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Šiomis die

kus žiūri ir į juos reaguoja dvejopo masto priemonėmis. mylių nuo Mandžūrijos-Si- ūrijos linijos). Sulig kinu pranešimų susirėmimai tarp tinų ir rusų smarkūs.

rištinius aktus prieš 
vyriausybės narius.

“Darbi- padidėjo Užsisakė

numeris ,(33) policijos 
jau konfiskuotas.

BEDARBĖ PADIDĖJOBedarbė Didžioje Britanijoje lapkričio mėnesy padidėjo. Bedarbiaujančių skaičius sieke 1,273,500, taip oficialiai praneša. Montanos didžiose- žalvario kasyklose dirba dviem šiftais ir biznis gerai eina.

KAUNAS,
nomis grįžta . Lietuvą is 
Austrijos nAujas’ valstybinių 
mokslų daktaras Jonas Kon
cevičius. '

Pirmų kartą Massachusetts valstijos istorijoj teismas išdavė indžionkšiną prieš darbdavį, kuris savo dirbtuvėse norėjo panaikinti uniją ir samdyti darbininkus ne- uni.įistus.Indžionkšinas, kuris vra tik laikinis, išduotas prieš Century Shoe kompaniją, Lyne ir du jos šėrininku Mever Gordon ir Abraham •<Epštein. Ši kompanija norėdama sulaužvti ^ontrakta 
7 * *■su unija, sumanė persiorganizuoti. Pranešė unijai, kad ji savo turtą perveda naujai korporacijai ir jeigu senos .korporacijos unijistai darbininkai nori dirbti, tai jie bus priimami kaipo neuni- jistai. - .(Lynn Novęįty Shoe kompanija buvo suorganizuota ir Century kompanijos turtas jai pervestas.

Indžionkšinas išduotas, 
kad sulaikyti suliejimą tų 
dviejų korporacijų. Tas par 
rodo, kaip gudriai darbinin
kus išnaudoja. z

Ryšy su ukrainiečių vei
kėjų suėmimu SSSR Ukrai
noje ukrainiečių organizaci^ 
jos padare didelę demon
straciją prieš SSSR atsto
vybes. Minia išdaužė akme
nimis atstovybės langus.-S. 
S. S. R. konsulas pradėjo 
šaudyti iš revolverio per

Kauno karo komendanto įsakymu, už nepildymą privalomi) redakcijoms taisyklių 1 ir 2 paragrafų “Lietuvos Darbininko” redaktorius profesorius Pranas Dovydaitis nubaustas adminis- tratyviniu būdu 1,000 litų pinigine pabauda arba 1 mėn. kalėjimo. “Lietuvos Darbininko” leidimas sustabdytas visam karo stoviui. Paskutinis “L. D-ko”

Šiomis dienomis Telšių gimnazijos VU klasės mokiniai, visa klasė in corpore demonstratyviai išėjo iš klasės prieš. jiems paskelbtą rašomąjį darbą ip tuo pradėjo streiką. Tai, sako, įvykę net pačiam Švietimo Ministerijos vizitatoriui ponui Kairiūkščiui lankantis minėto j gimnazijoj.Mokinių streikai pastaraisiais laikais matamai tampa chroniška liga mūsų gimnazijose, kuriais reikėtų rimtai susirūpinti.Deja, visuomenė labai stebisi, kad atitinkama įstaiga kuriai tas ypač turi rūpėti, ne vienodai į mokinių strei-

Artinasi Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventės. Ar pasiliksite 1930 metais be darbininkų prietelio “Darbininko?” Tur būt, kad ne. Dabar geriausias laikas jį sau ir savo giminėms užsisakyti.

i• *' ‘T- ’ •tatorius panaikino epai
' € ' »įcenzūrą.

PILSUDSKIS VILNIUJ
Vilnius. — “Kurjer Wi- lenski” praneša, kad lapkr. 21 d. vakiare visai netikėtai į Vilnių Atvyko maršalas Pilsudskis, aukštųjų karininkų lydimas. Taip pat į Vilnių atvyko generolas Konazevs- kis.

‘ ‘ Darbininko ” prepumera- tos kaina nupigintu 50 centų arba apmokėjus pilną kainą duodama dovana lerio vertės knygų.“Darbininkas” yra

as ir dienraštis 
Jo afsak. redak- Jeonas Jokūbaus- j >ildymą redakcini lomo nutarimo frafo” nubaustas

TOKIO, gruodžio 15. — Iš Mendukei vakarų dalyje nuo Kinų Rytinio Geležinkelio Mandžūrijoje, ateina žinios, kad traukinys, iš Harbin’o, kuriuo važiavo penkių tautų: Jungtinių Valstijų, Anglijos, Japonijos, Prancijos ir Vokietijos, konsulai, sulaikytas. Jie va- žiavo į šiaurių vakarti Mandžūrijos dalį ištirti ateivių gyvenimą.Kiniečiai pranešė, jog ru- sai-bolševikai daro naujus užpuolimus vakarų pusėje

Lapkr. 25 d. Vilkaviškio “Žiburio” gimnazijoj prasidėjo mokinių streikas. Gimnazijos vadovybė jau išanks- to žinojusi apie tai ir informavo šv. ministeriją. Lap. 24 atvyko Vilkaviškio tarėjas p. Danilauskas ir pareiškė per p. direktorių mokiniams, kad ne mokinių dalykas spręsti ar gimnazija valstybinti ar palikti privatinė. Jų dalykas mokytis. Vis dėlto pamokos eina, nors dalis mokinių neatėjusi.. Tarėjas pats lapkr, 25 d. mokiniams tą pat pakartojo, ką per direktorių pareiškė ir liepęs vadovybei tęsti pamokas. Lietuvos išvežimas per š. m. spalių m. pasiekė 41,3 mil. lt., įvežimas 32,6 mil lt. Tuo būdu užsienio prekybos balansas per spalių mėn. y- ar aktyvus 8,7 mil. lt.Per š. ,m. • I—X mėn. išvežimas pasiekė 265,0 mil. lt. prieš 208,6 mil. 1928 m., vežimas 252,8 mil. lt. prieš 246,9 mil. 1928 m.„ Įvežime per • š. m. I—^-X mėn. palyginti su 1928 An. padidėjo: javai, akmens anglys, popierius, skarda; sumažėjo: medvilnės audiniai, mezginiai, stiklas, automobiliai, trąšos.

I y viluvu^37—'—~Žinios atėjo iš Rusijos^ Sovietų valdžia oficialiai/ draudė švęsti Kalėdų šv tęs. Išleista įsakymai ■ ■ draudžiant krautuvėms į davinėti Kalėdų eglaites,*; ryti kalėdinius vaikų & lūs, puošti langus Kak parėdais. Žmonės, kurie k iš miškų Kalėdų eglaites I smarkiai baudžiami. Pol jai įsakyta suareštuoti ki 
mm vieną kuris nešis į savą-:-< --‘L- j-i mus arba į miestą pardų Kalėdų eglaitę. Taip ir visus kitus daiktus, ku nors kaip išreikš Kalė dvasią, tie, kurie juos ą dos ar pardavinės bus ski džiai nubausti.Tokios žinios- atėjo - Maskvos.

apsaugos neužtikrina. Tačiau, pranešama, kad konsu- ai vistiek nusprendė važiuoti. Iš kitur ateina- žinių, jog rusai tarp Manchuli ir Hailar išardė geležinkelius ir patįs pasitraukė. .. Taip pat pranešama, jog meletas svetimžemių, gyvenančių Hailar buvo nužudv-

“Tass” praneša, kad Sovietų Ukrainoje susektą priešvalstybinė organizacija “Ukrainos išvadavimo sąjunga.” Organizacijos nariai palaikę tamprius ryšius su Petliuros salininkais. Jų
* t obalsis esąs: nepriklausomą* \ Ukraina. Prie sąjungos bu- vusios ir jaunimo organizacijos, kurios puošusios' tero-

SSSR

Lisbona, Portugalija. — Atlantike kilus smarki au-* - . dra pasiekė ir upę Tagis ir joje apvertė žuvininkų lai-! 
vą su 22 vyrais. 10 iš jų ią-/ si gelbėjo, o 12 nuskendo.

X KARALIAUČIUS.—Ka-raligųčiaus . vokjeČiu Jnacio- nalistųlaikraštis “Oštdeuts- cher” įdėjo straipsnį, kuriam charakterizuoja vieną įžymesnių Eitkūnų socialistų vadą ir veikėją Zahlerį. Laikraštis primena to žmogaus padarytą visą eilę šunybių prieš tai, kaip jis iški lo, kaipo socialdemokratų veikėjas ir “sunkiai nukentėjęs per karą.” Visi to pono tamsūs darbeliai, įskaitant į juos ir dolerių išėmimą iš ne jo adresu atsiųstų iš Amerikos laiškų per Eitkūnų paštą, kur jis tarnavo, mus nedomintų, jei ne vienas mus gyvai paliečius faktas. Būtent: laikraščio paduotam Zahlerio užimamų į- vairių garbės ir negarbės vietų sąraše figūruoja, kaip 14 Be to, jis gavęs iš Lenkijos jo vieta, “lietuvių emigran- daug kartų pinigų, kurie butų Plečkaičio organizacijos, vę skiriami politiniams emi- patikėtinis.” grantams iš Lietuvos šelpti.

Laikraštis rašo, kad, ben- draiy tonsmensd&ribudgc yTA daug įdomių momentų. Ypatingai gi vertas dėmesio jo pasidarbavimas, kaipo “lietuvių banditų vado Plečkaičio patikėtinio ir artimo draugo. ’ ’ Čia, pasak laikraščio, pažymėtina, kad tuo tuo pat momentu, kai Plečkaitis buvo suimtas, Zahlerio susidomėjimas lietuvių e- migrantais tuoj pasibaigė. Mat dabar apmoka Paplauskas, naujas plečkaitininkų vadas. Zahleris buvęs ne tik Plečkaičio patikėtinis. Aplinkiniu keliu per Plečkaitį turėjęs santykių ir su Pilsudskiu. Yra gavęs piniginį laišką su Pilsudskio privatinės kanceliarijos antspaudu. WASHINGTONr gruod. 15. — Būrys bolševikų iš New York, Philadelphia, Baltimore ir kitur, rieš Baltąjį namą darė demonstraciją. Jiems nepatinka Hoover politika. Policija tuoj jūos suareštavo, bet Hoover liepė liepė paleisti ir persiųsti į namus. Jie maršavo be jokio leidimo dainuodami “in- temacionalį” imną.Jie nešė didelius plakatus su parašais:“Stimson’o nota Sovietų Unijai, tai buvo karo nota.” •t'Į^linSįį kapįtalizmh;”“Šalin su Amerikos imperializmu.”Panašią demonstraciją bolševikai sukėlė New York’e, kur policija turėjo smarkų susirėmimą, bet nugalėjo ir kelioliką jų suareštavo. Bolševikai kelia tas demonstra- cijas dėl Stimsono notos Rusijai ir Hooverio ataineŠimą jį Haiti salos padėtį.

---------------------------- V . • įv*

*
langą. Pagaliau lenkų poli
cija išsklaidė demonstran
tus. <

Demonstrantai šaukė ^“Te-, 
gyvuoja nepriklausoma su- 
jungtdji Ukraina'! Šalin 
Maskvos ir Varšuvos vergi
jai ir dainavo “Šče ne 
vmerla Ukraina.”

Kaunas. — Nors, kaip ei ficiališki pranešimai akėk’ bia, ižde perteklius, vis dėt- to viena užsienio firma siu-'J lo vyriausybei dar 15—46 milijonų litų paskolą i£~7 procentų metinių. Už šituos pinigus būtų baigtas statyk Telšių—Kretingos geležin- kelis. Tačiau tą darbą nori' paimti ir vietos rangovai,^ stambesni pirkliai.

geriausias ir prieinamiausias laikraštis darbo žmonėms.1930 metai yra svarbūs mė-nuo Mendukei (ku^s yra 116 tai visiems lietuviams. Tais metais bus iškilmingai švenčiama D. L. K. Vytauto 500 metų sukaktuvės ir L. D. S. organizacijos 15 metų gyva- vimo^dUktuyė^L ^ 7 . Jtų-^JJarlnnihke ” Visumet telpa daug žinių iš Lietuvos ir iš kitų šalių.. <• Spauda yra svarbus ir galingas ginklas kovoje su i-ydėjos priešais.Kiekvienas lietuvis katalikas turėtų tą ginklą mokėti gerai vartoti.Tad į darbą! Pirmiausia patys užsirašykite “Darbininką,” o toliau platinkite visur bei visiems.Pereitą savaitę ninko” šeimynėlė 11 prenumeratų, v • šie:
1. A. Minkis, Jersey City, N. J. 
2? V. Išganaitis, New Haven, Ct.
3. M. Gražuliene, Worcester.
4. Ip. Čameckas, Lietuva.
5. J. Raižis, Gardner, Mass.
7. B. Paulauskas, P. Amerika.
6. A. Gustas, Bridgeport, Ct.
9. V. Alekna, Baltimore, Md.

■ 10. J. Aksomaitis, Silver Lane, Ct
11. A Stankevičius, New York.Kitas “Darbininko” nu- , mėris bus kalėdjnis, 16 puslapių. Užsisakykite dabar,• kad gavus tą didelį, iliu-• struotą ir turiningą kalčdi-'n į numerį. i

Vajaus Koniisija
—1 '

UKRAINIEČIŲDEMONSTRACIJA PRIEŠ SSSR.LVOVE
r. ■ “šče ne vmeria Ukraina.” f; oi.f'-

STREIKAS ANGLIŲ- 
KASYKLOSE

' ' •> ---------- •---------”• ' '

SPRINGFIEX4>x, IU.S»' 
Illinois-Indiana anglių 
panijos kasyklos yra strei
kas. Streikieriams vadovą*- z 
ja komunistai, kurie yra sįt- 
sispietę į National Minąrs 
Uniją.

Kokomis, Ilk areštuota -<• 
pie 300 komunistų.

United MineWerkert£^ 
nija prašalinę ‘fr'Uitijoe SJB 
nariu už susidėjirĄ su’ifiį 
m unistais ir kėlimą nemik

k- •*”* YW %
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o minimu-

jie atvyko Lietu-

366 Broadway,

greičiausiai dėl į- 
Mat, betyrinėjant 

žmogžudybę paaiš-

Pranešama, kad 
udfjuojąs Italijoj aukštoj 
ivąįęrijos įųpŲvfelpj kap. 
giąnskis yrą nukritęs nuo 
'kilo ir sunkiai sužeidęs sa- 

koją, trūko pėdos

.strąipsuų ak
lųjų į vįo pį 
s einą šie sky-

DĄUGINA TELEFONO
KOMUTATORIŲ SKAIČIŲ

Šiomis dienomis yra atga
benta Kaimo telefono stotin 
du dideli komutatoriai 900 
telefono Abonentu, kurie ne
trukus bus'pastatyt i ir pra
dės veikti., Komutatoriai y- 
ra atvežti-iš Berlyną ir kas-, 
tupja abudu su visais.prie
dais apie 140,000 litų.

PRANEŠIMAS
ęąmbrįdgiečiams ir apylinkės

vo nuožiūra paliktieji valdi 
įlinkai. Kude .sūnus dai 
prieš reviziją pabėgęs į už 
sieuius. . ,. ,

ssjm*...
gaust viens n-r] spsIpažlnUnni nemo- 
kamtb o susipažinęs daugiau stf" Juo 
niekuomet neatskirsi;
* Su pagarba.

“SolHaio”, Administracija

ąpsiziurejnno ar nežinojimo 
Įstatymų išlošė. Dvi “Tau
tos Kelio’Ų bylp^. kurias 
jam už šmeižtus įskėlė dr. 
P. Karvelis ir prof. Pr. Do- 
vvdaitis, atidėtos, nes kalti- 
ųamieji nestojo. S. Banai
tis pasivėlino ateitį, o Slie- 
sorąičįuį Biržuose per poli
ciją nebuvo įteiktas šauki
mas.

KAUNAS. — Buvęs Res
publikos prezidentas Alek
sandras Stulginskis aplankė 
siuikiųjų darbų kalėjime p. 
p. Mikšį ir dr. E. Draugelį.

vu- — vUko jau neberado, 
matyt, pabūgo ir pasislėpė 
iniškŲose. .j"

Lapkr. m. 6 d- diąnos me
tų Tumasonių k. ūk: A. Pip- 
ko ; vilkas sudraskė avį.' 
Taip pat vasaros metu eigu
lio jSredecka ir ūk. Rap- 
kaųsko apdraskė-avis, vieną 
nėt nusinešė.

