti, nežiūrint tufkad erd
vi, svetainė turi virš 700^sė
dynių. Mat eibės žmonių 
atėjo pažiūrėti ką vaikučiai 
gali parodyti. X«, jų neap
sivilta. '/
~ . Programas —-

Vakaras buvo turiningas, 
įvairus ir gražus. Progra
mą vedė ir jo turinį trum
pai paaiškino kun. J. Jakai
tis. Pirmiaus nerstafvta i- 
spūdinga scena: Kalėdų 
svečias.” Perstatyme daly
vavo įvairių skyrių vaikau 
Scena rėmėsi jungam le
gendomis^ būk Mgrirtytojas 
Kalėdų šventėse lankosi pas 
žmones pavargėlio pavvdale. 
Jį priėmusiėms gausiai lai
mina. Vaikhms, parodžiu
si ems savo širdie/ gerumą

dąūg platesnis negi viešose 
publie mokyklos^ nes čia, 

apart paprsto -kurso, moki
nama dar lietuvių kalbos, is
torijos, rašybos ir tikybos. 
Pasaulinio mokslo progra
mą prižiūri Worcester’io 
Board of Education, Užbąi- 
gę parapijosTrhokyklą be jo- 
kių keblumų gali .įstoti į 
aukštesnę mokslaifu^-JIigh 
School. Pavasaryjet92'J>m. 
buvo pirmutinė laidą, užbai-

Žinodamas daugiau kalbų,, tės sudainavo su tam tikrais 
žmogus niekad ne&iians pra- mąstigavimais “ Alise’s Blue 
žuvusiu, nežiūrint kur ji Ii-(Gown.” Šis, šmotelis žmo- 
kimas nenunešti}, Todėl ir nėms IM)ai Matiko. Ypač 
lietuviams, gyvenantiems A- daug juokų padarė mažyčių 
merikoje reikėtų apart aną- noras ^pa si rodvfar rifštomis; 
liškos mokinti >sa'^ vaikus
ir kitų kalbų, o lietuviškai Drill.” TI “StoekingDriįL” 
tai jau būtinai. ' - jIV“Santa Glaus.” V—Vai-

« Mokykla ir~Iškilmes - pikų Šokis. Gražus Įvairus 
‘ 1 < šmotelis. VI Deklamavo

“When I am a Man.” Čia 
kiekvienas/vaikas. pąsakė ei
lėmis savo ateinantį luomą 
ir.kaip jis atliks to luomo 
priedermes. Išėjo labai ge- 

Tai, įdomiai^VT Šoko ‘Dutch 
Danee.” Gražiai charakte
rizavo Danijos parėdus ir 
pasilinksminimus. VTI Pan- 

Įtominas ‘‘Lietuva,” Atliko 
j isnūdinprai ir labai patriotiš
kai. Vakaras užsibaigė him- 

. nū “Lietuva Tėvynė Mūsų.” 
—:—-— -------— ■ Nemunėlis

gerai
savo luomo pareigas.. Nie
kur to taip gerai neišmo- 
kms, kaip katalikiškoje mo-1 
kykįoje. Čia vaikins aiš
kiai nurodoma' kokios yra 
žmogus pareigos linkui sa-. 
vęš Imties, artimo, visuome
nės ir Dievo, čfef patenki
namas jų noras, nustatomas 
pasiryžimas daryti gerai ir 
vengti to, kasi .blogo. Jie ne 
tik to mokinami tt'bfetiškai,. 
bet sesęrvs — vienuolės savo 
pavyzdžiu - juos paragina,

* • y- Woreesteris-yra'Vffliapir-[

mutinių lietuvių kloonijų 
Ąmeiikojej įsįstfeigusių ka- 
talikišką’— parapijinę_mo^ ' 
kvklą/ Ji pastalyta rū'pes- 

Ida čiu^kun. J. Jakučio įr iškil
nu- mingai pašventinta vyskupo 
įsi- T. 1L O/Leary. Pirmieji 
Isis mokslo metai prasijojo 7 d. 

rugsėjo 1924 metuose iškil- 
vi- mingomis šv. ’ nušimnis ir 
įsP palaaininimu šv. Sakramen, 
Įjįį Uv’Pni^joje Įsirašė Ž^O mo- 

kinių. ^Mokytojavo 4 sę$e- 
Ty»;K4žirnierietės. Laikui 

ga- bėgant,' mokiniu skaitlius 
padidėjo ir YuFw siekia 1531.^ 

; PabaiįįaĮi yįrą visoš -8 kte~ 
fai, sės’ 1^ mokyt‘ojaujn-31 ’ sese- 
vės jųeųuolin;. < \ y
ūų, Mokslo Metai ir Programas

Parap. mokykloje mokslas 
prasideda rudenyje M- tuo-, s 

jDj jaus po Labor Day ir užsi- jimesavo kalbos. Parapijos 
baigia birželio 20 dierik mokykloje lietuvų kalba, is- 
JĮyotimąiyraLaikmni'dusy- tori ja ir-rašyba yra dėsto- 

<. įau metuose: pabaigoje ant- -.Viesose-gi mokyklose,
?: rojė ir ketvirtojo semestro, išimant Kanadą, to nėra, bet 

Paskutinis skyrius*laiko dar atpene uoliai 4
■ įr • dėčezijos kvotimus tam1 naš ištautė^m^ 

__  tikru ekzaminatoriu akv> mokykloje mol
* t. “ • * 7* ■ ' V j—‘ ~ ♦.tęs, pamylėjusi 

tusios savo taii 
tai ir; tautvsfč

Mokykla ir Tikyba
—-Lietuvių išeivijos-gyveni
me, parapijos mokykla lošia 
didelę rolę, nes^ joje vaikai 
mokinami tikybos. Viešose 
mokyklose tų pamoki} nėra; 
tat vaikai jas užbaigę neturi 
jokĮtParba labai silpną apie 
tikėjimą supratimą. Tiky
ba yra kiekvieno žmogaus 
brangiausiu turtu. Ji jau 
išaiškina gyvenimo paslap
tis ir siekia jo sielos giliau
sių aspiracijų. Tikintis žmo
gus daug laimingesnis ir gy
venimo'audros jo taip grei- 
tai neparbloškia, negu net.i- 
kintį. Lietuviams tai labai 
svarbu, ypač^Jiuose tikybi
niu žvilgsiiin apsileidimo 
laikuose. Iš tos tai priežas
ties tėvai turėtų to nepa
miršti ir noriai savo vaikus 
siųsti į parapijos mokyki

Mokykla ir Dora.

Po žodžiu dora suprantame 
žinojimą, kaip žmogus pri
valo elgtis ir gyventi, kad 

sąžiningai atlikus

1
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Iš naujo eilių rinkinio “Gimtuoju vieškeliu'

pirmoje vie-

Ne Turtuose Laimė

Z
Dirbkime sau!

SKAITYTOJŲ VAJUI 
PRASIDĖJUS

laukdavo* atvykstant Valsty
bes Prezidentui. Preziden
to Smetonos vardas jau 
buvo plačiai žinoipas nuo 
pirmųjų mūsų nepriklauso-

kataliko pavyzdys.
Prezidento kelionės turi 

jo dar ir kitokių pliusų. Da 
kelioms savaitėms įprri 
Prezidento atsilanjgpną f 
visi kaimiečiai buvo pas®

Petras Vaičiūnas

Mokslas, Darbas Žygių

ganizaCĖos
toje pašaipiuos draugijos — 
tebegyvena tuo pačiu gyve
nimu, kaip ir pinti 30 metų. 
Žinoma, ateis laikas, kuomet 
pats gyvenimas ; kaskart 
žiauriau ims įrądineti jų

^jai. padirbėdavo, .tai tik ’ ne
Jų pačių gerai 
jventimpįįį 
aplos dovanos tik dali-. kad nepriklausome jokiai 
teateiekdavo Savo tĮks-1 politinei partijai, bet reika:

D. S. nariams yra a- 
kad seimo yra nutkr-

draugi jas pagydyti.
Čia nebandome iškelti vi

sus klausimus,’ kurčios 
mums gyvenimas stato ir 
reikalauja greito- atsakymo. 
Mums čia rūpi tik atkreip
ti mūsų skaitytojų domę, 
kad mes daigiau susirūpin
tume ne Lietuvos politika, 
bet mūsų pačiųrgyvais rei
kalais. Tegul mpsų 1928-fų 
Metu obalsis bus: Dirbkim 
sau! * - -

labiausiai kaimie

vai jau buyo baigiami vežti: tik kur-ne-kur stuk- rogių varpeira 
sojo viensėdės rikės. 'Tokiu laiku žmonės buvo ną ir naktį s' 
Visai linksmi ir gėrėjosi Dievo dovanomis. Net | vaikščiojo lab; 
įyžyirbliai landžiodami žymiai sumažėjusiose ~dai buvo gali 
palėpėse linksmiau čirškė ir šokinėjo, Nebuvo bet pasižiūrėj 
linksma tiktai Vaisos namuose: viską, rodos, lai- įmdavo kažko; 
kė, apgobusi juoda liūdnumo skraistė ir prislė- Ujo su silpnai 
gusi savo sunkia ranka nelaimė. Nuo nekurto visas šalis, 1/ 
laiko ,Vaišbė sveikata pradėjo eiti blogyn. Na- sioms sMdteri 
miškių rūpesčiu, jį lankė geriausi gydytojai, bet karčiais, lygĮa 
ligoms nesveiko, ir, kaip pripažino gydytojai, jo Idflūsrnėjo 
liga buvusi neišgydoma. pie toliibes
“—— Nejau mąudabar ir reikės mirti ? — kai- Vieną ki 
bėjo Vaisa, pasišaukęs savo^ dukteris Anelę ir ligonio, ėmj 
Oną. > — Tėti/

— Tėveli, tu.neturi mirti,— atsakė mergai- mes rūpint
tės su ašaromis.— Nejau Ankščiąusias^emat^ apie sielo/reikalus. *
kaip tu mums reikalingas ir nejau Jis lieišklau- — Tai/motin. — atsakė ligoniu — 
syp mūsų karštų maldų užtave. kad aš d/bar jau mirsiu? Aš darj

— Taip, taip, mano vaikeliai. Kds gi jus ap- pasveiktipr tokiems dalykams yrąlail
rūpins ? Tau, Anele, vis vien teks tėviškė.- bet ; TĮip, mano mielas, bet tas | 
tu Onyte, f. Ką gi tu veikai? Kad būtų bent reikės d Joti atskaita Aukščiausiam iš 
Kazys namie gyvenęs, tai kas kita-to dabar sve- bų? Tdgi reikia būti kiekvienoj va 
timas atėjęs ar sugebės visus aprūpinti? Dėl sirenguiam. Ąš del tavo pisverafl 
To štai ką aš sumaniau • aš norėčiau anapus ju ir viada tau tos malones nuo Dfe 
miestelio nupirkti ūkį ir tu, Onyte, baigusi bet, tėftši, man rodos, būtų guriau, 
mokėją, galėtum ten apsigyventi. ‘~ ; ’ stiprinmm savo sielą dangišku maiši

