
zoliucijų: tilo ir anais klau-

svkį kreiptis raštu į J. E,

kiniu

Shreve, O
Miesto ai

l Konferencija . gruo-
12-d. priėmė šitokiu re-

stybėsimoniį

d. per Virbalį praėjo ddr 
vienas vokiečiu kolonistų e- 
šalonas. Ešalonu vėžiavo 
daj$682 žmonės jų tarpe 230 
vaikų. Tokiu būdu per Vir- 
baliaus' stotį pravažiavo 5,- 
053 kolonistai.

tikisi gauti $2,1 
į)' monopolių-;|

licija susekė kaltininkus 
žvėriško nužudymo, kuris į- 
vvko prieš kelis metus. Tuo
met buvo nužudytas žymus 
komunistas Gibeln. Jis .bu
vo savo draugų įtartas išda
vimu ir nužudvtas.

* X ' *

---------- ' > 
tiesioginių mokesčių (rm 
akci 
Htų?
(de?

kūjų mokyklų uždarinėjimų, 
už varžymų ir uždarinėjimų 
katalikiškų laikraščių,^ už 
draudimų katalikiškoms or
ganizacijoms veikti. -

u • j > <yTT.owaąi>
’ YOUNG MEN’S HEBREW 
ASSOCIATION, New Ydrk, $175,- 
000 toward a new buildng.

UNIVERSITY OF CHICAGO, 
$250,000 for the school of sočiai, 
service administration.

HENRY STREET SETTLE- 
MENT, New York, $100,000.

AMERICAN FOUNDATION 
FOR THE BLIND, INO., $100;- 
000.

BETH ISRAEL HOSPITAL 
ASSOCIATION, New York, $200,- 
000 toward conrplėtion of its new 
building. * ' ',
H0WAĘD UNIVERSITY, Wash- 

ington, D. C., $200,000 toward 
building -a medical school at the 
Uipversity. - v

WlULIAM AND MARY COL- 
LEGE, Williamsburg, Va., $50,- 
000. \ '

CATHOLIC UNIVERSITY OF 
AMERICA, Washington, T). C., 
$50,000.

UNIVERSITY OF VIRGINIA, 
$50,000. ‘ •'

Kitos-gavo po mažiau.

KIEK YRA KOMUNISTŲ 

' SOV. RUSIJOJ

“Pravdps” žiniomis Š. S.
S. R. komunistų 1929 m. bu
vo 1 mil. 655,000. Iš jų 64% 
darbininkų, 21% valstiečiij 
ir 15% tarnautojų. Darbi
ninkų komunistų skaičius 
sumažėjęs, nes -daug darbi
ninkų tapę komunistinės val
stybės valdininkais. •

opiuosius sity* 
jausi mus. kaip antai

VARŠUVA. — Lenkijos 
prez. Mosčioki patvirtino 
naujai sudarytų kabinetų, 
kurį suddro šie: ministeris 
pirmininkas Kazimiei' Bar- 
tel, užsienių reikalų — A. 
Zaleskių vidurinių reikalų— 
H. Jozefski, karo min.—Jo- 
zef. Pilsudskį, finansų — 
pulk. Matuszewski, teisingu
mo — Dutkievicz, apšvietos 
—Chervinski, susisiekimo—- 
Kuhn, darbo — pulk. Prys- 
tol, ženfie^dalininjo—I. Bo- 
emer, ūkio—Lesnevski, vie- 

jšųjų darbų .— Matakiewicz,

SUMAŽINO. POLICIJOS IR 
GAISRININKŲ SKAIČIŲ

Chicago, BĮ
Jermanų tarybos komisija, 
perėdama sumažinti miesto 
išlaidas, pr.leido 700 polici-

pramonės ir prekybos — 
Kwiatkowski. ,

Į šį kabinetų įeina 4 nau 
ji mipisteriai.

GOŠ'ORGANAS

dėstydami susidariusią*- pa- 
“dėtį; bė to, nutarė paruošti 
bendrų’ ganytojiškų raštų ti
kintiesiems; Vyskupaiįsavo 
pasitarimų pertrauke ir šut 
sirinks sausio meni. pradžio
je ” pasitarimo iškeltiems 
klausimams toliau svarstyti.

Matyt, kad dėl tautininkų 
valdžjos režimo ir Bažny
čios* vadams- išsisėmė -kan
trybė ir jie tarė savo galin
ga ganytojiškų žodį. ,?.į 

Susipratę katalikai irgi 
turėtų protestuoti prieš tau- 

se pįąkyklose mokinių strei- liniukų .valdžių už katalikia-

Santarvinin-
-»•

a nuolatinis 
sivs ir kad 
^Lietuva vis.

Už 2,377,762,9 LITŲ PARDUOTĄ

MUKO Z

Kaunas. — Gruodžio m. 
10 ir 11 (L parduota miško 
medžiagos už 2,377,762.9 lt. 
viso 166,908 ktm. Gauta virš 
nustatytos taksos 43% minė
tos sumos.

Gruodžio*m. lTd. parduo-, 
dama iš Telšių, Pajūrio, 
Pakruojaus, Rietavo, Plun
gės, Jurbarko, -Tauragės, 
Trakų ir ^arenos urėdijų 
916,66 ha. (210,354 ktm?) už 
2*.294,875 lt ~z *

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
: ŽUDO SAVUOBIŪ8

Roma. —- Italijos Sosto į- 
pčdinio .sutuoktuvių progtų 
karalių? Emanuelis paskel
bė amnestijų, sulig kttrida 
paliuosuojamn ^tūkstančiai 
kalinių. V j

.. / f

BOLŠEVIKŲ MINISTERIS — 

ŽMOGŽUDYS

Graikijos sostinėj Atėnų 
mieste nepersenai buvo nu
žudytas turtingas amerikie
tis Kardaniaka. Jo nužudy
mu įtarti du darbininkai 
buvo suimti ir tardant pa- 
rodv, kad tų žmogų nužudyt 
juos papirkęs; bolševikų mi
nisteris Graikijai Užtinovas. 
Esu tas amerikietis buvęs 
neištikimas komunistas. 
Graikijos spauda su didžiu 
pasipiktinimu rašo, kad tas 
bolševikų ministeris dar yra 
prisidėjęs prie 2 nužudymų 
neištikimų bolševikams žmo
nių. Tai tokie yra bolševi
ku ministeriai—atstovai!1

taįįkiškųjų mokyklų, katali- 
jotųjų organizacijų, spau- 
doa santvkių su Bažnyčios 
atstovais ir tolygius reika- 
lus- - .

Lietuvos tautininkų vy
riausybė, lig tyčia, dar uo- 
jiau pradėjo katalikus per- 
įį^ioti. kvietimo ministerija 
sąri> Aplinkraščiais ir "kitais 

iššaukė katalikiško- 
5*į? -*—• - '*<-* ’i'- J’-i *2??' .. "Y

čiams Lietuvoje; 
l-aliai LfAnateriĄ

įhi^st^^&in^e. 19^ m 
biudžetas numatytas 265 mi- 
lijonų litų. geleži
tas biivo mųrfatytas 259,966,- stybės ti 
193 litų* Vadinasi, 19į>^n. 42 mik, 
biudžetas bųikdidesnis dau- valstybė 
giau kaip. 5 milijonais litų, pasckoli, 

Vyriausybė tuo^f65 mili- 000 litų, 
jotas mafĄ i^ai^AciųW 
būdu: i) m tiesioginių mo- 9 nil, 
kesčių (žemės, turto, pelno) Išlaid 
gauti 34 mik litų, 2) iš ne- irgi 265

ĮVYKS

SOV. RUSIJOJ IŠPLAUS VISUS 

GYVULIUS

Berlynas—“Vossiche Zei- 
tung" -rašo, kad Maskvos 
vyriausybė nutarė skubiai 
imtis priemonių sustabdyti 
paskutiniu laiku vis didė
jantį masinį gyvulių plovi
mų. Naminių gyvulių naiki- 
nimas^gresia sudaryti dide- 

puvo jų ir taip jau mažai 
mėsos ir pieno gaunančiai 
Maskvai ir kitiems dide-* ' ‘ • >■ w 
liems miestams.

Tuo masiniu gyvulių pio- 
vimu Sovietų vyriausybė 
kaltina \“kontrrevoliucniusT 
agentus.” x Esu, jie platinų 
gandus, kad vvriaušybė, ku
ri verčianti ūkininkus pri- 
verstine kaina pardavinėti 
javus, dabar tų pat metodų 
taikysiantį ir gyvuliams.

t .. . < . .10 Ut
' 7 VAl^VAKARE

MUN1CIPAL SVETAINĖJE
SOUTH BOSTONE

STATO KAŪJĄ 
į . NARIJĄ

;b Kansas
pradėjo statyti-' naujį s 
Jono katalikų semn&r 
Darbų pradedant* dalyy 
J. E. Arkivyskupas Gl^tl 
ir kiti dvasiškiai. .<%■■ z

- ĄMERICAN NATIONAĮkRED 
CftOSĄi. New York, $375,000 for 
h building td be constructed by 
'the Nei? Yoęk chapter in New 
Yęrk City. /

YOUNG MEN’S CHRISTIAN 
ASSOCIATION of Jersey City/ 
Nyk? $250,000 for erection of an 
addition to the centrai building. 

f NEW* YORK FOUNDLIŠ’GS 
’PĮOSPITAL, $50,000..

INtMnationaL MIGRA- 
TION SERVICE, LNC., American 
bnhch,$50,000.

JĘWJSH MfcNTAL HEALTH 
BOČUSĮy, New Xork, $250,000 
fęvftrd buildiiig ą nei^hoBpital. 
I NĄTIONAL COMMITTEE FOR 
MjmAL HYGIENE, $250,000. 
rįlVJBH THEOLOGICAbĄEM- 
flUĄY (5F AMERICA, $2$0,00.

KEISTA LIGA z

Lenkų laikraščių praneši
mu, į Vilnių iš Volyhiaus 
atvyko 18 metų mergina, su 
kuria dedasi keisti dalykai. 
Bendrai, ji daranti- visai 
normaldus žmogaus įspū
džio, tačiau laikas nuo laiko 
merginų’ ištinka priepuolis, 
kurio metu jos pilvas išsipu- 

: čia' iki nepaprastų’ ribų, po 
to.staiga sustraukia ir išau
ga milžiniškos krūtys. To
kiais momentais. merginą 
krinta žemėn raitosi. Žmo
gių pasakojimu, šita mergi
na būk esanti apsėsta jnk- 

, tosios dvasios., , T'.

; NĘW. YORK, sausio 5 d. 
—Sjllig Conrad Hubert tes- 
faūiento, jo vykintojai, pa- 

. rinko tris įžymiausius pilie- 
plūs buvusį prez. Calvin 
poolidge, buv. gubematorį 

S Alfred Smithų ir Julius Ro-
Įenwald iš Chieagos paskirs- 

1,tyti ^6,000,000 paliktus lab
daringoms ir švietimo įstai
goms.

Mr- Hubert, išradėjas ki- 
g šerinių lempučių mirė vasa- 
_ tio 14, 1928.
■ Trys parinktieji vyrai di-
■ desnės sumas šiaip paskirs

tė:
lSt:. vtncent’s hospital, 
New York, $500,000. s

BOT SCOUTS OF AMERICA, 
$500,000.

GIRL SCOUTS, INC., $500,000. 
' PROVIDENT HOSPITAL, Chi- 
eago, $500,000. ■ <

ĘEEKMAN STREET . HOS- 
PITAL, New York, $500,000.

CHILDREN’S AID SOCIETY, 
New York, $200,000 for a child- 
ren’g centre.;

PARYŽIUS. — Praneū- Lenkij;. - • 
zų spauda energingai pažy- kus, fe 
mi ^Prancūzijos, nepatenki- neramu 
nimų įvykiais Lenkijoj. So- jos. gii 
cialistų “Populeire” tvirĮi- dar kol 
na, kad Pilsudskio integrą- ' Pert: 
Ii diktatūra prives prie rb- kraštv 
mantiškai’fantastiško plano žymi v 
Lietuvos atžvilgiu’ įvykim-. Lenki j < 
mo, prie avantiūros Rytprū- tį, kur 
siuose ir Ukrainos užgrobi- nekeist 
mo. ? moksli]

“Petit Bleu” nurodo, kad Uudgkis

-■ * ■ X
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i Vien?, Girelės vienkiem. 
Šiame, kaime, vieno ūkinin
ku tvarte, įvyko toks nepa:

' 'lipu.

1.'

į;«.
^alviarija yįu*-

r , -iftutojų yra apie 85 žm. Jau 
wnpom. teismas išva- mėtai laikodarųauja svetirn- 
anoj sesijoj Šiauliuose ^hs 
btnėjęsi ^(^įuĮįįstiy by- p •iennmd * dienos gauna ai

Ufc . Kąganų ir, r fiįtesį 
t už veikimų komu- 
tudai nuteisę mirti.

Almu Ą-istinąitę 
etų, Stasį Banevičių 
i$į-' Beinu Riznikų, 
Elkaną po 6 metus, 

. l'/s lieti} lyg;
į Jtiazg Pakšt} 6 mėli, 
pastatyti Respublikos 
Eflento malonei? Liku- 
5 dalyvius išteisno. w., ' 
fe?-. . - r . 
SIONYS (Pan. apsk'.) 
'metais nestigo čia vil- 
Fėn ir šen teko jų pd- 
tį? ir kai į kam turėti 
tofiyl Šimonių lauke vi- 
mpipapiovė pririštas 
[vis.: o per Visų Šventę 
ibio laukų pakrūmėj 
is vilkas užpuolė avių 
| Ir' vargais negalais 

su botagu nelabą- 
įs^jo. Kiek vėliau Ke- 
lėst gyvl A. Sirutis nu- 
MrSką vnuo tvarto du- 
6ra^ matyt norėjo įsi- 
teirkitur būtadėl:vii- **,■ ■ v_ • •
įvykių. - ' 
Sšhfe 'AJ__ !__ L—

Ė-įį/

MmTu,

■5

>

;.?• r:

» -V ■'

1. >
STEIGSIANTI NAU 

llKOIKI BANRA K00PE- 
^W^EMTĮ i;

^įd^ i^nįsteps p. 
ša pareiškė, kad val- 
,yYa sumaniusi steigei" 
^ųgkdnį bankų koppe- 
ai remti, kuris dkvinė- 
takolas' -net smulkiems 
Irams ir amatninkams, 

steigėjas būtų: 
falinis ūkininkų bankas, 
itukis,'? ‘‘Pįeno cen- 
” Liet, kooperacijos 
L; s-ga—ir - kooperacijos 
įi#s. Akcinis kapitalas 
^5.2 jfii Ii j onų litų. Treč- 
Akcijų i paimsianti val-

7. -. , '.V..^.‘■sSK-^r • ■ - •■

| ttt išėjo iš spaudoa! 
as; ,Artisto ' ' ė'..;
fc^ASIČPILKOS 

ria Knyga . 
fmiM”

> *ė*: a-

^n, paveikslui 
j rimtų ir juokingų pasi- 
įįttiįg' dainelių, deklemaci- 

ritnam turėti ną- 
fflžią knygutę, 
y at aą..-ra.- 
mą prisiųskif25® 

ženklelį.
itntTNy ar** 

*Wiy, «o. Buitim, Mam.

-J

įs/į-’’-'

S

V*.
atojųyra apip^žm, .Jau

’įįžerskis, kuris

:: P^įęviiŽ# mawJ
Tuo' tarpu 'tikras lietūris 
Vaičiuiėnas jau kvintas įnė- 
nifo^tkrnanja be algb^ BiriH
* ' ' ' ' ' f 

t i reikia šti maža pietiy per
trauka nuo 6 vai.- ryto ligi 
pusės 19 vai. Gyvena po 3-5 
nedideliuose kambariuose, 
bet,, yra.; ypatingoje globoje 
laikooms tarn. G. ir M., ku- 
rios; turi po atskirą kamba
rį. Visur valst tarnautojai 
•ėibka ųž butą nuo kambario 
kubatūros, o čia imama nuo 
žmogaus*. ‘ Pagerintas mais
tas paskirtas 12 žmonių 
(tarnautoji)-, bet juo nau
dojasi žymiai didesnis skai
čius tarn^-tarnybon pri
imami sulig “gerų' pažįsta
mų?1 rekomendacijomis.Tąip 
kartą atvykus vieną . vals|. 
tarnautojo žmona našlę su 
ašaromis prašė nors meti- 
klausios vietos,' jai nedavė. 
Tuo tarpu M'., prieš kelis 
metus sėdėjus kalėjime už 
vald. turto išeikvojimą- pri- 

’ imta, ir jos žinioje yra iii- 
gomnes ūkio prod. išdavi- 
mas, ir be to> clar gaus pa- 

• gerintą, maistą. /Ūkio pro- 
‘ dūktu atskaitomybę pakan- 
kaanu ‘ nušviečia pernai 
kelta pas taikos teisėja bvlaJ 

. i feJ ..i ui!