BUTĄ -/-r;
— Teką patirti,

—n--- :------
PĖSTI APLINK PASAULĮ

Šiomis dienomis iš Kauno 
išeina kelionėn aplink pasau
lį trys žydų spurto organiza- 
Aiijąs nariai: (Iroękis, Leti| 
nas ir Brenerąs. Jie savo aų- 
tpgrafų knygoj jau gavę pą- 
2šus Respublikoj Preziden-

% Kauno pi- burmistro ir įį- 

tų< •• - n ns 5 f .<

KLAIPĖDA. Tenka su
žinoti' kad sąryšy su. užsi
baigusia3 neseniai revizija 
.Šilutės- valdybos įstaigoj,, 
prieš Šilutės valsčiaus vir
šaitį Kude iškelta discipli
narinė bylą ir- Kūjo bus pa
trauktas ateakępĮybėn ,ųž ne- 
legalinį išdavinėjimą sienai 
pereiti leidimų ir pasų. Re
viziją, kuri. tęsėsj visą ne

pravedė gubernatūros 
skyriaus ^eie-

n pastebėjo visai netoli

; R. Mončiūniene, 
į. R. K. M. S.Conn. apsk. pirm

Kaą ugdytu Jumyse- Broliaj-Užjurte- 
člal meilę Ir prisirisima prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas- nuolat pa- 
1 . 
Ūkiškojo idealizmo ugnį?.. '--- —' •- “ ---------- —
3 ai žinomas ir visŲ mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
‘‘Šaltinis.” Jis nori tarnau-i skausmą 
ti visai katalikiškajai visuomenei Keuraiti

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lfe-i Škaudėiima
tuvoj) kas savaitė 20 dideliu pusią- UalvOs bkauąejima.

r kaštuoja metams Lietuvoje tik rną, L . .
B litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs so 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su •šaltl-
’ šiuo adresu: 

Lithuania,1 —‘

"7. ^U»5QĖ MALŪlfAS

Lapkričio m.> 10 d. ,4 vai. 
sudegė piį. Dauginčio Jono, 
gyv. Nugarių k-.y Plungės -v., *v 
vandens malūnas. Nuostolių 
padaryta 40,000 lt-. suruai. 
Malūnas buvo apdraustas

MIESTAS BE GATVIŲ
* ' ■ ’ X ‘ ‘

Kazlų-Rūda. P ra vedus li
niją KazlųĘūda — Alytus, 
Kązlų-Rūdos miestelis pra
dėjo sparčiai augti. Išdaly
tą nauj aku ri a pis pep du .siui
tai sklypų. Daugumą nau
jakuriu jau pasistatę, ir. na
mus. Bet vargas, kąd nėra

1930 Metams —‘
Siunčiam Katalogą dykai, iš ku
ria pasirinksite visokių. . .

jonas jmpnups
668 FOURTH 8T„ DEPT. D, 

SOUTH BOSTON, MASA

K. SASNAUSKAS pentiną na
mus K vidaus ir iš lanko. Popie- 
ruoj^ kambarius ir baltina lubas.' 
Taipgi dirba fcąrpentėrio darbą. 
Kaįpą paeinama. 363 Wįnc|sor 
St, Cambridge, Mare. Tel. Porter 
1415-W. • I

peręinaųią^ ’ pu»kfą§ yrii 
vjAiry jųišfcp ant pą| 

vOjg-JLatYM^s sienos. Ųapfcr.
<Lj pynėto p-to <ę-kas, 

pP J&itoflsŲ uždarydamas 

jau sutemus p-U “šlągbąu- 

prią fcOftta kažką judant.

ŠIURPUS ĮVYKIS VIKAVISKIO
LIGONINĖJE

Lapkričio 23 d. Vi^aviš- 

įųo ligoninėj Jurgis šer
mukšnis po sunkios operaci
jos ėmė klegėdamas vaik- 
Ščiptį, bandė įš II aukšto1 '■ s .' • 
per- langą iššokti; tai nepa
sisekus padaryti; išmušė lan-

»> v. \ ■■■ - •
gą ir stiklo skeveldra pasi
plovė. i ? ’ ■ *

' > ^rl 
meni name gyyenip^. Parengę 
Kun. V. Kulikauskas ------—15c. j 

Beh-Hur—Istorijos apysaka 
š-Jėzaus Kristaus laikų. La- 
lai Įdomi ir plačiai žinoma i
inyga (audimo apdarų). Ver- !

ti' Jpnąs lįoptvila ;----------- $1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) $u ’paveiksląis. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva—_50e.

Trys Keleiviai--Krikščionis, 
Žydas ir Tųrkaa Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš- 
niąūškas. Vertė P? B___1____ 140c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai" apie j- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ____ _.45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė F. aždei^is---------------65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.----- 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis-r-apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tąmąs Žilinskas------------------ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P- Sąurų- 
saitis________ _________ _ ___ 25ę.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be. galo įdomūs nuotikiai kė- 
iionęjs per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Vetne. Vertimas, * 
J. Bilčikonio---------—--------- $1.00
-Praįnoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis------- 75c

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeįkia. Kaina __——--------50c.

Aritmetikos Uždavinynas__..25e.
Vaikų Darbymečiui — Bin- 

kįnėlis kalbos mokslui---------50c.
Petriukas' — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

; bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ------------------------- -—15c.

žaidimų Vainikas—Savybės 
■ vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis __ __________ -________ 50e.

Laimė — (poėma). Parašė 
V aitkus,----------- -------------------50c.

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

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius dr B-vė, Kau
nas ________________________40c.

Ėmęs ir Kąlbęk: Deklama
cijos, Monolgąi ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas----- 30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A Baranauskas------10c.

Eucharįstiškos Stacyos—Su
lietuvino Kūn. PI Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
įesiams. Išleido kun. K. A Va- 
sys------- -----------------------------25ę.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ___i_____ _ ________$1.00
"Legendos ir Pasakojimai r. 
ple'Kūdikėli Jėzų. Vertė kun. 
Vr Kulikauskas z—__——50e.

SPAUDOS BYLOS

, Lapkr. 23 Kauno Į nuo
vados taikos tęisėjas t tųrėjo|n^sb 
nagrinėti keliąs spaudos by-.:svętimsaiių 

rentas 
sk£riaus vedėjasp. Taleikis. 
Revizija konstatavo, kad 
1924 fi^tai^ (W^iyęta f 
isdųotąį? 61vidaus„pąsas, ; 
1927 ipetaisj-*- TOvvįJaus- pa
sų,’ 1928 >hc' net ■445. 1929 
na. revizijos' iie?fęisetai §3; 
pašai. . Be įo> .yra. išduotą 
daug leidimų siekiai perženg
ti,- ir visainėŠei ni ve jų trūk
sta pateisinančių" dokumen
tų,zsulig kuriais.buvo jie iš- 27,000 lt 
duotu ‘Kude vadinęs save ----------

Šilutės burmąstru.” Būda- Qarg 
mas svetimšaįiii, jis dažnai 
važinėdavo^ neturėdamas jo- p jį į M . 
kių dokumentų, į Vokietiją,) • 
palikdamas savo vietoj sū-j »
nu,-kuris ir atlikdavo už jį! 
visus reikalus. Be to, jis pa 
likdav 
blankus, kuriuos, naudojo sa

— D)ėl kariuoine- 
s Išritėtu sukaktuviu dau- 
Įiųi ištrėtntųjų ir adminis- 
^tyriniu hūdu nubaustųjų 
skelbta amnestija. Amnes- 
įa palietė keliasdešimtis ir 
Varnius išsiųstų žmonių. 
k *Kauno komendantūros 
leisti ’ įš koncentracijos 
^Vykios V. Bergas, K. 
iaiskis,; T. Judelevičius ir 
Į^rnauskas. Iš ištrėmi- 

ą le&ta sugrįžti €h. Šoko- 
į JBr: Petrušauskui, J. 
lilat-Kelpšai, Al. Markevi- 

Urbanavičiui ir A. 
p^omoviui. Piniginės pa- 
ūdos dovanotos 19 žmonių. 
J^toskoniendantūros taip 
it Amnestavo .visa eile žmo- .J

r: • i

V Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beąbejo, 
$ori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 
tir Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 

AĮn o jį per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
Ų; jisą papaąakos. _
■ F 4‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

ly>^ lietųvįų kątąįikių moterų' 'JūrųaląSj leidžia- 
’ ~ įas Motetų Sąjungos; . Joje šaį^strąipfinių ak- 

. ^ųaliaįs moterų klausimhiš, šal 
Saulio moterų gyvenimo, ngM 
ęai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata,- 3 j Na

ry lįių ūkis, 4) Mandagumas, 5) Lįterątūroš sky- 
F^usitkiti. 7 V\
Į t f'MOTERŲ DIRVA” yrą papulta gražiais 
k tįršelįais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

yra toks, cad po ipętų- galirpa pasidaryti daili 
f Hpyga. N< laukite ilgai, Siųskite pinigus tuojau 
į »WMOTERę ĮHRVA’Lpradė8 eiti "Lietuvon. 
L * Išsakymus siųskite šiuo adresu: 
r i r -' ^MaTESŲ DIEVAif

U Chicago, IU.
H ■ ' . . .

’ NUŠOVĖ UŽ TAI, KAD 
TRUKDĖ VOGTI

■ .i

Alytaus apskr. Kaimynu 
km. gyventojas Juškauskas 
buvo mirtinai peršautas. 
Žmogžudystę padarė reėidi- 
vištas Žebrauskas. Nustaty
ta, kad žmogžudystė pada
lyta dėl to, kad Juškąųskas 
jam trukdė vagystę. Žeb- 
rąiiskag pasislėpė.

las.' “Socialdemokrato’? re
daktorius savo bylą,.; kurią 
jani buvo iškėlusi krim. po- ~~~ w_ - -IfiFf'-r : ji——O

/^Pęanešu L. R. K. M. S. Connec- 
.■fieut Apskričiui, kad šv. mišios už 
t^elę aę. a; Ąlibalinos Blažaųskaitės, 
ąuriaš užprašė Conn. M. S. apskri- 
tyri bįis atlaikytos subatoj, 14 d. 
gruodžio, 8 vai. ryte. Mišias šv.

Moterų Sąjungos dvasios 
?*das’,kun. J. Bakšys. Kam aplin- 
kybė^pavelįs malonėkite dalyvau-

. Kaunas.
£ąd yoĮdėĮnąrąą i^įuųonio- 
jp sau kutą P&. PąųĮikonio 
namuose, prieš Karo ligoni-

,Ų =u,

GRAŽUS IR ŠILTAS RUDUO- 
ŪKININKAMS DŽIAUGSMAS
pabadai, žieminiai‘pasė

liai, net ir vėlybieji, sudygo 
gražiai ir puikiai žaliuoja 
įįęt- kviečių pasėlio stovis šį 
rudenį blogiau atrodo negu 
kitais metais kad būdavo. 
Nuo laukų viskas nuimta 
Žiemai arimai beveik visų 
suarti. Žmones mano, kad 
ir ši žiema būsianti šalta, 
ries ruduo panašus į praeitų 
metų rudenį.

. S' \

vnyi>ntrip ?..•>*<« 
z- - :

* Bieliauską Joną 
achį Tr 'apie 

ipką Stašaitį Sta- 
iiagneję policijoj 
*jr ,-perduota ka- 
^ilč^o valstvbės

PABĖGO. EIGULYS

Mariampolės—Vilkaviškio 
miškų urėdijos Pajevonio 
girininkijos vyresnysis ei
gulys Adolfas Skardžius, 
pasiėmęs 650 litų valdiškų 
pinigų šiomis dienomis pa
bėgo į Lenkiją. Tenai, ro
dos, suėmė ir norėjo grąžin
ti . atgal į Lietuvą, bet jis 
išsiprašė, kad paliktų len
kuos.

Bėgęs 
tarinio.
Janulio 
kėjo, kad jį nukauti buvo 
susitarusi kažin kokia sai
ku ir nužudydi viens buvo 
rnlšamSytas ar papirktas.

reumatizmo, ran-
V I UwVi»laW! lr

r - *-C“.cT£rW.t£trėnų skaudėjimo, 
kraujo nėra gė resni t} 

jryrtutffij* kaip Einik. Moatį ir 'šaknis 
galima gauti'Visur arba pas iiradėjį 
Zz A. Einik Co.. City Hill St., . Union 
Clty. Conn.

Kentėjau ilge laike nuo vienos ligos 
Ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės. tad ir kitam patariu. S. Bulk, 2s’ew

KAUNE IŠKASĖ
j ARCHYVĄ

: Lapkričio 22 d. kasant ka
nalizacijos griovius Laisvės 
ak-16 ny. kieme rAdo, tur būt,• * ' ' *» ! 7 
Didžiojo karo metu užkastus 
archyvus. Dokumentų yra 
apie įiorą vežimų. Raštai iš 
iĮ 11105—8 metų,' kiek apipu
vę. , Tai daugiausia Telšių 
ąpsk r. ,-i r j Ųalaygųs f mųkjnės 
rastai.

*g. ląpktjčio 
rt#' šį «$*. OąpMfcto.ęątr 
vėą kįęųię pera^kusj it’^įk 
vaęgusį 14 metų berniuką.

Paaiškėja kąd tai Ame
rikos pilietis ^ntanas^Gegž- 
da prieš du mrtu atvažiavęs 

. . v . i Lietuvą su p. Grybausku, 
pa8Yj6? gyvepau^jų • Obelaičių vien- 

tr^J^npu^y tiemy, nęįoįį što-
^tns' tką Neilgai pabuvę' pas

Grybauską Antanas Gęgžda 
išėjo ir bastėsi po Lietuvą 
ieškodamas būdų išvažiuoti 
pak-tėvus į Ąiheriką. ,21 d.‘ 
lapkričio mąn. A Gęgždą X. 
nuvedė Amerikos atstovybei 
Lietuvoje, kuri mandagiai 
adėkojųsi, Antanuko paly
dovui jjž sųteįkįą jų
piliečiui pasiėmė jį saVOtgloF 
bon. F1. .į

Naminis linimentas naudojamas 
r ( per suvirs 50 metų greitam sus- 

O jam pasirašytus, tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
į Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
j Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 

'! Neuralgijos, Skaudamų ir Susti- 
! rusių Muskulų ir Sąnarių.
. Amerikos vyrai ir moterys gali 
| tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expęllerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo- 

! jamas ir giriamas kaipo skausmų 
_ __________ ____ ______ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek- 

LalkytŲ' patriotlzmą į įŲrsčytį kata- vienas gali lengvai nusipirkti bile 
‘________________š F-- ' '____ ! vaistinėje visoje Amerikoje tik už

^Tal dar prieš Didi jį Kara pla 35c ar
Paimkite blogiausi iš visų seną

— Reujnatizmą, arba 
Neuralgiją, Mėšlungį, 

Dantų Gėli- 
—3, Įsisėd'antį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kėlių nvihu-- 
tų. patrynimas su Paiu-rEip^lierių. 
su Inkaro vąisbeženkliu ūmai at
neš pai«ngvinim|. Sunku1 -tikėti1 
tam,. įęųyi? turėjo kanįcįnap^juĄ 
skausti us.

O jprašalmlftuM apSlūblmo' Tr 
skaudėjimo iš pailsinta'ir :i3tatn-;: 
pytų .muskulų ir sustirusių sąna- . 
rin negalite gauti lygauž’ljnimen- 
to. jokis darbas nebus jums per
sunkus, jpkis šokis nebų^. jUūV 
perilgąs. Jus jąusitės ti^galinidi 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusio. |u?(i 
irdami laisvą nuo skausmų kimų, 
ir lanksčius, įiauųus mųstulųr iri

.Ka tą patyrę kaip urnai ir efek
tinga |’aįn-£xpeUęris šu Inkaro 
vaisbačęnklitt veikią — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksminęąįs ir viduriui 
apsarginančihs vaistais, kad tuo 

(G.-31) 6udu sumažinti skausmą.
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KALĖDŲ LŪKESTIS

Kalėdą dienos jau arti, —
Kur nuliūdimas dingo?
Kur ųjgsidėj taurė karti
Gyvenimo vargingo?

juk oras šaltas ir žiaurus, 
Šiaurys kasdieną pučia;

• Jr upelius, ir ežerus 
Ledai suspaudė drūčiai.

Koks džiaugsmas akyse visų! 
Žmoneliai puošias, rėdos, 
Viens kitą svejkina balsu: 
“Jau netoli Kalėdos!”
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' yrą .•TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

■ • - f i ‘

V—

\ LYJANT
Lauke lietus. — Dangus verkia 
širdis verkia man taip pat. 
Liūdesys man dvasią merkia, — 
Argi bus taip visuomet?

Neatsiektieji troškimai 
Plaukia kartu su damomis: — 
Vis gyvenimo pratimai 
Buvo sunkūs, su kovomis;

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 
' KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 

IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

"DARBININKO” SPAUSTUVĖJE ' 
'ATIiIEKAĮVAIRIUS ŠPAUDOS DARBŪS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS. .