-y Tėvęli, tau ir taip nesirūpink kūno gausmai būtų lengvesni. Bė jo
tiek daug. Tau reikalingas poilsi^rKacTtik tu toks įsramus ir rūsčiai tave kauki U 
pasveiktom tada viskas vėl eis kuo geriausiai, — . —/Tėveli. — tarė bučiuodama t 
užbaigė susi&udtaūid Ona. _. ' ines paruošime Vieš

Atėjo žiema. Visa buvo apklota minėto, ItikŲ «ambatį7ytu, 
baltu, akį veriančiu sniegu, šen ten. skambėjo šrrdJe vietą. Gerai? A

kH kad pirma busią balsuo- tai'pasirodo, kad yolde- 
jama dėl konstitucijos “pa- maras rizikantas. Jam 
taisų,” ir tik paskui, prasi- nesiseka pakinkyti į savo ve
dėsiančios derybos su^ton- žirnelį partijas; tai jis riji
kais. Iš to galima spėti,’jog kuoja referendumą,.kad tuo 
Voldemaras nei kięk neaįe- parodžius kad*tauta sti juo- 
joja,kad jo peršamos “pa- mi. Pasiseks—gerai; nepa- 
taisos*’ bus priimtos. i šiseks?.. - f

Bet jei bus atmestos t Su Tiek to su Voldemaru 
kokiuauto ritėtu jis tuoniet Netaip jau svarbu būtų ją 
stosc į derybas SU lenkais? šeimininkavimas namie. Bet 
O labai galima, kad refen- tas derybų vilkinimas, gali 
durnas išeto prieš -VnldėĖna- sudajyti lahai blogo įspūdžio 
ra. Kdd -Voldemar<t rėžį- užsieny. GenevOs-^dd^os . v •
ma^susilaukia vis daugiau jau it bė to parpdč, kafužjT^?1!^1'’ 1 / ve^aiy^\al 
priešų, galima matyti kad ir siepy Lietuva draugų netu- 
iš to fakto, kad pulk. Pet- ri. Jei be to dar pradės į- 
ruitis, kurs*, buvo 17-tos jtardinėti Lietuvos valdžią, 
gruodžio, perversmo vyriau- kad jai trūksfa geros valios, 
šia galvi, jo štabo virširiiji- tas neišeis Lietuvai‘ant svei
kas Šųmskto ir tas pats lėk katos? * i i * 7 . j / D ji<

namų darbus; tarnų el< 
fc savo gyvenimo ateitp 
Irtą motina ir dbkterš, būda 
kalbėti: ' *
ų prakalbo pirinoji motina 
nes, bet ar nereikėtų pasir

■ ' IL '
*’ r , • f . p.

idento atoilankynud’.^JKąiįteėių

inimas. Kokie dąr.Presidento kelionių plius 

susirūpinta. Pašto pristatymas;ąisWmo i 
Laikraščių

Pereitą vasarą visam 
krašte buvb jaūčidina\nuo
taikos pakihttity tariuni kor 
kios nepaprastos šventės 
jausmo. Tatai dėjosi Pre
zidento Smetonos keliavi
mo metu po visą Lietuvą. 
Nežiūrint rugiapiūtes, šie- 
napiūtes ar kitokios darbi- 
metės kaimiečiai būriais rin
kosi pire Žaliumynais įš- 
įniostif vartųirpoiaelioliką

■L- .-V ■
ii Vaišų namuose viešpatavo die- - 
įianti tyla. Motina ir.ddkters Z 
J nusiminusios. Įėjus į jų namus- 
L* pngfohptt gpnnviniR jalikinn^. 
įs į namų gvventojuš, titojatf &p- 
aa slegianti nuotaika. Ligonis gu- 
nuovoka. klaikiai dairydamasis į 
g ko ieškodamas, o prisiartinu- 
conis kažką tyliai Mbejo. ;

tonos vaidą žino kiekvienas 
žilas senelis ar -seų^ė, kurs 
nelabai toli savo gryčios 
slenksčio nužengia.

Kas
čiams patiko iš' Prezidento 
Smetonos asmens ypatumų: 
Jo paprastumas. Kalba at
virai, jautriu balsių liesda
mas opesnius žmonių reika
lus. Kaimiečius labai stebi- 

fno prezidento paprastumas 
išviršiniam apdare ir bend
rai išvaizdoje. “Iš visų pa
lydovų —r prezidentas išro
do prasčiausias!” — stebė
josi moterėlės. “Koks čia 
skirtumas nuo prasto so
džiaus mužikėlio?” — krai
pė galvas kaimo vyrai Bet 
visiems darė įspūdžio — tai 
atsilankymas visose ir prasr 
čiatisiose kaimo bažnytėlėse, 
nežiūrint, kad irlabai vėlų 
vakarą ’ — tiesiog naktį ke
lionėje pavėlavus. Jis va
landėlę tyliai atsiklaupęs 
pašimelsdavo;,- Kaimiečius

a
trankia kriptim a^- Į 
patogus plentas. Paš- i 

ta ssavo funkeijas irgi kiek 
galint gerina. Pašto agentai- 
rą ar punktą rasi kiekviė- TĮ 
nam baznytkąimy o neretai į 

ir'kaimZ- Laikraščiu^ ar 
laiškus greičiau jjauni. 
Pbšto ženklų nusiperki vie
toje ir čia jhu dėžutė lais- 
kųms išsiųsti. ’ Patogumas > 
jku žymu^. Bereiktų tik, kad 
autų korespondencija išne- 
jojama kiekvienam po kai
mus. .Tikimasi kad ir tai 
’jėiižilgo bafr
L Dėlto ir,laikraščrų HrUW 
nepaprastai padidėja. Ypač < 
suįdomino kaimiečius 
ji laikraščiai: “Ūkininko '• 
Patarėjas” ir “Mūsų Ryto
jus.” Jie kaimiečiams iri- . 
domūs ir patarimais^flaJl- ^7 
dingi. Pasirodo, kad to jų- ' 
giai leidžiami laikraščiai, ga?- 
li gyvuoti. Pigieji laikra
ščiai žyriliai prisidės kaimie- . 
čius prie skaitymo priprą- 
tinti. <

Faktinai tos dovanos'ten pešasi ir fšip rengiasi 
ivo_ tekti tik—didės- apvaikščioti Lietuvos nepri- 
oloniju/^jaim daly- klausomybes'KPties metų 

Vajus darbininkas sukaktuves, o gal praradri 
jje kolonijoje ir prie Imą! Vienas dalykas paaiš- 
ių norų negalįjda/o kėjo pereitais metais, bū- 
dovanos. Tuo būdu Įtent, kad didelė mūsų visuo- 
kolonįjose nebūdavo menės didžithna yra prieš 
įsikinkyti aktingai į:diktatūras taip bolševistines, 

‘■ Jei mažų, kolonijų j kaip ir fašistines. Tai bč- 
’ ne bus 'Vienintelis aiškus 

vahai ir’1927-tų metų pliusas. Mes 
Tuo būdu katalikai aiškiaipasisakerne,

I

liaujame, kad visos valstybiš
kai ir tautiškai nusistačiu- 
•stos partijos sueitų į talką ir 

nu(datinĮ -‘D-ko” (dirtdų išvien tėvynės nau- 
kt^ ejt^per na- dat To ir užteks, šiais me-



I

moterims

pienu.

suma

Pirmutineliūdnose aky

nuo

išleido sutraukąprekių nuo 
1890 metų. Tos statistikos 
parodo kilimą ‘gyvenimo iš-

HA 
sidSE 
Mia£ 
paveikslus.

įgirtoj kilo- 
už kelioliką 
dirba jį pav. 
valus” ir ki-

pienas 
svies-

) —Mėgti skaityti, reiškė 
landas, kurias kiti .pnilel 
nuobodžiaudami, paversti 
loniaiisiomis ir naudingia

Maisto šuvartojimas suda
ro kitą labai interesingą pa
veikslą. Randame, kad pa
prasta Amerikos šeimyna? 
suvalgo per metus 64 sva
rus jautienos, 144 s varu^ ki
tos mėsos; 337 kvortas švie
žio ir 77 svarus “blekutėse”

1" Ir naujai atvažiavusiam 
^reeLui“kaunįeriukai' greit 
Ous neteikalingi, rūbai nusi-

ppaudostr turėjo atviras du- 
lis į kultūringą Ameriką.

Savo, nepriklausomoj tė
vynėj, prie ~ savo valdžios 
galima linus sėti, daržoves 
Sodinti^ paukštininkyste, bi- 
tiniųkvste, gyvulininkyste

darbą susirasti emigrantas. 
Čia yra rojus, stambiems ir 
smulkiems kapitalistams ir 
katorga “viską galintiems 
dirbti,” t. v, ne specialis
tams, darbininkams. “L-ua”

IŠIMTI TAUKŲ DĖMES

Jsimti tauki} dėmes pasi* 
naudok sekančiais patari
mais.—Nutrink taukus -kiek 
galima ir jeigu mątarija

Prisiartino lauktoji dienai Ihonį nuprau-. 
sę ir šygriai aptaisę pernešė į pamigtąjį kam- 
barį.,Netrukus atvykdkunTgas su|venčiausiuo- 

ž^onS su uždegto- 
^mes^ptas vaizdas 
no lt^lį kad jis vos 

is pakėlęs 
—ilgo- 

pgė švėn- 
Ą'šv. alie- 

namiškiii ir ligonį,

•kaip tfiolis raudoni :>nt kru
tinės matyti liekanos lietu- 
yiškų lininiu' marškinių; 
lįįHgsniai ir balsas požemiu 
šnUkifi ;1 ' ■ ' ———

gi per- kiek laiko, ateiviai, 
kurie turi pervažiavimo vi
zas, jeigu Kanados piliečiai 
(gimimu arba natūralizaci
ja), arba jeigu yra Angli
jos pavaldiniai važiuojant į 
Kanadą, nesiunčiami į Kilis 
Island.

T9Į7 m. .linijoj bčTvėl Mk 
aukštyn kad nors nepasiekė 
tą 1920 m. augštą laipsnį.

' • ' • ■ * ' * /*

i Skamba kaipo pasaka

- — Gal, tėveli, pusryčių ką nors norėtumei? 
Beųt tavo mėgiamojo vyno pasikūprinti.