SJI FĮ^čKiiTOlSKAr’ ' p 
''■^¥isinTOTftatB«KS‘'
į

ir- 7 d. karo lauko teismas 
nagrinėjo. plečkaitininkų, 
Bieliausko Jono, -Viršnicko 
Vaciaus-jr Stašaičio Stasio 
bylą? - . /.T&
; '■'-Teismas pripažino: Bie
liauską Joną kaltu, kad jis, 
priklausydamas . pleckaįti- 
ninkų organizacijai, gabeno 
iš okupuotosios Lietuvos ir 
platino įvairiose nepriklam- 
somos Lietuvos vietose pleč- 
kaitininku literatūra (lai- 
kraščius ir proklamacijas^ 
organizavo keletą pasikėsi
nimų ir. p. m. lapkr^-1 d;, 
apsiginklavęs pragaro maši
na, 10 granų, 5 revolveriais' 
ir dideliu šovinių 'skaičių- 
mi, vykęs susprogdinti Lie
tuvos karininku ramovę Ir 
politinės policijos valdybą.

Virsnicką Vacį pripažino 
.kaltu, kad jis, priklausyda
mas plečkaitinįnkų organi
zacijai, gabeno iš Vilniaus 
rr platino įvairiose neprikl. 
Lietuvos vietose - plėČkaiti-

* *«S *• » 0'-

ninku literatūrą ir Š. m. ge^- 

, $ V •' ■' j ju

i W v
*• • • ’X * * T,J _ X .

pirmia 
ninkas, o vėliau iš JU pasį 
traukė. - . į <

Stašaiti Stasį pripažino 
V- 
biąs plečkaitminkų o^gani- 
zacijai, lankėsi Vilniuje ir. 
pagelbėjo-gabenti plečkaitĮ- 
pįnkų - lįteratūrų . per/{ de- 
fearklinijų; -X ' •<

' Teismas nusprendė? Bie
liauską ir Vil^šmckų nubaus
ti mirties- bausmė/ o Stašaitį 
— sunkiųjų darbų kalėjimu; 
4į metams. J 

^Prezidentas nuteistiems 
mirti gyvybę dovanojo - ir 
{pirties bausmę pakeiiš sun
kių jų darbų kalėjimu i.iki 
gyvos galvos.;’y .>rT " -

- - • * . • ‘ v .* • • ]

* * J 
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KAUNO MIESTAS IR TOLIAU 
i BUS GRAŽINAMAS |

■t,Z V. . :.: Paskutiniais heleriais hie:; 
tais Kanuo miestas pradėjo'

Įife&fe raafeegaĮL
. _ . .. _____ Šnėmij -p|t^s^tt- ąĮ}ža^ '*

i^iįu,. kad jiH.priklausy.ia- J?ik.Bart>ora P|vjįiQ'iĮįėB£ ir

tpje krunmahnę pohc^ą ra- 
dor Pavilioiiienę tvarte pą-.

i“< * f i
vyras ^Vladas .F. 
tas hute be suu^g 
gyvas, kurid; Atlyti sudaužy
ta galva ir išdurta viena a- 
kis. Pavilonių tšeimos liko . 
£k trys mažu«ai vaikai. 
Vaiki} nurodymais paaiškė- 
jįo^-k^d .ryto iftętir -jie “įfcbut 
do pajutę, kad Lute kas tai 
vaikščioja, bet dėl tamsumo 

tinti'negalėjo ir tik mątč^ 
Jp įiežinomi piktadariai 

’ jau ėjo iš buto šviesdami e- 
lektrosJempute ir jų buvb 
trys -asmenys. Kriminalinės 
policijos pastangomis pusta-.

|je dalyvavo B&Įys; Krupic- 
j ftas, Vincas Latvėnas, Bet- 

statomi’^as Krupiekas^jr St&sys 
ėsti Krfščiųnas. .- ; ^ri^>Pol&, 

p&darė įpas -juos kratas ,4? 
surado pagrobtų turtą; :Lair 

tratos- pas Vincą : Latve
ną rftfe'. pairių^ Panevėžio

: x

i

plū du si ą kr aujuose. -o jos
Bayilionis> Tūs- 

bet dar

ka&< turėjo piktų meitėlį 
(kuilį)’, kuris buvo laikomas ' 
viename tvarte sil'jMfHiais. 1 
Išsitraukęs iš gardo, mįite- 
lįį; Wpuotė*^ai^Ir 1^311 illL 
mis sukapojo. Arklys buvo 
taip smarkiai stižeistaš,' kad 
įre poilgo padvėsė. <: 
' - ' < ~ : '
- >: - v

sfnarkiai augti ir plėstis, lyte, kad šioje žmogžudyste 
; Pastatyta r daugelio gražių J -*—1—
■ namų (yra net 5-6 aukštų),' 
taisomos gatvės,rXxX"^: 
nauji v tiltai, baigiama į v

į kanalizacijos vamždižai1 vi- 
šokiems ' nešvarumams ftu- 
leisti, įrengiamas vaPdeĄtiė* ke kfcatos^pas Vincą ij^atvę-

: kis,: kuris tieks visien£- itfie- ną bėdo . j^airių^Papeyėžia 
stelėnąms vandeni. . Kalino tiblš. konu raikomo dokų- 
priemie^ai, kaip Sfebadft, męntų: - suvažianri^ao nutarir 
Šančiai, Paneniunė-taip.pat’ mi£į Morpo organizacijos- M-/

sĮtia^tiav auga. ■■ Ari* j 
? J Kaųnb^gatvėhįs išgrįsti is-

' šioj ateity norima ~ 
centro ešahčms^^ąt

• ■"' ■

rašė kun. V. Zajan&raskaMO* 
Apie Aptarife Para»>Tf X 

S. Vasiliauskas —--------- 5c.
Į T-*' r'" ii ' z ’ • , v- * « ’

/ Apsirikimų • Komedija. Atri-

kas -— 1 ,(  -------- _____10*.'
’ Moterystė ir Šeimyna. Ver- - 
tė J. Gėnitiė ______ —40*.;

\ Gamtos Pradžiamokslis - 
Dr. A. Vileišis^—------------------_50e.

' .• ’. , 'L* . * ;y

\ Limpamosioe Ligos ir kaip 
auo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta-: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50*, •

Patrimpo Laiškai. — IHeido 
Kun. Ą. Miliukas -- -------------- 60c.

Gyvenimas Bv? Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta- 
rytojo. Vertė M. M. T.----------20o.

Meilė (Poėmi). Parašė M. 
Gustaitis __—1—,—«,—-...15*i

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalią ir)’. Su paveikslais____ 75e.

Vienuolinė 'Luomą. Vertė 
Kūn. P. Saurusaitia - ----- -.- 25*.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais -■■ ■:■ '.'r........  •-------30*.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 ai; Para

-ėr Kun. J. F. Jonaitis (Ka-'
$ >•. e.i..-------- -65c.Ipelionas) ■/, . ------- 25*

jnrooB

privaliinių^ypątybhj ir tikro
jo kataliko priedermSs. Pa^a- . r-

r : Patarm«8 . j&rtėriins-^pamp. 
kinimas 'tfaoiei^iha ji/ įįianeni- 
niame, šeimyniniamą.jr* visuo- i 

gmdme%Pąreng3 
.unkanskaB -------—15e.

Jėzaus Kristaus lailnj. La
lai įdomi ir pC__ ‘ ___ _____
myga (audimo apdaru). Ver- 

■ 8 Jonas Montvila. i.„ , .J?“ *

•’ ■■.. - ---------■- - • •

'Graikų Jfythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbos išguldė Alyva—50c.

TiysKeleiviai-KrikSčionis, ' 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš- > ) 
niauskas. Vertė P. ... , 40c.
f» f ~ •■’ - *

" Įtampi Biadtyiailiai—labai , 
i gražūs pasŽskaitymąi apie j- - 
rainus gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J, Tarvydas — -----—45o.

Tbrto Norm&—moksliški ps^- 
siikaitymaj. Parašė,Uosisu..., 45c.
7 Didžiojo Karo Užrašai-su 
paveikslais iš 1914—1A metų I 
ParaŠi P. .aždejkik.,—. . ..........65c. 1
£■ , . . f.; . '.iį'.į. ’ • ’ |

Gerumas — aprašymas apie 
gertuną per-Tėvą Paberą-Fi- 
hpiną. Vertė Kun. P. L.------ 15č.

581 Tabakas—Nuodai — r&ky- 
mę kenksmas; pagal d-rą. Ni- '• 
kelskį parengi. S. Kaimietis—J5ę.

Užkeikta-NfatgeB su Barz
da ir ^ųzdaĮkųtis-»apyBaka 15p.

! Kataliku Bažnvčta ii mokfl&^Parašė 

Tąmas Žilinskas ?71 
; Ape^ystife Maldds Statu! 
tas;—■■■ Vertė Kun. P. Sauru- r
sajtis..L.,,,, į.. 2^e. 
. Kelionė ApĘsk Pasaulį per , 
šd dienų—Apie visas' derybas " 
bė galo*įdomite1 Metikiai kė- > -7 

pįr įv*jri^ ktaštįua..v 
,__ _ _____  , _me. Vertimas,
feieikcauo j.

/. "-_

Apysaka ‘
rlačiiu žinoma

4150
Auksinio Obuolio Historija

t

APTVARKAPRręGLĄUDA
Vadokliai, Panevėžio ap. 

Neseniai surengti® loterijoj 
pelnu aptvarkyta! seneliu 
prieglauda:_ įdėtina uj i lan
gai, sutvarkytos durys . ir 
pęeiai. Tai atlikta kum Pr. 
Rgščiaūs ir S. Urbono -įū- 
pesčia<> >
; J Pavasarininkai savo lėšb- 
feis perremontavo ir papuo
ši sūsirinkimų salę. > Sienor 
se iškabinti* žymių 'žmonių 
pAveiltslai ir tt. Salėje kiek- 
vieiuįsekmadienį daromi su- 
sirinkimai. :r -
>■>_•• . į ■ • • v

Paskutinėmis dienomis va- 
doklieeiai x: susirūpino- spau-i 
dos platinimd. Išrinkti ats- 
tovav*dr 1 paskirstyti jiems 
kaimai-'U:
— į /?.- ' •< ■'------------- ----- .. ■ • fl :

dj.-i' - " /- -,-U ■ ' 
i [Lietuvos Universiteto'sttt-
* » , -Z' ‘ X- - . • t f

Bntų' atst6vybėš_rinkimub- 
ateitinihkai gavo' 310 Ifctf- 
7tJ>rĄ,vėHė ;atštovų% 

tauf ininkai' — 265 balsus 
^'“rvbde "5 atstovus), įar-

gertuną per,Tėvą Faberą-Fi-
«

i >

Moterystės Nesuardomybė. J.——
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _____lOe.

gnniri<»Tnrfoi« Laikais.. Parašė
' 1...^-___—____40e.

■
> * d*-

i kun. .
_J_50c.

i-,

skaitąs, įvairiokkcųrpspoiv
Aencsjos, i • šelpiamųpkątipįų

įrašus ir kit iPaiškėiOu kąd /Pravėd<
incas r *a- pininkal. /s^ilis^ą^ 9^

- Xk V ' if Ui ldJv<Cž:5/-> i j

gaunas. Pi m- gruodžio. 6Įromos taip lygios, kaip ^t- 
las) ir kįtaądšgrįsti tašytais 
Akmenimis. Visa Jai atsieis 
apie 4 milijonus litm 
/ Kas matė Kaunu prieš ke- 
liolikų mėtų, tai-, dabar gali 
nepažinti—taip Kaunan

,<t * . *■

.KALNSNAI.Seniaupas 
mus “stuikos1’ būdavo duo
damos nuo turto; kas dau
giau turi žemės r

' V7.<

*

J '. *

ų to iitjo a špactos mauja kkyqa=:ja

S EIICIttMSTmiS
. ->>* J s * ' • ’ ■

<•

diut •J.itf'5 •' -r a

pep fim yjįįp

4K TitnMf
?;i«SBir M

^i-^tau kuN. FRM’.zPB.' BĮJCIS, M L C.'S ’ •
‘ ' ■ * 'T . <. 1

c • ' r-
i

■»

,nc;
••' /i

d knyga. Aprašymas ^miaušių ntetikių Kunigo 

atfcbrM. 1 G kelionės | AustraIiją>Kain» minkš-- 
lis $1.50’ Kietais rinitais tlJf Otatkymųa dų». 
»aairiai: ? ; z. ■ ?j'-f

“DARBnmmo” adminwtra<w
jrrit Nroadwayt i ~ ®«rth Britaa, Maifc t

t

L Rucevičius .
- Šventas Gabrielius. Išleido 
.Tėvas Alfonsaą Maria C. P—25e.

Religijos Mokymo Metodi- 
ką, Sutaisę K. j. Skruodys__50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs, ; Sutaisė KuPra- 
nas . •.' ;_i __ —40

Mūsų Daferi*i.P
sy, .Puida,
4 Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais . ’ ..? r V ...... ---—1

■■ Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- 
tnątika.,Paa?šė J. Damijonai 
Ha-. , — įM.-r.. .' <..... »■. .^—...L.'

_40e.
15 Ka- ' •- 
; ^50c.

■„•j:,

1-20*.
* ♦ 

.....

z Europos tatOTija. Verti J.
Lnd^iulaitis : ? ■■'.■—50«-

Iš Kelionės po Europą 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2^6 
, '• ••■•.'. ■■ rV . ( ■ ■.
: • TEATRAI.

Nspaisytoja—keturių veiks- ' 
mų drama. PHrasė kun. Pr. M. 
•Turas. Kaina.-..------------------ ------ 35c

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das------------- ——.— ---------- -J25*.

Elgetų Gudrumas, 3-jų vriks- 
■nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas —L___ i____ ,.'/,;? —-25*.

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

Sniegas — Drama 4-ritJTak
tų. Vertė Akelaitis ________ -40b

Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gijns Tautos Genijus.*’ Pa- ‘ 
rašė Kun. L. Vaicekauskas—lOc

Žydų Karalius —1 drama 4 ’ 
aktų, 5 pav.. Vertė J. M. Šir
vintas ------ -------«,.__ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V, —... ... JOe

Patricija, arba nežinomoj 
kaukolė — 4 aktų drama* ~ 
Vertė Jonas Tarvydas fo*

Išganymo Apsireiškimai > 
atėjimas ir gyvenimas ant še-' 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis___________ _75e.

Dramos;'1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas —> 4* aktų; parašė 
J. Tarvydas------------

Knarkia Pattspim—Komedi- * 
rttaPariM Gineitis 15*.

D. ir N-A5*. 
t; tais H: 1) 

1’2) Antanu
kas. p S. ĖL, D. fr N__ 15*.

‘ MALDAKNTGIS
PaUta eafBtfų “DU** 

panda. Odo* apdaru |K00 ir $3.00
Mažas Nauja* Aukso Alto-

ik* r T . ■ Z ; —, I■■ ,t » a r

■— -yrotf 
„ ____^_______ .tjiosJPa/
gandai. Paražė Uosis i———75c.

;GeįĮnažės Mtaw -— Kun. P. T, 
žideikia. Kaina —----- -------—-50c.

> k ' - 7’TT7~ ”*

. Aritmetikos Ūždavinyna8__25c.
’ Vaikų Darbymečiui — Rm- r 

kinėlis kalbos inokrfluil2____50c. 
' -Petriukas —' laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. 
: Bolševizmas — Ką* tai yra 
belsevizmaš ir jo vykdymas 
Rusijoj ------------------- ....■■■..15c.
T Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir. gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
gemsT —50c.
:,Lsžm£ *-> (počma). Parašė 
Vaitkus------- r< :£į...: ;;--------- 50c.

j Mūsų Tikėjimas — išaiškini-

Vertė Jonas M. Širvintas------50c.
■■ Bitininkas. <— Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis -------- -—50c.

Lietuvos Ženklai, — Išleido . 
J. Šeškevičius ir B-Vė, Kau-1 . 
nas—    L—40c.

• žmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos,' > Monolgai . Dialogai. 
Fiiašė Juozas V> Kovas . 80c.