Reikale Kteipkitgs Pas 

aDAItBIHiI^KAS,, 

366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
■ i n [ • • - —
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iąi laukia Kalėdų dienos. Kiek jie savo vai
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dės, būs nelinksma, neramu.
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Gamta nuliūdus- ir šalta, 
Paukštelių nesigirdi, 
Bet' JataifJ ir Mintis kilta 
Žmogaus aplanko širdį.
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SveMt^vi.;Srprttm'! Tai biski šaltis. Šiurpuliai net ima kuo- inpt pąsRiūri per langą į vaikus važinėjant rogutėmis.1 Jąuni nejaučia šalčio taip greitai, kaip senesnieji žmo-v Dabar, tai linksmiausias laikas jaunimui. Kiek jūs pėf šias dienas prisivažįnėjote rogutėmis. Paaugęs jau- iiiinąa iįįį ųesiskiria. Žiūrėk, kaip jie įtemptai traukia sayo "topoggan” į,viršų kalno, paskui... hūirah!.. žip... bum.-. a^h.!. . . . . į
* — > .
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KALĖDŲ DĖDUKASt Pasiliko viena savaitė iki Kalėdų šventės. x Kiek vai- keŪų nekantriai laukia Kalėdų dienos. Kiek jie savo vai- Hentūvčgp piešia įvairius gyvenimo jpaveikslus. Gal ne vieną naktį negalėjo greitai užmigti besirūpindami ką jie 
raš savo paųčiakoje Kalėdų rytmetyje. Aš’ atsimenu vie
pę mžtą, jau labai seniai, kuomet prieš Kalėdas savo ma- įpytėi prasikaltau. Kalėdų rytas prisiartino. Atsikėliau , nasižiūrėti ką rasiu pančiakoje??? Prisiartinęs, žiūriu, Brolio įr sesutės paneiakos pilnos pridėtos dovanėlių. Ma
nę...-tuščia. Radau tik raštelį. Skaitau... “Brangus 
vaikeli... kadangi buvai savo mamytei negeras, tai šį metą tau nieko dovanų negaliu palikti. Jeigu būsi geras ber
niukas per ateinančius metus, tai sugrįžęs kitą metą pa- ikšnTtąū daug daugiau dovanų. Su pagalba... Kalėdų feūkas^NVisi mano skaitytojai, žinau, kad bus geri. Klausys savo mainyčių, ir bus uolūs savo darbuose. Labai norėčiau išgirsti ką jūs gausitee nuo Kalėdų Dieduko.

/

Kynuose yra statymas, kad tiems, kurie vagia valstijos pinigus 
būtų nukirstos abi rankos. Tačiau vienas valdininkas apsivogė. Da
bar jis turėjo kęsti tą užsipelnytą bausmę. Valdininko duktė iš
drįso prašyti Ciesoriaus pasigailėjimo. Atsiklaupus ji ištiesė abi sa
vo ranki prieš Ciesorių ir tarė: “Galingasis Ciesoriau, tai tiesa, kad 
mano nelaimingas tėvas pelnyjo Įstatymo bausmę. Bet vietoje tė
vui, liepk man rankas nukirsti, nes mano rankos persilpnos ką nors 
uždirbti Palik mano tėvui rankas, kuriomis jis uždirba kas dieną 
duoną mūsų senanr tėvukui ir mums vaikams.”

Ciesorius, sugraudintas geros dukters meile, dovanojo tėvui 
bausmę ir apdovanojo dukterį.”

(Šv. Kaz. Sesučių vadovėlis) """
\ •

“TU IR Aš . . . MESKIME.”
Žiemos laikas tai gražus laikas, kuomet visą galintis Dievas už

dengia žemę baltu užtiesalu. Sniegas atsimušdamas į skaisčius sau
lutės spindulius, padaro labai gražu įspūdį. Kiekvienas daiktas bus 
gražus ir naudingas jeigu jis bus sulyg savo surėdymo sunaudotas. 
Gaila, atsiranda tokią, kurie paima daiktą ir sunaudoja jį bepras
mingai.

Štai eina žmogus gatve, žiemos metu. Skersai gatvės stovi du 
berniuku. Tarpe savęs juodu kalbasi. “Tu ir aš meskiva tam žmo
gui, bud juoką, kepurė nukris žemyn, ims bartis...”

Juokai. Nežinau, kaip galima pavadinti tokį pasielgimą pagir- 
tinu. Žmogus, geros širdies, nedrįsta mesti akmenį į paukštelį, tai 

* kaip jis gali mesti sniego kamuolėlį į savo brolį.
. Kitam pataikyti, užgauti tai galima. Bet jeigu kas į jį patai

kyt, Žiūrėk, kaip jis greitai persimaino. Tuojaus eina su kumščiu su- 
gniatiitu ] prie metiko sniego. Čia jau jam ne juokai, bet piktumas.

Patarlė sako: “nekask kitam duobės, patą įpulsi.” Taip ir čia.
_. ifatum, kad iš mano jauną skaitytoju neatsiras "kurie būtą to- 
kUU nemšhdagiais. Nemesk sniego nei vienam. Atsimink, jam skau-

t

Bent šviesesnį kokį galą 
Ar sutiks vargu akis?-

Krtata verksmas iš ankštybių: 
Putvu skysta jis lauke, » 
Tai ar duotis man silpnybei, 
Kad praverkčiau liūdnume?

e » »v * .

Ne, ūevėrks akis manoji, — 
Nea iš veripsmo liks purvai, 
Kam gi tas: dalis kietoji 
Spaudžia ne mane tiktai;

• K . . i

Vt

Vargsta mano brolių minios, — 
Guodžiasi Sunkia našta. — C 
Ei, jūs dalys — nors devynios — 
Neveiksite mane!

k

1

RAŠYTOJAI MARIJAI PEČKAUSKAITEI GEDIMINO 
ORDENO ITEIKIMO IŠKILMĖS '

■ . • j j.lais kreipiasi i ją patarimų. Daug dirba blaivybės srityje. Jos dėka miestelyje y- . ra pastatyti gražūs blaivybės namai, įkurtas ir dabar tebeveikia liaudies universitetas, šv. Vincento a Pauliaus draugijos ambulatorija ir senelių prieglauda.Ji eina 51 metus, todėl y- ra vilties dar daug pasidarbuos vietos ir platesnei Lietuvos visuomenei. Po jos ir sveikintojų kalbų buvo giedama ilgiausių metų.
■ ■' .... . ............. .’ . . • - . -

RAŠYTOJO PRAŠYMAS
■ j - - - X
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t Žinomas ir “Darbininko” akai 
.ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštą, surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pir- 
miausiąi paruošęs spausdinti rinki
nį mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams knygelių 
^rūksta, mokslo metuose nuo ru- 
(įens norių jiems jų išleisti. Tolian, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
Spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

• Prašau padėti man. knygeles iš
keisti, kas nori padėti—prašau 
pranešti man sąlygas, trumpu ad
resu:
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania. 
r . • (a-’3D)

r.......—i-----Židikuose, Mažeikių apsk. lapkričio mėn. 2 d. per Mažeikių apskr. prad. mokyklų^ inspektorių A. Bėrtašių buvo įteiktas rašytojai pedagogei Marijai Pečkaus- kaitei—Šatrijos Raganai —- trečio laipsnio Gedimino or- denas.Į iškilmes buvo atvažiavęs apskr. viršininkas P. Braž- džius, mokykhi inspektorius A. Bertašius, aps. valdybos vice-pirmininkas E. Gylys, policijos vadas Čepas^; Gražiai papuoštoj e/salėje įvyko iškilmės, kuriose dalyvavo per 400 žmonių.- Mokyklų ‘inspektoriui nupasakojus rašytojos-pedagogės nuopelnus mūsų tautai ir perskaičius p. Valstybės Prezidento apdovanojimo aktą, apskr. viršininkas M; Pečkauskaitei ant kaklo užsegė Gedimino ordeną. Po to salėje sugiedojo tautos himną.Savivaldybių vardu sveikino aps. viršininkas ir pra-. ' še . leisti vietos pradžios mcn . kyklą pavadinti Marijos Pe- i čkauskaitės vardu. ’’ • Iškilmių proga sveikino i šių vietos organizacijų ir į- > štaigir atstovai: katalikiškų- jų organizacijų, tautininkų sąjungos, blaivybės skyriaus, valsčiaus savivaldybės, “Pavasario” skyriaus, tretininkų, šauliij būrio, ū- kininkij vienybės ir kopera- tyvo ir pedagogikos mėgėjų būrelio. Telegrama sveikino žydų bendruomenė.Į visus sveikinimilB panelė Marija atsakė kalba, kurioje dėkojo už visus širdingiausius sveikiriimlis, linkėjimus ir rodomą pagarbą, kurios, sakė, nejaučianti užsitarnavusi. Visi žmonės turį dirbti ir dirbti nė vien saur bet ir visuomenei. Sakė, kad jei jėgos lėis, dirbsianti ir toliau.Marija ' PečkauškAitė ne vien tik ■. šviesuomėhėš vertinama, kaip gabi rašytoja, pedagogė ir vertėja, bet ir vietos paprastųjų Žmonelių mylima, branginama ir laikoma visų nuskriatištųjų už- Itarytdja ir surlffii&tdji. Vi- - sdkiais, visokiausiais rėika-
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Dr^ j. Žemgulys 

sr,iGYSLps J:; į trykšta gysla, nubėga daug kraujo ir Jigonis įgauna baimės; kartais pasidėta lūb^i sunkios kojos, d žmogds'no- yi turėti jas lengvesnes; su tykiomis iškilosiomis gulomis negalima įvažiuoti į kai kuriuos kraštus; ponioms ir panelėms jos matyti per kojinę ir dėl to koja negražiai atrodo.Gydomos yra gyslos keliais būdais. ' •*1. Bintavimas. Rytą, prieš atsikeliant, dar nenuleidus kojos iš Ioyos, koja apibin- tuojama tam tikru vaistinėj perkamu bintu, nuo piršti) iki kelio. Vakare, atsigulus į lovą, nubintuojąma. Nepatogumas yra tąs, kad reik mokėti gerai bintuoti, binta- vimas kasdien užima daug laiko, padeda tik tol, kol koja yra apvyniota; apibintuo- ta koja negražiai atrodo.2. Yra tokia guminė koja iki šlaunies, kuri, ant kojos užmauta, koją ir gyslas suspaudžia, kaip bintas. Bet ir kojinė padeda tol, kol ją dėvi, yra nelygi, plyšta, koja joje prakaituoja.3. Darotna yra operacija,

Tokias gyslas turi nema- ža žmonių, ypač senesnių, daugiausia ant blauzdų. Jos yra visai paviršium, mėlynos, kartais gumbuotos (marguotos). Kol jos tebėra mažos, dažniausiai jokių nepatogumų nesudaro. Tik ant tokių gysluotų blauzdų pasidariusios opos labai sunkiai gyja. Didesnėms gysloms esant, kartais tinsta kojos ir pasidaro sunkios, lyg švino, pripiltos. Tokiai.. gyslai pratrukus nubėga daug kraujo, dėl kojanogus, jei ir nenumiršta, vis tik labai susilpnėja.. Tos iškilusios gyslos atsiranda^ nuo širdies silpnumo, moterims po sunkumos, nuo kojų raiščių nešiojimo, bet daugiausia jos atsiranda nuo įgimto gyslų sienelių silpnumo: kraujas gula į kojas, o gyslų sienelės neturi jėgos kraujo spaudimo atremti ir išsiplečia. Gulint gyslos susileidžia.’ - Daugelis žmonių tii gyslų per visą amžių negydo. Bet kartais noroms ne noroms tenka kreiptis į gydytoją atdaro žmogų šios aplinkybės: pasidaro didelės negyjančjos išimamos iškilusios gyslos, 'opos ant blauzdų,' kartais Tų gyslų išėmimas nieko nepelno didumo; kartais pra- kenkia ,nes paviršutines ^ys-

Visoms Connecticut Valstijos 
Draugijoms, Organizacijoms, 

Chorams ir tt.

PRANEŠIMASPasitaikius progai ir suvažiavus visiems Conn. valstijos lietuvių parapijų vadams Bridgeport, Conn. bu- ivo nutarta kreiptis į visas Šios valstijos draugijas, kad 
įsiųstų po vieną atstovą į suvažiavimą, kurs, išrinkęs eentralinį komitetą, vadovaus rengime minėti D. L. Kunigaikščio Vytauto 500 metų Jubiliejų. Tas suvažiavimas visų kolonijų ats- rapijos svetai- ry, Conn., sau-tovų įvyks parapijos svetai- 

įėje, Waterį>ury, Conn., sau

sio 26 d. 3 vai. po pietų 
punktualiai. Žiednas įga
liojančios jį draugijos liūdi- 
jimą atstovas atsiveža su sa
vim.

Kun; M. 2. Pankus, 
skelbėjas 

P. S. Kiti laikraščiai šiuo
• — c «

■ ** • v*las išėmus kraujas eina g liosiomis, kurių yra ap Šiai operacijai visą
• * >• ■ r •užmigdyti nereikią, 1 ka' užmarinti tik tas riet tur yra gyslos, ir pjaunant jokio skausmo ūf jaučia. Bet dėl tpš ( ' jos tenka gulėti • Ii 1—2 savaites; po operai palieka matomi raudat

X ■ **'■ :i4. Gydomos yra gyslos leidimais į jas vaistų adi mis (injekcijomis). Plorrc adatos dūrimas nėra dus ir apmarinti • nei Gulėti arba nuo darbo traukti taip pat - neri Gydymas tęsiasi kartais keį?, lias dienas, kartais kelias vaites, žiūrint žmogaus lų didumo ir jų dą Bet šis gydymas ne visiei žmonėms yra galimas; reikia dažnai vaikščioti pąs gy* dytoją. Po gydymo randų nepalieka, išskyrus tik tuos retus (iš šimto vienas) atat*-- tikimus, kada oda įdūrim^/ vietoje pajuoduoja; pajuokų davimui nuėjus, paliekį randelis 1 centimetro didumo. . ų jjDabar daugiausia yra vaisto j ami du pąstarieji gydyt’ mo būdai, nės po jų riebeatsinaujinan f Išsigyd^fT žmogus jaučia mą kojose.
'4z i 
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“DARBININKO” KAINA:Amerikoje metams..................................... $4.50Pusei metų ..................................................$2.25Lietuvoje metams ..'.............................  $5.50Pusei metų ................................................. $2.75
t

“DARBININKAS” 
EINA DU KARTU SAVAITĖJE. >GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Kaina?Amerikoje metams.............................    $2.50Lietuvoje metams ........................................................ $3.00Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui. .
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būdų. ,Jis—vyskupas—sočio-

I

^aHtjrangioji laisve atėjo, de- ‘

- >
r ’

? ” '/<■

• <

-r-w-

prie religinio atgimimo irį< - - - - - :prie katalikiškojo sųsjpratį- ^įngaį tebebendradarbiaują mo. Jis,puikiai supranta da-^ ^J'įesps Kely,” ir “Lietuvos bąrties gyvenimo painumą ]viokykk>j.”
rinio knygų. ' Iš jų ypatin-

“Socialis

tro tik trijose parapijose, ' 
kurios įeina į svetimą man 
Apskritį. Atskiri atsitikimai 

gų, 2 pavestos vienuoliams., ėsti gana reikšmingi.

tuvai tiek; savo apaštalavi
mo darbais tiek savo raštais 
ir tiek s$vp> visuomeniniu 
veikimu. Jis; vienas tų vys
kupų, kurie niekad nenu
traukdami santykių su am
žinaisiais katalikiškosios rodė daug vadovavimo ga- 
tradicijos šaltiniais, nepasi- 
lięka nuo gyvenimo pažan
gos, reaguoja į aktualiausius 
šių dienų klausimus ir , pa-

Kristus praplėsti savo mokslų išrinko dvyliką nemokytų, prastų 
yyrų-žvėjų. Pamatęs juos taisant savo tinklus ant ežero kranto tarė: 
“ Eik paskui Mane. Aš tave padarysiu žmonių žveju.

- x ' ’• * • ’v ’ * ' . ' . '

į jąattet 1% 3S
< ’’

z «

se vietose, kur susieina su 
kitatikiais, laisvesnės tiky
bos. išpažintojais, katalikai

7

Į914 m. tapo- jos vįęę-rgKto- 
rimą 1918 n£ kapitulos ka
nauninku. Ypatingai popu- 
Įiarus. buvo £aip seminari
jos vice-rektoriųs ar inspek
torius. Šio^ pareigose pa-
• — « «• ¥- '• •

bumų ir įgijo gilaus admi
nistracinio prityrimo.