— Ačiū, vaikeli, ačiū. Aš dabar labar gerai 
jaučiuosi ir man nieko nereikia. Betas jau pa
vargau bekalbėdamas.* Eik, dukrele, aš noriu 
truputį pasilsėti. '■ [

Atėjo vakaras. Dangaus mėlynėje slaptai 
viena pd kitos sužibo žvaigždutes. Vėliau jos 
ąųsiteįkė mažomis draugijėlėmis ir tyliai mirk' 

b kalbėjosi. Iš už miško išlindo menu- 
dnai žūrėjo pro Vaišos kambario langą 
damas lįgohio plakto. Ugi 'gėlių še-

gal būtį turėsiu patikti ?.. Aš dabar jau laukiu 
tiktai valandėlės. Ačiū Viešpačiui, kad Jis man 
bent prieš mirtį iš savo malonės teikėsi paro
dyti tikrąją laimę šiame gyvenime. Tiesa, aš jos 
siekiau visą savo amželį, bet niekur neradau.

/ « • . •* • * ■ *,

.Praslinko kieklaiko.Vaišų namuose įvyko 
visai netikėtų atmainų Vaisa, rodos nepagy
domas ligonis, pradėjo grįžti į savo senąją svei
katą. , Džiaugsmas ir šviesi gyvenimo viltis vėl 
apsupo visą Vaišų šeimą. labiausiai džiaugęsi 
pats šeimininkas, nes be visų įstaigų, kuAaš1 jis 
turėjo iš Dievo malonės savo gyvenime, jo sie
loje buvo giedru ir šviesu, o jo sąžinė Jbuvo tyra 
kaip šaltinio vandens lašelįs. Džiaugėsi jis ne 
tik dėl to, kad atgavo sveikatą, bet ir dėl to, kad 
jis jautėsi esąs nauju žmogumi. Dirbo jis vėl se
nu papratimu :jr dažnai sau kalbėdavo; ;
J -^- Viešpatie^ne man suprasti Tavo malonių 
<ausumą ir.ne man išmatuoti Tavo geradarybių 
gelmes ! Kodėl aš. Viešpatie, tor pirmi du .nesu
pratau?! . .

Motina ir dukters, matydamos tokį jų. myli
mo tėvelio atsivery&lą, dėkojo Dievui, o jų vei
dus glostė neyemiS^ laimės šypsena.

Kaimynai pastebėję Vaito gyvenime per
versmą, kalbėjo: — Žiūrėkite. kas nntikd Ęir- 
nia kto bu^oLo dabar, --vrati ne to.

galėjo, atlikti išpažintį. Kada km 
^ Ostiją ištarė: “priimk palydoj 
nio veidas persimainė ir į jo sielą 
ta ramybė., Kunigas, suteikęs pate] 
jais ir ajįaiduS, 
išėjo. -Vaisa, ar

Praslinkus gerokai valandai ligonis nubudo. 
—----Kaip gera čia man, ;— tarė ir pabrauki
ranka per gyvenimo šalnos nubaltintus plaukus. 
Paskui sudėjo rankas, pakėlė į viršų akis i?"at
siduso: ' '

— Viešpatie! Tik dabar aš -pažinau Tavo 
genimą ir supratau kokias malonės suteiki 
tiems, kuriuos atlankai. Neapleisk 'manęs ir 
mirties valandoj. — Tariant paskutinius žodžius 
kelios ašaros nusirito per išblyškusį ir raukšlė
mis išvingiuotą jo veidą.----- . ___ --__ ___

■* . , e * ’ -

Prasiskleidė durų užlaidos ir tyliai įėjo Ona 
Pamačiusi, kad tėvas neinięga, švelniai užklau-

V . .. ' ..

gėri trinant apdėmėfiĘ 
J eigų ’ nįatiriją 
skalbti tai vartok tapk^ 
pintojo, kaip tai, “ca 
tetrabhloride,'* ’' 
pįrktitiiie aptiękoj^ 
vienas iš geriausių tąrpe 
jų taukų ir aliejaus dfing 
Galima fa tarpintoją^ri 
Ii be. j.okiopavojaW.,^ 
padėti šmotą baltę; Įvį 
audeklo, arba sugeriami 
pierą podėme, ir reikią? 
toti kitą švelni} audęOr 
lėlį dėtį tarpintoją 
mūs.' Išimant dėmę.Aį& 
vuotos 'matari jos p&Sa 
vartoti tos pačios, nQ$ 
šmotelį; Reikia lengvai 
ti’ dėmėtą dalį ir nuo i 
rio pradėti trinti. Jeigi 
mė purvuota tai reikią 
plauti nuo Ritos pusės, 
purvai nusiplauti} męeh, 
kai i r nebūtų įtrinta £ r 
riją, Jeigu šis būdąs j 
ims dėmę arba jeigu i 
y i-a didelė Ptąi gėriaus^ 
ti visą suknia. .

MOTERIES nieTiggĮB^ 
ĮVAIRIOSE ŠAI

Anglijos vienas zy 
mokslininkas pareiškė,-; 
moterių Prancūzijoj res 
ža^Aj,-Vokietijoj—■ daf 
iA<. Amerikoj ~~d^ 

Anglijoj — dailini 
■Si valdo visą “firin&

duonos, 704' svarus bulvių, 
66 syarus cibųlvių, 147 sya- 
rmTcukrans, 40 svarų kavos, 
9 svarus arbatos, 36 svarus 
ryžiių 22Xvarūs pUpiį, 11 tu- 
zinų bąnanų, 7 tuzinus apel
sinų ir 1.1. _ *'

ra egzaminuoti ant laivo, ir 
tik tie kurių įleidimas abe
jotinas yra ^sulaikyti ant 
Eliis Island.
,A— -«■’*' Y

Prieš išleidimą šio nu
sprendimo, kaiku riedate iriai 
atvykstant*Sočioj kliasoj bu
vo išegzaminuoti ant-laivo.

nios su pienu^ agurkai su 
pienu — yra pavojinga svei
katai. Bet paprastas žmo
gus gali juos visus valgyti 
be*jokių blogų pasekmių. 
Tik reikia atsiminti, kad tu
ri būti gerame padėjime ir 
tinkamai pagaminta, ir ^- 
noma- moderniškai valgyta 
ypatingai agurkai ir vyš
nios, ‘žmogus .netur būti, per 
daug pavargęs. __ __

Paprasta, nuomonė apie 
pieną su rūsčiais “Vaisiais ar
ba vaisių sunka paremta 
faktu, kftd pienas-surūgsta 
kuomet vartojamas su rug- 
štumąis. Bet nekaltinkime 
patį maistą bet geriahs per- 
sįyalgymą ir valgymą kuo
met pavargę. Netinkamai 
pagamintasmaistas arba ne
švarus maistas gali bile kokį' 
žmogų atkratyti nuo io- 
maisto.^-

ANCHOR



Suvirs 20 Metų

pasirūpmo'kad vietiniai Be- 
tuviai per visus metus būtų 
linksmi:' Kentas jau jiūo se^

L'* '?*

pataisyti ; ŠvK.Koipnos 
dr^-ja, ^rie kurios priklauso 
katalikės moterys, išskyrus 
kelias nesusipratėles, o žiū
rėk ką tos kelios"moterėlės 
visoms*" katalikėms padhrė. 
Nagi pasižadėjo visos-ir su 
šv. Kotrina, su. milingais, sū 
vėliava ir su visomis Wiši- 

7^ pereita suririnkinia mis nųsikraiisriii i bolše^riu^*"' t ""“
* ” * ' r. . . . < t_ įTrajigiios ir i-entralinių or-

>. S. J5-čios Kuopos
, Veikimas

l kuopa susideda 
rikliausių'vietos katali- 
gvventojų. tad ir veiki- 
r.yra pavyzdingas. ■ ^tair

daryti keli gražūs nutari-
♦ *’■ ■ —

37 Nutaria surengti teat- 
,“Žemės Rojus.” Taipgi. 
|aria rengt i Wh i^t 4 ’a rry. 
ri įvyks apie Naujus Me- 
k Nariai pasi žadėjo siųs- 
■yfekaitytus- katalikiškus 
kraščius musu broliams•tr-,-*- •
gentinon, kas jau ir daro- 
įj ’Mpsų ^‘Darbininko” 
įętelius, yLamntn kriau- 

jųs, p. Pauplis apsiėmė už 
geptą platini ir pai'dąvinėt 
aBarbininka” sūvo krautu-

- * f

^e, kas yra labai pagirii- 
fc, Bet vieno dalyko nega- 
ma pagirti, t<A nekuriu iva- 
kl. kurie nesilanko į susi- 
mkimus. Tą klaidą turėtų 
^greičiausia atitaisyti ir 
nt toliau vengti. Mūsų or- 
ąmzacija tūrėtų—rrūpėtr 
fekrienain nariui. -

įmes Draugijos ,
■h

x Smagu pa 
papratimas .

_ I stovi ant aukšto laipsnio, 
novės laiku patirta, kadi kas parodo iš bendro katali
kai]?.. praleidi naujų. metų|kų susirinkimo, 
dieną, tai takius turėsi visus 
metus?. Lavyrence’o žmonės 
vargų ir rūpesčių turėjo jau 
apsčiai, tai Federacijos sky
rius, į kuri prikjauso visos

kų svetainę. Ar ne gėda ka
talikėms! Susipratusios na
rės turėtų tariT darbuipa
stoti kelią ir neduoti savo 
uždirbtais centais remti di- 

‘džiausiu^ Bažnyčios ir Tė- 
jVynės priešus.-^ 
__Ahelnai lietuviu*' stovis 
Norwood’e peęrasčiausiasr 
Turime visokių biznierių, 
pradedant kriaučium ir bari 
giant šiaučinm. ’ Pap į
darbininkų., irgi., yra ir
pasiturinčių, kurie nemetė 
savo sunkiai uždirbtų centų. 
Šiandie yjie turi pasistatę 
gražiais namus, turi automcA 
bilius rfc gražiai gyveną. Ži
noma, ą ra ir tokių, kurie pi^štavVpo piano “Ida-

'Gruodžio 18 d?>Lietnvių 
Svetainėj buvo bendras visų 

-hrijii "parapijų, _dr-jų ir 
kuopų atstovų susirinkimas, 
j Buvo gausus atstovais. Ko-

Racijų kuopos ir
i ja. pasistengė gauti ^Hntamo hks-

- ' |ią ir paprašė, kad pirm, ir
rast, būtų išrinkt t šį šusiyin-

s-

^tipsvaibioje dienoje juokų 
kląinuolį (nes kartą vienas 
rasęjas ji taip pavadino) 
arfistą A. Vanagaitį, “Gv- 
vačų pirštais” —- J^Yozavi- 
.^i.- l Grybaite.

Tokius hepaprastuš asme- 
flrėti tai jau retenybė. 

Kuomet pasirodydavo ant 
estrados juokų kamuolys — 
Vanagaitis, tai visoje sąĮės! 
kampuose viki juokias, kuo-v 
met pasirodo lakštingala- 
Grybaitė, tai visi ausis su
glaudę^ it užžavėti klausosi. 
Na, o kuomėt YozavitO “gy-

kimų vesti. Visr sutiko, 
rinktas pirm? K. Petro 
vice 
rast. B) Petkienė.
icripjrm. ' K. - Daunoras,

pįBonai randasi trys pašai7 
ĮmBš, grynai katalikiškos, 
|raugijos,xbūtent: §v. .Tūri 

Kažimiero ir N. P. 
Ė>.*Š?g moterų draugija. Vi- 

..... . ' , .