: i Or&ud&s Vertaud. ^Ver* ' 
tė Vysk. Ą. Baranauską^.—10c.
Ew±aristiškoz 8tacijos—Su- \ 

lietuvino Kuit P. Juškaitis—15c.
Kristaus Kryžiui: Stacijos, 

Gramūs Verksmai; Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių m&- 
įesiams. Išleidokun.K-a. Va- ' 

syB ---^.^,^0^.^..,..; . 25*.
J Dangaus KanMS. — Su- • 
rfako Kūh.*M?;G4val*viČius; 
|bi apdarų 76 centai, su ap-/ 
d tais-------—-—------------Alpo
5 Letenta ir p&sakojimai a-? .; 
į e Kūdikėlį Jfaą. Vertė 
y| Kulikaūsk** **** —i#Qą, 

Para- c/

‘J J

f ~:'

r-s y
r -v >e -

•? L f

„...s.-, j -*y<'

i r 2^ 71 Z ' . A*’* > •> *

.‘3.' Iii-*'*.* ^'(9 •

‘į > - vc’'X j.1 •

? Girdėti nekarta įkalbant žmo-^ 
»ės, o ypač trėtiničkus^ kad ne- 
gafi' sulaukti Pranciškonų su pa- 
tįiokslaiš.; d t. <- .•-<

♦ Sakykit, Brangieji, dėlko Jfis 
jsip?. laukiate t Ar ne dėlto,, kad1 
išgirsti? jų pamokslų, pamoki
nimų; -pasiklausti jvairais - klausi-- 
paais—r, • kad. atgaivinti savy dva-

. «ipį gyveinmą?! y .. , .
Nenusiminkite, Brangieji, jei

gu tik panorėsite, galėsite 'kiek
vieną mėnesį išgirsti tą laukismij, 
parisimų Platini-, - į
mų„.:Tik užsisakykite “VARPEI- - - -- - •
LĮ^ ”z Jį leidžia Tėvai Praneiško- 

,■ na.H'Varpelis” kainuoja 1930 ig.
vds-tik 5 litai, gi pusei metų — 

■ te. a 2 -lit'.-50 et. Amerikoje vienšs do-
ftS, 1& mt. Mėfe. Bylo--^ būti M30

Ai. daug-gražesnis, daug įdomes
nis, fiėgu 1929 mętais. • » . 
^ Katf tik gyvas, kas tik gali^ 
t U^ąkykite “VAEP1ELI.” š 

(7 ‘.‘Varpelis” žada 1930 metais 
platintojams dovanas.- * - -
ji4. Kiekvienas, kurs, suras tris 
naujus ^1930 met. “Varpelio” 
įkaityto  jus, kurie 1929 ^n. nėra 
skaitę, gaus sekančias knygas do-' 
vąpų:\. J, " -.-U

a) “I>ievo stebuklai šv. mišig- 
|e’/ir 7'y'./'

b) ^ĮįTauni pidvyriaP’ (Gaus 
tie, kurie mokslus eina)* 
? .2..Kas sutrinks 7 arija 8 .Rauju»'

kurie , Učra J929 met. buvę, gausį . .
"■ I*“?“

?:ę) “.Vn^aūktimaJi,” Kun.* Pet-5 H kun. P. Be , 
£ausko versta. ■’ f ; A fs JocUbimaa
- b) “Kristaus Istorija” (moks-'f-of. V.zJurgučio 
įeivai)r. - 

G. Kas surinks 10 “Varpelio” 
rėmėją,v gaus -193(Tyietais Var
pelį” dovanai. 7- • v .

; VMIjJdąriuln; t, <t. _____

Amerikoje l doleriu Latvijoj 
pstijąj tiek pat kaip Lietuvoje.
* Adresas: Saunai Daugirdo, gt

<< f/ **-

vežti -, boiš. kom. centran 
Kaune ir iš eią atvežti? lite- 
ratūros. -SųTyšy’^str- tuo bu
vo sulaikytas įr bobį komu- 
ništų Panevėžio taikomo 
i&el&etėj'his Jurginis? Juozas.

m. spalių mėAl 23 d. 
Panevėžio Apyg^rdps Teis- 
tnas nagrinėjų -abi bįylas dėl 
nužudymo ir veikimo bolš. 
kom. naudai. Teismo spren
dimu kaltinami žmogžudys
tėje buvo nubausti: Balys 

;/kalėii, 
Vincas Latvėnas 62 meti ka- 
lėti, Peįras Krupickas 15 
fhet. kalėti irA Stasys Kri- 

" V v *

r r

■

■Aa

- daugiatf
tiki “stuikos ’ ’ duoti. PavVz-. Krupickas 15L met 
džiui, nuo 30 ha. Įvežimas, 
nuo 60 ha. — 2 vežimai, kę-

Į ■ * - •• -• V..r e •’. ** * C y? ■ . *T. ■ * ■

Ii mažažemiai vėl 1 vėžintą.

“dūmo.” Pavyzdžiui ir tas, 
kas turi 200 ha. eina panak- 
lę’jf tflktį ir tas, kas tūri 1 
ha. eina tiek'pąl? Šitą 
neteisybę visi mažieji jau
čia, tik nežino, kuriuo budfi 
ją atitaisyti. \ T

- <• ...... X

v-

je dėl veikirpo bolš. kom. 
naudai to pat teisnųj aprenk 
dimu nubausti ; Vincas Lat-

• ♦ . ♦. JT - 1 •

V$nas4 met. kalėti, ir Jur- 
giuisjuozas 6 met. kalėti.

Žmogžudys—plėšikasVin- 
. 7 eas Latvėnas buvo ir akty- 

yus bolš. kom. partijos na-
# . , rys. Xors komunistai ypa

tingai nęigia. kad jų skai
čiuj tokiu asmenų nėra, tuo 

Gruodžiu 2 d. Panevėžy į^rpu aiškiai matyt, kad vie- 
vo kanuomeuės./teismū ^įyję fag

fi^K^tamogžūdvs ir bolš^kem. par-' Į?‘Varpelio” męjinįuft skaitytojus,

ha.
neteisybę visi mažieji jątt-

KARIUOMENES TKSMM 
t; ' BANEVtžY ”

Gruodžio 2 d.’ Paifevėžy 
Tbuvo, 
il%i»gTvW<*.!?yfea.

ęeKretomus Buikio. Kasdty , 
kaltinalno priklausymu pr^e 
kominristųpariijos, Agata#- 
nimu ant agtonomo rašomos skyrė pensijas šiems knyg- 
mašinėlės šaptmgrafo nėšiams: Aug. Janutėnui 50 
priešvalstybinio tarimo jVtti- litų mėnesiui,^foįui Stiklių 
rių atsišaų^bnų. Buikis pri
pažintas kaltu ir nubaustas 
3 met. sunk, darbų 
mo.. Be to, dari nųbausfa 
sunkomis, bausmėmis • kelį

• * * ’ ‘e**

j

z «’• t
;> i' ■

. ■?.':■ t 
*--*•• J

v s ,

i'r***

’ • -- <-■ 4 l v

Ministerių kabinetas pa
*>; r-

rjuį, Ant. Mtekaičiui ir V. 
jnškaipo 40 li^tnėneąiui- 
tt pikliui, Puidė-

K. Giunbuleyičiui, J;
PalkauskuįvRr. '/Radonui, 
fc, GudaUertėf it P. Ambė- 

,K|**.^* U? 1 O A • • A - *"

luškaipo 40 ltyĮįtnėnefiiui 
tt Miklini, PnWė-
mii, K.GunŪHdeyičiui, J.’

pabėgusieji iš kariuomenės įK. GudaUei
. ė’* » • • v i *■ — —a:

♦ * Ū Piride-

f.

f-i

:Z
-v

lieta vino

■i t:n
, „ . -------------_10e.

Jtyda* Ltetanj*. F&rašk, 8.'' 
Khimietis — , e ĮįO*,

< Katorhnam >if>lBvyn& Dvi j 
apysakos, (B. Vargšas)

Našta Oa&A

“Varpelio?* AdmhiMtraci- ;A į

Hfiobybč*. LieMų 
ftoldt P. b.;.^-

; -e \ V

m* ...» r

■A V

*

' e.. * *

' VMfcr Teatrai; dalia 1:1>

dm—juodo* (pi
— nrKrrA* a Qn

:• .«

........

v.A* l'i *
'JV >*.
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K. trii tie Iaįai prisipiįdys. *Ką jūs talpinsite į savo gyve- 
8. nįjho knygą? Jeigu kasi tau atneštų.pereitų
J virimo knygą įy' lieptų garsiai skaityti ąr t^ paliepimai 
^2 darytumei su didžių d^ųiugsinų, gal ’toėtmųėi dmį

guta^įflsušilaikym^ tokį dftrhĮ atlikti; nes.4 td
■ Pradėdami KaujuąlMetus; kįekyienas zmogūs'^darp1 
naujus pasiryžimus, pagerinimus, pataisymus. Žinau, 
kad ir jūs ųenogite ųuo tokio prakilnaus darbo atsilikti. 

S štai kaip vienas berniukas sustatė savo, taip vadinamą 
ę y tatai vertiką. ”

Manau būtu neprošalį ir jums panašu nusisfatvmą 
4 padaryk-' *3-
•fe: 1929

g-: Neklausiau mamytės 
||į'- Buvau tankiai .rūstus
> Mokykloje buvau neteisingas

Pasidaviau pavydui
Buvau tingėjimo pavyzdis
Buvau šykštus su artymais
Maldoje buvau apsileidęs Mylėsiu malda. .
Šv. Mišias be reikalo apleisdavaų. Tankiai eisiu išklausyti šv. Mišiui 
Neapkenčiau pamokinimų Prašysiu daugiau pamokų ‘
Nemokėjau gerbti savo tėvelių ir Savo pasišventimu parodysiu, kad 

sa^o parapijos kunigų , jų augštą asmenumą pagerbiu.
Linkęs prie vagysčių. Išdalinsiu savo sutaupytus^bentus

fe
>

- 1980
Klausysiu su meilė ri 
Būsiu Hnlrg^nas . ■ ' ' .
Pasiryšiu širdingiau, mokytis.

. Būsiu mielaširdingas. 
Pamylėsiu darbštumu.
Artymo meilę geriau suprasiu. 
Mylėsiu malda. -

Prašysiu daugiąu pamokų 1

b>.7 -ii ij. ■«

tingumą*
. Stockholmas, lapkričio 

mėn. 19 d. 1929 m.
■ : Gustav Suiidelin Švedi-
’ į ' • • \.fe« -

jos experi'mentinių laukų 
fe fefe a 4 

'Gunnar Torstenss&n, Šve
dijos esperimentihių laukų 
fefefe "

zjt i-Brai^.....................
hygierios- judamas išsivys-.
te, ^ad šiandien randame?

'* *s • i / *' į ,7
Plotinės hygienos draugijas;1

*' .. ■ - s . i 'V '

fe
R-

Pastarąją vasąrą studi
jų reikalais vykome mes 
V Lietuvą, kad ten susi- 
pažintume, ypąč su ągrpno- 
įpijos, mokslu bei rpegini- 
mais pakelti »kraštp iįkio 
pramonę. Dabar mes sužino- 
jomej ’ kad anas inūsų ? apsi
lankymas ;bųyo referuotas 
Jūsų garbingajame laikraš-

Kaip labai teisingai gerb. 
referentas pabrėžia, mes 
tuo, ką pamatėme Lietuvoje, 
labai nusistebėjome.- 

Visiškai aišku, kad tokioj 
šaly, kaip Lietuvoj, kur be
veik 90% gyventojų gyvena 
iš ūkininkyštės, daroma, vi
sa; kad Šią-pramonės 'saką 
kuo aukščiau pakeltų, ^eigu 
dar žvilgtersime į tą trum
pą laiką,'nuo kada Lietuva 
tapo nepriklausoma vaistu 
be, į neseniai pravestą; že
mės reformą ir pagaliau į 
sunkią ekonominę krizę, ku
rią mes visi po karo tarė jo- 
me išgyventi, — tai niekuo
met nebuvo įgalima tikėtis 
tokio išsiplėtojimo, kokį nū
nai mes radome Lietuvoje.

Savaime suprantama, kad 
dar daugelis klausimų lau
kia išsprendžiami, bet su 
pirmaeilėmis instancijomis, . -- - - •

ninkvstė eina į tikrai gėrą 
iri aukštą išsiplėtojimą., 

-Dotnu vos žeinės ūkio j aka
demija tikriausiai galin^Jy- 
giriti su geriausiomis dabar-

mokyklomis^ Jos profesoriai 
docentai yra aukšto kva

rteto, ir tarpi jų yra visai, 
eilė pasaugnip mąstįtyrii^' 
tojų. Jų Akademijoj dtrba- 
mas mokslo darbas yra di
džiulės vertės'ne tik grynai 
mokslo atžvilgiu, bet-1 ir 
praktiškai ūkininkystei. Mes i 
prisimename, pavyzdžiui, i 

-prof. Rudzinskio augalų vai
šinimo darbus, kurie davė 
riša eilę naujų produktingų. 
rūšių, ir iš prof. Tuhkūno 
priežiūroj esančių dirvds ty
rimų. Iš pastarųjų — tręši
mas ir dirvožemio apdirbi
mo mėginimai patraukė spe
cialų mūsų usu^tdomėjimą. 
Čia panaudojama pritaiko
moji technika kaip lygiai iri 
tie momentai, Imrie apima 
tuos mėginimus, pasirodė 
mums tokie reikšmingi kad 
tokių mėginimų projektus 
kitiems metams priėinč pa
vyzdingieji švedų ūkiai.

Ta proga norėtame žemės 
ūkio Akademjai, jos profe
soriams ir docentams tarti 
mūsų nuolankiausią ir šir-

v

, jų augštą asmenumą pagerbiu. 
Išdalinsiu savo sutaupytus'Sentuą 

Ete. v i. . vargšams, ete. . ' -A
' ri Manau būta neprošalį ir jums panašų-nusistatymą 
pridaryti. a - 1 ■: : ' * -

/ “NE UŽTEKTINAI” / • ;
Daugelis iš mergaičių labai greitai nuliūsta kuomet 

negali gauti visą ką norėjo. Ar kada nors mėginai iškepti 
saldų-pyragėlį ? Ar visuomet pasisekė gerai visą padary
ti? Manau daugelį kartų nebuvo galima valgyti? Ir ma
inyte, nežiūrint geriausį jos nusistatymą^ negalėjo^jį su- - .
valgyti. Tavo genimas nebuvo dar užtektinai geras, ar hurių Lietuva turi, jospūki- 

— matai tą? Per prasilavinimą galėsi įkepti kitą kartą ge
resnį iri tada“ pasidžiaugti kuomet vca girdami pyragėlį 

\yalgys.. Niekados nesakyk“ tf jaū/aš padariau geriausiai 
ką,gale;tati.” Geriau sakyk: “Galinia gririaus padaryti;ki- 

ritą kartą bus geriau, gardžiau.”; Štai kur gyvenimo pasise- 
į/ • „•'> i fe *’.v ' ■ fe—’zt>’ v-v

■* “* ■

/fe' „
z X ^^TEN-GUERA.KUR MŪSĘ. NĖRA” 

fe ''Trinkiai giriame kaip žmonės kalba: “Tam žmogui
i Sekasi, tas laimingesnis už mane; tas gražesnis už manę” 
) Nuolatos girdisi ta rauda., Skundžiantiesiems išrodo, kad 
: ištikrųjų tenai randasi vien džiaugsmas, laimė ir pasise

kimas. Pamiršo kad nežiūrint kaip rožė išrodo graži, vie
nok savyje turi dyglius. - -

* / Laimingiausi būsime kuomet su džiaugsmu priimsi-; 
me visa ką tarime kaipo mūsų gyvenimo didžiausią laimę. 
Gražiausias, pavyzdis manau bus sekanti apysakėlė. Ji 
mus daug ko mokina. > - - '

Atėjo didžiūnė pelė iš miesto į vaišes pas savo kaimy
nę prasčiokėlę. Prasčiokėlė gyveno laukuose ir vaišino 
savo viešnią kuo tik galėdama: žirniais ir kviečiais. Di
džiūnė, kiek pagraužusi, sako: “Dėlto taip ta sulysusi, 
kad vargiai gyveni. Ateik pas mane, pažiūrėsi, kaip me^; 
gyvename.” '

Ėiria prasčiokėlė į miestą. Sulaukė po girnomis nak
ties. Žmonės pavalgę sugulė. Didžiūnė įsivedė savo -vieš
nią į ’didelį, gražų kambarį: abi sulipo ant stalo. ".
9 Prasčiokėlė niekados nebuvo mačiusi tiek daug val

gio ir nežinojo, ko imtis: “Tavo tiesa, mūsų gyvenimas la
bai menkas,” tarė... ” reiks ir man persikraustyti' į mies
tą.” Vos tik tai ištarė, kaip į kambarį įėjo žmona su žva
ke ir pradėjo peles gaudyti. Vos-vos beišspruko tos iš 
žmogaus nagų. “Ne,” sako prasčiokėlė,” mano gyveni
mas laukuose geresnis^ Nors ir nematau aš tokių gardu
mynų, bet nieko nebijau?’ J

Anftinas Gar pūtis (Seattle, Wash.)
3^ ' i ........................... ....... ■—-

-7 P. S. Labai esu linksmas kad mapo jaunas rašytojas 
Antanukas taip toli gyvendamas nuo manęs, atrašo gražių 
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gražiai lietttviskai išmokino (D.Ą,)

EGLAITĖ* L '
Žaliuoja ir auga eglaitė jauna, 
o vejąs linguoja šakas; _ . -• j
ji stovi atskirta ant lauko viena, ' 
išskleidus žaliąsias rankas. \
Tesiunta, tekaukia audra su ledais? >‘fe 
ji kenčia ir stovi ramiai 1 /
tebeldžia perkūnas, tegąsdin žaibais - 
žaliuos ji, kaip rūta, žaliai! '

Išdykę, tinginiai, neklafl^l 
santieji, lėti vaikai greičiaiM 
šia kenčia kokiu protini® 
takumų, kurį galima g» 
lengvai prašalinti. -Tėvą® 
•galį kreiptis prie, klinikų 3 
vairiose Suv. Valstijų 
še su vaikais jeigu tik vąį* 
kų. sveikata jiems rūpi.