' i‘ Vyskupas. KL Paltarokas
. yra parašęs dau§ wligiiūo, Ljoda daugiau laisvės 

tiekia realių jų išsprendjmd pedagoginio ir socialinio tu- . . -būdų. Jis—vyskupas—sočio- . - ■ - ' — • ’
logas, susirūpinęs visuose-gai paįmėtina 
nes negalėmis, skatinąs ją klausimas.’*’ Straipsnių rašė

“Draugijoje,” ir dabai- vai-

js visuomenė nebžinojo nė ką daryti iš džiaugsmo. Bet

, ’ gupirmeivėję, ten 
* ~ įingiau piane su- 

isį|U renkasi baž- 
ęr mišriose tikybos 
parapijose vysku

piją tai katalikų
triumfą^.

t- Kaip giliai realizuota kata
likybė žmonių gyvdnime?
■‘ •Qenys margas, žmonių gy- 
venimas dar margesnis.Tčiip 
ir Panevėžio Vyskupija; to-

ūs. lipšnūs, 
i, giesminiu 
L iš dalies 

bent rytiečiai- 
žmonės nedali būti blo-

i
•Kur seniau girdėdavau, 

esą žmonėslabai nuo Baž- 
MA --- ' • »- _ • ■ .n -------- ----------
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XŪę£uvoj ir toliau varoma 
į pųįeš katalikus. Užima privatinės kata- gimnazijos, perse-- draugijos ir ben-

drai trukdoma kataliku vei- 
girnas. Gerai pamename ? Rusų caro laikus, kuomet 
valdžią buvo nusistačius iš- rąiįti katalikų tikėjimą ii- jo 
vieton įskiepinti pravoslavi-
IK tuomet viskas buvo 
varžoma. Jokių mitingų, 
prakalbų, nė susirinkumi 
nebuvo leidžiama. Žinomą ^sai Rusi nusistatymas 
buvo skaitomas nepakenčia
mai žiluriu ir buVo tik lau- ^mina progos, kad nuo caro 
valdžios nusikratyti ir įsi-1 sau žodžio, spaudos ir 
tekėjimo laisvės. Galutinai
V ..'mokratija pražydo ir Lietu- Vps visuomenė nebžinojo nė 

ką daryti iš džiaugsmo. Bet 
po kelių metų laisvės vieš
patavimo padangė vėl apsi- ':ė ir pradėjo grįžti se-

tago tik tiems, kurie nėra simpatijoj *su valdančiąja sriove. Spaudos cenzūra ir karo teismai veikia visu Smarkumu, tartum stovinti prie valdžios vairo tautininkų partija drebėtų už savo gyvastį. Bet ko gi čia taip nugąstauti ? Komunistai, tiesa, yra krašto priešai, bet su jais rodos lengvai apsidirbama. Bet jei komunistai rengia šaliai pražūtį, tai kam už jų kaltes persekioti katalikus, Katalikių principai tuomi pasižymį, kad išauklėjo geriausius šalies piliečius. Jų mokslas skelbiaklusnumą esamai valdžiai, išspręsti, kokio ji ten nusistatymo ne dai nuaidėjo per visą Lietu- būtų. Taigi iš katalikų pu-

— ir saengiasi tiksliomis priemonėmis jį sųkrikščio- . ninti. Ypatingai ryškiai tai . Įrodo jo paskaita paskutinėje K. V. £!. konferencijoje, j Šioje paskaitoje jis drąsioje ir energiškoje formoje nu- . rodė visas didžiąsias skriaudas, kurios yra daromos ka- , talikams, iškėlė aktualiau- ; sius katalikų veikimo klausimus ir patiekė būdų jiems Jo paskaitos ai-

-ęi.persekiojimo laikai tik su
- tuom skirtumu, kad pirmiau 
persekiojo svetimtautis Ru- 

7|ąs, dabar gi tenka susilauk
ti tokios pat priespaudos 
nuo brolio Lietuvio.P Dar vienas mažas skirtu- (ęsėlis. Kuomet prie Ruso 
buvo spaudžiami visi Lietu- kįfci be išimties, dabar ten- 

. : ka paragauti valdininkų bo-
AMERIKOS NOTA RUSIJAI

■-.< ---------
..-į Kuomet Rusų-Kinų kivir

čai rodėsi pavojingi, Stim- 
Ą sc ~

vą, vieniems suteikdami susės valstybei nėra. nė ma- sipratimo, kituose sužadin- žiausio pavojaus, o su jais apseinama kaip su aršiausiais krašto priešais. Iš čia savaime plaukia išvada, kad dabartinė valdžia engia katalikus dėl jų tikybos, arba dar aiškiaus kalbant, dabartinė Lietuvos valdžia nusistačius prieš tikėjimą. Tai labai liūdnas apsireiškimas katalikiškoje šalyje. Ne tik liūdnas, bet ir labai negudrus dėlto, kad paneigiama didžiumos jausmai ir varžoma jos sąžinė. Toks valdžios nusistatymas niekuom nepateisinamas. Čia nėra nė teisingumo, nė išminties.
K.

an’as, Jungtinių Amerikos - jįąlstijų sekretorius, Rusams pasiuntė notą, primin
amas, jog jie pasirašė po Išjellogg’o paktu, ir turi agti karą. Rusai įsižeidė.* tokį Stimson’o pasiel- ną pavadino “neprieteliš- ” Užgirdęs tai Stim- ’as didžiai įsižeidė. Ir 

rikos nota Rusijai su- neapykantą tarp valsti- 
į vadų. Vienok, išrodo, Stimson’ui nebuvo prie- Atįfeties užsirūstinti. Žiūrint 
šališkai, Sovietai darė tei- 
įgus patėmyjimūs.;^Trys dalykus Sovietų už- 
snių reikalų ministeris pa- 

i A“Į<r-

1) Jungtinės Amerikos valstijos Sovietų nepripažįsta, neturi jokių diplomatiškų . sąryšių, taigi notos siųsti neturėjo teisės;2) Nota pasiųsta, kuomettarp Mukdeno ir Maskvos valdžios jau buvo vedamos derybos. Taigi įsikišimas vir ’sai nereikalingas ir neteisingas; i
• * Y3) Kellogg’o paktas ne- reikąlauja, kad viena iš pasirašiusiųjų kištųsi į kitų tautų reikalus. Čia, Sovietai sako, Amerika pasirodė užstojanti Kiniją ir einanti prieš Rusus.Kaip matome, Sovietų pusėje daug tiesos ir jų atsa- ; a i s

darni veiklumo dvasią, trečius paragindami prie drąsaus, heroiško ir energiško ■catalikybės idealų gynimo.Šiandie vieniems nesio-rientuojant, kitiems svyruojant, tretiems nedrįstant Panevėžio vyskupas didelio vado gestu rodo katalikams tikrąjį kelią.
Vysk. Paltaroko gyvenimas 

ir darbaiVysk. K. Paltarokas gimė 1875. m. Mokslus ėjo Mintaujos gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Baigus jam mokslus teologijos magistro laipsniu, 1902 m. buvo paskirtas Liepojos komercijos mokyklos ir mergaičm gimnazijos kapelionu. Komercijos direktorium buvo dabartinis universiteto rektorius prof. Čepinskis, kuris ir dabar jos kapelioną tebemini su pagarba ir su simpatija. 1912. Iš to viso, aišku, jog jokios sutartįs padarytos ant popierių, su visų parašais ir antepaudomis, karų nepra- šalins. Gal atidėlios, bet nepanaikins. Pasaulinės taikos negalima tikėtis iki tarptautinės teisės nebus perrašytos ant krikščioniškų principų ; iki Kristaus meilės ne- bu$ tarp tautų veltui visos sutartys. Valstijų vadai pyksis vienas ant antro ir barškins kardais, ir lauks patogaus laiko ištraukti ir estete

kai kurių įsakymų vykdyme: girtavimai, pasninkų laužymas, svetimos nuosavybes negerbimas, bylų pamėgimas,':. labiau paplitę.
— Kokios svarbesnės klintys 

katalikybei plėstis?; Matome skirtumų ir ten, kur yra gyvenęs ir Jveikęs senovės studentas. Nors pats jau seniai kur nors ramiai tupi, susisukęs šiltą lizdą tačiau jo užraugtas raugas dar užuodžiamas. Girdėjau tokį atsitikimą kur pats a- gitatorius, pamatęs savo darbo vaisius, esąs mėginęs įspėti suklaidintus žmones, bet jie su pasityčiojimu pasakę, būsiąs išėjęs iš proto...— Graudinančio įspūdžio daro> kai 'pamatai kokiose vietose, kur žmones apgadino senovės studentų karta, kad studentas ateitininkas visomis pajėgomis stengiasi ‘1 atitaisyti visa Kristuj e, ” lvg pabrėždamas skirtumą taip praeities ir dabarties studento ir jų pažiūrų skir- turhą--— Nemaža žalos daro Žmonėms ir dabarties laisvamanių agitacija žodžiu, ypač paštais. Tai mūsų žmonių nei apšviečia, nei dorina, bet išmeta juos, daugiausia jaunimą, iš vėžių ir pastumia dvasios anarchijon.Taip dirbamas ne tik Bažnyčiai žalingas darbas, bet ir tautai ir valstybei. Nuostabu, kad prie tos išardos prisideda ne vienas šių dienų “patriotas.”— Tačiau katalikiškų raštų ir daikraščių žymi persvara. Pakrikusio jaunimo palyginant nedaug; daugumas spiečiasi į “Pavasario” sąjungą; jos vyskupijoje y- xa 136 kuopos. Nors stengiamasi pavasarininkus dezorganizuoti, tačiau su ląbai 
mažu pasisekimu; greičiau

* • • 1 1 * f

ąu dideliu triukšmu, net pro
vokacijomis, kaip Ramyga
loje ar Raguvėlėje.
; — Didžiausias vargas tai 
vadų Btoka. Kiek pirmiau 
labai gražiai padėdavo, ir 
paty s organizuodavo jauni
mą katalikai mokytojai Bet, 
emųa skersomis dairytis į 
mokytojų darbą drauge su 
kunigais, ’ atsargumas įiepė 
gautis, kas nenore jo pasiva- 
Jinžti ar gauti neribotam

Įsteigus Lietuvoje bažnytinę provinciją, tada buvęs teologijos filosofijos fakulteto profesorius, buvo šv. Tėvo, pakviestas Panevėžio vyskupu. Aukštaičiai su tikru džiaugsmu priėmė savo pirmąjį vyskupą kurs: draug ir savo kilme yra aukštaitis.
— Su kokiomis kliūtimis Jūsų 

Eksceleųcijai teko pirmoje eilėje 
susidurti? j— Kai maiie paskyrė Panevėžio Vyskupu, susiėjo naujos vyskupijos kunigų būrelis ir nutarė, kad vyskupas Paltarokas gavęs blogiausią vyskupiją. Neilgai trukus, teko man tai sužinoti. Susimąsčiau, bet save raminau: negali būti blogesnė 'už kitas ta Lietuvės pakraštė, kuri davė iš šešių vyskupų keturis. Daugiau pagalvojęs, pirmame ganytojo rašte parašiau, kad “Panevėžio vyskupija viena iš geresnių.” Ir neapsirikau.; Paskiau patyriau, kad taip kalbant anų kunigų turėta mintyje blogiausią vyskupijos aprūpinimą materialiniu atžvilgiu. Iš tikrųjų nebuvo nei vyskupui gyventi rūmų nei .vyskupijos katedros bažnyčios. Ingresą ^padariau tikroje Karaliaus Kristaus katedroje, atvirame ore, apsigyvenau laikinoje klebonijoje.Į Bet, ačiū vyskupijos ku- įnigų aukoms, ^po kelių sa- ivaičiii įsikūriau, tiesą ne ruimuose, bet patogiuose, jaukiuose namuose, mažame sode, kokių Panevėžy vargu terasi. DieCezėnų ir dvasis- kijos duosnumo dėka visai baigiama statyti katedrą kuri visai tiktų ir laikinajai mūsų sostinei. Todėl ir šituo atžvilgiu Panevėžio vyskupija greitai, bus viena geresnių.

— Labai būtų įdomu žinop, 
H» p? Hjfįplotfjs?

lankydamas vyskupiją, 
[greit įsitikinau, kad wko 
diecezėnai turi aukso širdį: laikui atostogų...

t— Tuo tarpų didelis trū- viename visam apskrity, au
gumas kunigų; yra vysku
pijoje neužimtos 35 vikarų 
vietos, 4 bažnyčios be kunlPer karą kelerius metus neveikė. seminarija; paplitusios epidemijos paguldė ištisą eilę jaunų kunigų. Pasidarė spragos, o darbo randasi dvigubai, nes prisidėjo mokyklos, organizacijos...

— Kokie dabar Jūsų'Ekscelen
cijos aktualiausi rūpesčiai?— Ir dabar piimųtinis reikalas įsteigti mažąją se- minariją Panevėžyje. Metropolijos seminarija Kaune negali tiek sutalpinti klierL kų, kad vyskupijos kunigų skaičius padidėtų. Pav., šiemet stojo darban 7 neopres- biteriai, mirė 8 kunigai, 1 išėjo dimisijon, antras prašosi. .. Kandidatų kuniguos- na Panevėžio vyskupija duo-' da daugiausia. Negalėdami sutilpti Kaune, kraus.tos į Telšius.— Yra vilties, kad esant palankioms juridinėms sąlygoms, mažoji seminarija Panevėžyje įsisteigs anksčiau ar vėliau, destis, kaip bus vykdomas Konkordatas... O .dabar verčiuosi tomis jėgo- mis, kurias turiu, ir darbas eina pusėtinai.— Seniau yra buvę blogiau. Visoje Žemaičių Vyskupijoje buvę telikę septyni kunigai; jie savo pasišventi- lmu atgaivino katalikybę, sudrumstą kitatikių. Aš tu? riu 177 kunigus, 382 tūkstančius žmonių. Kunigai (žinoma, ne be išimčių) supranta šios dienos uždavinius ir darbuojasi kas kiek gali— Kunigams duoda nemaža darbo, bet ir pagalbos Katalikų Veikimo Centras. Panevėžio rajone K. V. C. skyrių yra 95; juose prie kunigų spiečiasi pasaulio- nys, ypač katalikiškų organizacijų nariai. Reikia pastebėti, kad gerų norų daugiausia rodo mūsų sodiečiai. Inteligentai daugiausia pasilieka nuošalyje: kai kas ne tik neprisideda, bet ir trukdo šventą darbą.
, Kas ypatingai kliudo organisa- 
ciniam katalikų darbui?— Kliudymų organizaciniam darbui savo vyskupijoje daug neturiu. Čia žymų vaidmenį, vaidina vietos administracijos nuę%iūR|. 
Trukdymų daug pasitaiko

! Prie tokių liūdnų apsi- reiškimų priskiriu ir tai, kad vienai “Saulės”.gimnazijai nuo pat 1929 naujų metų atimta valstybės pašalpa, kurios, nežiūrint dedamų pastangų, nenorima grąžinti, o vienoje valstybinėje gimnazijoje antri mokslo' metai nebedėstoma tikyba.— Bet nėra blogo be gero. Utenos “Saulės” gimnazijos reikalams renkamos aukos net trijose vyskupijose. (Šią gimnaziją tautininkų valdžia jau uždarė. Red.). Biržuose, kol ramiai tikyba• įbuvo dėstoma, tėvų komitete būdavo daugumoje neka- talikai; pernai daugumas jau:buvo- katalikų, o šiemet nė vieno nekataliko iiėbėra. Net šitoki nesusipratimai, kaip keleto vargonininkų iš-----siuntimas, kelia katalikų susipratimą. x— Galiu pasidžiaugti, kad ačiū organizaciniam darbui eina diferencija tarp žmonių ii* supratimas, kas Įra kata- - likiška kas ne. Dar pasitaiko •’ne sykį, jog ne vienas laiko save socialistu ir pildo tikybos pareigas, bet jau pradedama suprasti, kad. tuodu dalyku — socializmas ir katalikybė — nesuderinami. Tas pats ir kitose visuomenės srovėse.
— Kokių Jūsų Ekscelencija tu* 

rite ateities perspektyvų?. — Nedrįstu pamąstyti, kad būčiau toks laimingas, -- kaip vyskupas Pranciškus Salezas. Jis savo vyskupijoje radęs 7 katalikus, u mirdamas palikęs 1 netikėlius. Tačiau kasmet vyskupijoje grįžta katalikų Bažnyčion po kelias dešimtys kitatikių. Duos Dievas, kad bent nedidės netikėlių skaičius.
Spaudos apaštalavimas

* . *
— Šituo, reikafti daug tu

ri nuveikti katalikiška spau
da. Jau Kristaus apaštalai,., ypač šv. Povilas, daug vei
kė rašytu žodžiu, ganytojiŠ-v 
kais savo laiškais, Šventuo j u Raštu. Mano supratime 
katalikiško laikraščio redak
torius yra tikras šių dienų 
apaštalas. Taigi, p. 
toriąu, būkime ben 
biąįt’ ‘ " J. KeK

(‘‘Rytas'*)



Manųel

kas- jos, ■ikalinga :• Ir ne

suzvagmo poPo to- bent
Tėvų šalies gyvenimas, tėvynės 

džiaugsmai ir vargai, gimtinės se
sutės daina yra svarbiausi ir bran
giausi žmogaus gyvenimo dalykai.