M) pusei, devynių nuėjom vi
si šalę, kur buvo laikomas 
šv.. Jono Draugijos šūsirin- 
čimas. Susirinkiifią atida
rius kalbėjo klebonas . J. 
" laknys. Kalbėjo apie spau
dą, kokią naudą turim iš ka- 
alikiškoš spaudos, p pas- 

' ęųrns apielilabūrijnę Lietu
vos valdžią ir kokiu būdu j i 
pąėme valdžią į savo rankas. 
?o to sekė natri^narių pri

sirašymas.- Prisirašė 9 nau- 
ji nariai. jVntras ir paskuti
nis kalbėjo p. Danielius. Jis 
ilgoj savo kalboj*, apibudino 
keletą nėvis^ms žinoįnų' 
klausimų, šeštadienį, z17 d.' 
»pie- ptmiftudionįi apleido To 
rentą dvasiškas tėvas ir iš
važiavo įsavo parapijom 
Nors mūsų kalorijoj buvo 
apsistojęs tik dvi dienas, bet 
mūsų katalikai turėdami ge
rą prpgą, pasinaudojo dva
siško tė.vo pamokslais ir iš
pažintimi, gilai įsidėjo. į šir
dį tuos pamokinimo žodžius. 
Visi džiaugiasi atlikę išpa; 
žinti, apsivalę nuo nuodė’- 
mių. Kuriuos tako sueiti, vi
si sako:7 Nors ant trumpo 
laiko buvo atvykęs kunigas, 
bet gauti pamokinimai ir į- 
spūdžiai iš musų širdžių ne
išnyks, Kiekvienas kunigo 

~jo atvaizdą
buvimo mūsų tarpe.

Būdamas m ūšūfc koloni j o j 
kunigas vDaknys atsilankė’ 
pab ark i vyskupą ir apšnekė- 
jo lietuvių katalikų padėtį; 
Jisai nurodė arkivyskupui 
rrikaiimųimą lietuvio kiini- 
goZTorontFyir  ̂taip gyven
dami,"neturėdami savo kųni-

P.:

fffr 
pritarė ir' prašė kunigo- pa
ieškoti ir prisiųsti r Toron- 
tą jauną kunigą, kuris mo- M"* T — j • '

kiame to milžiniškojo teatro 
“gyvenimo Verpete.” , 

. Laukiame daūg lšvėeių iš 
apylinkės miestų. Mauches- 
teriečiąi atvažiuoja Viši. Ga
vome telegrama iš Lowėll’io 

eb.^ki^x F. M. Juro, 
praneša, . kad daug 

‘jų rengiasi drauge 
su juo važiuot i.^dCLjaii kun. 
Juras viį-tąip mūšų visų 
mylimas... Iš Laivrenčę tai 
aug jaunikaičių atvažiuoja. 
Makabylius atpyŠka ir iš So. 
Bostono. Jeigu jau iš kitų 
miestu vsi taip užsiinteresa- 
vo tuo gražiu ir pamolfoųnK 
čįu vėikalu, tai jau turbūt 
yra i’ertas amatymo.

^Aitvaro Šposai *

Aitvaras savo šposų nesi- 
liąuja^daręs. Kasdiena vis 
įvairių nuotikių išgirstame. 
Jis mat, turi vis ,-akį ant 
^ąwrenciškių, tai juos visus 
ir sekioja. Jam rūpi patna- 
tyti kaip čia pasirodys su 
“Gyvenimo Verpetų” 
šio 8 d.. ,•

Nesivėluokite
y- /

Kadangi teatras yra ilgas 
— penkių aktų, tai bus pra
dėtas lošti 'lygiai 5-tą Vai.

JUOKAS P, ŠARKUTN.
- DARBUOJAS, *

VOSE & SONS PIANO 
" KOMPANIJA
.ŠV. koriipanija iSdlrbinčja pianus . 

Bostone per 75 metus suvirk. Lle-; 
tuvis Ponas šarkiunas daro specia-'* ,
U raginimu dėl, lietuvių biznio.-r

Aukščiausios rūšies Pianai, V!k- 
trolai ir^adios žemiausiom kai-' 
n<Hn. Mainome senus pianus.- Ra-; 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksianr matyk Panų 
garimų.
* Vose A? Sons Piano (&.

160 BOYLSTON ST. - BOSTON ^a' 
i z _ **^*---'' **■*«»

"T

L Pakelta? klausimas a- 
pie bendrą katalikų veiki
mą. Apkalbėjus kaip priei
ti prie-to, kad būtų Tscfc- 
mingiauš sutartinai darbuo-. 
Jis. Nutartai kad Federaci
jos iniciatyva būtų sušauktą 
keturis kartūs per metus 

i bendri kolorrijų, susirinki- 
mai, kuriuose būtų gvildei 
ųami bendrFreikalai. Šia
me klausime daug gražių 
minčių padavė ari. j.yOl- 
šaųskas. .

| / Ž. Rengti liejos 4 d. Lie- 
I tuvių Dieną. < Komisija iš
trinkta. iš 9 Jemenu visų tri- 
fju kolonijų. ■—--------------- —,
i. \ - .. , -kT Lvahuiv. jitss-ria. norimo <w-13. Spaudos-reikalas. Nu- y . :r . . ■ ' -vT kreipti domėsi tik vietiniu,rodyta svarba katalikiskos> r *• ‘
spaudos piari mo. Tuoj ant 

Cfcderaci još '43 skvr. 
spaudos platintojas, p. Žu- 

Llkąu^kaš pranešė, .kad tūris 
jvfcf^katalik^kii laikraščių 
Lietuvoj ir-Ameįkoj “sain- 
peliuš’’ ir jam pavyko kelio- 
Tiką pręptipieratų ganiu 

šiai nutarė, kad rii- 
si' atstovai kavose -"draugi jo
se darvtų agitaciją irmžra- 

Kąip. 
a-^ i j ■ i i • • ' . > 6^ausi
Aitvaras skraido^ ir laukia Į n^i koiškiTmingiaušiai 10 

metų nepriklausomybės su

A*

gijo turtą šmųgeliuodami ir 
šiandiena gerai Stovi, vnors 
gal jų sąžinė ir primena,

vatūrą ima raitytis tai ne 
vieną stebina.

j—_  _ Vįriin___ 7
kad tą įgyjo nuškrųiusdarni. Žmonių buvo daugį Visi 
kitus darbininkus, kurie sa-jbuv0 Patenkinti. Publiką 

oracijos skyriaus pirm. p.

Htjieka gražius darbus,! 
' savo AariiL šelpime, I, 

up ur našlaičių nepamirs-Į 
«as metas- prisideda su I 

*vo centais. Taipgi remia I 
Į^pčią ir-riKe^^^pk| 

J^yra liūdna, jos neauga. I 
silpnėja.■"rNaujų“ narini 

Eprisirašo, o senieji nyks-J 
it Metai atgal, nekuriu] 

rfesimfna'fių buvo suma-] 
la* gana gražus- darbasJ 
mt, sttvienvt-visas tris į 
iią,"^as būtų, žinoma, su- 
žinę draugijų iškaščius. 
atoj trijų komitetų, būtų 

pasiiikęsy^n^įrrgii 
bfitjriviėnasį J>u- 

Swir daug tokiu dąįvkų^ 
[F Įjfttų apseit^ sū fnltžimi 
Eaščm ir būhFWši nariai 
KPūpinti. • Bet kur tau, rd- 
is ir gamL-grūžus sunjany- 
eis' ir gana jvhIos aiškus pa

rita

«L>-

sau-

__________g

r o

L. KAT. MOTERŲ DR-JO^ 

ATSTOVĖS P. F. PIKOI^A 
LINGIENĖS PRAKALI .5^

vęs^negali suvaldai. .Bari-Į supažindino suartistaisFe 
-dari ir takiu kurio saVę va> 
dina “ansišviriusiaiš,” o už- 
siima- vien tik girtuoklyste.
Jie mano, kad gerdami pa- 
darvs “drv coimtrv.”- liet 
nabagams tas darbas nesise- 

; l(a. VūRfirg išgeri a i r 4na=
no, kad daugiaus jau nebus, 
o-gi žiūrėk kokia bobutė per 
naktį vėl kelis puodus pri- 
sllnkia ir vėl turi darbo pakol 
;^^tina.Taip^įrkąmuoja.: 
si iki pajunta", Įįa'd jaū svei- 

Lkatos neteko, kišenės tuščios 
ir badas ir mirtis žiūri,'į 
akis. Apgailėtinas jų liki- 

Lmas.
Čia randasi -ir Safndaros■ «

vy

~ t x’ — -

sėtoj 3-jų būtųA^enasį Jin-

MARŠRUTAS,
ALBK/Moterii Sąjungos 

kviestoji Lietuvos Kąt. Motei 
Dr-jos atstove poni Fr. 
fmgienč laimingai aplan 
Scrantono — AVilkes Barre’ų 
lietuvių kolonijas, tęsia savo ‘ 
niarirtrtą toliau. . f
-- Apie^sausio pabaigą geri), 
atstovė pradės- lankyti Mass, 
-valstijos lietuvių kolonijas.------ .
(r|rb. p; • Pikčilingięnė ; lašrįb 

kvs. 46 '
S Jisio 4 d. M t. Carinei, Pa.7 
? tusio 6 d., ŠftiMnokin, Pa.
S tusio 8 d. St Clair, Pa.
> aus. 9 4. Nėw Phila., Pa;
* ausio^lO- d. Seltzer, Pa. ? 
J ausTONl, Minersville,

įtoliai apsidžiaugs

K. Vencius. .
“ y- 2 Motinos Meili •*- 1* *
Sausio 8 d. mergaičių So- 

dalicijos dr-ja čia *oš 3-jų.j 
aktų Jkainą ‘ ‘ Moti nos x?ffei- 
lė?” .. ’ ' 1

Aitvaras Išgazdino . -
” L__i

Teątro^ “Gj'venimo Yęr-1 
pete” ^Įošėjai, ^ku^ie visų, 
smarki^u migiasi važiuoti juieūfeak 

sausio 8 J.' Nasbūon lošti ir 
^D-ko^^num.il- 

įgą~. korespondenciją iš Na- 
shūa. N. H., kad ten jau

yakare. Mes -čia norime ąt-Jžodis^ 

o svečiai iš kitų miestų jau.
atvyks anksti. . \

ą ' ' *■ ®norb
- * >
- TORONTO,KANADA

Garbė Lietuviams
• Katalikais " ?

syti katalikiškus laikraščius. 
. 4. Vasario" 16 d., 1928, (nrį

r

-

šias.kolonijaj: , •
* v *c “-A?1?A“— ' .*^7". į?