‘t '■

še vietose gydytojai peržiūri 
ro ir išegzaminuoja vaikuįg|| 
J eigų tik nori gauti antraį^ 
arčiausio kliniko gali laiškj|jgg 
parašyti į National Comnį^ 
ttee fbr Mental Hygien^S 
370 S'evęnth Avenue, NejyJg 
York City, jeigu tik tavęy^ 
mieste yra protinės hygiendš'fl 
klinikai tau praneš, arba ar- - 
čiausią vietą. <•'

* '/'■ 
Ateinančiame gegužės 

pirmas protinės hygiencįGi
J- tarptautiškas Kongresas . 

m du vyks- pirmas toks 8^^
m du- gjfiukimas. žmonės atvyįįA 

\ > is visų pasaulio dalių.
’ susirinks diskusuoti kaig^g 

žmonės^ galės pasilikti

protinę hygieną ųiok
— ir ką galime išsimokinti;

PROTINIS HYGIENOS JUD«- 
JDtO IŠSIVYSTYMAS 1

Birželio mėnesy, 1897 m. , 
jaunas vaikinas užbaigė , ■ :MYale Universitetą; ■ Atvyko įgjgĮ , 

New ' Yorkan ieškodamas 
darbo, rado, iri peri tris me
tus linksmai dirbo; * Bet ga-x ’A •Vo laišką apie brolio* mirtį 
ir jį ^rūpestis užpuolėt Jis 
įsitikino, kad/serga la pačia

i ■ i ‘

liga, nes priguli; prie tos pa
čios šeimynos, ir kad jis ir 
jaunas mirs. Tas buvo klai
dinga ~ bet jaunikaitį pro
tiškai apsunkiao. Galų ga
lą būdamas .nerviško būdo, 
jis tapo protiniu Įigoųiu. Jis 
nuvyko į ligonbutį, kuris gv- 
dė-protiškai nerviškus ligo
nius.'

, - > ’ ' • * : ’ • <‘ •. v f >

Tame .ligonbutvje su juom 
biauriai elgėsi. Tos vietos 
nebuvo tokios kokios šian
dien yra. Jį mušė, apleido, 
spardė. Jis nutarė, kad jei
gu pasiseks išsiliuosuoti, tai 
parašys knygą apie praleis
tas dienas ligonbutyje.

L /X..l ftl
i Lapkričio^aO} d. buvęs vi

daus reikalų i, ministeris 
pulk. Afusteikfe perdavė vi
daus reikalų^ ministeriją 
naujai pa^vįiestam vidaus 
rėikąlų ministeriiui p. ;Pet- 
rdi ĄravičiuL Tuo būdu nuo 
tos dienos tas atsakomingas 
pateigus p. Aravičius. ir ei
na. ■ *• '• ■■ /j- '

i Baigęs aukštesniuosius 
mokslus Suvalkų gimnazijo- 
įe, p.Aravičims ėjo aukštąjį 
dvoksią Petrapiliouniversi
tete: baigė aštuonis semes
trus fizikos matematikos fa- 
įultete; ' Petras Aravičius 
idetuVoje žinomas kaip ku
klus, bet uolus į visuomenės;« Jis pasveiko ir. buvo iš Ii-, 
veikėjas iri valdininkas. * Il< 
gils metus p.i Aravičius^dir- 
bĮ> Alytuje kaip;«avivaldy- 
bįnihkas dr apskrities savi- 
yąldybėfc švietimo skyriaus 
ffedėjaSw Nuo-^1927 metų p; 
Aravičius bucvo r pakviestas 
■Alytaus apskrities- viršinin
ko- pąreigpinkigraš? pareigas

! ' .■'■ J • .
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(tingiausią ačiū UŽ be galo į- 
domius ir pamokančius įs
pūdžius, kuriuos - patyrėme 
apsilankę Lietuvoje. Ti^ įs
pūdžiai buvo tokie, kad mes 
su aukšta pagarba turime 

: atsiliepti, apie ten dirbamą 
tyrinėjimą, ir labai sveikin
tume, kad lietuvių ir švedų 
žemės ūkio tyrimas galėtų 

< kuo glaudžiausiai suartėti.

toriui, prof. Tonkūnui, ne 
tik už žinių suteikimą ir ap- 
rodmejira*. bet Urt ui.

-gonbučio palįuosuotas:^ Pa- 
rašė žadėtą knygą — tai bų-? 
vo “The Mind That Found 
Itself.” : , 7 ‘

Ta knyga; parodė .protiš
kos hygienos judėjimą. Kny? 
ga. buvo elektriška. Psycho- 
logai ir kiti ją skaitė. Jie 
matė, kad ligonbučiai pro-

■gerinti. Ir ^ip protines

. 0 >rei-
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šalyse. Yra vaistinės ir 
ujiestipės. draugijos šioje ša 

tijonal. ąCommittee for Merk
tai įjygįęų^. v Beveik kiek
vienas žmogus šiandien girT: 
dėjo žodžius “protine Jhy- 
gieria;” tl

, Protinės hygienos judėji*- 
mo vienas tikslas yra — ap
saugoti mūsų visų protinę 
sveikatą, netik prižiūrėti be
pročius ir protu Sergančius j 
konservuoti visų protišką 
sveikatą. Nei vienas iš mū
sų nėr pilnai sveikas protiš
kai. Viši turime Savo var
gus^ rūpesčius, bėdas ir t. t.* 
Protinė hvgiena tiki, ; kad 
žmonių ypatiškumaį gali bū
ti pagerinti, irusių'j_ 
psvchologija pasako mums 
kaip pagerinti. ' /

Jeigu netiki, kad dirbi 
kiek išgali, jeigu turi nerei- 

■ kalingų rūpesčių, jėigu ne
gali linksmai su kitais gy-’ 
’vįenti, tai’ protinė hygiena. 
tau pagelbės. Ypatingai pa
gelbės išlavinti ir išauklėti 
tavo vaikus. Protinės lfe 
gienos specialistai tiki, kad 
vaikai gali būti išauklėti 
daug, gertaus negu šiandien 
auklėjami—ir tūri gerų pąį

1

►> T

U ■ - i

vyks. Bus pirmas toks 8U^

tiškai sveiki, kaip mokyti^ ... . . .

nuo moksliško supratimo^aį^ 
pąe pasielgimą^ Asmenį 
problemos bus diskusū 
mos ir kaip bus' geriaušiaiiA 
visus žmones Supažindinti sę>§ 
protine hygiena. i .

Kongreso komitetų nariad .;

>r*

TINDAMI

'"DARBININKO^ NUPIGINTA KAINA
• • * ■ ’ Z . . . a .• Z
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Amerikoje metams ....... 
. Pusei metų .... 

Lietuvoje

paeina iš met .^9 šalių. ^0^ 
greso įgarbės prezidentui yri^ 
ikerbertk : Hooveri, 
Valstijų prezidentas, iri Dr. ■; 
William A, White garsuši

■ " ■ 
gydytojas iš Washingtono ys-Į 
ra prezidentas. - Kong: 
sekretorium yra auto 
knygoš. “.The^Mind 
Found Itself,” vyras, kųrįff 
užbaigė Vale Universitetą^ 
ir kuris vėliaus buvo protai 
sergantis. Žmogus kuris pra 
dėjo visą judėjimą — CIĮSį 
ford W. Beers.

Kongreso komitetų nąriai- 
paeina iš sekančių šalių 
Austrijos, Bulgarijos, 
bos, Danijos, Estonijos, Is
landijos, Vokietijos, Vengrf ® 
jos, Italijos, Holandija 
Norvegftos, Lenki jos, Port 
Rieo, Rusijos, Santo Domiu 
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Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
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go, Ispanijos ir ŠVe

. V ■ / fe ’ / Afį
Apart to, daug : 

mokslininkų Kanadoj,J 
Gijoj, Anglijoj ir pietų 2 
rikos šalyse susidoj 
klausimu. Ant pareikš _ - ’X
mo Foreign Language 
formation Serviee pi 
antrašus gydytojų* įvann|| 
šalyse.

: " F.

/ DU. BIRŠTONO BYLC

• Kauna apg. teismui 
nepaskelbiant semti fe 
motyvuoto Birštono 1 
sprenditao, pral. K. 08 
kas, laikomas dabar ka 
meį padavė Vyr. Tritaa 
skundų. Girdėti, kad ttd 
ga Vfe Tribunolb pl 
tankas prof. Krikš®^ 
pafekalavo ifeApm

r
-

k fe

r

tetj* >
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. Jevikiškaris proklainacl- 
; Ji.e nesigaili /pi- 

Bolševikiška litera
tūra gaminama gal 150 kal- 

“X. ’ “ii*

Z -•> W-.V *• <-

' Bdkia 
ir- mūsų 
tope_ 
dašių aukotojų^ kurie yfa 
įiėtuvių tautos tikrieji gera
dariai,ries aukodami dideles 
gigų sumas švietimo dar- 

jie apdraudžia visos 
tautos likimą, štai; vienas 
garbingiaiųsių mūsų Ameri
kos lietuvių visuomenės va-

• - ... .-K * " 2* ’ A

dų, gerb. kun. Jonas J; Ja- ... “Kaip stebėtinai gražu,” 
kaltis, kuris daug metų sto-* • . 
vėjo mūsų visuomeninio gy
venimo viršūnėje, duodamas 
pradžią ir paramą ne vie
nam išganingam išeivijos 
sumanymui, padarė pradžią 
ir mūsų švietimb dirvoje. 
Gerb."kun. J. Jakaitis įštei-' 
gė mokslo stipendiją Ameri* ijaį, AmėriŽk Šįmet • gerbė 
K__' T "Li_ ______ :_ ivi_ TT!-’. . .. . -i.

lėgijoje.
Kolegijos vadovybė gerb. 

Aukotojo pagerbimui užvar
dino tą stipendiją jojo pa
ties vardui 
Jeronimo Jakaičio Stipen
dija..” Šitoji stipendija y- 
rą tartum apvainikavimas 
tojo didėlio duosnųmo ne
turtingiems moksleiviams, 
kuriuo- pasižymėjo gerb. 
kųn. J. bakaitis per dvįde- 
išimtį savo kunigavimo me
tų Naujosios Anglijos širdy- 
je^VForcester, AfašS. Kun. 
Jono Jakaičio duosnumą 
moksleiviams .su didžiausiu 
dėkingumu šiandie mini 
daugelis įnūsų garbįngos 
dvasiškijos^——daugelis mu
šu sėkmingų profesijona- 

Jisai to duosnumo iš
mokė ir kitus, už save jau
nesnius? kurie sekė jojo gra
žų; pavyzdį, ir taip susikūrė 
visa eilė duosnių mokslei
viams geradarių, kurių šel
pimu ne vienas, moksleivis 
engviau is sėkmingiau at

siekė savo idealo.
“Kunigo Jono Jeronimo 

Jakaičio Stipendiją” suda
ru geležinis kapitalas, kuria 
nuošimčiai apmokės vienam 
neturtingam moksleiviui per 
keturis kolegijos metus 
mokslą ir uį^aikymą. Sti
pendijos 'gavimui yra pažy
mėtinos sekančios šąlygoŠ: •

“Ją gali gauti Ameri
kos Tė~

“Edison;
Lietuvos “Darbininkas” bolševikiškos literatūros.

x Bolševikiškoms proklamaci- 
“Pakliūti <i g|s

į? difiirik • ^iuiiuituuit s01 xw ntti~4* 
Sur. OŠ maribj’’*- ir ^ibire /"

fairtų/kur.ai žiburiu nertai/ 
// arue tavo• asm^j. Be 

fr KX. Ridina 
šaipau šalia to, gaffi hfr uteH^ i# platina j, fte- v 

kiek vež.ęs pmsjų, kiek kib}

rašo
1

dienon 
JMsyų - ,.x. 
lapušjkūrfmfiiš dūmų Dievo vardb, pri- 

minti žmonėms, jog Jis yra 
pasakęs: “Teesie šviesa.” 
Kodpl niekas,, Jėzaus giriii- 
rno' šventėje, neišfašė ant 
ėarigaus skliautų Jo vardo, 
Bttrs yra “pasaulio Šviesa?” 
' Žmonės - neuŽnuršta pa
gerbti žmogų, kurs moka su
naudoti . Dievo sutvertus 
daiktus;-bęt įniršta Sutvė
rėją. Ką gi Edison’as pa
dare, kad jo vardą išrašė ant 
dangaus? Jis paėmė dalelę 
Dieto sutvertos .šviesos ir į- 
dėjo į stiklinę lemputę; Žmo
nės užmiršta, kad Dievas 
apšvietė pasaulį sutverda
mas saulę; kad Jėzus Kris
tus yra “pasaulio x Šviesa, 
kurs apšviečia ' kiekvieną 
žmogų ateinantį į šį pašau-

 Z' ' T. 
/ v;"- ’• . : - >. ■ ■' . /

' p TURI AKIS, O NEMATO
■' A. ■ .

Istorijoje Katalikų Baž
nyčia užlįaa svarbiausią vie
tą. Pirma nė^u šii^Fdiėrių 
galingos karalystes atsirado, 
Katalikų Bažnyčia jau bii- 
vo' galinga, ir įfękte ; Pir
ma ūėgu šių 
kos bdvo žinomus, Katalikų 
Ba^yST^vn '

šauliui kaipo. šviesa pasta
tyta ,ant kalno,” kurią vi
si mato. /. "

Ir šiandieną,', per šimtme
čius priešų persekiota ir ar
dyta, Katalikų Bažnyčia y- 
ra didžiausia ir įtekmingiau- 
sia įstaiga pasaulyje. Ji 
priešams'ir-miųįoS' reikala
vimams nepataikauja. Ap- 
Švietos, labdaryBIfc srityse, 
dvasiniuose reikaluose, kas 
arba'Jioki draugija liek pa- 
darė^kiek Katalikų Bažny- 
čia? Nevien savo prakilniu 
mokslu, bet gyvū pavyzdžiu 
ji šviečia pasauliui. 1

- Tačiato-ųevisi mato tą 
Šviesą. Yra žmonių, kurie

leisdamas dūmus Sid^ro< žo
dį: Edi son.” -Visi žibo kas 
Edisoh’as yra,, aiškinti'n^ 
reikia.

- y .
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okiečiai kolonistai urmu

VIKAI
- Z

11 J. ..

kviečia ' bendradarbiai
♦ *** - - ' . . . .

su
įa; iš. Sovietų Rusijos, budeliais, Kerandų jiems 
da'žinoti, kad jie ten vardo žmonių kalboje.” / 
> įsikūrę nuo seniai, nuo rfaip rusas, smerkia bolše- 
ro Didžiojo n* Katarinos yjkUS ir tuos, kurie buvo jų 
aikų,; vadinasi, nuo 17 ir 
šimtmečio. Dabartinidr 
aiistai ir jų tėvai ir tėvų 
d yra gimę Rusijoj, ten 
ai įsikūrę -ir savo ūkį
* sutvarkę; kad buvo pa 
jžiu rusams ūkininkams. 
bUvo gėrok^rpąpigyye^ 
ir pratu 
ar visi bėga* į Vokjbtiją.
da tam priežasti 
iš turi būt svarbi, kad 
ii^š pauieta gimtąją vie- 
r-šU'šeimoms kraustosi

■«. k' ' ..

stančius verstų .tenai, 
■ fietun nieko ir kur reiks 
•j* . - . / < . •»>/♦. * :■ - . į

x - v • • tr *■

fo’-skatiko. Toji priėžas'-, 
esanti — nepakenčiamos 
ėhiino sąlygos po bolše’- 

valdžia. Kaip atrodo
* nepakenčiamos gyveni-
šąlygoš, fgan vaizdžiai i- 
itfiibja Liet^vos_2Darbi- 
—____ 0/507 Štai jo žo-
ii: “O” gal pakaktu nuei-

kos Lietuvių Bernaičių Kto
- — K ’ . . A.-

vardo žmonių kalboje.”
Taip rusas smerkia bolše- 

’ l 
įniskriaUšti ir subjaurinti, b 
dabai* kviečia' su jais ben- 
dradarbiauti. -Gal nabagė
liams nėra -kįtokttfe išeities 
ir tik pb prievarta kviėčia 
iitus šu bolševikais susidėti, 
nes kitaip jiems gręšia mir- 
isri4—kaip Suprasti nu
sistatymąlaisvi! lietuvių, 
rinde buriasi į draugijabol
ševikų kultūrai pažinti n? iš 
jų daug ką pasimokyti ? Vie
na !§• tri jų galimybių: ar Jie 
pieko' nežino, ai* bolševikų 
papirkti; ari Įi^dg; pakyšt 

Šd. Kad jie nieko nežinotų, 
iįųjo pradėti gyvenimų be< br būtų pakvaišę, — neįma- lįjir 

Aojna, nestik tai valstybi- J 
rifai žmonės ir profesoriai. 1 
Pasilieka trecioji "galimybe ' 
— parsidavimas. Bolševikai 
pinigii nėsigaili. Jie badu 
numarins mužiką, bet šiųš1 i 
milijonais červoncų užsienin 
savo propagandai skleisti. 1 
Bet amžina gėda tiems, 
ne tuos kruvinus pinigus 1- 
ma.
• - .u" '*■

5

? Prie-

kas^Nr
“0 gal pakaktii nuei- 

Kauno stotį ir pasižiū- 
Ėykaip atrodo bėgantieji 
pbblševikijos vokiečiai? 
p, būtų tikrai pravartu

;

bol še viki jos vokiečius ir 
įų išniekintų dukterų, ią 
tfati pamišusių motinų dėl 
Herų išniekinimo, dėl vy- 
-w'” V %

tiuo kūdikių ir žmonų at- 
šimo;y iš jų išgąstingų 
dų ir . tų skaitlingi} kan
dų būtų ko pasimokyti, 
i yra toji bolševikiškoji 
ttura.”*
raip rašo" lietuviai. Gal I 
perdeda ? Gal vokiecių- 

loMistų veidai atrodo su- 
tgę tik dėl ilgos kelionės ? 
irgi ai. Bet kaip'ten ne bū- 
Tji^ Vis gi bėga, ir’įai yjs- 
pametę, taigi pasirodo, 

^■ gyvenimo sąlygos bol- 
P^kįjoj išriesų nepakencia- 
3& Bet pažiūrėkime, • ką 

rusai apie'bolševikus 
tfc Štai vieno jų rašytojo 
Įįįlfeševo žodžiai: 
fcNėra ir negali būti jo- 
įū ftalBos su žmogžudžiais,

Budeliais, su t&is, 
tfbjaurinb visos pri
ori taufoS Sielą... Su 

JiiHs ir pašibjaūr^įi- 
iu į tuds, kurie save 
matė kraują ir puf

K.

j bėgančius dabar - - . - _ ■
NAUJAS ŠVIE

TIMO ŠAL
TINIS

. - '.1 ; - ...