Juos žinosi skaitydamas Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

A UMiiCII I nrDAoTIH

Iš New Yorko i Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V‘ 
jeigu taksų) 3-eia klesa.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis retomis.

Dėl sugrįžimo leidimu ir kitu 
Informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas ' J

iipa dažniau pasitaikinti pasingas užsienio prekybos balansas. Kadangi mūsų užsienio prekyba pareina nuo derliaus, nuo konkurencijos tarptautinėj rinkoj ir nuo kitų valstybių ekonominės politikos su mūsų kraštų, tai šitas mūsų užsienio prekybos balanso pasingumas per antruosius penkerius metus ir susidaro nuo sakytų priežasčių, veikiančių pavieniai arba kartu.

O— Kryžius, kurį nešė pats 1 dangiškojo Tėvo Sūnus ir Kančias kentėjo dėl žmogaus/',*
' ' ’i

/ Pirmoji dątys keista. Dar 1^45 metais gal pirmų sutartį, abu ž ryšeliai turėjo būti' kerp 'sodininko žirklėmis, fa yienos turėjo būti aštrir kitos ne. Tai toks tvii net juokingas, tas anglų si rišimas prįe tradicijų.
r

— Tuo Dievas prisia: prie žmonių. Per kryž

Jį reikia užsakyti sau Ameriko
je ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metu du 
I$ai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj, 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. ‘

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
ti*.”

DARBININKAMS PROGOS 
VALDŽIOS TARNYSTEI United Statės Civil Service Commission gamina eilę knygučių apie įvairius valdiškus darbus. Keturios knygutės jau gatavos — ‘ ‘ Opportunities ir Medical and Hospital Work,” “Opportunities for Engineers,” “Opportunities for Chem- ists,” “Opportunities and Advantages of the United Statės, Civil Service.”Kitos knygutės gaminamos/ Knygutės siunčiamos dykai. Paduoda pilnas informacijas apie darbus, pareigas, kvalifikacijas, algas ir progas.

prekybos daviniai yra mums įspėjimas. Jie reiškia, kad iš vienos pusės mūsų krašto gamyba yra nepakankama ir nestipri, iš kitos, kad mes per daug įsivežame iš užsienio, nepasiklausę pirmiau gerai savęs, ar viskas, ką mes įvežame, yra būtinai mums reikalinga ir ar negalėtume kai ko įvežamo mes patys pasigaminti namie.Užsienio prekybos politikoje Lietuva vaduojasi didžiausio palankumo dėsniu. Šiuo principu yra sudarytos prekybos sutartys su šiais kraštais: Anglija, Šveicarija ir ^Lichtenšteinu, Švedija, Čekoslovakija, Vokietija, Danija, Islandija, Norvegija, Olandija, Amerikos Jungtinėmis Valstybėmis, Vengrija ir Italija. Su daugeliu kitų kraštų vedama prekybos sutartims sudaryti derybos.Toms valstybėms, kurios nėra sudariusios su Lietuvą ;>rekybos sutarčių, taikoma autonominis muitų 'tarifas, pridedant 30%.
k > (t. b.)

Anais priespaudos laikai
• * ' • ■ S. ‘ - .. į J?'kada mitina verpdama mokę savo sūnelį Jonuką* skaitytu ir klausinėjo katekizm^stf džiaugdamosi sūnelio išmin-

■ į.tingumų, užklausė: — Kas artimihusias tarp Dievo ar žmogaus? — Mažasis Jonukas daug ką spėliojo, be<t ne- galėjo atspėti motinos .uz- duotą mįslę. Glausdama plotina Jonuką prie savo krūtinės tarė: — Kryžius ir čia

nė lašelio įcad galėtų'dau- Ąti^aus daikto žsienį. Pramoningą- tautai kuo akyliausia ieško pas save daiktų, kūrinęs galėtų kitiems parduoti ir. jei jų neturi, tai rūpinasi įsiveisti iš kitur, kad tik padidėti} naudingų parduoti daiktų gamyba.Juo tauta yra'aukštesniame kultūros laipsny, juo gyviau eina jos prekyba viduje ir su užsieniais. Iš to, ■kiek tauta išveža į kitus kraštus ir kiek įsiveža iš kitų kraštų, tai yra iš užsienių prekybos — eksporto ir importo, galima spręsti kaip eina joje ūkiškoji veikla, koks yra. šalies ūkiškasis gyvumas ir dalimi kaip stovi jos gerbūvis.Lietuvos užsienio prekyba per išėjusį 10-metį taip ė- Tarpe ateivių — kuriuos Mečia Deportacijos Aktas iš kovo 4 d.j 1929 m. aprūpinimas (draudžiant įleidimą į Suv. .Valstijas ant visados to ateivio, kuris bile kada buvo išdęportuotas iš Suv. Valstijų) — yra labai daug •vyrų ir žmonų Amerikos piliečių, ypatingai daug vyrų. Iš visų šalies dalių gauname pranešimus apie šeimynas, kurias naujas aktas perskiria, jeigu Amerikos pilietis ir Amerikoje gimę vaikai ■neapleidžia šalį,su deportuo-: jamu narių, nes daugely atsitikimų dėl ekonomiškų ■priežasčių jie negali su deportuojamu nariu išvažiuoti. Daugumoj atsitikimų asmuo deportuojamas todėl, kad nelegališkai įvažiavo į šalį arba pasiliko šioje šalyje po išsibaigimui paskirto laiko.; Naujas aktas nedaro skirtumo tarpe prasižengimų. Ir priedas, kurį Kongresas priėmė, leidžiant. ateivį sugrįžti jeigu jam leidimas buvo Darbo Departamento duotas prieš kovo 4 d., 1929 nu, nepalen^vina šitą baisų padėjimą.Amerikos piliečio žmonos arba vyro neįleidimo ar iš- deportavirao klausimas yra beveik naujas. Prieš rugsėjo mėn. 22 d., 1922 m. nebuvo toks dalykas, kaip A- merikos piliečio ateivė žmona arba ateivis vvras$ ištekėdama už vyto moteris tapo ateivė arba pilietė sulig ivyro stovio. Amerikos piliečio žmona prieš priėmimą Cable Akto buvo Amerikos pilietė ir kaipo tokią, ją imi- 
** r - . <gracijos įstatymai nelietė. Buvo tik vienas išėmimas— *■ .... » ,žmona Amerikos piliečio galėjo būt išdeportuota jeigu ji prigulėjo prie nenormali škos lytiškos kliasos, ir į- gijo Amerikos pilietystę ištekėdama “po jos suareštavimu ariba po išpildymu akto, kuris veda prie įšdępor- ta vinto po šiuo aktu.”Bet nuo priėmimo Cable Akto, buvo keli Tabai svar-

prie Dievo. Nors šių'žodžių. ;• prasmės tuomet Jonukasųe- suprato, bet giliai širdin įsj- j dėjo,, nes savo motiną mylė- • -jo; • .Tik paūgėjęs Jonukas- i tesuprato jų prasmęjr deri- < no jis su savo kasdienio; gy- r veninio našta. Taip išaugo visų gerbiamas ir negęstan- ’ tis “Aušros” žibintuvas. •
“ Ūkininkas”'*

kiek laiko atgal miestas, stunokėjo duoklę, kuri susi- dviejų ryšelių ža- ’ ’' 1 ‘ ► žirk-liu, dešimties pasagui^6Į kaustomos vinys. Šitą duok- ‘ * • !**• lę jau 700 metu moka Londono miestas Anglijos karaliui kas mętąi. Ją priima tam tikras valdininkas, vadinamas “King’š Remem- braneer.” \ ’
• , ~ * '■j Už ką toks keistas mokestis t Tai yra nuoma už du žemės sklypus, kurių, tiesą /sakant, šiandien niekas nė nebežino, kur jie buvo.Žabų ryšeliai, krivis ir , žirklės yra nuoma už žemės sklypą buvusį Shropshine, jįuris seniau vadinta “The Moors,” būt jau prieš 100 metų pamesta žymės, kur tas sklypas buvo.Pasagos ir vinys — nuoma už sklypą su kalve, kuri dar Ričardo II laikais sukilėlių buvo sunaikinta.Nežiūrint į tai, vis dėlto nuomos mokėjimas ir šįmet buvo atliktas su tomis pačiomis 'viduramžių apeigomis, kaip prieš 700 metų.— Nuomininkai ir gyventojai “The Moors” sklypo Shropshiro apskrities, ateikite ir atlikite savo pareigą — iškilmingai ištarė teismo sekretorius.Išėjo miesto atstovas, kuris savo senovės kaimišku apsitaisymu labai skyrėsi nuo karaliaus valdininko su toga ir peruku. Atsinešė žabų du ryšeliu, kirvį ir sodininko žirkles. Vieną ryšelį padėjo ant tam tikro medinio padėklo ir perkirto kirviu, net po kambarį žaibai išlakstė. Kitą stengėsi perkirpti su žirklėmis, bet iŠ karto nepasisekė. Publika ėmė juoktis. Antru kartu perkirpo.— Gerai kerpi, — ištarė patenkintas karaliaus valdininkas. '*■

vTada miesto atstovui padavė pasagas užsilikusias dar iš ricierių laikų. Pasagas numetė valdininko kojomis, ėmė skaičiuoti vinis ;3 colių ilgumo. Kai priskaitė iki 61, valdininkas vėl palakė:— Gerai skaičiuoji!■ Antroji šios ceremonijos dalis nekeičiama nuo pat 1235 metų, kada kažkoks Walter Le Brum išnuomojo pas karalių kalvę.

IV.sunaudoja pats ų.alyv< r
r Pnež
Londęųo karaliui 
dėjoiš..

Iš IR I

LIETUVĄ ;
PER HAMBURGĄ

Ant muši) populiarių laivu 
Nepalyginamas švarumas Ir 
patarnavimas visose klesoso 

Savaitiniai išplaukimai

Apeliacijos Teismas, New 
Yorko Antra Aptfci&P, 
darė ^vąrbįųą, nusprendi- bl , kirvio, daržininko 
mus pačiame atsitikime. Vie- ‘ -
[•* *. • ' 4 ? >.name atsitikime teismas palaikė neįleidimą žmonos, kad nors jos* vyras buvo A- merikos pilietis. Žmona išdeportuota dėl fiziškų trūkumų.Antrame atsitikime, Teismas gruodžio 5 d., 1927 m. palaikė deportavimą žmonos, nes" jos vyras buvo pi- lietis ii ji buvo motina trijų Amerikoje gimusių vaikų, ji nebuvo pilno proto, ji tapo beprotė į kelis metus po atvažiavimu į Suv. Valstijas.Suv, Valstijų Augšeiau- sias Teismas palaikė neįleidimą Amerikos piliečių chi- niečių žmonų gegužės mėn. 25 d. 1925 m. Tokios moterys, teismas'laikė, buvo a- teivės, kurios negalėjo tapti Amerikos pilietės. Įstatymas joms draudžia pilietystę. 'Nusprendimas, kuris prielankus kitai pusei buvo išduotas liepos mėn., 1924 m. Rhode Island Distrikto Teismo. Amelia Durte atvyko į Suv. Valstijas birželio 14 d. 1922 m. bet nebuvo įleista dėl išsibaigimo jos šalies kvotos. Jos^giminių pastangomis ji laivo laikinai įleista po. bonu.’ Rugp. 1 d. 1922, ■m. ji tapo “common law” (papročių teisių) žmona A- anerikos piliečio ir rugp." 21 ■d. 1922 m., diena prieš įvedimą garsaus Cable Akto, civilis šliūbas įvyko.District Teismo teisdaris tuoj įsakė, kad visi deportavimo žingsniai būtų pertraukti, sustabdyti, nes ji buvo Amerikos pilietė.Valdžią bandė žmoną iš- . deportuoti, bet antro apskričio Apeliacijos Teismas paantrino nusprendimą Rhode Island Distrikto Teismo.F. L. I. S.

būs teismo nusprendimai remianti neįleidimą arba išde- portavimą Amerikos piliečių žmonų, ir netikime, kad nors pastangos buvo ir yra dedamos, kad tie įstatymai bus permainyti.Čionais paduodame svarbiausius ir vėliausius nusprendimus liečiant neįleidimą arba išdęportavimą A- merikos piliečių žmonių.
Neįleidimas Amerikos piliečio 

žmonos.
(Vasario 4 d, 1929 m. Distriet 

■oi, Columbia, Aj^liaęijos Teismo 
nusprendimas)., 7Ulrich, Amerikos pilietis gimimu apsivedė su vokietę. 1927 m. Kuomet jis baudė, ją atsivežti su savim į Suv. 'Valstijas jai viza buvo atsakyta, priežastis vagystės ? prasižengimų. UĮrich pra- ■šė augštesnio teismo išduoti raštišką įsakymą reikalaujant Valstybės Sekretoriaus išduoti jai vizą, nes kaipo jo žmona, ji nebuvo skaitoma ateivė ir, kad virš- minėti prasižengimai nein- ėmė morališką nepadorumą.Atsitikimas šauktas Distriet of Columbia Apeliacijos Teisme, ir tas teismas paantrino nusprendimus žemesnio teismo.. Žmonoą prasižengimai ' buvo skaitomi morališku nepadorumu, ir Busprendimas ją skaitė ateive ir kad turi prisilaikyti, kaipo tokia, prie visų imigracijos įstatymų.
Išdeportavimas Amerikos piliečio 

. žmonos.
(Birželio 9 d., 1925 m. 9-to Aps

kričio Apeliacijos Teismo nuspren
dimas).Louisa Gomez, Portugali- jos vietinė, atvažiavo į Suv. Valstijas 1923 m. 1924 m. buvo suimta deportavimui kaipo asmuo “sumenkęjusio proto,”, ir kad galėjo tapti visuomeniška sunkenybę. Kuomet teismas klausė jos atsitikimą, ji ištekėjo už A- merikos. piliečioGopąez. Viekas bųvo^vėl jš naujo pradėta, bet deportacijos įsakymas buvo laikytas. Vyro tęisnūškas pareikalavimas buvo atsakytas, ir

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA ..

VARDU

t t Prekyha. <Tauta savo ūkiškoj veik- loj rūpinasi visą savo derliaus gaminių ir žemės turtų išteklių parduoti kitai šaliai ir pačiai įsigyti, lio, gerbūyiui butinių Įrei ir ko. ji pati neturi, tiktai tą, kas atlieka nuo jos suvartojimo, ūkiškai pakilu-
* /■ • *si tauta rūpinasi parduoti, bet labai dažnai ji ypatingai taupo tokius savo gaminius, kurie jai reikalingi ir pačiai, bet be kurių ji visgi gali apsieiti ir kuriuos lengviau. yra parduoti, kad tik ji galėtų daugiau parduoti ir pati pirktis to, kas jai . labiau reikalinga. Danų ūkininkas valgo margariną, kad galėtų parduoti daugiau sviesto; prancūzų sardinių žvejys valgo jūros kriaukles, kad daugiau galėtų parduoti jo sugaunamų sardinių; bulgarų ūkininkas ne-ljo: 

metai išvežta
1920 m. ..... ......„.. 55,000,000 lt.
1921 įo........ ....... „58,000,00011.
1922 m...... ....... 77,000,000 lt.

' 1923 m______ __ 147,000,000 lt.
1924 m.... ........ 267,000,000 lt.
1925 m________„..243,000,000 lt.
1926 m............ . .... 253,000,000 lt.
1927 m........ ;... ......^46,000,000 lt.

. 1928 m. .............„.257,000,000 lt.Šitie skaitmens daug ko mums pasako, t Nuo L9I9 įniki 1922 m., kai mūsų kraš- tas buvo užimtas kovomis dėl savo valstvbės išlaikvmo* •/ ir jos kūryba ir kai mūsų žmonės turėjo daug popierinių markių, mes palyginamai nedaug išvežėm ir nedaug įsivezem. Tuomet nesvarbu buvo, kad mes daugiau įvėžam, negu išvežam, svarbu buvo už krintančios vertės popierines markes ką nors reikalingo įsigyti. Įvedus litus, mūsų išvežimas ir įvežimas gerokai pakyla. 1924 metais mūsų išvežimas pasiekia aukščiausio laipsnio (267-nių mil. litų)) ir prašoka įvežimą visais 60 milijonų litų. Tai buvo negirdėtai aktingas mūsų užsienio prekybos balansas.Nuo 1924 metų mūsų išvežimas, bendrai imant, kiek sumažėjo, o padidėjo įvežimas ir
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ęri>inipko” No. 90 tilpo ko- 
[įdeneija iš Worcester, Mass., 
jtr pareikšta, kad mirus a. a. 
J; Čapliku^ Aušros Vartų 

oj pasireiškė žmonių atša-
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) dagiai patarnavo laidotuvėse. f

vo tėvų kalboje programą išpildy
ti. Bus solo, duetų, jaunųjų pra
kalbos, skaitlingas jaunąiąečįų 
choras ir mokyklos mergaičių cho- ■ 
ras' išpildys gražių kalėdinių bei 
kitokių dainų Programa daly
vaus apie 130 ypatų.