;t. a

kuopia; susidedu 2-ji*
-nos jnoteries, bu

te X?J. R. fr O. V.
Pirmutinių būtent J.f^. sa

 

vo laiku buvo nors mažas 
vyrukas, ><lidelis san»^- 
i ietis. ^r!h> dęLsavo kro*

□tymas ant ilginus suėjusi 
krūva ,o vi stiek atsira do 
kių narių'kaip iš vyrų taip 
•ųs moterų.’ kad tą taip gra- 
sumanymą atmetė. Gai-

< kad—nesuprato ar neno- 
jo suprasti. Kadangi da- 
Įk ateina metiniai ^hsirii^ I 
febai, -laikas atnaujinti tą. 
■tfti riunanvma ir vvkinti 
^gyWnųnan. Čia pas mus 
|f.<Maida ar nesusiprati- 
iąs, kuria turėtu, būtinai

ĮIRIŠ

STtlVOR
; <. 4 .h .

^Mikinin j± Greičiausiu ] 
Voldečių Garlaiviu . J 
COLUMBUS 

ba kitai* iios linijos laivais 
ttk Anios dienos vandeniu ] 
tiktis 3-čios klesos kamba- 

tik miegamieji 
«1TR GNRMAN 

B. o Y n 
EjįĮ&t* SU Borton, Man.

Tnelio ištikimai, net jaukai 
nuo galvos nuslinko iš 'rū
pesčio. Bot visgi vieno dar
bas. Daug diybd.'bet nieko 
gero nepadarė. .Jo pagelbv 
ninknš J R, gal kiek padė- 
tų, bet tam žmogeliui ir sa
vų bėdų užtenka. Moteris 

. buvo prasišdlinus,-dabar vėl 
sai 
imsi laiko. O moteris O. V. 
bizmenka, tai vėl nėra laiko 
rupi»tis kitokiais reikalais. 

[Tokiu būdu sandariečių li
kimas nepavydėtinas.

Komunistų, sudėjus juos 
su vaidinamais .Socialistais, 
būtų kiek daugiau, bet ir jie 
pakrikę. Vadai išbėgiojo. 
Vieni nusibankrutino su viš
tų bizniais, o kiti praturtėjo 
[ir sarmatinasi su jais lvgin- 
[tis. Vyriausias jų tėvas. M. 
S.» gavęs kiek geresni darbą 
paimlu po "kapitalistų spar
nu ir iškišęs galvą žiūri kaip 
jo išperėti vištūkai klaidžioj 
ja. Tai-toks jų likimas.

lawreneiečių, kad pamatyti 
kaip jie los milžinišką j ite- 
trą, keli aktoriai išsigam 

do. kad, girdi, ar nepadarys 
ir mums ką*-4?. J. Jukne
vičius užtikrino. kad jis bū
siąs mums kelionėje kaip ir 
^anp‘las sargas” ir. nuo vi-, 
gų pavojų apginsiąs. . ' .

Nereikės Ilgai Laukti
Gausio 15 d. visi lavreu- 

ceyiai, l^verhilLięč-iai ir 
lowelliečiai pamatys tą taip, 
senai lauktą gražiu teatrą, 
drama 5-kiu aktu, “Gvverai- 
nimo Verpete” Hibernian 
Hali. /, '

kaktųrių. • Komisiją išrink- 
ta iš 5. asmenų.

5. Kovo 18 d.. Lietuvių 
Sdlėj, ^įvyks antras bendras 
kataliku susirinkimas.

Vaidylos iš ClevelancTo

■ ' - Bronė
&

DEtROlT, MICH.
..Šv. Jurgio parapija gra- 
iai gyvuoja. Pažaras pasi

seko. Visos draugijos prisi
dėjo darbu ir aukomis. Kle
bonas kun. J. ČiŽąuskasir 

ai IT* 
m žiurėjo

* .

bonas kun. J. Čižauskas- 
komitetas labuti gerai 
tvarkiai vedė ir^p 
bazara.c.s t

Iš draugijų i r<kuopų _la

c<

Džuk&s

bai gražiai prisidėjo ir dar
bavosi šios: SLRKA. 171 
kp.,’Šv. Juozapo, Šv. Jur
gio, Šv. Kazimiero, Moterų 
Sąjungos, Apaštalystės Mal- 

ąj&S, Lietuvos Dukterį}, Sp- 
dalicija. Vyčiai, ir Jaunimo 
Kliubas. i

Visa tai, kas tikrai didinga, 
vyksta išlėto, nejučioffife.—Se
neka.

to Jono Draugija; kun se- r ' *
nai gyvuojaTsitoj kolonijoj.
Kail> teko man sužinot daif- 
~ ausia darbavosi iki šio lai
ko autoritetingi,_ gabjjs/ 
teligentiški šie ąsmenys: p. 
Danielius? p/ Kazimeras’ 
Jurčius ir kiti asmenys. Šri 
tie ąsmenys stovėdami drau
gijos. priešakyje, dirba atsi
davę, visa, energiją, visos 
draugijos labui. Rūpinasi 
visų narių padėtimi. Kadan 
gi Šitoj kolonijoj nėra lietu-

Marsruto Reng. Komisija
- ■ s ■ . <-_, • • ‘

F-’/’.- ";W------

>LD COLD1
in- ketų gerai angliškai ir lie

tuviškai kalbėti.—Arkivys- 
kūpąs taip sakeri “Kuomet
atvykę-kunigas, jį priskir
siu prie šv. Pranciškaus 
bažnyčios vikaru. Atliks.pa
skirtas pareigas airiams, o 
.paskiaus' galės lietuviams 
patarnauti.” Jeigu šitas suj 
manvmas ivvkš, tai Tabai būf 

. dėkingi šios kolonijos liętiiJ 
Vįškb kunigo, tara rūpintą. gerb; kun. .T. DaknjJ

Del gyvesnio veikimo ko- 
lonijos, aytiigęsnio draugiš
kumo-jausmo jaunimo tar- 
iė, j^a labai geras, būdas. 
<ad kiek galint kolonijų vai- 
dylos ^pasimainytų vaidini- 
mais. *

L. Vyčių 79 kp. norėdama 
dętroitiečius patenkinti ir 
supažindinti Clevelaildo jau
nimą su Detroite^—šurengė 
gruodžio 31 d., šv. Jurgio 
par. salėj puotą arba šeimy- 
.pi.šką vakarą su tinkamu 
programų, kur dalyvavo ir 
develaudlv—gausus—būry» 
jaunimo. Naujų Metų. die» 
noj (sausio 1-mą) šv. Jur
gio parapijos salėje, Cleyo- 
JandoJu. Vyčių 25 kp. artis- 
tai-megėjai. vaidino labai 
gražų veikalą “Karolio^Tri 
fa ” Vaidvlos visi buvo “dbfems kimo oEganami _
kami. Vaidino, kaip Bes’e TtaeP. T

siz dvasniais reikalis tarpe 
kataliku*" Tą numatydami/ - *S . . įdraugi još vadai kreipėsi pš^ •"

už jo pasidarbavimąir pi 
žądo išpildymą, nes ir dab 
jo vardas skamba . lietuv 
tarpe.—Tikimės, jog jis r 
pamiršir ant toliau mus a 
lankyti. j

Raguvos Bau
i. - - - --------- ' ------- r --B-

-arlrivyrinipą Orią, prašydami 
kad pakviestų lietuvi kunigą 
nors ant dviejų dienų. Jie 
pranešė, kad yra daug tokių 
lietuvių, kurie nesenai atvy
ko ;iš Lietuvos, nesukalba 
gerai angliškai, tokiu būdu 
negali atlikti išpažinties. 
Arkivyskupą^, išklausęs'pa
kvietė lietuvi kunigą iš Nia- 
gar Pails,'kleboną J. Daknj, 
kuris atvyko 15 dieną gruo
džio pas mus į ^Torontą. VL 
siems draugijos nariams bu-r vyru ir moterų. Jos’sutdlį. štip- 
vo pranešta^ad pamaldos 
prasidės 7:30 vakare šv. 
Pranciškaus bažnyčioj. Su-

komedįjantai; o jau to juri 
ko buvo iki ašahi. .

Dziednhs

. Parapijonys parėmė gan- "

t

siu atsiląnkvniu.

užki
Palaikymai puikių

plaukų naudok

I JUOKAI

Pirmas plėšikas—‘‘ Aš spė-s 
4, kad mes turime>.'vi 
nes neprižiopsojomej m 
tr ne Alike? .
I Antras plėšikas—“Aš ne“ 
manau, bet me^gdusime 
kraščius ryte ir panja

. - įv

ieko,

- —--------- y- ■■--ja-
Ponas Hazel. — “Kokius' 

nevarius žodžius jūsų pa- < 
pūga vartoja!” 

~ Ponia Knott—“Taip. Ma
rio vyras pirko ją miestely ,

DĖL SILPNUMO, PAILS 
NERVU IB NUSILPN1 

SIU ORGANU .

Nnga-Tope gydytojų židmos 
užrašomos gyduolės, kurioj yra 
publikos vartojimuLjjeri^fąilii 
ir yra suteikusios sveikatą, 
mą ir ilgesnį gyvenimą tustan-* 
eiams silpnų, nervuotų, debjtated 

rų, sveikų' kraujų, teikiafnaują 
stiprumų ir jėgų nervams 
kia veikimo jėgų sirdžia 

. nims, inkstams .ir kitieo

« .

sutei- 
kepe- 
svar-

| River.- 
b butelį 
H padarė 
Mlgu ki

stį>res- 
" geresnė 
gerau” 

u tokias 
asekmes, 
t Tikrai 

------__— _ ju-iiurė- 
ities ir viskas kit- kad “P'^umpt NufcTona Pa-

’ Tardyti bęjrer-

ėjo į bažnyčią, torkšdanifa^a-, surastojo^ tiktai vk 

■ lietuvi kunigą iŠ
^gi rsti Dievo "žodžius savo 

kalboj. Mūs ir neapvylė. 
Kitn. X Daknvs savo gražia 
iškalba suminkštino Visų 

ėjusias širdis.savo j 
sPo pamokslo visi

tos visos gyduolės kokif aš var
tojau. Aš dabar esu di 
nė, mano nervai ir šir 
ir naktimis miegu Ia 
Nuga-Tone suteiks ir • 

vėdinančias i 
(Nusipirkit butelį šianj 
'pabandykit jas,, bet. |

pat užganėdinai 
riNusipirkit butelį

ir parsivežė i namus auto* 
mobiliu. Jis turėjo tris spro- j 
gimus ir endžino ‘trubelius/ 
kelv.”-'

» r ♦ • ■ ' . y-
•

Motina—“Marę, ar tų Jgj. 
dai tam jaunam, vyrutpabu- ; 
eilioti tavę pereitą naktį?”