- “Kunigo Jono

žmonės žiūrėdami į dangų 
taria. Ištikrųjįl'gražu. Tas 
orĮaivininkas išsistatė savo 
gyvybę į pavojų, kad dnt 
dangaus skliautų išrašius_____
vardą ir taip/pdgerbus pa-
žmogii. g. / •

Tas įvykė dar. neiabarse-
t • geri 

Edis ori’ą, garriį elektrikin
•į < . • 7

lemputės išradėją. Už jo di
dį pasidarbavimą ir mokslą 
jo vardas netik*t)uvo visuo
se laikraščiuose ir viešose 
aikštėse skaitomas ir ap
šviestas skaisčios elektros 
šviesa, bet ir^ant dangaus 
Skliautų išrašytas. - r

ies

ritvtr bolševikai- 
ą. spausdina sava < .

ioj duonos, pieno ir kitų d. 
Ąįlšėvikiška spauda aįteū-' 
piriami ir šamojėSai. Maš- - 
kvoj spausdinami laikraščiai /i 
iraričūžų, anglų, Vbkiečių, 
italų Jr kitomis kalbomis iš
siunčiami slapta į tas šalis. 
Suomijos, Estijos, Latvijos; 
Lietuvos, Lfenkijbš, Rūiritinf- ;
jos, Turki j os, Kini j os pašię- 
niuos spausdinami bolsevi- 
Vikiški laikraščiai kuomiš_ 
Iftii, latviškai ir tt. ir tt; / 
Smolenske Spausdinami lie
tuviškai “Kareivių Tiesa,” 
“Raudonasis Artojas” ‘ ir 
slapta siunčiama Lietuvon. 
Kinams skiriami net 9 kinų 
kalba bolševikiški ^laikra 
ščiai.” ' i ■: ~

jų* pakeista bolševikų pini
gais; kiek jų liko išvykstant 
š Rosijos. Visur liudijimais. 
Paskum dar duonos korte
lės, pieno, kortelės ir t t. ir 
t. 4. Suaugę žmonės pieno 
visai jaegauna. ii tai tlitim- 
game ’ Rosijos krašte. O 
brangumas. Šokolado plyte
lė ii liių su viršum; pas mus 
2* lt. sii puse. Vfėnaš obuolys 
ligi 3 litų. Dviratis ligi 1150 
litų, vadinas, daugiau kaip 
trigubai brangiau nekaip 
pas irius; Mėgžtiriis — 125 
litai.' ^Butai nepaprastai 
brangūs, dėl jo gyvenama 
pO kelis vienam kanlbarėly. 
Galima suprasti darbo žmo
nių gyvenimą tokiose sąly
gose uždirbant 250—300" li
tų męnesiui. Galima su
prastibūvį tų suvargusių iš- 
blykiisių darbo moterų, ku
rios jau nuo 4 vaL ryto šn 
kortelėmis stovi eilese ties 
bolševikų valdžios krautuvė
mis ir laukia duonos. Nuali- 
rię materiališkai. ir morališ
kai turtingą rusų žemę, bol
ševikai vieno dalyką nepa
vydi ir • nešykšti* ■ savo./ paž
vengtiesiems, — tai būtent

* . / • -

ž ' C ii ?' s/1 .-j. %

Suaugę žinoųės piene
tūrtiri-

• . • • ’ . C ’

Anglijoj šiais metais į- v 
švęstas katalikų ituiligb Juf-y-- 
friaš Anglijos lietuvis Kaži- 
mieras Čašaš, gimęs Angli
joj, tačiau jo tėvai yra kilę 
iš lietuvių Suvalkiečių.

J

■ Kaip praneša Anglijos Įię- / s 
tuvių laikraštis / “ Išeivių. 
Draugas, josAL

Atorį-ką4: Škotijoj
steigtas DiėtuVOS konsulatas. ’ ą<

r

pergyvena savo amžių ir tos 
Bažiiyčids didybei nei gro
žės neniatu Ji toki didelė, 
bet jie jos nemato; Ji toki 
galinga; bet į juos ji nepa
daro įtekmės. Ištiešų.- jie 
matą jos aukštus bokštus; 
grožėjasi jas menu, gįrdi‘ar 

'skaito jds prakilnų ir aukš- 
nuopelnaiš; buv6 'risam pa-įfą mokslą, pasinaudoja iš 

jos labdarybės įstaigų ir nu
eina; tarytum jos nebūtų, 
tarytum jie neturi akių jos 
matyti.---- :——ę

Kaip tai galima? Yra 
daiktų, kuriuos visi mato; 
pav. kainai, tyrai, miškai, 
vandėiiynai, Katalikij Baž
nyčia, o vienok. ..

Atsimenu, kaip kartą va
žiavome omnibusu per aukš- 
tus kalnus. Tai buvo jau ru
dens laikas. Tie auk^i kal
nai apdengti įvairios rūšies 
medžiais, kurių lapai šalnos 
pakąsti blizgėjo prieš saulę, 
apėmė , žmogų baimingu 
džiaugsmu. Visi keliaunin
kai glaudėsi prie omnibuso 
langų, kiūrėjo kaip pilki de
besys slankiojo tarp kalnų, o 
ten toliau giliai žentai bliz
gėjo kaip stiklas upelio van
duo. Visi grožėjosi Sutvė
rėjo majestotišku surėdymu. 
Žiūrėjo, matė ir džiaugėsi;

Tačiau tame omnibuse bu
vo vienas žmogus, kuris ne- 
sispaudė prie lango ir kalnų 
grožybė netraukė jo, jisme- 
mate ką kiti matė. Ką jis jmonįų Vėjas, ypatoje lb 
darė? Jis sėdėjo ir įtempę^ ' -
akis skaitė labai menkoa 
vertės lapelį. Kada toki 
gamtos majestotiška grožy
be buvo prieš jo akis, jis jos 
nematė. Jis skaitė kokią

_ ** ■. 

ten honsensišką žemos ver
tės apysaką. I)ėl to nonsen
so jis nematė kalnų grožy
bes..;-/'/’'/

Dėl tokios pat priežasties flik~ savo akių^nuo nonsensų

‘ '-i

ir

v

į norėjo užgesyti, ale 
Augščiausias, kuris myli ne
apsakoma meile'^savo.. ištiki
mus tarnus, tą'vėją sulai
kė. / ' 1 .
' Per ilgus mėtuš, dietia-J /• 
dieną, visą tą esi padaręs 
dėl gilios Kristaus meiles. 
Gerai žinai, kad daug žmo- • / 
nių tavo gerumus yra užr 
miršę, o' kiti net"paniukino, 
ale; kas Tau Tartie Kristaus 
gali tai pavydėti? ; jprifete- 
lis ėsi Amžino. Kūnigo, ku- 
tiš atlygina; SiniteribpaiįŽž 
visą Jo Vardan padarįĮą 
darbą. Jo’ užrifokešnis yra 
daug garbingesnis hegit įri- 
Saulio' ovacijos* Tatd pttši- 
šventimą ir 'pariabkatinią 
Betliejaus Karalius nebega
li užmiršti. Tavo gyvenimas 
ir darbai Jam yra kfiįipo 
gausi dovana Jojo ginamo 
sukaktuvėse. Negali jam ge- 
resnės dovanos suteikti. Ti
kiu, kad tosios aukos Jisai 
neužmirš ir kad suteiks tas ' 
reikalingos malonės idant 
Jo jį4 tarnvboje dar ilgiau 
gdlėtum kariauti, iki Jiaai / / 
parišatiks pril SUve ir Aįtttih'*'/ įį 
no gyvėnirito vainikai# I^at- 1 > 
saį. Tave apvairiiki

Ar Šitie trtrtpi p 
mai flėgali Įnekv 
gtFŠirdį priiiri&K

Tarne /Kristaus!* 1 
garbingas Tavo luomas! Per 
ilgiausius metus ištikimai 
savo pareigas atlikai Per 
ilgus metus pačiam pasau
lio trukšme gyvenai. Per tą 
laiką buvai visų šeimynų ir 
narių prietėliš. /Višų skaus
mais ir kentėjimais pasida- 

- linaį —- sergančius raminai 
ir tankiai lankiai. Apsun
kintas ir pavargusias širdis 
ir sielas klausykloje say<ržo
džiais atgaivinai —siėlaš, 
kurios pąsaulio- bangose 
'Smarkiai nukentėti .■ turėjo. 
Tavyje atrado, Kristaus y- 
patybėje,-tikrą tėvą ir prie
delį. Per ilgus metus žmo
nių maldas Dievui siuntei, 
jiems apturėdamas atleidi- 
intį ir naują vilt j keliauti į 
amžinybę. - Tavo širdis ir 
pati- gyvybe de^ karšta 
ineile dėl Kristaus ir- JO

K,

kos Tėvu Manjoni^Kole- 
gijdar mokinys, baigęs high 
school ir geriausia išlai
kęs stojimo kvotimtis iš 
lietuvių kalbos.

“Jeigu mokslo eigoje 
'stipendi jantas < nėpašektų 

patenkinančiai mokslo iš 
bent kurio dalyko, tuomet 
stipendija perduodama ki
tam kolegijos mokiniui. ___  _ w ______ _

Paskatinimopavy^-

Jaš' lavintijsiApatingarne 
pamaldume {^Švenčiausią-, 
jį Sakramentą.”

•Gražus visuomenės Dva- 
siok-Vado naujas švietimo 
šutinis! Kaip pritinka dva
sios vadui, tasai naujas kū
rinys ^yra pažymėtas- tiiira 
dvasine aukspgija — kėlimu 
žmogaus širdies į visųkuri- 
nių Kūrėją — Viešpatį Die
vą Jojo Meilės, Sakramente 
— pamaldumu į Švenčiau
siąjį Sakramentą. Viešpats 

1 Dievas, / Kurio garbei. toji 
‘auka yra teikiama, ‘

■* ■ •• .

Didinos ir gražios yra A-
. ■ i. .. ■ '

iūerikos mokslo įstaigos. Bet 
reikia pastebėti, kad pačioą 
gražiausios ir turtingiausios 
yra ne valstybinės bet priva
tinės mokyklos, duosnių ge
radarių sukurtėž ir palaiko
mos. Panašiu būdu privati
nės mokyklos yra palaiko? 

os'Visose kultūrinėse tate 
Iz'V A

• Neužtenka vi^i -iįiokyklaį 
namai pastatyti ir tinkamaį 
juos įruošti. Reikia rasoti 
šos -mokytojų, apmokėjimui, 
neturtingųjų gabių mokslei
vių užlaikymui ir nuolati
niam visoi mokslo įstaigos 
taisymui ir gerinimui. Šiems 
reikalams duosnieji gerada
riai sudeda didėleė pinigų 
sųnias, i# ‘ ktirių. ‘ sudaromos 
taip vadinamos' btiršftš, ^ti- 
pįgn8įjo8; angliškai jos >va-. 
dinamos eildfeJvvments-ir 
seholarships. Duosnuiis vi

koma Jojo garbė; ir tą mo
kini, .kuris naudodąmasis 
jam teikiama pašalpa, siekė »-X; • *
didesnio savo Išganytojo pa
žinimo ir gilesnės jo meilės.

Tepašiiiek šitas gražus 
gerbi kuri. J. Jakaičio duos-

■5 ’ 
v

✓

m z %
tose. - '' x :

,-*r džiu ,kitiems mūsų garbin
giems Dvasios Vadams, ku
rie, išeivijoje ilgus metus 
dirbę, šayo jaunystę ir svei 
katą paatikoj^ — 
bažnyčias, mokyklas sukūrę 
—dabar sura?f galimybės su
kumpti lėšų; kuriomis jauni- 
kaiičai bptų ruošiami į tin
kamus savo garbingų, pirm- 
takūnų geradarių įpėdinius, 
kad tą Viešpaties Dievo gar
bei pradėtą lietuvių išeivi
joje Amerikoje darbą tęstų 
toĮiau per kartų»kartas, lai-

išeivijos^ Dvasi

grožybė netraukė jo, jisrne

t

parapijas,
gos, truputį tą liepsnojančią
. - ' p. / ..
‘_____________________________ •_____________

• •' < • Li ’ **
■ • ■ • •’ ,• ’ , r...... ■ ~

kįmi: geidulių vfefgai; per* 
daug aptemdyti savimeiles, 
apsistdtč save aukšta mūro 
šieną, per kurią ftfeihato 
šviesos, nei grožės. Jų akys 
įtemptos ų tuščios, Žembš 
vertės dalykus, jie nėpūkte-

V/ 
.’Y-

TT-, • ~ ~ •. .<v . Pr'
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'laimins
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bolševikai įmurdė

hyčio^ 
uiunm

- * *



*3

i • ••A!
> i -

;
• /■Jrrv-

. A

įstaigas’
7

a

f’ į 
_   ____ ^.<Xlt LU »x -1 k 

v . st .

te^tirižiiy^je Mn-
J ' ne, ’tiės didžiuoju altoriūm,

yra nužudomi 5 bataliono dėliai mūsų įsū 
karininkai ir 3 kareiviai.
NužudO; žinoma, hė, pertas

v ' v> v -

ha-r
fe

Bražiliįoj.. neįristatai 
kiamų dokumentų prašymui 
jam išduoti, bankas; pa? 
krykšta padaręs dar dau
giau .nuostolių. *> ..
5 Tuo būdu bankas priver- -hančių tautų khltiiraf pažin- 
čiamas likviduotis nebeišpir-t 

šiuos kardais‘Sūkąpoja. Ši-kęs nė yisų pąlejBtų apyvai> 
tpn draugiškų vekselių ir iš
keliama likvidacijos bjda ar
čiau jo veikimo stovėjusiems 
asmenims. \

■ ■ ■***’- /• • “ - • -Z.. V "

i Nuostolių padaryta per 
300,000 lt., bet bankelio lik
vidacinę komisija, sudubul- 
tavusi skolas jų garanti
jomis, iškėlė civilinį ieškinį 
daugiau kaip dukart dides
nei sumai. \ /

Teismas kaltina Mačiulį, 
Repšį (tautininką, o ne Ū. 
S-gos žmogų, kaip “L. ž.” 
nurodo),' Piėvoką (taip pat 
tautininką, vietinio skyriaus 
sekretorių) Žingbeigą ir jiems kaift 
Raupį pasisavinus stambias L"
banko pinigų sumas, fcurkį 
padegus sandėlius, Lešefi- 
čių (L. Korp. B. S-gis RpHkazio ir kitų tautų 
kiškio Sandėlių vedėją,, liau
dininką)i darius machinaci
jas sh Rimša ir Pral. La
banauską su A. Trimaku,, 
raginus ūkininkus duoti 
draugiškų vekselių, nors tai 
jų daryta Valdomiesiems or- 
ganams^ėntarus ir prašant; 
Šeši pirmieji sėdi, kalėjime, 
d Labahauskas, Trimakas ir 
Lesevičius laisvi.

Bylą spręs Panevėžio A- 
pygardps teismas šių metų

.....

W - ,< -m -’—fe - \ f V.
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rytii, Sėt fsteaSį** išpjovę- 
ini tarnauti rusų araii jį^ ei
lėse ir dalyvauti naminio ka
ro skerdynėse; galėjo |'6avo> liefiiviai boiš^iktfų-kuneihą 

—-r-^. batalioną įstoti. Bd.būrinio 
ne tarinės prięvoįfe tęwia- gi stiprinimo feriMįė-

EėParer —------ J®gU> batalionas statė • sau. įavQ ąuloinn^ ir tikrai pasį-

' ' ’ ’ ' SKCTį U-:t.uvuiu kad fey&Žfc
bšįų išgelbėjus ,nųe:pražęįr '
ti^s ; __________
tuyąį brangūs ir. r nąūdingi ^artizanus, kame gruodžio 
buvo, aktingai prie &€n į žįauriausiu būdu
nepriklausomos Lietuvos at- 
statymo darbo. Būdamas:'A=|- 
lijantų vyriausios vadovy- 

Ak - ' z • i-bes Sibire'žinioje, taktiniai 
:į- strateginiu atžvilgiu pri
klausymas 5 lenkų divizijos 
vado, lietuvių batalionas Si
bire vidaus, susitvarkymo, 
komandos, uniformos at
žvilgiais buvo grynai lietu/ 
viskas.