. r-. , - \
^'Bilietai iš anksto parduodami

Per paskutines d,vi savaites pa- |^į 45c., priedurių bus 50 centų, 
rapijos svetainėj buvo bazaras. 
Nors. oras per visą, laiką buvo

_ 15 •____ _ i .?«
I*

< *

»as nuo bažnyčios/ ergeliai ir 
kad nebuvo vado. Tai I 

fcųlibndeneijai tilpus, pasigirdo 
{^.pareikalavimų ją at- 

Ijrtf. Matomai, koki dvi ^riovi 
y Mavęs trinasi ir nuomonėse 
įšttįąka. Čia -laikraščio padėtis 
d snukiu neę tikrojo dalykų sto- 

nežino, o nė vienos pusės ko- 
iponūentų nenori diskredituoti 
(-suprantamų priežasčių. Taigi 
H^ųniėjį korespondentai malo- 

prisįlaikj’ti tikrai krikščio-
ufikpš ėfikoš, kantrybės ir teisin- 
RSįio ęįčsnių.

“Darbininko” Redakcija

K CŪVELAND, OHIO
< - • *■ 'B* - 
O* č žinelės. J

Nežibau dėl kokių priežasčių 
X8ip mažai žiniij apie Clevelando 
lietuvius, telpa laikraščiuose. Šio- 
ję kolonijoje tiek daug veikiama, 
kad. keliems korespondentams bū
tų' darbo viską aprašyti.

-
ŲMot? Sąjungos 26 kuopos vaka- 
rąh- įvykb lapkričio 24 d., su di
dinusiomis pasekmėmis. Žmonių ' 
bpvo kupina svetainė. Vaidinimas | 
“falangos Ponaitis” gerai išėjo. 
Sąjungiečių choras, vedamas art.

Čižauskienės visus žavėjo. Ka- 1 
tunte JKartišauskiutė dainavo so
lo; jinS lygiai kaip ir choras bu
vo iššaukta kelis kartus pakarto
tu Jaunameeių “drilius” 
prijuokino. Nuo vakaro, tikiu, 
^ad ^įcs šąjungietėms gražaus 

[no. Daugiau tokių vakaru.
. -L « • •

(lapkričio 28 d. šv. Jurgio baž- 
?ioj. įvyko labai iškilmingos 

v«|tu«es. Gerai žipomas Simonas 
B&ranauskas susituokė su p-lc 
Marijona iSSųodžiūte. Kun. M. 
K liavd^ surišo moterystės maz-

.K'

nekoks^ žmonės skaitlingai lan 
kėši. Tikimės gražaus pelno. - 
-. • ’ - - :

Visų tautų vakaras įvyko vV. 
durmiesty, lapkr. 23 d. Žmonių 
atsilankė keli tūkstančiai. Bet 
lietuvių suskaityta, (apart komi
sijos) tik 13 svečių. Apie tą vaS 
karą išanksto buvo garsinama 
laisvamanių laikraščiuose, ~o ka
talikų laikraščiuose nei žodžio. 
Visos tautos- pasirodė su gražia 
programa, bet lietuvių visai ne
buvo. Vieni sako, kad tą vaka
rą rengiant daugiaiĮ rūpėjo as
meninė “garbė” negu pakėlimas 
tautos vardo. Nežinau dėl ko taip 
prastai lietuviai šį kartą pasiro
dė?

Visais parengimais rūpinasi art. 
Marijona Čižauskienė. Pelnas ski
riamas parapijai.
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NEWARK, N. J,
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Pranešimas Newarko ir apylinkės

• • •
Visa parapija liūdi, kad mus 

apleidžia visu mylimas ir didžiai 
gerbiamas kun. M. Kuliavas, ku
ris yra paskirtas Į Youngstown, 
Ohio užimti kun. A. Karužiškio 
vietą. Kun. Karužiškis paskirtas 
klebonauti naujoje lietuviu para
pijoje Clevelande.

“Mažas”

CLEVELAND, OHIO
Jaunametės darbuojasi.

Mot. S-gos 26 kps. jaunamečin 
skyrius gražiai darbuojasi. Šį me
tą yra paaukavusios geriems tiks
lams iš savo kasos gana daug pi
nigų. Šiomis dienomis aukavo $5 
parapijos bazarui. $5.00 pirkimui 
valgomųjų daiktu dovanų var
guoliams.

Paskutiniame susirinkime jaū- 
.vįą^dnumeeių. vedėja p. M. Čižauskienė

gi PSysis: altorius ir takas i al-
rų Buvo išrėdyta gyvomis gė- 
ąįs ir painiomis. Per mišias art. 
Čižauskienė giedojo solo ir du- 

Žmonių 
Vestuvių 

ita 'buvo Uetuvių svetainėj, 
> dalyvavo skaitlingas būrvs 
».eių.
’ 7T ♦ • •
lapkričio j28 d. 10 vai. ryte 
ro'iaidotuvės a. a. Mikolo Pro- 

kųįx)-, gnomo lietuvių biznieriaus, 
kuris Jaaliko žmoną Violeta ir 3 
sūnelius. A. a. Mykolas buvo pa- 
vyzdingas katalikas. Šv. Jurgio 
visa parapija liūdi netekus gero 
pįirapijono ir stambaus aukoto* 

•: įuraborius A. Jokubauskas man-
■ _________________________________

J: . ■ -

M
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su muz. Čižausku. 
ro pilna bažnyčia.

paaiškino kiek gero tokia dovanė
lė varguoliams atneš. Prašė, kad 
mergaitės kiek galėdamos suneš
tų ir šiap valgomų daiktų pridėti 
prie tos “beskės.” Pasekmės bu
vo geros, mergaitės sunešė net 4 
“beskes” vieton vienos, kaip iš 
anksto buvo manyta. Pagirtinas 
■dalykas, kad jaunametės iš mažų 
'dienų pradeda suprasti “labdary
bę.” Taigi vedėjai p-niai Čižaug- 
kienti, kuri visą tą aprūpino, glo
bėjai p. Muliolienei ir jos sūnui 
ka išvežiojo ir Įteikė tas dovanas,

“ . , /j

kartu ir visoms jaunametėms pųv 
klauso padėkos žodis, už toki at- 
jautimą varguoliams. .

Paskutiniame nedėldieny prieš 
Kalėdas gruodžio 22 d., Mot. S-gos 
jaunameeių skyrius su pagelta 
mokyklos mergaičių choro rengia 
nepaprastą vakarą. Per daugelį 
metų tą dieną parapijos svetainė
je yra rengiama programas, skai
tomas viso meto didžiausis. Šįmet 
irgi-bus nepaprastas. Bus vaidi
nama pirmą kartą mūsų kolonijoj 
šie gražūs Kalėdų vaizdeliai: 
“Gintarai,” “Kalėdų nakties sap
nas” ir “Eglutė.’ ’Jaunametės de-

' lietuvię visuomenei
Newa 

minėti 13-tų* metą Lietuvos ne
priklausomybę, kuris paminėjimas 
atsibus vasario 16-tą dieną, 1930 
metų, 7-tą vai. vak., Lietuvių Šv. 
Jurgio Svetainėje, 180 New York 
Avė., Newark, N. J.

Nevvark’o lietuviai kiekvieną 
nąetą praeityje tai yra nuo pat 
Lietuyos Nepriklausomybės pir
mi! metų yra minėję vasario 16,tą 
dieną su įvairiais programais, o 
ypatingai rengiasi prie atatinka
mo paminėjimo vasario 16-tos die
nos 1930- metų ir kad tinkamiaus 
prisirengus tai buvo sušauktas 
viešas susirinkimas gruodžio mėn. 
1 d..'“Lietuvių Šv. Jurgio Svetai
nėje ir po apkalbėjimui vienbal
siai nutarta, kad Vasario 16 d. 
minėti surengti įvairų programą 
ir dėl šio reikalo yra išrinktas 
komitetas iš penkių ypatų kuris 
jau darbuojasi ir apie parengimo 
programą padarys pranešimą vė
liaus, o dabar prašo kad kiti dėl 
viršminėtos dienos nieko nereng
tų, nes praeityje yra pasitaikė ir 
daugiaus panašių parengimų. 
Dirbkime visi išvien, o bus ge
resnės pasekmės.

Neivark’o Liet. 13-tų Metų Lie
tuvos Nepriklausomybės Paminė
jimo Komitetas:

A. S. Trečiokas—Pirmininkas 
J. Kalinauskas—Sekretorius 
S. F. Gudas—Iždininkas 
P. Alyseika—Narys 
A. Stanišauskas—Narys.

/
lietuviai nutarė pa- 

13-tn metų Lietuvos ne-

... _ iai disM^iari uu3
silaukę lietuvio advokato Boliesio 
Degėsio, kuris baigė mokslu 
Wa‘sfiington, D. C. ir apsigyveno 
šioje kolonijoj. Atidarė ofisą po 
numeriu £6 Main St. Visiems lie
tuviams ’ reikėtų eiti- pas savo 
žmogų jei yra reikalas, nes jis 
yra labai prielankus ir pasiryžęs 
lietuviąms patarnauti. Šioje kolo
nijoje būtų labai reikalingas lie
tuvis gydytojas arba nors geras 
aptiekorius. y
' Adventui prasidėjus, viskas ap
tilo. Jokių pramogų nerengia. 
Dabar geras laikas pasiėmus ge
rą katalikišką laikraštį pasiskai
tyti. Ta’ proga galite pasinau
doti užsirašydami “Darbininką” 
ant metų. Vajaus metu yra nu
piginta.

LDS. 65 kp. turėjo šokius lapk. 
30 d. Bet dėl didelio šalčio tai 
menkos pasekmės.-Kuopai liko ke
liolika dolerių. Tą dieną buvo ir 
išlaimėjimas “Darbininko” pre
numeratos. Giliuko numeris teko 
150 dėl Vytauto Tamulionio, 84 
Temple St. Bet tėyai yra LDS. 
kp. nariais, tai pasiėmė pinigais.

L. R. K. S. A/228 kuopa lai
kė savo priešmetįnį susirinkimą. 
Iš valdybos raporto pasirodė, kad 
kuopa apsnūdo. Per visus me
tus nieko nebuvo veikta ir nei 
vienas narys neprisirašė, betdar 
keletas atsimetė. Priežastis tai 
nustatymas laiko kiek kurioms 
ligoms sirgti. Dėl tos priežasties 
daug narių netekta ir negalima 
prirašyt naujų.

.u :
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Visoms Amerikos Rytinių Valstijų Draugijoms, >
Kliubams ir Kuopoms Kvietimas

' —---- ---------- -------- -
z • I

/r
hfr.

mokslo,* blaivybės ir sveikatos A
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Dzūkelis

SUVAŽIAVIMAS

AJ M^TAI XI METAI

vifitt, kam tik rūpi mūsų kariuomenb ir 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO 

“KARĮ” 
MQV, POPVUABŲ SAVĄrmų KASIŲ LAIKBASTJ.

“KĄRY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- 
ųų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
įn e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- 

; tinęs pabiros/'
Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai- 

na metąms: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 
ris 60 amerikoniškų centų?

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
itoiįĄo Valdyba. , _

Adrijas r llttropa—Lithtiania, Kaimas, Nepriklauso- 
mybfc aikštė “KARY8.”
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TORONTO ONT., CANADA
Skaitlingas susirinkimas

Šv. Jono Kr. Pašalpos draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyko 

d. gruodžio mėn. Prisirinko pil
na salė parapijos dalyvių, kaip 
narių taip ir atjaučiančių svečių. 
Buvo pavyzdinga tvarka. Visi 
darbai buvo aptariami, svarstomi, 
tiek pašalpos reikalai, tiek švieti
mo. Be to, įstojo penki nariai į 
draugiją. Tapo išrinkti kandida
tai į komitetą 1930 m., nekurie 
tie patys kandidatuoja. Kiti nau
ji. Metiniam susirinkime balsavi
mo rezultatas patvirtys valdybos 
sąstatą. Taip pat visas susirinki
mas sveikino naują savo kleboną 
kun. Baroną, kuris jau užėmė To
ronto lietuvių parapijos vadovy
bę 1-mą nedėldienį adventų. To
ronto lietuvių katalikų eilėse vėl 
nušvito linksmesnės dienos, susi
laukus dvasios vadovo. Visas ju
dėjimas pradėjo smarkiaus eiti. 
Reikalinga, kad jauni ir seni dė
tųsi prie kilnaus darbo. Kiekvie
no kataliko pareiga budėti kad 

i ir svetimoje šalyje ir tęsti savo 
i gyvenimą gražiai, tinkamoje gy- 
| venimo kelionėje. Tad, visi To- 
| ronto lietuviai katalikai, į darbą 
paduodami viens kitam išeivijos 
ranka.

• ;
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LDS. Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks 5 d. sausio, tai 
yra pirmą sekmadienį mėnesio, 
1930 m., šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos salėj, kampas Stanley ir 
Church gatvių, New Britain, Ct. 
Sesijos prasidės pirmą valandą po 
pietų. Malonėkit išrinkti ir pri
siųsti kodaugiausia delegatų ir pa
rūpint, gerų įnešimų mūsų bran
gios organizacijos naudai. Ypatih- 
gai, kad surastume būdą kad pa
sisektų vajūA Atginkime, kad L; 
D. S. yra mūšų vienintelė organi
zacija, kuri rūpihasi darbininkų 
reikalais: leidžia 'organą “Darbi
ninką” ir platina katalikišką 
spaudą. Kaip nėra sveikatos kū
nui be gero maisto, taip nėra ir 
tvirtumo žmonijai,.be geros spau
dos. Tad visos šip apskričio kuo
pos imkime dalyvumą šiame suva
žiavime. Taipgi bus ir valdybos 
linkimas būsiantiems metams.

J. Bernotas,
Apskričio Pirmininkas.

SO. WORCESTER, MASS.
Pranešimas.

Svarbių priežasčių dėlei naujų
jų vargonų Aušros Vartų Bažny
čioje pašventinimas praėjusiame 
sekmadienyje neįvyko, bet atidė
ta į sekantį Sekmadienį. Taigi 
vargonų pašventinimas ir bažny
tinis koncertas bus Sekmadieny. 
Gruodžio 22 dieną, 7:00 valandą 
vakare. Lyg atsilyginimui kad ne
įvyko koncertas pirmiau skirtoje 
dienoje stengiamasi dabar sureng
ti dar geresnį, negu manoma bu
vo. Šiuomi kviečiu visus atsilan
kyti į šias vargonų pašventinimo 
iškilmes ir bažnytinį koncertą. Vi
si tikietai geri tie patys.

Kun. K. A. Vasys, Klebonas

Toronto žvangutis
• *
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NASHUA, N. H.
Šis miestelis turi gyventojų 

pie 30 tūkstančių, tarp kurių 
ra apie porą tūkstančių lietuvių,
bet iki šio laiko neturėjo lietu
viai" nęi vieno svietiškio-profesio- 
nal4 žmogaus. Tiesa, yra keletas 
Amerikoje augusių, kurie dirba 
bankuose. Džiaugiamės ir jais. 
Turime lietuvių studentų aukštes
nėse mokyklose. M lietuvių stu
dentų yra sudaryta foot bąli ko-

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Katalikę Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

iiiMŪSŲ LAIKRAŠTIS”
Laikas yra pinigai, prarasto ne- 

besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus. .

Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje. .

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj- ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—triguba) 
brangiau. ,

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų LaikraŠ-

- r
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Šiuomi maloniai kviečia
me Jūsų garbingą organiza
ciją prisiųsti savo atstovus 
į visuotiną visų Amerikos 
Rytinėse valstybėse, esančių 
organizacijų suvažiavimą,,į- 
vykstantį sekmadįenyj, gau
sio 19 d?,. 1930 m., 2 vai. po 
pietų, Apreiškimo , Panos 
Švenčiausios parapijos sve
tainėje (kampas North 5-th 
ir Havemever Sts.), Brųok- 
lyn, N. Y.’ .

Šis suvažiavimas kviečia
mas aptarti ir priimti tin
kamumą programos ir pla- 
nų apvaįkščiojimo 500 meti; 
sukaktuvių Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto, 
k. t.: ruošimą įvairių iškil
mių, paskaitų, siuntimo sa
vo atstovo i Lietuvoje esan--Siamas 
čias iškilmes, o taip pat pa
ruošimą Lietuvon iškilmin
gos oficialės Amerikos lie
tuvių ekskursijos ir kito ko.

Atstovi; prašome siiisti 
vieną nuo organizacijos ir 

; po vieną nuo kiekvienų 50 
narių.