Marė—“Ar tu daleidi sa 
kad jis atvažiavo ilgą-kd 
iš Yonkers pasiklausyti m 
no dainavimo?” - - -

“ Yra tai maži dal; 
gyvenime “lęurie pa 
pridūrė mergina trau

P ■

4 T ;

r-';

vi

savo rauna broliuką iš poflfr-r 
fos.

.,. . Beje — Rūkyk Old 
Goki Cigaretus—Nė kosulio 
vežime, šiame laikražtymHO 
lat telpa komiški skelbimai' 
įžymaus kąrtūnisto BngoO 
Sek juos... skaityk juos ir 
persitikrink, kad Old GoH 
Cigaretuose “Nėra nė Kdįfe^ .■ 

• Ko VežimOr^- ' "



Vene-

Saušio'12-13-14

NEPRALEISKITE te plūsti debesiai" žiurkių. 
Laivo Įgulos likimas ištil 

ir švyturio sargus. 4r*‘ "

piriho angšto, : penki ant antro. 
MandvnSs. šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazat x Gera proęa 
žmogui, kuris turi vieną arba 

į daugiau automobiliu, arba užsi- 
Ittnantis automobiliu taisymu. Ran
du atneša netoli $10Q j menes. Kai- 
|na *8.800. Matyk A.J. KUPS’l'lS, 
Savininką.

BARGANAS!
| • South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz- 

Įnių vietas ir visi gerai gyvena.

Kainos — Po pietų. 10 centų
Vakarais — 15c., 20c. i/25e. 

Nedėldieniais tiek pat.
Pirmadieny ir ketvirtadieny

Penki Aktai Vodevilo

IŠ PRASTOS MERGELĖS 
LIGIMULTIMnjJO- 

s NIBRĖS
Nesenai vienoje Vienos 

sanatorijoje mirė p.-^Ona 
Lingingienė, viena jRirtin- 

’ giausiu Austrijos moterų.
- -v- r -Jos gyvenimas yra tarsi pa-k-kuo puikiausia, o Kiek i . ■ T.. . _ -v . ., . . -r-' • ’saka. Ji gimė is visai ne-r^.kad ir viena. .^Vieme-,. ,. ~ , ....j, i . y., . I turtingu tėvu. Sulaukusi 14t’nuotakos savo ki/itvie» . 1 • ‘ • vr-L . z,.metu, stojo vienam Vienos ■edavo turėt paprastai, 6i . - .. , . ... ,

anos Sakoma" kad Pran-lg,nmaZ’10S mokV«)<u tar’ 
. — ' . . 1 nauti. Ten ji pramoko ang-

njos karatas Hennehas . Vien?-Sekrnadie.
.^avęs i ’ . .. nį ji atsitiktinai susipažino
Liudvikas XVI Įvedė ke- su įnž. Lingingu, kuris tuo- 
&ampę nosinės forma.'krfrt dirbo Vienoje. Mergai- 
iiyt, jis norėjo tuo mote- (g jam patiko, i^ jis pasirū
ks patikti, nes tokiu bū- pino jos. išauklėjimu. Apsi- 
. mažiau reikėdavę ‘sunau- vedęs su ja’ po trijų metą, 
ti medžiagos. Kiek vė- jis iškeliavo Į Londoną ir 
ii pradėta nešiot'dvi nosį- savo žmonelę Įvedė į saviš- 
s: viena.paradui, kita tar- kių ratelĮz Bet' Lingingas 
bą atliekant. žibters lai- nrieš«keturius inetus mirė ir 
davo rankoj, o vyrai —paliko jai turtą, vertą 50 mi- 
p kaip dabar — nešioda- Ii jenų šilingui Dalį turto ji 
prie krūtinės. Dar nese- užrašė savo tėviškės. pavar- 

V^eLegantiškos ponios iie-Jfgėtiains-—-■--------—--------

nusikaltimas didelis, taito- 
kiu atveju valdininkas nusi
kaltėliui išrenka^ pats pačią 
biauriąūsią senmergę, kuri 
daugiausia liežuvaūja. Sia- 
miečiai džiaugiasi, kad toks 
būdas esąs labiau, kaip dvi
gubai geresnis, z

X-/ . J *
\ • . "V z

MAŠINA PĖSTIEMS
—Naująją išradimą paro
doj Londone be ko kito bu
vo mašina pėstiems. Išra
dėjas sako, kad naudodama
sis ta mašina žmogus pės
čias galės nukeliauti po 50 
kilometru per valandą.

Netoli švyturio gulėjo dar 
trylika žmonių, kurio ^tąpo 
ėdrią žiurkių aukomis. v

Iš. surinktą davinių taip 
pat iš. kelią žodžiu, kuriuos 
spėjo užrašyti vienas sargas 
ant švyturio sieliu p'avyko 
išaiškinti tą baisu Įvykį.

Prieš tatai vieną dieną 
švyturio sargai pastebėjo la- 

-bau keistus vieno laįvo ma
nevrus, kuris tai artėjo prie 
švyturio, tai plaukė tolyn jo. 
Geri jūrininkai tuoj paste
bėjo, kad laivas įgulos ap
leistas, bet jokiu būdu nega
lėjo dasiprotėtir dėlkokios 
priežasties. Bet kaip tik di
džiausia banga’ išmetė laivą 
ant salbs, švyturio sargams

H0NEYM00N HATE 
‘ su'Florence Vidor

ii tik didžiūnams. Nuo 
g ji Ir paveiksluose su 
štai s ponais, rankose laj
au XVII" a. viduryje 
Raikyta, kąip’ luksus. lie
jos būdavo nertinės. No- 
tada visi valydavo pirš
ti-, žiūrėdavo, kad.nosinė 
•kuo puiki

šiaip prie drabužių

žas, ir'S-salds uolu tarp' 
įstrigusius dviejų laivhJ 
griaučius. Dar arčiau prisi- 
kaSę atplaukusioji iš kranto 
žmonės pamatė, kad 50 met
rą pločio ir 8 mtr. ilgumo 
salelė nuklota didžiąją, lai 
vinią žiurkią debesiu.
- Tokiose sąlygose negalėjo 
būti kalbos apie išlipintą sa
lelėm/' Luotas grižo į uostą 
ir po kėlią Valandą grįžo sū 
tinkamais ištekliais nuodin-i 
gą duju ir<kitomis tolygio-r 
mjs priemonėmis. Jūra bū
ro raini‘jr pątogu buvo pri- 
plauktiprie^salelėskrantą. - 
Didžiausi ją būriai bėgo į 
švyturi^kuy^ ir taip buvo 
ją 1

KAIP BAUDŽIAMI NUSI- 
f KALTELIAI SIAME

Nusikaltėliams bausti į- 
vairiuose kraštuose vartoja
mi įvairiausi būftai. Baudą 
tikslas turėtą būti tai arba 
visiškai išskirti nusikaltėli 
iš visuomenės, kaip pavojin
gą jai jos narį, arba pavar
toti jam tokią bausmę, kuri 
galėtą jj pataisyti.. Tuo tiks- 
lu vartojama įvairiausios 
priemonės, domiausios bus 
jos Siąmo valstybėj, Aziioj. 
Ten šiuo atžvilgiu per daug 
prakišta, nes vienu šūviu 
šaunami. iš kartosiu zuikiai. 
Yra taip. Kiekviena Siami 
mergina, kuri nesugeba ligi 
tam tikro amžiaus ištekėti, v..
įrašoma Į tam tikra senmer- 
giu sąrašą, kuri veda atski
ras valdžios valdininkas. To 
pareiga ir yra surasti vi
soms suregistruotosioms vy
rus. Šiuo atžvilgiu jis ei-

b & ■: : • J

y ' ' /Kk <87.80

LTS TUVIU JUKAS

Reta Proga

Dviejų šeimynų mcdinS stnba. su gi a si visai nedemokratiškai IsfephėfcL, kad švyturys liovės 
Kiekvienas_vyriskis7 dau7City Pomt, ant East Srsth Street, I . —-------- -

netoli L St Keturi kambariai ant giau ar mažiau nusikaltęs,
pavedamas anam senmergių 
globėjui bausti. Kiekvienas 
nusikaltėlis baudžiamas tup,. 
ka^turi vieną senmergę ves
ti. Jei nusikaltimai nedide
lis, jam leidžiama žmoną iš 
viso senmergių būrio išsi
rinkti. Paprastai jis atsi
stoja senmergių vidury, o 
jos ratu eina aplink jį vi
saip šypsodamos ligi tol, kol

PREKIAUJA ŽMONOMIS | Kąglerinjg —- A.’Nandžtanag, 
t wi n • 885 K. Broadway, So. Boston, Mi>Lenkijoj, Xdolbunovo mie-| Tvarkdarys — J. Zaikls, 

ctelv du vvrn nfvvkonaš no-1 7* Winffeld Scr SW. BostonrMara. steiy du vyru atvyko pas no-; Ialko tre&a
tara prašv^tmi patvirtinti- nedCJdlenl kiekvieno menesio. 2-ra V* 

, Zr . • . ' ;. > 1aDd9 po pietų, parapijos salėj, 4921.sutarti. Notaras perskaitęs **ventb st so. B<*ton. Mam 
ją dokumentą patyrė, kad —---------- ----- ■
vienas ta vyru_pafaavė ant-^^^g^P^^g^08 
rajam savo žmoną už 200 So. Boston Mass.

VĮoHi— Abu nrekinllloill la- Plrmlnlnka8 -^-/pnas Jaro^----- x___Žiorą. ADU prtKiaurOJll la- 225 L street> Soutk Boston. Masa. 
bai nustebo, kai .notaras pra- .Vice-pirminlnkas — L. gvagMys, 

v_ , y • ic i. u 111 Bowen St., Sonth Boston, Massnese, kad ją prekyba ne- Prot _ y. Mickevičius,
teisėta. * < : 405 Third St., South Boston. Mara

—r-------------- -FJnr. nsų Raštininkas — M. šelkls. *
—W. Broadvęay, So. Boston, Mara 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street. So. Boston, Mara 
"Maršalka — p. muarą;---------------r—■

393 Ftfth Street, South Boston, Mara 
Draugija taiko susirinkimus kas antra 

ned&dlen] kiekvieno m&eslo, Dtf nu 
VaL po pietų. Parapijos Salėj, Septto 
ta GatvS, South Boston. Kasa

si švietęs. Užtat ant ryto
jaus keli prancūzai išplaukė 
laiveliu į salelę ištirti tą ne
paprastą priežastį. Priplau
kusieji laiveliu’ prie salelės 
žmonės pastebėjo aplink 
plaukuojančias atlau-

Iš Pietą Amerikos prane
ša apie. šiurpią tragediją, 
kuri • įvyko' jūr«j, visiškai 
netoli nuo Guajanos krantą. 
"Tai yra didoka prancūzą 
gyvenama vieta. Apie 40 
mylią nuo tos vietos- kran
tą, yra mažytė uolota sale
lė, ant kurios stovi jūroš 
švyturys ir kurį prižiūri 3 
sargai, seni Britanijos jūri
ninkai. .Kas 4 mėnesiai jie 
buvo leidžiami 2 savaitėms į 
sausumą atostogoms.
- Nepersenai, vieną naktį 
švyturys nešvietė. Dėl tos 
DriežistiesurižaukiasišGua-



šeštadieny, sausio 7 d., švSr

>» r

R.R» >manas

Ahem-U! 
(

lūs.-
Prierašas. — Sekančiame 

“Darbininko”’ nūmeiy bus 
kaltinamojo Romano pasi- 
aiškįiimas ir liudininkų liū- 
dvrųąi.'