UįįurytA : inaimurine lenta, 
kurioje randame siųp^. ŽQ* 

įrašytus: “1919 |& 
gruodžio mėti. $ d. Ceremuš- 

r • tetos bažnytkiemyje Alta- 
U* Ujaitš krašte, įatek^temuhis- 

tų - nelaisvėn, budelių kar- 
dais sukapėti Pirmojo: At- 
skiro Vytauto Didžiojo var
do Lietiivių - Bataliono ka- 

U7 riai f karininkas Navikas jd- •c ■. •. • >
U fonsas, Eidukas Jonas, Ka- ' ■._• _ ... v

sakaiiis Vytautas, Maleris
j Jonas, ..Šukevičius Bronius, 
< kareivis Norvilaitis Kazys, 

v Silevičiuš Jonas, Turskis. 
. 1919 metais lapkričio m. 25 

d. Sibire, Čerepanovo stoty
je, einant tarnybos pareigas, 
bolševikų kulka nukautas to 
paties bataliono karininkas 

'Čemec'kis Petras. Tolimoje 
Sibiro žemejė jie buvo išti
kimi Lietuvosi sūnūs ir kan
kinių mirtimi mirė dėl Tė
vynės;” . / ■

Šiemet gruodžio mėn. 9 d. 
sukako lygiai 10 vinetų nuo

. to šiurpulingo įvykio dienos. 
Būtent dienos, kada lietuvių 
patriotų pastangomis' toli
mam Sibiro krašte, plačios 

vj č ...... ■ ..... 
?■ Vėliai. Išgenu lie-

- bianrĮai buvo išniekinta; o 
<■ dalis ištikimų tėvynės sūnų
* ^žiauriausiu būdu nužudyti. '

U Lietuvių batalionas galu
tinai įsikūrė Sibire 1919 m. 
pradžioje, savo istorijos šak- 
riimis siekdamas daug anks-

• tyresnių" laikų. Suformuo- 
tas lietuvių karininkų pa
stangomis tuo metu buvusiij 
Sibire. Batalionas, kaipo 
Lietuvos. vardo atstovas to- 

/Įimaj am krašte, be to, buvo 
' — atramos punktas Sibiran už- 

\ klydųsiems tautiečiams, ku-

•) Sibiro upė, kurios pakrantė
je stovi Novoiiikolajevsko mies
tas.- Tame mieste buvo Įkurtas lie-

• tuvių batalionas.
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ilgusįą Lietuvos, nors it ne-
cai ; nūsiteikusia 

kareivių ginkluotų masę su
vilioja pas raudonuosius

«■

tą niekšišką darbą , patiems 
padalyti, matytų drąsumo 
pritrūko. Jie išduoda nelai- 
mingiįš beirifiįiūš^rusų i*aų- 
doniėms partizanams, o tie?

> n •; V- . ’* » • X.*’ ‘
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taip šiurpulingai baigiamos 
bataliono gyvavimo dienos.
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/‘Lietuvos Aidas” prane
ša, kad Aiomiš • "dienomis 
Kaime susikūrė lietuvių 
draugija bolševiįjbgį

’ Į tą draugiją įsirašė visi 
humanitarinio < fakulteto 
profėšOriai' * draugija esanti 
įjasifyžuši ^teikti per spau
dą objektyvinių žibių apie 
kultūrinę ir ekonominę bol
ševikų būklę,” nes “ten vis 
dėlto esą daug dalykų,- iš kii- 
riųmės galim pasimokyti.” 
Mes patariame šituo tbš 
draugijos tvirtinimų tikėti. 
Iš tikrųjų, humanitariniam 
mūsų universiteto fakultetui 
pas bolševikus yra daug ko 
pasindokyti visų pirma dėl 
to, kad įsigyti. reikalingą 
mokslinį cenzą. Toliau, 

kį^iumanitaristams 
pravartu bus susipažinti su 
visomis GPU įstaigomis, šu 
Gruzijos, Karelijos, Užkau- 

: pasergi
mu ir iš to" daug ko pasimo^ 
kyti. Nėįikedaihi dficiali- 
nėms bolševikų žinioms apie 
nuolatinius šaudymus tūks
tančių ilėkąltų žmonių, mū- 
sipfttimahiiarai kvies į tuos 
posėdžius žinomus čekistus 
dabar einančius visokių di
plomatų pareigas, kad iš- 
klaūsjdų jų pradroimžte. .......

“Artimiausiu laiku drau- 
gija turės savo susirinkimą, 
kūriarrie SSSR .pasiuntinys 
Lietuvai pasižadėjo padarys 

“R-toa” ti pranešimą apie Š^SR

kultūrines i 
Aidas.”

•. Radid “Šypsenos 
galiotos jau dabar paskelby< 
ti’ SSSR atstovo pranešimeh; 
tūrini.

Visu,pirmi bus sugie 
sacharino karunka prišV 
vieiiam tos draugijos ŠU 
nyiojui, kuri yra nešėniat^^įf' 
Spausdintų bolševiįpj “Be 
še.”

- Toliau, pranešimas ■buą.j j 

 

paskirstytas į sekančiai 
Iiš: •'

1. Kultūrinis veikinį^S
'S. S. R. arba vlast tmy (pff^LS 
tamsio' galybė): bedievių 
monstracijos, vaikų (bezpri- 
zomy j e), šventadienių 
naikinimas ir kit.

2. Žmonių sveikata ŠSSi^į| 
arba živoj trup (gyvas įį 
vohas). .

3. Tautų kultūra S SS'
arba Gruzijos, ir kitų4#$ 
pavergimas, u . . *

Grilė eis pasidriliiiimi 
diniais. Čia visi humah 
riio fakulteto pro 
bus apdalinti slaptąja 
ševikų literatūra. 
‘1 artimiausiame ’ ’ 
visi toš draugijos.hariai 
paprašyti nėatšisrikjdf įž 
ryti tos draugijos 
pranešimus - provincijos*^ 
komų suorganizuotose' 
skaitose, vakarėliuose dfįtĮ
: ‘Ražymėtina 
linky be, kad tos draii r 
įstatuose pasakyta, 
“draugiją likvidavus, v 
turtas pereina Lietuvos 
versitėtui.” /Turint

“liiėrŽ 
gausumą/reikia lauktų 

 

draugija labai greitai 
purtės ir mūsų univerriitHI 
greitai pataps turtihgiŽ 
visoj Vakarij Europoj.

JDžiaugkis TėvyA.aa 
nu mūsų gintarinių”" 
Agentų laimėjimu!

Lietuvos “Tfarttin

Šiaulių valstybinėj gii 
rijoj prasidėjo nesutiki! 
tarp direktoriaus A 
tos gimnazijos mb 
Vfokyfojų delėgačijiU 
liineshio darbo Ia 
švietimo i

ifiho«
Rokiškio, kaip ir visų ki- 

tų Lietuvos j kampelių ūki
ninkai, norėdami Savo eko
nominius reikalus patys inija pslįcijai.. Po viso , to 
tvarkyti, 1924 metais įsi-' 
steigė Smulkaus kredito ban- 

mandosj statutai būro pfe Jo fej“ ke^ į*™*
lietuvių nustatyti. Tureda- ltasmėts neš bebuvo žiriogaus, 
mas viltį per Tolimuosius kulis sugebėtų ilgiau ji 
Rytus (Japonija), sugrįžti tvarkyti. Ūkininkai patys 
Lietuvon, po Vytauto Di- turėjo dalyvauti valdomno- 
džiojo vėliava susitelkęs ne-į^ organuose ir kviesti sau 
mažas ginkluotų vyrų būrys'^fe“ vietinius kunips, 
(batalione buvo lietuvių perkuriu tarpe ir pral. Laba- 
600) gyvai ir drųsiai &rva- į°ūuskų, kaip visų gerinamų 
vosi ir mokėsi kautynių Į® tayjinių. • Bet ne vienas^ jų 
mokslo, kad reikalui esant 
galėtų prirodyti vertas esąs 
savo didžiojo šefo 'garbės.
Deja, kilniems žmonių no
rams bęi siekiams nevisada 
lemtą yra įsikūnyti Lietuvių 
bataliono Sibire tragedija 
tam pavyzdys. Užuot atsie-

i, atsieit, mokymas, ko

i
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mas

edito ban-

•se organuose ir kviesti sau 
pagalbon vietinius kunigus,

mos visdb pastangos Rimšą 
pagauti ir> tfeĮuH įšneštuš 
pinigus, duodama ūet pre-

negalėjo. aidėti ilgiau ko- 
a/bui. Galop at
pingąs, jaunas 
nša, kuris ėmėsi 
Šioje parodytos

tikrai nusikaltėlis sulaiko
mas Rio de-Janeiro uoste ir 
laikomas kalėjime. Čia, Lie
tuvoje, tuo laiku ^raginama 
ir teismas, ir: atitinkamos 
įstaigos parūpinti nusikaltę- 
lio išdavimui reikiamus ..do- 
kumėntūs.: ~ L" .

Numatant, kad iš jo bus 
galima atgauti suimti su juo 
pinigai ir tikintis -U gauti 
gaisro premija, šaukiauuas 
banko susimkimas»esančiai 
padėčiai aptari! ir reikalus 
sustiprinti. Banko valdomįe-' 
ji organai matydami, .kad 
vis dėlto padėtis ne lengva, 

nu-

operacijos d 
sirado ene: 
vyras J. Rii 
darbo. Pra< 
jo pastangos tikrai pakėlė L pėršpektyvoš
janko gyvumą ir operacijas.• Įmatomos,' gaūžaiit ^premiją 
Jis netrukus įgijo net žmo-Jįr išneštus pinigus, nutaria 
nių pasitikėjimą, bet _yėlįaU'Įp1^§j^į narių atitinkamai
pasirodė jo turėta kitokių; 
ikslųj'jo sumaniai apgaudi/ 

mėta tarybos it revizijos -kb^! 
misijos .nariai. ' Šie, kaip ir 
centro revizoriai, negalėda-1 
mi dėl laiko stokos pagrih-1paasliniam nieko 
drniai’ išręvizuotr bankelio!neužinteresuotatn' asmeniui, 
visti operacijų, nesdatn trū-l§įs, kartų fu [ pral. Laba- 
ko net dokumentų ir knygų,Lanšku W ‘'
taip pati veikimo,..pradžia!įq-a_ 
buvo primityviška, kaip irĮjį^ gaudai Susirinkę,- da- 

J ’ T. ” T ‘' ir 
tyrib vis vien kieno jie beHpoop. Iųspekcijos revizoriui 
būtų buvę įkurti, neturėjo aptaria p^tį matydami 
galimumo susekti daromas kad tuojau V- likviduojant 
sladtai nuo banko nperaci--įlanką reiktų kiekvienam į- 
įas. Taip dirbdamas jis per Ldkėti po Lt. 1000 grynais 
kelis metus padarė bankui p!nigclis? kurių tada kaip tik 
nuostolių, kurie vienok h^Įtrnko esant blogyn derliui, 
buvo pastebėti, kadangi ne 
visos operacijos, kaip pažy
mėjome, banko knygose bu
vo. įrašomos. Nuostoliai pa- Į^r 144,000 lit Balis jų įde. 
aiškėjo tiktai 1928 m. pava-|dama bankuose, kaip depot 
sarį, kada sudegė banko fu-luž garantijas’ kiti lieka nė- 
rimi Rokiškio stotyje san-TSUVartbti. Nariams už juos 
dėliai. Bral. Labanauskas Įišduodami kvitai it įrašoma 
parsikviečia nieko neląukda- Įduotų vekselių sumos, kaip 
mas revizorių iš centro, at- indeliai į. banko knygas, kad 

mko re-|tU(> būdu ištikus nelaimei ir 
datuoja I^begalint bah^k; išpirkti

Obės) pakrantėje iškeltoji j,ęS užbrėžtąjį tikslą, jis tu
rėjo išeiti kruvinos Golgotos 
kelią, 7 žuvęs . prieš, dešimtį 
metų ne kautynių lauke ar 
šiaip'kuru sunku, susirėmi
mą pakėlęs, bet krisdamas 
nuo savo brolio—Judošiaus, 
parsidavusio raudonos Mas
kvos budeliams, rankos, į- 
smeigusios jam peilį iš pa
šalų. ' •

** . . ’ — • 1 •

1919 m. lapkričio mėn. 25
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šavo atsakomybėi draugiškų UVKttlAtus;w 
Vąšelių, - ktiri® būtų feo fe 
iria sulaukti keitiesi Pade- ' • 7- :
•ties ir vekselių1 Idausįmą re-' < ■ -. -
i feruofi pavedama A. Trima- j

I

buvo primityviška, kaip ir
j-izJL^7 m. įapKricio men. j- • -a 1 I 7 °*• •d. batalionui esant Čerepa-U“^ t k lyvaujant ir Kred. Įsi

tvvn n r vipti iripnn up dp-Ik.____ -r„___ - ____ :___

dama bankuose, kaip depotPA! N-
»

■.»

*

i

ais pačiais me
ti. R. IMS1 po-

Mačiuliu, šį pa-

č „ 

t 
tI
/ ■

J?

d-ras
giihė 1892 metais

is^n derliui; 
nutaria išvedimui banko iš 
sunkios padėties duoti drau
giškų vekselių. Jų surenka

rektorius jo " *

) bolševikines

<-
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t
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novo stotyje, kame jisai Sau
gojo geležinkelio liniją nuo 
vietos bolševikų partizanų 
puolimų, nežymi Saujelė lie
tuvių komunistų, slapta vei
kusių batalione, suėmė visus 
bataliono karininkus ir me- 
tusf. šūki: ^5ryrai, trum
piausias kelias į Lietuvą ne

Sporto Pasauly□porto rasauiy
—ar tai -jie butq kumštininkais, ristikais, »- 
bėgikais ir šiaip atletai — fleapšdna be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino verte 
šito visatai pasaulyj garsaus |inirncnto. 
Jie reikaulaįja išsitrynimo ' str. *PĄlN-‘ 
EXPELLEkIU po kiekvienam < didės- 

. niam treniravimosi gimnastikos kattaba> 
riftose tr taipgi po kielpnenij Įtemptų t- 
imt^nių arenoje. Niekas kitas' taip rteapį. • 
saugoja jų • nuo- visokių Moskultf, GtU“ ’ , ■ 
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro* 
PAIN-EXPELLERI& ** ;

f Išvengiate Kiisulių, Peršalimų,
. -uj ”-{-*

turidami toki pati paiūtikijima PAIN-fiXP®I»LRRTV, 
tari Ju«U pačių tautos-trinieji atletai. Iibandykite įfaitnntfc . M PAIH-&XPELLERIU Kasdien. Jųi bosite etatiai/MMte- 
binti !• psaekmimie. ,f»j» tapsite atnauiiatu ir strtęįrtintti. 

jurekraujae pradės cn-lraHuoti taip, kaip' nlekunairt. _<- 
P*’JuS,nMterteXįL°’kad PAIM-EXPELLMRI» yra 

u kokis tik Aitras gauti nuuaHjimui Resmatilkd.: 
Strtndįeglio, Suatinfuaio Sprendo, NetAaĮttida >r 
ra. pufciaseiu Vaistu nuo lėafnarinotitj, Ntmmnii 

ttreitula. - ~ . . . .
Dvejopo populiaria kaina dideono bonktrtias: 

: >ZXtuS2’ arbs atūžia} U

» •
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važiuoja ir žemes t 
vjzorius, kurie ko ____ _____ _____
stambius nuostolius; , padare I vekselių, jie galėtų, juos ap- 
platesnę reviziją randa net mokėję, reikalauti iš banko 
Rimšos neteisėtų darbų. Ta-afiygiųjmo;

’4 7« _ w . . 4 « į _

A. Trimakui netrukus po Do 
susirinkimoJiyykus į užsie
nį tęsti studijų, į banko di
rektorius pakviečiamas L. 
Kop. B-vių .S-^08 Rokiškio 
sandėlių 'buhalteris Plęvo- 
kas,' kuris su vaidybos pir- 

Repšiu ir vedato- 
liau operacijas. Deja^įų 
darbuose pasirodo '^stambių 
klaidų, 0. teismas įtaria net 

ligi tiuš rhštas hholatihiš di-Ipasisutinitnfe. banko pinigų,

gaišrtf pre- 
nmi (Rate į*

da šis, pamatęs, kad jo dar
bai >gjjsekti, 'balandžio mėn. 
tij patirtėtų pribėga į Brazi
liją; išnešdamas per 100.000 
lt. pm^gų..