D. L. K. Vytautas savo 
gadynėje buvo vienas žy
miausių ir įtakingiausių ga
liūnų pasaulyje ir dėka mū
sų pačių apsileidimo,'jo di
dis ir‘ garbingas vardas, 
šiandien yra nustojęs savo 
tikrosios reikšmės. Apvaik- 
šciojifnas šių 500 metų su
kaktuvių kaip tik duoda 
mums progos tatai atitaisy
ti ir, kartu, tąja pačia pro
ga, aprūpinti visą eilę inflsų 
visos tautos ir mūsų pačių 
amerikiečių lietuvių įvairius 
svarbius reikalus. Visa Lie
tuva užsidegusiai rengiasi 
visomis išgalėmis po visus 
savo kampelius padaryti šį 
apvaikščiojimą vienu iš di
džiausių apvaikščioj imu mū
sų atmintyje. Mes, ameri
kiečiai, visuomet būdami I 
karštais rėmėjais įvairiau
sių patriotinių (tautinių) 
parengimų Lietuvoje, ir šį 
kartą privalome kuo kar
ščiausia prie šio apvaikščio- 
jimo prisidėti ir visokerio^ 
pais būdais jį Temti. •

Šis kvietimas yLa kilęs su
manymu Didžiojo New Yor- 
ko apylinkės lietuvių įvairių 
pažiūri; suvažiavime, susidė
jusiam iš apie 50 asmenų, 
kuris išrinko į Laikinąją 
Komisiją 15 asmenų, J. A. 
Antanavičius, P. Bajoras, 
Klebonas J. Simonaitis, K. 
J. Krušinskas, J. Krali- 
kauskas, Kun. P. Lekešis, J. 
Steponaitis, X. Strumskis, 
A. B. Strimaitis,. V. Sirvy
das, A. Trečiokas' Dr. M. 
Vinikas, A. Visminas, M. 
Zujus, J. Žilevičius, o šie iš 
savo tarpo išrinko. Vykdo-

irtųjų Komisijų iš 3 asmenų. 
Laikinoji Vykdomoji Komi
siją. a p vaikščiojimo progra
mą ir planus patieks suva
žiavimui vietoje.
.j(Reikšdami" 'tikros pagal*- 

įjos ir vilties pasimatymo, su 
Jūsų atstovais suvažiavime, 
•Sekame, • ; ■ . .. i .

i J-
SK.rJ. Krušinskas, Dr. M. 
j.'.Vinikas ir. laisvas meni- 
pinkas J'.^Žilevičius, D. L. 
K. Vytauto Jubiliejaus Ap- 
vaikšČiojimo Laikinoji Vyk
domoji Komisija.
\ Pastaba: Atsišaukimų skel
biame per laikraščius, nes 
per taip trumpų laika netu
rime galimybės surinkti vi
sų organizacijų adresus. Bus 
renkami adresai ir bus siun- 

atsišaukimas «
kiekvienai organizacijai 
gautu adresu, bet nebūdami 
tikri, kad surinksime visų 
adresus, todėl, jei kas ir šio 
atsišaukimo negautų, prašo-, 
me pasitenkinti tilpusiu lai
kraščiuose ir vykinti mūsų 
šį prašymų.

Laikinosios Vykdomosios 
Komisijos adresas: 226 Rip- 
ley PI., Elizabeth, N. J.
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‘ ‘ SAR'GYBA” duoda populiarių*- ’ 
straipsnių iš įvairių mokslo sričių,i 
supažindina skaitytojus su naujai
siais mokslo laimėjimais ir išradi-, 
mais. •'

“SARGYBA” plačiai rašo sveiJ 
katos klausimais, pataria, kaip ap- ‘ 
sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimą... . v .

“SARGYBA” kovoja su įvaŲ 
riomis dvasios negaliomis ir gyve-i 
nimo' nenormalumais, k. a. bedie-i . 
vybe, girtavimu,' ištvirkimu ir.tt. s 

‘ ‘ SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran^ 
da įvairių žinių ir apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo.

‘ ‘ SARGYBOS ’ ’ kaina: metams 
— 6 litai, pusei, metų — 3 litai, L 
numeris—75 centai. Užsienyj dvi
gubai brangiau. • , -

Metiniams skaitytojams duoda; 
priedų “Laimės” kalendorius ife 
loterijos bilietas. V

Adresas; “Sargybos” Adminis
tracija, Kaunas, Liaudies namai. - 

1930 METAIS
\ ' *r
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Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės. — 
.Prof. St. Šalkauskis.

<

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

iiiPAVASARI”. ■
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį iš- 

auklės doru, kilniu, energingu/są» 
žiniųgu, narsiu, ištvermingu. » y

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit 
Kaunas, p. d. 88.

t,

REDAKCIJOS ATSAKYMA
: V. A., Baltimore, Md. — Ta- 

mistos raštelio apie “valnama- 
rrių” dalyvavimą bažnytiniame 
koncerte nedėsime.

- Reporteriui, Woreester, Mass.— 
Tamistos atsakymo ‘ ‘
liui”. nętaipinsime. Dėl tilpusios 
korespondencijos ir protestų ir 
įleikalavimų telpa kitoje vietoje 
Jhūsų pareiškimas, Ųurį Tamsta 
perskaitęs suprasi mūsų padėtį.

k DAUG KENTĖJO NUO 
NEVIRŠKINIMO Ų j!

“Aš turėjau dideli vidurių nevirški
nimą, negalėjau nieko valgyti ir tas be
velk visai mane nukankino ir turėjau 
tokius gasus viduriuose, kad tur&da-' 
vau vartoti sodą, kad juos prašalinus. 
Taipgi daug kentėjau nuo vidurių už
kietėjimo. Dabar aš jaučiuosi daug ge
riau. - Mano vidurių virškinimas yra 
geras, viduriai veikia gerai Ir mano 
nervai yra daug stipresni.” Everett 
Smith, Gallatin, Mo. šis pareiškimas 
bus gera žinia kitiems, kurie kenčlįj 
kaip ponas Smith kentėdavo. į-i

!Nuga-Tone taipgi yra patvirtintoj 
kad veikia gerai nuo prasto apetitu 
prasto nevirškinimo, gasų viduriuose, 
.raugėjimo, silpnų kepenų, silpnų Into 

Pa ra pi jo-i tV ir pūslės, silpnų nervų ir svarbių 
organų, praradimo svorio arba stiprų? 
mo, prasto miego, užkietėjimo, irki tų 
trobelių. Nuga-Tone jau yra suteiku
sios vir$,ffliUqpfl.žmpnln
katą, didesni’ stiprumą ir padaugino ’’f•
gą ir energiją.. Jęi jūsų vertelga neturi 
jų savo sandėly], reikalaukit, kad jis ' 
užsakytų jums iš olselio vaistinės. , 1
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Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvądaynno, 
turime kelias organizacijas, kurįos rūpinasi įųo 
klausimu tik ligi šiol netiirejome tokio laikraščio 
kuriam rūpėti; vien Vilniaus reikalai; bet jau su- 
laukėme ' į . <. • "

_ “MŪSŲ VILNIAUS^” kuris rašo tik'apie 
Vilnią, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau ^įsirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuviu gyvenimo, apŲ 
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

“MŪSŲ VILNIUS”-yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalu*

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į menesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas. •,

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėkite gale metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

Už vieną dolerį gausite dar ir 'daug priėdų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

“JTCSV VILNIAUS” adresas: K*una», Lai»-' J 
vės AL 61 Lithuania. ’ " ? ..
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D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
VALPYBO SANTRABAI

darbą nepaprasta -Booker Washing-

aukoja 
altoriai

Ne kiekvienas galį padaryti ką nors nepaprasto, bet kiekvienas gali nudirbti paprastą dvasia ton.

nerangūs- Klausiami 
lį ąrbą ątsąko šaltai.

Antradieny, 4:15 P.'M- Išpųplą 
vaiku altoristų susirinkimas 7:30. 
Sodalieijos pamaldom ir susirinki
mas. < .

pasninkas
Bažnyčioj -kunigai skelbė

§Įo syl 
ęruodii 
vedėjui -adYokątui Kaz. Kalinaus
kui pakalbėjus, kalbia kun. Vię- 
mauskis, taip fįg

Suprantantis savo amatą, paieško 
vietos. Jei kuriam iš gerbiami; 
kleboną būtą reikalingas, meldžiu 
kreiptis į “Darbininko” adminis
traciją. (S.-3)

AUKOJA KVTETKOMS
Nors šiemet kvietkos labai yra 

brangios, tačiau žmonės 
daug ant kvietkų. Todėl 
bus išpuošti.

: ■niška ir kilnu,Tat„ te niekas nemėginą užtvenkti pavasario, tekančios, sraunios, plačios upės bėgimo- . . 'Ateitininkai žengia į prieki ! ’

5 svarus, sausų dešrų saląini
6 svirus rūkytų lašiniu
2 s^ru tfįųratėš” saldinių. 
Už ^ersįuntifl^ įam 
sime.’
Reikalaukite Lietuvos produk-

‘‘Darbininko” name 5. arba
/7 gražūs dideli ir šviesūs kambariai. Yra elektra, ga- sas, maudynės, skalbynės, duodama šiluma ir janito- rius patarnauja. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administraciją.

r¥EU VAKARAS

iu su garsinama' diena,
12-ta. Vakaro gąbįam

kwi.
. . ę reviu. Grojo smuikomis. Gražiai

kalbėjo advokatas Chas S. O’Con-

S Ši **ha. ŠI kartą la>aĮ geibiąją ąs- 
*: • mens — kun. Urbonąyyčiaus. To- 

L liaų sekė vėl smuikos: Po tam dai- 
nos. Ant galo tai muštynės. Ciga- 

$' retai ir gardūs tij :kąpdjpaį. Pra- 
R ėją daY Vįenąs tinkamas vakarąs.

4? Vakąro įspūdžiai geri. Daugelis 
didžiavosi vakaru. Vienas kitas 
spėjo, kad tai ąebūta ikvąliai 

pas. smarkių muštynių, kųd neper- 
' i etę. Bet, 

teisyhę. sakant, žmonių tokiam 
pirmam vakarui būta apie ŠOO. 
Muštynės kaip mums neeksper- 
tam buvo pakankamai smarkios. 
Ypatingai kumštynės patiko žmo
nėms Galinio, Antanėlio ir kitų 
liętuvių neprofesionalų.

Kreditas tenka komisijai; advo
katams Kaz. ir P, Kalinauskams 
ir Ciuniui. Taip pat ponui Knei- 
ąiui. Vertos didelės padėkos yra 
šeimyninkės p, p. Kiburienė, Aš- 
menskienė ir Aukštikalnienė, už 
sutaisymą gardžių valgių, ponas 
Kiburis už jų nuvežimą-parveži- 
mą, jo sūnus už tij valgių išdaly- 
nįįųą. Dalino valgius ir p. p. 
Valeskas, Ašmenskas ir kiti jau
nuoliai. Padėka jiems visiems pri
klauso didelė. vTam pačiam padė
kos kely sėdi ir ponas prof. Žy- 
danayyčius su savo didelių būriu 
mokymų, ponas Karbauskas su 
savo dainininkais, ponas Petruš- 
kiavyčĮus' su savo lemjozfnu ir po
nia 'Steponavičienė fsu ’kSVo tro- 
kais. Šie net Arlingtoną pasiekė 
rūkvakario reikalais.'
- Žmonės kalba kad įritąs rūkva- 
karis tai bus “ big ąffair.”'

mus blaivybės. Paskui d 
prieš susirinkimą pasakM - '

antrieji tusi liaudis, vienodi. Tik jų įgyvendinimas skirtingas, skirtinga taktika. Šiiio atveju pažiūrėkime į ateitininkus, i būsiančią inteligentiją.Ateitininkų devizas Visa atnaujinti Kristuje:” a-• • " tęitįpįnkąį rūpinasi' ir tautos reikalais, ir mokslu, įr menu ir kultūra ir k. Jie neatsilikėlįąi, ne tikros pažangos įr. kultūros 'trąiędy- tojaį, jie ne davatkos, bet ir ne indeferentai. O argi nevertas pagarbos tas jaunuolis, kurs rūpinas savęs skai- . stinimusavo dvasios gyvenimą reuįti Dieviškuoju ^ristumi, o ne Markso, En-? gelsę^įr įvairių demorąlįzuęp tojų (tvirkintojų) teorijomis?!• -Ateitininkams daromi priekaištai yra arba blogos valios žmonių -padaras, arba nesusipratimas dėl ateitininkų nepažinimo. Faktas, kad į ateitininkų organizaciją nestoja ištyžėliai, paliegėliai, paniurėliai, dvasios nuskurdėliai, kurie į viską žiūri nerimtai.Į ateitininkų organizaciją stoja jaunuoliai-ės be blogos i i valios, ne be iniciatyvos, ne molio motiejai.• * *Iš įvairių vietų tenka išgirsti, kad ateitininkai yra ■Spaudžiami, uždaromos jų kuopos, pažeminami. Bet už ką i Pasakykite, gerbiamieji, už ką juos persekioja? Ar už tai, kad jų vėliavoje įrašytas devizas “Visa atnaujinti Kristuje Į” Tąįp, gerbiąmįejį, vigu tik už įąi. Remiantis amžių patyrimu, triumfas įr pęrgąlės vainį-

“BIRUTĖS” SALDAINIAI
Ką tik gavome iš Lietuvos nau

ją užsakymą lietuviškų “Birutės” 
saldainių. Išpildome mažus ir di
delius užsakymus per COD. No
rintieji Įsigyti—kreipkitės prie:

UTHUANIAN SALES CORP., 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

tiųmkąms nesvętųųąs
’ • y?,- J

yybė^ tęvyuė, ąętįmąs, kųl- tūrą, civilizacija... Ir jie ipano žengią į priekį! Bet eįdamį užrištomis akimis nepastebi, kad jų žengiamą atgal. Koks būtu tąutu U ū- SO pasaulio likimas, jei toks būtų jąuųįmąs? Ąr meą susilauktume tokių didvyrių, karžygių, kaip Vytautas Didysis* Kudirką .ir t. t., tokių didžių proto. žmonių, kaip šv. Tomas -Akvinįętis, Aristotelį^ ir dąbąrtinisj ątęįtį- nįnkų vadas prof. Šalkąus- kįs, Ąr turėtume v^ios ir šventuko didvyrių, kaip šv. Ąugijstinas, šv? .Aloyzas irĄĮ|kų, kad ne, ‘ ' ĮTada tąutų ir pasaulio Ii- I kįmas . i būtų pasįaptingojb demono"-kurš^ visą* kas .yra vertinga,- trypia po savo kojų. "" •
i «w- - . . —- ■ i. - ♦. — »siančios tokios bftisios katastrofos ateiną jauųįnias,- susikūręs į jvąįęįąs organizacijas, kuliu 'rodančioji

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
į T V. J. BAAALPINŽS DR-JOS
I Pirmininkas —T! Savickas,

427 E. Seventh St, So. Boston, Ua& 
Vice-Birmininkąą — Ai Naudtluna^,

885 Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot RaStininkas — V. Tamoliuną*

40 Marine Rd., So. Boston, Masš 
ipi<i. Raštininkas — J. Kazlauskas,

44 Glendale St, Dorchester, Masa. 
Ka81erius — P. Kleponia,

266 Bolton St, So. Boston, Mas*. 
Tvarkdaris — I. Leščinskas,

141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko. susirĮnkimus kas ant 

rą panedėll kiekvieno mėnesio 7:3C 
vaL vakare, pobažnjtingj svetainė 
Fifth SU So, .Boston. Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOI
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinskaa,
24 Prescott Sr., Readvillė," Mam. 

Vice-Pirmininkas — J. Markellonla
140 Bowen St, So. Boston, Mass.' 