4-bažnyčia, iš kur atėjo prie 
’^ięs prieš* pat pie-

dątypasknfe pa 
laikraštį, atsisėdo-prie vilos 

kur ir išbuvo jkty)ulk. 
A Brundzos pasirodymo.__

4 
t

<Tuoj~po piity^ Mt. ; 
Kggžzes persovitno, ’Roj

kad šiuor
•

i

kolų, ir finansų raštininkų ir 
iždininko.

eflankyti ir uŽsŠBiDkėti nors

ydin gi, neš 
TB&

yprių, ^d( Dar MįNJHMB ĮIABIINĮNTO

• Išdėstytu remiantis; Ro
manas Jonas kaltinamas 
tuo, kad jis 1927* m. rugpiū- 
čįo mėn. 21 d. apie 13^ vai, 
Palangoj, karo stoviui e- 
sant, apąjginkįavęsdvįem 
Revolveriais-tikslu nužudyti 
paleido iŠ užpakalio ų d-rą 
pulk. Įeit. Brundzą šūvį, po 
ko pulk. lei£*Brundzai pri

•>«

Ekspertų puę

■ 4

S 'V

skyrus revolverio “Bėholla”

įai šovinius į vamz
dį ir daro ĮdĮūtisl Parako 
žymes ,? revolvehių vamz- 
džiuošė rodo, kad i& jų nese
nai buvo siutą.

i • •.. ų v . 'v

Paklaustas kaipo kaitina-

CRomamenę, ®rįs j, M
Bomanienė, tikslu,™2“^ P"*'lelt Brandzi>

tunus,
Rugpiūčio mėn. 

'i 119^7 m. Romano buvo 
fįo Vilos veranda pulk,. 

Irimdzos rašyti Roma- 
ei laiškai, kurie^galuti- 

iiai>Butvirtino5pergiskyiąino 
Mausimą. Rugpiūčio mėn. 4 

i <. Romanas parsivežė iš Pa
jos žmonos daiktus — 

Sukneles ir liūd. Diržytei pa- 
ieiškė, jog žmona atsisakius 
su juo važiuoti,, nuėjusi gy- 
venti pas pulk. Įeit. Brundzą 

^ir kad sūnūs paliekąs prie 
rt/ jo, tėvo.- Paskutiniu laiku, 

po pasikalbėjimo apie persi- 
® skyrimą, Romanai kartu ne- 

'2 begvven.o. Romanas atva- 
" žiuodamas į? Palangą jau ap-

1 sistodavo ne savo viloj, kur 
’T gyveno žmona, bet Kurhau-
2 že... Rugpiūčio mėm 21 d. 
4’*Abū-Rmnanai išlydėjo savo

įsngįįėpė p^sisakA. vyrui, 

| fodymui; patiekė

nęs, norėjo tik jį

viešbučio paėmęs abu revol-

siartinus prie j<x ir sugrie
bus už rankų, juk besigru
miant dar keletą sykių į jį

U)8. Centrui begalo fcvar-

>V <•
Paskiausiai buvo persta

pešimus, ątsi- 31<Į. ‘ Darbininko’l'redak- *nės Ifc 
ir prašymus. \ : rijoj tynkėsi. Brooklinietis Jonor

Kuopos jau gal bus išrin- Dr- Paulionis ir 
kę šiems- metams valdybas. Jansonas. Abu yra Ameri- šluotos •-

T—I-

r-i” 
fe 

o.
; ^sūnų, kurį tėvas siuntę į A- 

** prie savo tėvų, į 
" . 'Sugrįžęs. įš Klai- 

dos Rpmanaš buvo nuėjęs 
ii

7pertikyrimo‘?s
- l<ti pagųzdinb, kad pirmą kartą

Įmovęs į pidk. JeU.' Brundzą 
paskutiniajam praėjus pro 
vartelius, bet nepataikęsj, kiaurai peršovė pulk, 
kad norėjęs paleįsti dar 
antrą"'šūvį, bet revolveris 
padaręs" kliūtį ir iššauti ne
galėjęs; kad velioniui pri
šokus prie jo^ paleidęs dar 
vieną šūvį ir po to pulk. Įeit. 
Brundzą- atstumus ir jam 
pradėjus bėgti, iššovęs dar 
du kart, taikydamas į koją; 
kad žmona rugpiūčio 2 d. 
jam pasakiusi mylinti pulk. 
Įeit. Brundzą ir norinti skir
tis, kad jis nenorėjęs skir
tis, ją atkalbinėjęs, bet žmo
na nesutikusi su juo gyven-_______
ti; kad žmona nenorėjusi ne- ~Qrj j Blažį W. Tu 
persiskyrus eiti pas pulk. 
Brundzš gyventi viep fik, 
matomai, bijodamasi kalbi}; 
kad atvažiuodamas į Palan
gą jis, bijodamas^ kad pūty. 
Įeit. Brundzą. jį galį užpid- 
ti, visuomet turėjęs su sa
vim revolverį “Colt,” kad 
važiuodamas į Palangą rug- 

7- piūčie—19 d.—paemęs dąr

lįs šūvius, kurių visų 3 šū- 

leit. Brundzai dešiniąją ko
ją dviejoes vietose ir krūti
nę, dėl kurių sužeidimų į- 
vyko didelis Ifcujaplūdis ir 
pulk. Įeit. BrumLzos po kelty 
minučių mirtis, t. y. Baudž. 
St. 453 str. irtvpat. Valst 
Apl; Įst. 14 § 6 p. įmatytu 
prasikaltimu.
, Einant r- ląik. . Armijos 
Teismo įstatų 17 § šią bylą 
tūri spręsti kariuomenės 
teismas.

Valstybės gynėjas šaukia 
liudininkais šiuos asmenis:

suvažiavimą, 
bus, renkama. Ir ko d 
yra delegatu, 
išrinkti valdyba* 

Priegtam bus " 
atstovo į buvusį seis 

Nepamirškite,* saus 
Areną; 41 Capį 
Haatford, Conn. 
židvimas. "

" VYČIU PRj 
'L.. Vyčių 17 

;Metų laukė parapiji 
1 tainėje. Jaunimo buf 

yerm ir.saKo: -jmm «rie
tąi turėčiau lėlę, tai as bu- ]lllksnial IaiErpr4]< 
eiau linksmiausias vaikas A- -

į Viskas buvo pasekminga
- -s < Kadangi “Santa Claus”

Be to, prašome pranešti MAMJOS VAIKELIŲ SODA- -atvažiavo vėlai, dovanos bu- 
kada ir kur kuopa laiko re- ( LIDIJOS KALĖDINIS 
guleriai mėnesinius suširih- VAKARĖLIS
kimus. -Pranetyite tuojau, Marijos Vokeliu Sodali- 
kad galėtume su Naujais cijos Kalėd^ ". x 
Metais mūsų organizacijos yyį0 Kalėdų vakare (gruo- 
ratą pradėti sukti s kiaų.- 1927), 7:45 vai. va--

- > ■ .. r

DETROIT, MICH.
. - >. rv-- ,

vo paduotos prieš užbaig
siant programą geriems vai
kams. f..

Rirrftiausia. “Lnckv.num- 
br’ ’ turėjo Mykolas Grende 
lis, nes jisai buvo geras vai- 

re. Svetainė buvo pilna į“ nuo pėrėlĄ KaKdį}.;
DETROH^ MICH. : įž

Gruodžio 18 d, įvyko L.*nes “Santa Claus” atsiuntė 
D. S. priešmetinis susirinki- laišką į kleboniją, kad . pa
ntas. Pirm. Gustaitis ir fin. garsintų vaikams . apie jo 
rasti F. Mikučionis i^oavė atėjimą. Programo vedėjas 
raportą apie Darbo Biurą, ir, buvo kler. A. Ruseckas. Kle- 
pranešė, kad dabar jau gali- i bernas, kun. K. Urbonavičius

, . . , . Jtanky Ii ir1naūdofis sayflLi±.
vyr. lęit. J. Jurašą, gyd- į staiga. Šiame susirinkime 
pulk. K. Oželi, Z. Oze’' 
E. Kaupienę, J. Kaup 
Diržytę, A. Sakavičiui 
_ ' (‘Lietuv’’)

k."*’ ?■ » XX11V} XW111<XIJLC1O , J/ M •*

$ žmonos klausiamas^ kodėl linkės kuopos jau yra pąsi-liūs veikalus-
*K- t; ■—* T- >i v j-. •• » -> . •». .y,"-

ip padaręs, < atsakė: “tai 
ajariau apgalvotai, norė

jau jį pamokyti.”. Mmtis 
rti pulk. Įeit Brun-

i už šeimynos suardymą, 
irtanui, matomai. būVo gi
lsi jAu*. seiliau. .Ta - 

JtUi jis pasidalino sii 
Kaupu, kukiam savaitė prifeš 
Julk. Įeit Brundzos nužudy- 
ūą klausimo formoj p^i’eiš- - 
je,; ar nevertėtų’ piflk^ Įeit. 
Brundzai pašautuoju.

pš. m. rugpiū- 
o 19 d, į Į?alaųgą Roma- 

s buvu palmes iš Ameri- 
Liėtuviu bendrovės du 

ievolveriu. •

rugpjūčio 22 d. 
ūrejjįs policijos paim- 

tus, kaipo nusikalti m o įran.- 
2 revolverius rasta:

1) . revolveris sistemos 
Coli” 85311 Kr. 45kalibro, 

apatinis su gaidžiuku iš 
užtaisomas 7 šoviniais, 

uos aprūkę • parako du- 
is su Į piįn)i šovįuiu ąp- 

i ir "prie jo 4 tįžčionfis 
tomis su mažaią įspaudi- 

pisionūoše, 2) revolve- 
sistemos ^‘Beholia” 

018 Kr., /kaJRm)Ąį5 ąu- 
aatinis,^ užtaisomas 7 šo- 

iniai8, vamzdžįd sienos sp

«Lr 1’1!

lis, lies jisai buvo geras vai-

...prašė. “Santa Glaus,” kad daugiausia vaikų, F., . . ...
. cS..«» kitais metais jam atneštą di-

didelę gražią * ‘ lėlę, ’ ’ nes’ ka
da jis neturi ką daryti, jis 
verkia ir sako: “Kad aš tik- V* r v W ’tai turėčiau lėlę, tai aš bu

rna gauti pasiskaityti viso-1 atidarė vakarėlį su prakal- me °^’ 
kių katalikiški! laikraščių ir bėle. Po to buvo perstatyta 
knygių > Taipgi galima gauti 
pirkti kalendorių ir lietuviš
kų saldainių. ^ Kuopos val
dyba kviečia visus narius at-