* * ~~ ■ ' • .;

Ištikus tokiai nelaimei,
A ' - '

banko valdyba ir taryba Ik 
parsikviečia A. Trimaką pa-'Įmininkti, Repšiu ir v< 
dėti jiems varyti gelbėjimo 
darbą. sųtįrika porai mė
nesių padėti dirbti ir eina

rhtfoš

Užsienių- reikalų ministė- 
ris ir nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeriš 
Oekosjdvakijai d-ras D. 
Zaunius' gimė 
Rokaičiuose (Mažojoj Lie
tuvoj), Pakalnės ap^r., 
Gumbinės rėdyboj. 1911 me
tais baigė Tilžės gimnaziją. 
Studijavo teisių mokslus 
Vokietijoj ir galutinai baigė 
Karaliaučiaus - universitete. 
I?į7 m. įgijo dr. jūr. laipsnį 
prie Karaliaučiaus universi
teto. Tveriantis Lietuvos 
vyriausybei 1918 metais sto
jo į valstybinę tarnybą; 
1919 m.» skiriamas užsienių 
reik m-jos patarėju ir kiek 
vėliau — laikinu ministeri-
• ■'*5’ *

jos vedėju, 
tais skiriami ____

litikos depąrtamėnto direk

 

torium ir/važinėjo į Balti
jos valstybių konferenciją* 

 

rfį buvo Lietuvos at- 
stovų prie Nisšelio inter- 

 

alianių komisijos delegaci
jos įrmininku Helsinky 
konferencijoj. 1920 metais 
skiri 
if 1921*»■ -
L 
eharge t
Būdamas/R 
ftąagos __ __i
Ma .konferencijai, 1§Ž4 
ttųskiriamas nepaprastu pa-

v

ništeriu Rumunijai s rezi
dencija Prahoj. Vėliau — 
pasiuntiniu Šveicarijai ir 
nuolatiniu atstovu prie Tau
tų Sąjungos. 1925 ir 1926 
m. važinėjo į Tautų Sąjun
gos^posėdžius Genevoj. 1927 
m. paskirtas užsienių reika
lų ministerijos ekonominio 
departamento direktorium. 
1928 m. Spalių 1 d. paskir
tas U. R. M. generaliniu sek
retorium, paliekant eiti ne
paprasto pasiuntinio ir įga
lioto miriisterio Čėkošlcrva--k ■ ■ ■ 
kijai pareigas.
/(Iš “Eltos” komunikato).

charge d’affaireįs 
minifttėrid Lat

vijai. T^is pačiais metais 
affaires Estijai. 
Kygoj važinėjo į 
Maskvos nusigin-

Jūsų gimines ir pažįstami Lietuvoj, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikėj ę 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. H MOTERŲ

visą papasakos
. . MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis AmW 

kos lietuvių katalikių moterų Žurnalas, teidŽi 
. mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių a 

tualiais moterų klausimais, šalę fenių iš viso p 
šaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eiga šžrg 
riai:l) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, S) ’ 
mų ūkįšy 4) Mandagumas, 5) LiteratūroB A 
filis ir kftL < \

^MOTERŲ rjrdtVA* 
viršetBis ir vinjetėmis

knyga.
ir "MOTBRV BIRT*” MM

ar



we®art” 
yo*”.M® •k?

jų Vedėjas.
(CoDinvood) 

iųo seniai tleilitf 

pageidavo savo kolonijoj Į- 
it R. K. parapiją. ?. 
itąįs metais susidarė komi- 

narių, ir darbavosi su- 
“kapitalo naujos' parapi-’ 
Mažiai, tas pats komitetas 
Mž idąnt gauti leidimą Jo 
rbės vysk. Joseph Shrembs 
saują parapiją.—Jo-Malo- 
ryakupas ištyręs, kad yra 
», suteikė leidimą ir už- g.- ;%* LR .. * *
(mūsų parapiją Mūsų Mo- 
Neperetojančios Pagalbos 
Lądy of Perpetual Help). 
pražus vardas!.. Tas tik vie- 
įtardįjimas suvirpina mū- 
įUpriduoda vilties... Tik 
nas vardas Mūsų Motinos 
Jojančios Pagalbas — pri- 
mūsų - širdis didžiausiu 

Vilties džiaugsmu-t

Kalėdos.
a: - ■ ? - š

SK Kalėdų malonėmis, su- 
ŽMrjiujsų parapijai paskir
iamo kun. Antano Karužiš- 
' Yoūngstown, Ohio. Kaip 

žmonės!
gų dienoje buvo laikytos
iv. mišios, 
t šĄait: Karužiškis pasakė 
pamokslą. MintĮs gilios, aiš- 
f^reikšmingos. Kalba t>Ta 
oriška.

.. ■■

(pažinimas ir pagerbimas.
* v A: - ■ . ■ ’' -
rimo 28 d. Lietuvių Syetąi- 
jka susipažinimo ir pager- 
ę$sų klebono, kun. Antano 
Skio bankietas.

nitai valandai dar nesibai-.
'J ■ į. • * X • ' ’ "

retaine'bnvo pilnutėlė žmo- 
8įfm^salės buvo ištiesti trys 
į'S'fc --•**- jjtu * ■ *i".i -» t •

fiais -afcvejais. Kalbejo zy- 
veįkėjai, Ir kelis kartus kal- 
Įots šio vakaro garbės as- 
nm. A,~-Karužiškisr 
SC* z-.-
^alba buvo užimanti, patri- 
k Jam bekalbant 3ntru kar- 
gjrdome iš jo lūpų tokius 
š, kuriu užmiršti negalėsi; 
rįfcekių retai tenka išgirsti, 
ėletą ištraukų iš j'o kalbos: 
L.tar aplinkybių* a^ auklė- 
įėlei, o gal paskyrimo Jem- 
ęo.man užaugti ir nebepą- 
»vo prigimtos lietuviu kal-

Išmokinant užėjau grekų 
įe-lietuvių"žodžius: “kas es-- 
Tlė- žodžiai privertė mane 
feii savęs kas esmi? Nuo to 
įvyko, permaina mano ,gy- 
K' .1__

fetuviškos giesmės, dainos, 
Sjo mano širdį taip, kad ma
ras' lietuviškas 'kraujas“ at- 
iŲsh visa savo esybe pra- 
^tuoijuoti savo tėvij kalbą, 
beturiu veikimą, jų papro- 
įų gyvenimą, pradėjau dar- 
» su savo žmonėmis, pradė- 
iastis1 lietuviu!..
&ia tai permaina Įvyko ma
nyje — pamylatrtą šalį, ku- 
ųekad nemačiau... Pamylau 
įmones lietjtvirfs, pažinau 
!tfe, jų sunkiausius darbus, 
gūdžią praeit.
' Su Aukščiausio pagalba lai-

t _____- ~ ••
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B, Ateit- Namams 

Statyta Komiteto Viee-Pirm.
Dr. J. Laimonas, Ateit Na

mams Statyti Komitętd Sekreto
rius. - y <<.<11^ J . 
r Dr. J,-Urmanas, Ateitu Namams 

“d^sSk^ KomitrtoJ«itekM
- ' - Stud. Ant. Marčmlynas, Ateit.

Namams Statyti Komiteto Reika-

'' 
r MONTaLOrMASS.

LDS. 2 kuopai vajaus mėtų tyč
iai sekasi. Pereitą mitingą buvo 
nutarta, kad nariai gautų nors po 
vieną naują narį. Pasirodė, kad 
nariai gauna ne tik po vieną, bet 
pą keletą. - Valio! Jeigu tik na
riai pasidarbuotų taip per visą 
vajaus laiką, tai mūsų kuopa pa
būgtų trigubai nariais, Aš nuo sa- 
v-ęs prašau visu kuopos narių ne- 
atidėlioti Šio kilnaus darbo ale 

lipfAi Iąnkė«- pirmyn kiek galima. Toks 
’rlAfbasrnėnrlabsi sunkus. 'Galima 
prirašyti jvieną ar daugiau naujų, 
nArių'." •

C. J. G.

REMTOS MS«W.1s
as netilps. Žinutės >- 

m

D« “Vf” raitą ,apie “didvyTi”'/'® 

Šliupą ir kitus neverta atsakynė- / 
ti. Tas laikraštis ir nezaležninkus ? . k 
garbina, nes ir jie prisideda prie^ ^ęj 
Katalikų Ba&yžioš'griovimo. Va
dinasi “bepartyviu” kaip ir visi 
kiti kataiikųrprie

Tokiam, Montf^eal, Caųad 
Apie silpnapročius. komunįstėliūs.;. 
nedėsime. Rašynėkite Iš lietuviu 
darbininkų gyvenimo. ' -d-

D. Lapsardokui, L'oįvell, Mass^?
— Asmeniški užsipuolimai laikra-j 
ščiui/netinka. Tamista savo korės- : 
pondencijoj jokio aiškaus prasi-.' 
kaitimo Apašt. Maldos draugijos ■ 
buv. pirmininkės nepaduodate-.j 
Tuščiais žodžiais šaudyti neverta.; 
Be to, rašant ką nors prieš asme-- 
nĮ ar draugiją reikia po raštu pa< 
sirašyti savo tikrą vardą ir pa? 
xardę. ’ ■ - "

PARSIDUODA DIDELIS 
BIZNIS

>NUOŠ|ROU$^|fi
, “Darbininko” redakcija j!ąvo 
dąug sveikinimų su Kristaus 4jli- 

;entėmis ir Naujais, Metais, 
iį-mą, /sveikinimą gavome iš 

iUio’šv. Kazimiero Šeše

s ž’ėrir ”Ąir for 
/Entuziastiškai ap

lodismentai pylėsi po arijas iš 0- 
peros “Čavaleria ' Rfeistieana” 
Mascani, kuri buvo išpildyta ita
lišką! šiame kūriny j, -!ė, Katkaus- 
kailė parodė savo j&ilavinimų. Ir 
paskutiniu numeriu Ijuvo “Kur 
bakūžė samanota.” Šis kūrinys 
paliktf 'gilų Įspūdį publikoj.

/'Visiems artistams akompanavo 
p-l{ F, 1 Ph ko niu t e. Pažy mėti n a, 
jog ji vieną duetą-dainavo ir a- 
kompa^avo. > v « . ..

; Žmopės skirstėsi patenkinti to
kiu koncertu ir linki pJei O. Rut
kauskaitei didžiausių pasisekimų.

'' ■** “v

• *•

kyšiuos to visko ką čia jums išr 
pažinau, nes —

»“Aš-.ant vis lietuvis!
-ĮužJjetūyių gimtą kraštą- 

•Galvą duot pąaukųot* . v 
Akių;rasą, kraujų lašą!..

Nuo šių paskutinių žodžių
dreba lietuviu širdis, patrijMl 
nis jausmas, virpina šielą^.'' Visų 
akys atkreiptos Į kalbėtojo pusę 

delnų plojimu, dėkojama jam už 
taip gilų, taip gražų, taip šventą 
prižadą’.. , -

Čia, lyg apsidairo žmogus -r 
r.unkų tikėti — abejojimo nepa
geidaujamas .įausmas valandėlę 
drumsčia tik -ką pradžiugusią lie- 
iuvio “širdį. Bet tuo pat kartu 
siela pakuždomis šnabžda: Ne, ne, 
neabejok lietuvi, neužvils tay,e, iš- 
Jaikys prižadą. Ne, neabejok —- 
akys blaivosi ir prakilni širdis ta
ve neužvils.

■ ttalėdų šventėj mūsų bažnyčia 

buvo' gražiai papuošta. Betiie- 1 
jaus staklelė prię šv. Juozapo al
toriaus tikrai artistiškai buvo pa
rengta.
riečių visa ^bažnyčia buvo -’žaliu- 
mynais- papuošta. ^Bernelių šv. 
mišios buvo 12 taf naktį su asis- 
ta dviejų kraigų, gurias atnaša- 
kas, o turiningą pamokslą pasakė 
vo mūsų klebonas' Jr’iietjivnin- 
knn. Dr. L. J. Mendelis. Žmonių 
buvo daug prie av. Komunijos. 
Choras puikiai pasižymėjo. 'Kalė
dinės rinkliavos sumsta virš $800. 
Garbė, Baltimorės lietuviams, kad 
luyli savo bažnyčią ir apsileidimo 

Dalyvis htąkai, kurią skelbia Bažnyčios 
ūriešai, ųenasiduoda.

• -y. . -»*
. 1 d. sausio .1930 -per Naujus 
Metus, taip pat Įspūdingo džiaug
smo šventė, pripildė /tikinčiųjų 

. Lietuviai skusti
n pam

Laike švenčių darbai sumažėjo, 
bet tikimasi ateity pagerės. 
’ Pereitą pirmadienį, ryte. p. A. 
Rakauskas važiuodamas automo
biliu neteko kontroles ir mašina 
atsimušė Į mūrinę, garadžiaus sie
ną ir ♦ išmušė didelę' skylę. Pus
antro tūkstančio plytų išgriuvo, 
bet pats nesusižeidė. Palikęs ma
šiną nuėjo. • Policija- negalė jo. Iš
imti mašinos- įstrigusios<i Xieną. 
^Įšaukė mūrininką.

: -

WATERWC0Nįk
-g' .1 '

Rengiasi prie 500 metų sukaktu- 
vių D.‘ L. K1 Vytauto 7 ’ 

'' ’ mirties. ' '

Klebonas kuri? J.-" J. VaIantie-; 
jus, pasitaręs su parapijos veikė-- 
jais, nutarer ■ pabusti laiškus Į 
draugijas, kad prisiųstų kiękrie-- 
na po 2 atstovu į susirinkimą, ku
ris Įvyks sausio 26 dieną aWter- 
>ury.; Tąjdieaią ftmažiūos iš’ vi* 
sos Comt- valstiję^atstoyafi ap^ 

n^1 šito jos“: 
brangios Tvfent&. T’^^bama^^^.^eikms. 1̂'" 
tad kodaugiausia atsilankytų.1 
Vietinės.organizacijos,laiškus pri--

B.
4<z-<

\i ’ i
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i HARMSONi Ni Jt
• • — _.

40 valandų atlaidai.
- - - • — • "V - •* * »

; Pereitą mėnesy užsibaigė 4Q va
landų atlaidai. Bažnyčia buvo iš
puošta gjj^vomis gėlėmis. Klebonas 
pats'.'triūsė dirbo, kad tik kųo- 
Jnūkiau papuošus Dievo namus 
rengiantis viešai pagarbinti JĮ per 
Tas dienas.

Prasidėja 40 valanch] atlaidai 
gražiai su procesija. Vakarais 
žmonių pilna bažnyčia prisirink
davo. Bet skaitlingiausiai buvo 
tai paskutiiliame vakare.

Paskutinį vakarą mišparai ® bu
vo laikomi su asista, 6 to, se
kė procesija, kurioje dalyvavo 

kelios dešimtys altoriaus vaikučių 
ir keltą'desėtkų4^^^^^!, baltai 

—- ° - J aprėdytų mergaičių. Šioje proee-
koncertas klebono V. Karkausko, Įsijoje pirm* kaftą teko-vartoti 

naują, puikų nupirktą p. Žitkaus^ 
baldakimą, kuo jjarapijonys, tą 
vakarą matydami, gąlėjo pasi
džiaugei. Baldakimo nešėjai buvo"’ 
p. Žitkus ir kiti

J:' '■ •' ■■ ! k

Aras

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio’ mėn. 29 d. New Ha- 

yen ’iečiai turėjo laimės išgirsti 
p-lės O. Katkauskaitės koncertą. 
Diena lvg tyčia pasitaikė labai 
iloga, tačiau žmonių buvo pusė
tinai.

Lygiai 7:30 buvo atidarytas

kuris savo trumpoje, bet turinin- • 
goję kalboje priminė koncerto 
•eikšmę mums, lietuviams. Tuoj 

po kalbos buvo pradėtas koncer
tas.

Pirmutinė pasirodė p-lė Baukiu- 
;tė (lyriškas sopranas). Iškarto, 
matyt, buvo susinervavusi, ir 3ėl 
to nebegalėjo išvystyti pilnumoj 
savo, balso, Jį>ėt užtat kūriny j 

?s būva jsodįftfift i^Good bye” Joste ’s muzikoj, -ji 
pasirodė. Ypatingai gražiai skam
bėjo aukštutiniai tonai. Taip pat 
išpildė keletą kūrinių ir Vanagai
čio muzikos ir kit.
- Antruoju išėjo p. Kripas (bari
tonu). Balsas stiprus, tačiau pe
rėjimai yra per ryškūs ir kartais 
kerpa ausį. Bet buvo ir gan gerų 
pusių. Gražiai buvo išpildyta 
“Ta senoji daina” Chryslen’io ir 
puikiai pasisekusi “Kaip sapnai 
išsipildys” Berlen’o. Įdomiai bu
vo padainuota “Litai” Vanagai
čio (komiškam stiliuj) ir kit.

Ir trečiąją scenoj publika išvy
do, vakaro primadoną p-lę Kat- 
kauskaitę. Nesuklysiu pasakęs, 

’ jog nevertėtų aiškinti jos išsila
vinimų. Ją tinkamai Įvertino 
Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos 
kritikai. Visose šiose trijose val
stybėse, ji pasirodė kaipo gabi ir 
talentinga dainininkė. Ji buvo 
Lietuvos valstybės stipendiatė. 
Turėjau laimės aš jos pirmąjį de
biutą girdėti Lietuvoj “Kaukių 
baliuj,” raganos rolėj. Ištikrujų 
tuomet, gerbiamoji, sužavėjo pu
bliką, kuri nesigailėjo jai aplo
dismentų ir .manaii,'—:jr yra 
viena iš rimčiausių dainininkių A- 
męrikos lietuvių tarpe. Pirmuoju 
numeriu buvo “Gėlių arija” iš o- 
peros Fausto, kuria žavėte suža
vėjo publiką. Rodos tikroj ope
roj esi, o ne salėj, kur resonan- 
sas užkliūdamas iškyla. Su di
džiausiu pasisekiau buvo išpildy-

■ '• ; "h .i.Px.. "
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" Lietuvos Vyčių 102.kuopos va- 
karas Įvyko ' sekmadieny, gruo
džio 29 dieną, Lietuviu Svetainėj. 
Žmonių Uuvo pilnutėlė svetainė. 
L. V. choras, vedamas tik par- 
vykusio iš Lietuvos art. J. Ali
šausko, vaidifio veikalą. Visus 

sužavėjo naujomis dai^e- 
r vaidinimu. z-. '

o veikalo- ir dainų prasidėjo 
šmiausi šokiai. Šokiai buvo 

abejose svetainėse. Vienoje buvo 
lietuviški, antroje — angliški. Vi-
si kuogražiausia buvo patenkin- < 
ti mūsų jaunimo vakaru.

Vytis :

...
.šwl’ •'V-

e f. ’• f>,

CLEVELAND, OHIO
Specialia pranešimas.