Prot Raštininkas — P. Milius,
447 E. Seventh Št, So. Boston, Mase 

Fin. Raštininkas — M. šellds, 
' 256* E. Nnth St, So. Boston, Mase 1 Tvarkdaris 
Iždininkas — V. Balutis 906 E. Bi

36 Mercer St, So. Boston, Masa. Draugija ii 
Maršalka — J. Zalkis, * *v ' antrą ne

7 Winfie]d St, So. Boston. Mas» Lietuvių 
Draugija laiko susirinkimus'kas .ant- So. Bost 

rą nedSidienj kiekvieno mėnesio, pc Ąteidafli 
num. 492 E. ’ Seventh St,'parapijai si vėsti n
salšj, 7tB St, South Boston, Mass. • musų drs

■__ r.'" ____ ;__ :_______■——rf ■ :________ i_____ !__ :-------------  ■

UžtĄrmt^peru^ailgr|oju» ,
.... y $t.W

60 svarų . . U.00-
(sajaiąe)

Siąpčiąpje per
zi .. . -.h-.. -įr ’ifcgąį b^b:ųes W oftfądį^įją nėra yųdi- Itali. b'įi sudėtinė (ne kraš- tutin^, bet Viską gretinanti, jungianti ir priimanti, kas yra vertinga). Ateitininkų organizaciją visose • srityse išlaiko pusiausvirą. -

Kq moltsleįviąms neduoda gimnaziją, tą dųoĄa jiems At-kų organizacija. Šis faktas yra konstatuojamas daugelio žymių Liet- pedagogų (prof. Šalkauskis, -dr. Ruginis). .Patsai gyvenimas parodo skirtumą tarp ateitininko ir neątęitįpįnkp. Tas skirtumas yra žymus visose srityse.Ateitininkų veikimas smarkiai specializuojasi. Užtat tenką sųsirūpįųtį, kad nenukentėtų ateitininkų idealo- gijos filosofinė pusė. Šis reiškinys yra pašalinamas rįjntomis, atatinkamomis studijomis, moksliniu darbu.Bet ateitininkų organizacijai nesvetimas ir draugiškumas, tolerąncija, ąrtįmui pagelbėjimas, mandagumas, teikiamas rimtumas, pasi- liktų adventinę išpažintį tųo$i pa- . jinksminiiųai. ir k. kas, žmo- skirtų laiku. Ap^rt nudelbiu nų- 

žmongs turės\ grogą ; didžiuliame 
būry prieiti šv. išpažinties, ąven- 
tai- demonstruoti savaimi tikėji
mo išpažinimas. Kpnigų bus $aųg. 
Išpažinties jie pradės klausyti

žvaigždė Dievas ir Tėvyua. m mo kūrėjas. Ateitįsįim jam Itįdųbta,. Jis -yrą.kuriama- sis dipąnntas, įnirs drasko įr pąyer^ą pelenais tįįtąį tą, kas kliudo ti^rąjai kuį- tūrąi ,įr įui ir menui klestėti įr ugdo įr palaiko tą, kas turi tikros yertės.Mūsų tėvynė Lietuva gali ’ žiūrėti į ateitį linksmomis : ąįimįs, jį turi jaumgio, kuriam yra brangios Dievybė ir tautybė. Tas jaunimas — ateitininkai įr pavasarį- Pirmiejį — būsį- tautos’ inteligentija, būsi moji susiprą- Jų principai nįnką metų bertainio trečiadieny,. daug dalyvavė žmpųių 
penktadieny ir šeštądieny

vis dar nepavyksta gydyti, tai manoma tuo keliu prieiti prie teigiamų davinių.
. ■ ' “L. K/’

PO GLOBA
VALDYBA

Pirmininkė — Jieva MąrksieęA
625 Ę. 8th St, S.

Vice-Pirmįnįnk$—Ona ĘulonieąA
11 Monks Si, S. Boston/Mmč.

Prof. Rašt — Ona Siaurien^^*1, -’*ig 
443 E. 7th Si, S. Boston, įa»* - f § 
Telephone South Borfton 3422-B. ;,

Fin. Rašt. — BitoiusIava tsS^ ; 
?9GpuldSt,

Iždininkė — Ona Staniųlhjtėj • -.
105 W. 6th Si, S. Boston, įfost ’

Tvarkdarė — Ona IjfizgirdkąiA '•
15Į? Columbia Ęd., So.. S

Draugija savo susirinkimus lancį
kas antrą utarninką kiekvieni 1 *:3 
mėnesio, 7 ;30 vai. vakare, pą- ’ ’4' 
bažnytinėj svetainėj. ./•

Visais draugijos reikalais kreipki- < 
tės pas protokolų raštininkf- .

Cherswąldes ligoninės gydytojas D r. Frokmann padarė sayo kūne bandymus, kąip galima pasiekti gumine triūbele žmogaus; širdį. Jis savo pavykusį bandymą aprašu yįęname gydytojų žurnale.Pranešama, kad Dr. Froš- mann pirmą bandymą darė prie lavono ir persitikrino dėl pavykimo per rentgeno s 1 ■ 4 ■ fotografiją. Tadą..jis paėmė 65 cm. ilgą guminę triūbelę
* * -r' r-i 'ir įkišo, ją pęr dešiniosios rankos kraujo gyslą nuo alkūnės iki širdies. Laike bandymo jis jautė šilumos strėnose įr kosėti. Jis sų vamzdžiu širdyje nuėjo į rentgeno kambarį ir davė pa- dąryti nuotrauką. Šitas ban-. 

dymąs nętųrėjo. jokių blogų, pasekmių. Teoretinei medi1 cinai tas dalykus ,.yrą labai svaraus. I< jo galimą pama
tyti, uįd galima pasiekti w 

alkūnės širdį be jokio pavojaus. Dabar manoma bus 
galima Šįrjįęs muskulu su- 

sifgųpųą įengyąi gydyti, ųęs 
yątetai galės stačiai į širdį į- 
je^Žiąmį tapti. Ar tok§ bj-taps išbandyta pą$ gyvuliu* Kadangi širdies ligų ligi šiol

♦$ % r’ ( ..e

Švenčių metu kas pirkę nemažiau kai keisą toniko, gaus gražų 1530 m. istorišką sieninį kalendorių dykai. Pasinaudokite -proga ir papuoškite savo namus lietuvių įstaigos gražiu kalendorįu. Jeigu Tamstų krautuvninkas neturi mūsų tbiiiko, -pa- ,.šauk mus ir mes pristatysim. < ;
CAM8RID6EB0TTLING COMPAMil

4—6 BERK8HIRE ST., CAMBRIDGE, MASS.
UaįYe^i|y 3374

«, B • t*

jjilAoš kbričutajo «ntuziaz- 
Bųpindąmięsi siela, 

prote kųltūra, jie nepamirš-



ji radio aktingoji medži

LAIDOJIMUS

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČ1US
258 Broadway, So. Boston

Telepbone So. Boston 4486

Mini* Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite jnos. Aš 
laidotuves aprūpina gerai Ir ne
brangiai.

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

5yks sausio 12 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.
/ Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių, yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rašt.

BALTIMORL, MD.
Sausio 12 dieną, sekmadieny, 

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

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny, sausio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, sausio 3 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio 12 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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
saus. 12, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks Sausio 5 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gruodžio 27 d., 7 :30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
sausio 3, 7:30 -vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
risi. Valdyba

SKIRTUMAS TARP GYDYTOJO 
- IR GYDYMO ,

Ligonis: Ponas gydytojau, jūs 
sakot sergat lygiai tokia liga kaip 
ir aš, o ir valgo t ir geriat. Kodėl 
man visa tai' uždraudėt.
, Gydytojas : ^Tarp mūsų juk dide

lis skirtumas.. Jūs gydotės, o aš ir 
nemislinu gydytis. “L. K.”

Radio technikai tobulėjant, ja mėginama pasinaudoti ir medicinoj, tyrinėjant ligonius tais atvejais, kai jų. negali gydytojai apžiūrėti betarpiškai, o tik iš toli, per daug šimtų kilometrų. Teisybė, ligšiol padaryti mėginimai turi greičiau sensacijų pabūdį, bet netrukus galės būti vartojami ir kasdienio gyvenimo reikalams. Sakysim, net didžiausi šių. dięr rių jūrų laivai neturi kelifiĮ nių metu visti ligų gydytoju specialistų, o tuo tarpu da|S nai atsitinka, kad keleivis^ laivuose sunkiai ir ūmai st£ serga ir reikalauja specialiu? to gydytojo pagalbos. Tce kiais atvejais ligonių apžiū^ rėjimas per radio būtų vi^ nintelis būdas padėti. Cik
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, sausio 19 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pri/ 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

ir mėnesines mokestis-užšhAokėtiz
M. Songaila

IŠ MEDŽIOTOJO PASAKOJIMŲ
Kitą kartą bemedžiodamas užti

kau ežerą. Jame plaukiojo keletas 
tuzinų laukinių ančių, bet taip iš
sisklaidžiusios, kad, geriausiame 
atsitikime, vienų šūviu tegalėjau 
nušauti tik vieną antį. O nelaimei 
vieną šūvį iš viso ir teturėjau. Bet 
aš be galo norėjau jas visas paim
ti, nes, kaip ryt žadėjo pas mane 
būti daug svečių.
- Atsiminiau beturįs gabalėlį la
šinių, dar likusį nuo pietų, kuriuos 
buvau kišenėn įsidėjęs, išeidamas 
medžioti. • ? ’'

Tuos lašinių pririšau prie ilgo 
špagato ir įmečiau ežeran, o pats 
pasislėpiau krūmuose. Su džiaugs
mu pamačiau, kad viena antis pri
plaukė ir prarijo, bet slidūs laši
niai tuojau vėl pasirodė vandeny
je, tik jau užpakalyje anties. Juos 
tuoj nutvėrė antra, bet su ta irgi 
tas pats atsitiko; ir greitu laiku 
visos antys, kiek tik jų buvo ežere, 
pačios kaip gintarai susivarstė 
ant špagato. Tada išsitraukiau vi
są tą didžiulę ančių .virtinę ant 
kranto, apsivyniojau ją pustuzinį 
kartų apie pečius ir juosmenį ir 
patenkintas žingsniavau namon.

“M. L.”

vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Litb- 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININ. 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje;

VLADAS P. MIKSA
49 Church St., Loveli, Mass.

Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų, vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams. ,

PARSIDUODA DIDELIS 
BIZNIS

Didžiausia ANGLINĖ prie gelžke- 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
)igiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga kreipkitės:

A. F. KNEIŽYS,
366 W. Broadvay, S. Boston, Mass.

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

sausio 19 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite- mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

.> - Valdybą

WATERBURY, CONN
Gruodžio 22 d.,-1 vai. po. pietų į< 

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

WORCESTER, MASU.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 5 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkiięas "įvyks 

sausio 7 d;, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

c‘ Valdyba

E. V. WARABOW
(Wrabllauskaa) 

LDTTŪVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJA8 

1043 Washinįton Street 
Norwood,^MS&. 
TeL ^fonrood ĮSOS 

MONTELDO OFFICB 
1M Ames Street 

Telephone Brockton 787DJ?

TAUPUMAS
Vyras savo žmonai: Kam tiek 

daug išleidai pinigų tam žiedui.
Žmona; Bet dabar kiek sutau

pysiu, nereikės pirštinaičių nešio
ti. “M. L.”

j imas per ugniakalnio žiot Bet dabar niekas'šia teori, netiki. Neseniai anglų g ologąs JoH^įaskdbe nku. teorija ugniakalnių pasla

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaoi- 
fa- 'J’'k
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę. '* 

. Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit ui 
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Borton,' Mm

A' j * ■ r-.'

t ............. ■ - — -
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f ~ SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks> sausio ,5 dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba
i ----  U.
lt j FA..,,,j
‘ LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks sausio _5w d,, tuoj po sumos 
Šv.. Mykoloparapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito tokio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos politikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta visi lietuviai. Nors kontroliuojamos s ir persi jojamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kviečia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

džia į visas puses spindilliųs ir sukelią didelį kąrštį. Jolly mano, kad kiekvienas ugnia- kalnis turi savo apylinkės^ labai daug tokios radio akį tingos medžiagos. Jo spinduliai sukelia tdkį milžinišką karštį, kad ima tirpti net kiečiausios padermes, kaip antai, granitas. Žemės padermių tirpinys vėliau išsi- veržią pro ugniaaklnius. T';Taip nori, išaiškinti ugniakalnių veikimą“ anglų rųokslininkas. Kiek ši teorija teisinga, turės parodyti ateitis.

tų aiški, nes riet kurtiems 
klausytojams' būtų girdėti 
toki garsai.Šis 'eksperimentas yra tuo svarbus, kad per garsiakal- bius perleistas pulso plaki- mas duoda progos medicinos profesoriui, visai auditorijai girdint, praktiškai demonstruoti ligotas ir sveikas širdis, <.. {kitos pusėse esant vandenynų plotuose, galima kreiptis į toli esančius pasaulinius specialistus, klaupiant patarimo.Tuo būdu, ko negalėjo įsivaizduoti net didžiausi utopijų rašytojai, kaip Julės Verne, šiandien jau virto tikrenybe, nekalbant apie jo orlaivius, povandeninį ląivą “Nautilius,”' nes dabar nenustebina net mažo vaiko

' • -I ■ ■ '.nei lėktuvas, nei kiti technikos stebuklai.

Pašto valdininkas: — Tėvuk, 
per daug prilipinai ženklų ant laiš
ko. Būtų užtekę ir pusės tiek.

— Kaip gi dabar bus? Gal dar 
galima tnuplėšti, kad laiškas per 
toli nenueitų~ “M. R.”

- buvo Berlyne, $ gydytojas ' Buen<$. Aires, pieĄ A^nęri- ; įjoji Argentinoj. Ligonis sir- i $ irklinis. .Nesveikas akis• bfivo ^Berlyne hufotografuo- r ta ipdos atvaizdas per radioperduotas Buenos Aires gydytojui. ~ Šis,~gavęs fotogra-
• .apžiurę j o ir per ra-- diū pranešė /Berlynan dia- i' gn^j^Jlaga "buvo nustatytateisingai. Antras bandymas i įjęį širdies ligonį. Čikago gydytojas Robinzonas tyrinėjo savo kabinete širdį žmogaus, kurs buvo tuo laiku ’New Yorke, vadinasi, per 1000 kilometrų tolumo ir ramiai sau rūkė cigarą.Paleisti į New Yorką mikrofoną širdies mušimai buvo priimami Chiiago gydytojo kabinete, čia perleidžiami per tamtikrus garsiakalbius, kurie širdies plakimą šustirino 8 milijonus kartų.Įspūdis buvo nepaprastas. ■“ »Susirinkusiems Robinzono kabinete dar keliems gydv- tojams atrodė, kad jie girdi ne žmogaus širdies mušimą, bet perkūniją ar sunkiausios artilerijos šaudymą.

• ■■■■—/■'.-■? ■., / 
u . . Jį

Į ^jtrGNI^KASCTŲ.yABLAPTINjkitaj kaip tik tos mases, aį;
• į Nepaprastai daug darbo1 ’ ’šiol jra pa- E ftiS8 mokslas ugniakalnių, briffba vulkanų, paslapčiai sū- Visoj žemėj yra apie gf. veikiančių ugniakalnių, |- tam tikrai^ pro^ąr-h/. pįais išmeta begales skystos^ | ^Kpusios medžiagos ir peT |&ų. tlgniakalniai yra žmo- B jujos rykštė. ®Ąug tūkstan- žmonių yra pražudę iš- į ąį^eržusieji ugniakalniai.; ištenka atminti įvykusį 79 . ajLpo Kristaus gimimo bai- & vi j aus pratrūkimą,padengė pelenais ir ’ -^nine koše senovės romėnų miestus: Pompėją ir Her- į|lanumą, kuriuos dabar Migiu atkasti. Ugniakalniai ■ vinile tik pavojingi, bet ir f ' įmkslui lig šiol dar nepayy- g) jį). jų paslapties • patirti, žvarbiausi yra du klausi- pšail ar yra kokia tvarką / Ugniaaklnių. pasiskirstyme Žemės paviršiuj ir antra, iš << ^u’r atsiranda toji skystoji, K - Ištirpusi masė, vadinama lava? Seniau mokslininkai .manė, kad žemės vidurys y- . įlA skystas ir kad ugniakal- pįų žiotys eina žemės gilu- Jhon kelius šimtus kilomet- 

l xu, RoL pasiekia tą ištirpusį šių karštą, skystą masę, ir B kad išsieeržimas yra ne kas

sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. ■ Valdyba

-. --

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

susirinkimas / įvykt ? Hėkniadiąny, 
gruodžio 22 d., !• vai? pd pietų, baž
nytinėj svetainėj, <i39"t?reen St 
Kviečiame narius(d»)ūa&$t& Gera 
proga užsimokėti duokles. '

c j jiValjiyba

Tel. So. Boston 0823 '
NAUJOJ® VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)'

511 Brodaway, So. Boston 
OfHo valaniot: 

nuo B Iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki B 
ir nuo'6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas gabatos vakarais ir no- 
dėldienlais, taip-gi seredomls nuo 

,12-tos diena uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 19, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. Valdyba

_ ____________ t

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

susirinkimas įvyks sekmadieny 
sausio 19 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- ‘ lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be to, Jei Tamsta nori savo giminėms gyvenantiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- . sistengk, kad aš juos lankyčiau. • i> Lietuvos gyventojus aš, Jankau tik už 5 li- v. tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— jpusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonelaičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva. ;;Aš tik teisybę rašau.
Į? ' ' ' ' 'i 1 o Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- , [M tisr^* RYTAS?’ r Mane redaguoja prof. dr. Leo- L nas B i atras.

I

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Pūblic 
Notaras ■

254 W. Broadway
' South BostonJMass.^“

Pęzidęnfcija838 Dorchester 
/ Dorchester, Mass.

"7
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