L
bendradarbio Eikrovo

KVIEČIAME Į TALKĄ ty’ra’pasržymėjęs
LDS. 1 kp. ir kit^apy-‘didelius-ir sunkius m

Ar ne teisybė?
- — - Mes pažiūrėsime ar jis gaus
v.v ' kita metą, ar ne? "segios mergaites, kurios pa- . - . < . _ .
šoko ^Scarf Dance.” 'Pia- i Vakaras-pasibaigė apto

--ur n • 1 J- 10:30 vai. vakare. < >- / nu pritarė M. Grmkęviciutė. .į .. , ..m v rz i • x- Marijos Vaikelių Sodali-Toliaus, Ona Zaikiute pa- ..... ..,__ ,. . 5 cna tana*visiems atsilankiu-
• --------x---- ;----- ;——------ —-sjpnns; širdingą aciu! '
Sekantis programoje buvo \ 

dialogas, kuriuo A Grabutis 
ir V. Zasimavičius prijūoki- - JAUNIMO ŠOKIAI 
no žmones. '

1928 nu valdvba liko lx’-’ 11 I’“aP’-10S S?~
veik visa ta pati: pirm. P. Pašokt. “Virginia • BeėL” }ej, 492 ETSevenOrSt. įvyk 
Gustaitis, viee-]»'im. V. Je- Smuiku pagriežė Aušini- «£.Petyo lietuviųjarapijo- 
dinkns, prot. rašt. V. Ramą- gęlskiutė. , _ didžiulio eh^ sopiau Ren
nauskas, kasierius J. Usaris O. Rakauskaitė pasakė ei- ^eJal ro Yj^

žadėjusios pasidarbuoti prie Apartgtyoro, įžymiausį toą 
surengimo “Darbininko”
koncerto^ Ypač pirma kuo- soįo

ą * _ •

Yra .pakviestas ir South 
programui ’ ir Bosfono sv. Petro parapijos 

ir iš--| 
pasižadėjo, kada Į

pa, kuri išrinko kelioliką 
Tiaihi rinkti biznierių ap 
garsinimus

• v

osparapijos sMi
- • •

choras, kuriam vadovauja p. 
AI. Karbauskas. < „ '

Iš įžymesniųjų Naujos 
Anglijos soĮistų ir solisčių

1 Įiardavinėti tikietus i 
lt jįižid. rinktieji pasižadėjo, 

ik bus pašaukti stoti dar
ban. - r •• ‘

TatyL dnbnr ir kvočiame dainuoti jau pasižadėjo- p-lė 
visus narius atsišaukti į M. Gribaitė, pp. Stasys Pau- 
“Darbininką,” kur gausite ra ir J. Banys. Lavvrenco 
visas iiiformacijas apie rin- šv. Pranciškaus parapijos 
kūną apgarsinimų ir parda- vargonininkas. *

~ * 1 * — , _____ . ' , «w

Apart chorų, solisčių ir

i . . . —

CAMBRIDGE, MAS&
Sausio 2 dieną įvykt 

deracijos skyriaus susirk 
mąs, kuriame tapo 
šiems metams valdy 
kančių asmenų:; - I 
Bttgnaitis,-vice-pirn 
iftfe Žaveckas, nut.-x«w* 
Takutis^ fin. rast. Onai 
rienet ižd. V. Jakas ir 
^alka J. Janulionis., Vis

• . ' ■’c* ■ 

*ėkusiejivaldybon reisk 
.?rpžimo šiais metais U!

; darbuotis.

TagįaĖinoĮa.” ~ šokius, padarius
Buvo teatrėlis vadinamas, riųšsH^^anat^ 

.“Prie Vaikelio Jėzaus per 1 DiHettė s ’ Orkestrą. Itya 
Buvo pakeltas Mausimas Kalėdų Dieduta.” Vaidin-.^- kąd daug jaunimo Mr 

dėl Jedinkaus kdresponden-.tojai: — J. įdfcika — Vai- ri apj es o opijų., a 
■lrimės, kelis Jėzus, K Januškeri- vietiniai nesuauskite ir pasi

tirnaL pranyks ir prasi- čiutė — 1-roa Medžių Dva- jodykite gausiau 
jdejus^ajiii vėl visį^stos į šia, M. Šidlarfskiute—24;rą- 
darbą. ' J Medžių Dvasia, N. Šmigels-* mrrn

PrieššvenlesDr.Matujai- kiutė — Sniego Dvasia,. S. , > . ■
tis atsilankė i LDS. kliubą Šej’efkutė— Samanų Dva-< "* z. . 1 ' .
ir nusipirko lietuviškų satysia, M. Lesčinskiutė — Ra- ' ' e.
dainių.’ - - j gana, O.. Januškevičiūtė - *etų Sominerset viešbuty

Jakuną- Buvo^r svečių is tolimam 
so beveik visi šios parapijos kiutę — Sras Angelas,. ®8^-
profesionalai-ir biznieriai. Zuloniutė — Kalėdų Diedu- ^nkje x^ių uVo apie 
Plačioji w visuomenė turėtų kas, A.-Milinaii'skiutė - E- P |?-S111!L.‘,. ,e, 0L^a P351-

vinejimą tiKietii.
armiją darbuotojų

norėtume patarti darban n^; mu.
‘Ta T”? ’’ Artistas A. Vanagai-

j. .—? į tis ruošia visa virtinę nan- • • I lni‘ Kinin trr* 7 7 twn Irrn H i ' —“ “— ----- ---------

žadėjo būti, bet nepribuv 
ir vaizbiečiams,^ kaip sako

NORWOOD, MASS.

Sausio 8 d š. m. įvyks su
sirinkimas LDS. 3-čios kuo

— Ane-

Sekantis programoje buvo Pa<3arė deficito apie $200.
nn

PAIEŠKAU Stanislo 
ro iš Naujamiesčio, Su

ar

tokius profesi jonalus ir bri- . lėnąją E. Vizbiriutė 
.nieriūs remti. 1 lė. -

tas r
duetas, kuri išpildė M. 
kevičiutė’ ir O. Zaikiutė. -"

P. . Antanėliutė su savo
’ ---- . 5* .— - 'J J7---- -9 ' *

maloniu balseliu paliko žmo- Dabar gj vena Chicagoje.

Art ir komp^A Vanąi 
ruošiasi aplankyti, kartu 
pianistu M#Yozavitu 
3onn. valstijas „su ' 
nertais. Jie aplankys 
kolonijas: • \
—6 sausio Athol, Mt

8 sausio Worcestėr, 
• 11 sausio" AVestfield, M

13 sausio. Hartford, Ccn 
— 14 saus. New Bri 
. 15 saus. WaterbuTy,

18 saus. Ans<
22 saus. New
25 saus. Norvood, J 
27- saus. Providenee, B- 

2$> sausio Bostone.“Da
ko” koncerte.

Visos kolonijos gali 
linksmo vakaro. Dainą, H

'.Darbininką” penktadieny, 
sausio 6 d., 7 vai. vakare.

•.< LDS. Bastinė
v . - ■ -

“DARBININKO” METINIS 
' KOftČl^TAS *

“D-ko”" metiniai koncer
tai taip įsigyveno,'kad. prie Turime pa si žade jimų ir
jų rengiasi visi kaip prie ko- įjuo 'kitų solisči 
kps didebos šventės arba iš- įr / 
kilmingtfttfankieta ' 
"Koncerto rengėjai irgi, 
kasmet įdeda daugiau dar- 
bo‘ty gpergijos, kad tik T>a- 
tenkinus koncerto dalyvius.

^ių metų koncerto progra
mas bį^įįai įvairus ir tur
tingas. Dainuo* Montello nia&je ^niicerte. Bus 

-r* .r.. •___ .k._________ “ 'v-

jų juokeliu iš amerikiečių 
gyvenimų. .Tis jau turi dai
ną ir apie “Darbininką” ir 
mūsų LDS. Be to. lanks
čiais pirsteiais artistas Yo- 
zavįtas mums duos naujų- 
muzikos šmoteliu pianu.

pos, bažnytinėj ' svetainėj, niį širdyse Unksmę kos " ’uokų nžtenk»
tuoj jx)'.sumos. Visi nariai . - .. _ - — * ■
yra kviečiąmi sueiti ir nau
jų narių atsivesti, nes bus 
metinis susirinkimas. Taip- 
gi jau prasidėjo vajus.-Tū? 
rime pasidafbtioti. Nariai, 
kurių užsilikę mokesčiai, 
ateikite ir užsimokėkite:

' 3-čios kuopos raštininkė

BAwS

kiltningdRJankjėtu
ji gili. 1.1.1 ■„

o 'kitų solisčių ir solistų 
jeigu tik bus^alima ku- 

t alpįpti į. rengiamą progra- 
mą,;pattxlysime it įsto^_ 
~i- Šis koncertai bus tikrai 
nepaprastas.; Todėl kviečia
me viįtus sausio 29 d. 1928 
m. būti So. ,Bostone ir daly-

L . i

ro ą. / < 7 su juo. J. DEBEIKIS, 3 AshmoAt
Po to buvo prakalba, , ku- 

rią pasakfJvikaras kum F. 
W. Strakauskas.

Piano '^paskambino. S. 
ŠejefkiuJIe. ' ■ *•

€ iūnas ^pasakė eiles* 
“K B.”. \ <.

Buvo kitas teatrėlis vadi
namas “Dievb Galybe.” Ši-

-- Reikale L Lesčtyskiutė. - -
Motina ir- Ciuniute, “ 

Grighliūnas, Kavaliauskįute ~ 
ir Rusteika buvo vaikai. {N| 

B. Šejefkiutė sų-edvd ma- B 
Wų .l| Įoniu balseliu padainavo SO'Į'tafo 

įsikalus, llalonėkite vįį ate fc. *

ttivė. - Tinka sandeliui, dirbtu
vėlei ąrbaiiaip kokiam binriul 
lenda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366Nroadway, So.Bostin. Tei

ANT RENDO
“Daririniiiko’• uune, prie E

Rengkite ir lankykitės 
tingai. Tie vakarai, 
naujas “Dzimdzi . 
kurio, p., Vanagaitis 
buvo “generolu

LDS. 3fTkp^jsimrfnkudas 
vyks aaUrių 8 d-« tuo jaus po 

njumalibi Bus išduotą* ra- 
portas iš praeitų metų. Pa- ■t

Ji'

į. Kihevičiute ' pašoko’ 
tyTuodųkoSokp” JHškįfatėj 
iš sąma^tizmą. r”

Eiles pasakę Ądomayi&u-

Buvo dar ir kitas piano
>lo, kurį Grinkevičįutė pa-