• ,t - ... f

Sausio 9 d., 8 vai. vak., Lietu
vių Salėje Įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Sąjuingos kuopos metinis 
susirinkimas. Šiame susirinkime 
būtinai reikalinga sumokėti cen
trui užvilktas mokestis, sudaryti 
veiklią pastovią valdybą, sutvar
kyti ir nustatyti laiką susirinki
mams laikyti. Dar ir daugiau at- 
sifras reikalų svarstymun 
^Jxajkutiniu laiku musų kuopos 
veikimas buvo apmiręs —' sustab
dytas... nebuvo jMuritikėjimo cen
tru,, buvo skleidžialte kenksmin
gas obalsis musų brangioj orga- 
nizacijoj?Tik dėka skirtumui min
čių kuopa išlaikė gyvumą.

Su Naujais Metais padidinki
musų kuopą nariais, grą ime 
jai jos praeities garbę it/stipry- 
I’?'
*LDS. nariams sėkmingų Naų- 

~ jų Metų!
?1 ' 1

«

<’»• K.

žmė ir atstovus prisius
Z'. :
J ' • ‘

• t '. ' " ' ,ę f, rr *

MAHANOYCITY. PA.
15-tos Lietuvių Dienos Rengimo 

. Komitetui. : .

Džihtigsmingai tsutinkam Jūsų 
brolišką prielankumą su ginsią-—; 
$1,103.98 — auka?Ateitininkų na
mams Kaune, Laisvės-ai ėjoj Nr. 
3. Auką sunaudosime sulig Jūsų 
pageidavimo, .Įrengdami ir Jūsų 
vardu pavadindami bibliotekai sa-

Siųsdami nuošitdžą padėką ir 
linkėjimus dėkingos ateitininkijos 
vardu, pasižą^ame Baro- dari 
Dievui laimnantj’, atsiteisti Bažny
čios garbei ir mūsų brangiosios 
Tėvynės didybei! r

Kaunas, 1929. XII. 2ff d.
Kn. P. Dogelis, -Ateit. Namams 

Statyti Komiteto Pirmininkas.

/ .
Jurgis Kasas, rast.

9
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tai jis:
! Nuoširdžiai sveikiname Jus su 

inksmomis Kalėdų Šventėmis’- ir 
■tinkime laimingiausių Naujų M4- 

iiūp VUN Įlr. . fc- 

I į - | šv. Kazimiero Seserys 
Pažiyif.,19® n.”. ,,x
/Gavomė fr daugiau šveikįnimij 

ir.linkėjimų iš tėvynSs?'b£tvdau- 
įiausją■■ jų rgavime iš šios šalies.

N'isi nuoširdžiai linkėjo,, kad 

mūąų organizacija ir laikraštis 
M Darbininkas” augtų ir stiprėtų, 
kad nesirastų nei vieno lietuvio 
be “Darbininko.”

Visiems mūsų bendradarbiams 
ir rėmėjams už sveikinimus ir lin
kėjimus, tariame nuoširdų ačiū.

IOWELL,^SS.
■ LDS. 2 kuopos metinis susirin
kimas Įvyks antradieny, sausių 7 
d. 1930, 7:30 vai. vakarę, para
pijos salėje. Visi nariai kviečiami 
ateiti ir atsivesti savų draugus 
(ges) prirašyti. Vajaus metu nau
ji; nariai ^priimami be Įstojimo. 
Kada vajus baigsis dar nepaskelb
ta, bet pasiskubinkime, kad ne
būtų pervėlu.

$Į. mėnesį įvyks mūsų organo 
“Darbininko” metinis': koncertas. 
Mes turime -sudaryti didelį būrį 
žmonių ir tą koncertą nuvažiuo
ti. bus’ais. Mūsų kuopa yra di
džiausia visojeąrfganizacijoje, tad 
ir toasirodykime, kad mes nuošir.-; 
.džiai Remiame tą .organizaciją ir 
organą “Darbininką.” 
1. Šiame susirinkime bus ir val
dybos rinkimas.: Dalyvaukime rin- 
kiiip.ose. .išririkime^darbščią vai- 

~~~ ’ s pffidauso ir 
kt»^š‘'veikiiAŽs.^r''r?^‘’O<n

Sėntts metus pabaigėme,' bet da 
ne- risi nariai pabaigė senų mętų 
reiESttfs. Svarbu, kad šiame su
sirinkime visi neužsimokėjusieji 
duoklių nariai užsimokėtų Įi>praV 
dėtų . Naujus^ > Metus, be akdlų. 
Jeigu, dėl kokių nors -priežasčių 
neįgalĮte- užsimokėti, tai nors^pra-. 
neškite valdybai. Valdyba rėftka- 
ma. t&m, kad patarnautų visiems 
nariams. Pasirodykime taip, kaę 
mūsų kuopa yra ne tik didžiau
sia nariais, bet, .ir veikliausia ir 
tvarkingiausia. .

Utarninke, sausio 7 d. mūsų 
darbininkų vakaras. -Padėkime Į: 
šalį visus darbus ir dalyvaukime 
susirinkime. J. j.

...................... -i- .‘v - , '-r • :

Vieversėliu^ Ųeltųv 
broliai’^ yernmąs.‘nei . 
iilpą. Rašynėkite daugiau žinu
čių, o ypač iš lietuvių ūkininkų 
ir darbininkų gyvenimo. '

K. Zokuį Philadelphia, Pa.
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Šio apskričio metinis suvažiavi
mas Įvyks sausio 5 d.,.1930 m., 1 
vai. po pietų, New Britain, Conn. 
Pageidaujama, kad visos kuopos 
būtų . atstovaujamos, nes turime 
daug svarbių ■ reikalų organizaci
jos naudai.

Jau paskelbtas vajus. Mes tu
rime stoti į darbą. 1930 metais 
sueina 15 metų mūsų organizaci-’ 
jai Jubileijaus metais mes turi
me asirodyti susipratusiai^ darbi
ninkais ir savo organizaciją turi- 
ipe naliuosuoti nuo visų skolų. 
Tais’inėtais pribręsta bonai. Susi
rūpinkime jais ir padėkime Cen
trui juos likviduoti.

-Pageidaujama, kad Į šį suvą- 
žiavimą atvyktų ir gerb. dvasiš
kiai ir. pagelbėtų mums išspręsti 
visus klausimus.
‘f“Darbininkas” yrą vięnintėlis 
katalikiškas laikraštis Naujoje. 
Anglijoje. Visų pareiga yra jį pla- 
tmtr ir remti1-kas -kuii gali? žo- 
džiu Įr raštais p;. > - . R.- yn-fvd

i. Iki pasimatymo. .. •;? —
♦ J.<B«motas,

Apskričio Pirmininkas.

Didžiausia ANGLINE prie gelžke-/ 
lio, namais, trokais, arkliais ir ve
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
ūgiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga kreipkitės: V i -

A. F. KNEIŽYS, y
366 W. Broadway,S. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA DOVANA!
——. . į

Neužmirškite užsakyti savo myf 
limam sūnui, dukteriai ar-mažam 
broliukui geriausią.vaikų Iaikrašj- 
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią' janf džaugmną. ■ ~ ’

“Žvaigždutė” yra viena iš įdoi Ą 
miausių vaikų laikraščių, kurį 
Švietimo Ministerija )prenus^e: 
ja visoms Mokykloms.- Joje ”1

j 
*A
*

t , ‘ : 
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XIAM REIKALINGA VIETA
w », , • '•

1

prašome kreiptis dėl visų informa 
djų “Darbininko” Administraei 
jon. . * -
tia.” . : ;

te daug pasakėlių; 'įvairių pasi- j 

nėlnft
,,,5-mėnuo ___ x_________
jį .3 liti Lietuvoje, užsienyje 6 1iū 

A d r e sa^siTjiėtuva, KaūU 
pas, Liaudies Namai, “Ž ▼ a i 
ž d u t ė s ’’ Administracija.

✓
7A

8kaitym61ių ir. pačių vaikų kurti 
neini, JfŽEairiria^’Jš^aZkiiil

>
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Senai ines kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 

' kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su-37 
kaukėme ■

* “MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie - 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir dpie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.;

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie- 
.žinias iš'Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap

rašo jų\argus, kovas ir laimėjimus.
“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustraęjjų pa

rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos. ' . -

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nėrašo jokihiš politiniais klausimais išskyrus^ 
Vilniaus klausimą. —

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima fr brangi mū
sų pavergta s

“MŪSŲ VILE
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KUNIGy ttENYBĖS IR AB^NAI VISUIUNIGĮI 

SEIMAS "
Svarbūs mūsų gyvenimo reikalai verčia būtinai vėl vi

sus lietuvius kunigus susivažiuoti seiman ir pasitarti įvai
riuose svarbiuose klausimuose. Nūnai prieš akis mums 
stovi Vytauto Jubiliejus, Ųietuvoų ekskursijos. Lietuvos 
Valdžios nuolatinė antikatalikiškoji akcija, mūsų Centra- 
linės Organizacijos, Amerikos Lietuvių Kolegija, ir dau
gelis kitų dalybų. Visuose tuose klausimuose mes turihie' 
visi išvien ką nors žinoti, tarti ir vesti. Užtai šiuomi yra 
šaukiamas visų Amerikos Lietuvių Kunigų Seimasz ,Sęit. 
mas įvyks Trečiadienyje, Sausio 8 dieną 1930 metais,; 
10:00 valandą rįrfe, Roosev'elt llotel, kampas 45 St. ir 
Madison Avet, sujungtas koridoriumi “su Graid Centrai, 
Nęw York City. . > .

Seime prašomi dalyvauti visi lietuviai kunigai pilnatei
siais balsąis be Skirtumo ar tai Kunigų Vienybes nAriai ar 
ne nariai.. Asmeninių pakvietimų nebus, šis pakvietimas 
yra visiems ir galutinis. * ; ‘ ‘

KVN.K.A. VASYS, KunigųVienį/bto OMro Pirm. 
KUN. A. PETRAITIS, Kunigu Vien. Centro Rast.

' KUN. N#AK ALNIS, Kum. Vien. Centro Ildinmkae
KUN:M. PANKUS, Kun. V. Centro IUo GtOHjat 
KVN. J. SIMONAITIS, Ktm, V. C. Įido Globėjas.

skaito visi: ūkininkai, 
. garbįninkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
- studentai, moksleiviai ir visi kiti.

i U “MŪSŲ VILNIŲ ” redaguoja ir jame bendra- 
lįarb^uja dauiM,lenk, ištremti vilniešiai, ku- 

I <Ųe gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
“MfrSV VILNIUS” išeina karta į mėnesį

I"gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- i 
\.^s, iV;/

“MUSŲ VILNIUS” metams kainuoja tat i * 
< doleris, už vieną dolerį teišeito gale metų puikiai 

■/iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VELNIŲ.’! ,, d
• * « • . « .B « . **
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•” Už vieną' dolerį, gausite dar ir daug prhdų - 
knygelėmis Vilniaus klausimu. /f ■ , _ j : f

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas ^Kaunas, Lab- 

vės AL 61 Lithuania.'
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KAUNAS. — 1930 metų 
biudžeto projektas, finansų 
ministerio patvirtintas, da
bar jau yra ministerią kabi
nete.

f ' •/1929 metams, biudžete i 
vo numatyta 259,966,1 
tą pajamų ir tiek 
laidų. 1930 m. iš vis 

26^ mik pajamų ir 
išlaidų;-Vadinasi, 5 mil. dau
giau.

' \; Ai. \ •

J Vyriausybė tuos 265 mili
jonus litą numato surinkti 
-iš tokių šaltinių:

/ į) jprtiesiogiiiių mokesčiij 
slno ir k.) 
;; 1927 m.

-k.

:a
4

•■ J
< ... .

įsų parapijos

4turės ląiko nusipirk-’

vyrai

F-Įbi skMint, tycu
pi ......... ■■Mįlllll||i||iĮ iiĮ|į|ĮIĮ||

Bilietų galite gauti paa L. D. S. 
narius^ ‘ (t>arbinįnkuT’ųiEmięįnra- 
cijoj ir 
krįrijoną;'/ / ‘ ; J
-f Pasipirk' šiandie’ J

• _-X-• .

k j"T F-» „

i

to ttr;-l?27 m.'M 
-j—54% miL lt,

5) Vąįstybės h-" - :- 
piiąltt tPftjanią, (i 
_ Us popierią vaht. tuętą 
pąomoa) - a±fi' 4^41$. 1L;
1927 m. — 29 mil. It., 1928 
m. ^-r-, 35 mil. tt- ; v

6) Iš atsiteisimą su vai-
, r - f • f ? r. ‘ •

štybėš iždu (valst. paskolą 
grąžinimo) 3 su puse mil. 
litą; 1927 m. — arti 3 mil. 
lt, 1928 m. — apie tiek pat. 
•. . *' » **

7) Iš įvairią kitokią pa-
jamą (baudos, už valdžios 
spaudinius^ pensiją* fondo ir 
kt.) 9 mil. lt, 1927 m. —,10 
mil. lt. ir 19^į m, -apie tiek 
pat .

Išlaidą 1930 m. atskiro
mis valdybomis numatoma:

1) Respublikos preziden
tūrai 300,000 lt., 1928 m. bu
vot 295.000 lt., 1927 m.-209,- 
000 lt. ■ ’ 3 . ■

2) Seimui — 500,000 lt,
1928 m. — 222,000 ltB 4927
m. — 675,000 lt ; ■• j. * - ■ ,

3) Ministerią .Kabinetui
3,200,000 lt.; 1928 m. 3,600,- 
000 lt., 1927 m. — 3,114,000 
litą. -■ ' . •?

4) Valstybės Tarybai —
52,-
•; wx^'

'48- 
i: nu-

(žemės, turto, .j 
gauti 34 miL Iii _- * c * v tokdur^aVrilokėscių gavo £6 
inil. lt., 1928 m. 
jonus. . J.3y ;
_\2) Iš netiesiognių. mokes- 
čm (miiitij akcizą) tikisi 
gauti 62^ mil. litą ?>į927 m. 
gavo 681^^miL, .1928 in. — 7etaii. ^r ■ •

3) Monopoliu.pajamų deg
tinės ir kortų monopolią) 
40 milijoną; 1927 nj. gavo 
42 įhil., 1928 m. 44 mil. litą.

4) Valstybės įmonių pa
imu'(pašto, telegrafo, tele- 
>no, geležinkelių) 56 mil.

■■■—I . I . i .1 » ... < I I
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-22 mįli-

V ■

' •«*

’.i-l et
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popieriŲ, valst. turtų
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Nepalyginamas Svarumas Sr 
patarnavnnas visose kietose.

^Kasiai
IŠ NEW YORKO"l KAUNĄ 

IR ATGALI
(Pridėjus $5 S.

• < Taksus). Trečia klesA-
PinigOB persiančiam greitai 

žemomis ratomis.
Dėl sugrįfimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas J -—  

umlEMM
' X

£
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300,000 lt., 1928 m. •
000 lt.

5) Klaipėdos krašto gu- 
bernatūrai 400,000 lt., 1928 
J334-,000 lt., 1927 m. ‘ — 

L’
ŪT

•Ą

r

^ooo ^ ' i;;-: ;
n j6) Valstybės Kontrolei^— 
1,300,000 lt., 1928 iii. 1,- 
225,000 lt., 1927 m. -1,109,- 
600 litą
■ 7) Krašto Apsaugos mi
nisterijai — 42 su.puse mil.
It, L. J____
1927 m. — 40 mil.lt.’:

8) didaus reikalą^Tninis- 
terijai,— 25 mil.,lt, 1928 m.

23 mil. lt, 1927 U — 22 
mil. lt.

9) Finansij ipferisterijai— 
38 mik lt., 1928 m. 
mil. lt-, 1927 ąi. — 
litu.

10) Žemės Ūkio ministe- 
•30 mil. lt; 1928 m.

1928 m. — 48. mi lt.,

— 49
29 uĄ

rijai

)
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A^esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną, dieną 
' grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- t 

litikoB ir ekonomijoj priešais. Mane pažįsta vi- ,v 
. Ai lietuviai Nors kontroliuojamos ir perėją? 

jamos kasdien ndano mintys, bet aš nenusimeną 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos. ,

Į t f ' ■ •

lxj Nors nuo Tamstos ipane skirią p|att 
L lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. ' 
g to," jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan- 
p tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsinį, pa- 

sistengk, kad aš juos lankyčiau. "
Lietuvos gyventojus aš lankau tik UŽ li

tus visą mėnesį, Už 15 litą 3 m&L, už 25 Lit.— 
pusę fnotiK^-SO litą-—visus metus. Užsienio 

I lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir/Tdfcfe* 
tiją) atsieina dvigubai.* Mano adresas: Daone- 
laičio gaf. NrIM Kaunas, Lietuvą. x

teitybę . ;
Aš esu vienintelis Lietuvos kataliką dienraš

tis “ĘYTA^^ Mane redaguoja rast. dr> Xe» j 
, įlM Uį#t.s»j|v
- ■ • . ■ ■’ > *' .vėl

r :
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Hį -1MJrts: MI 

mik K; 1927 m. 57 
mil litą ’ •. ' V

14) Užsienio reikalą mi
nisterijai — 5 mil. lt; 1928 

4-su puse mik Itų 1927 
4 su puse mil. It.

m.-
m. -

•>

>•

ti.So. P uolia, darbai p.

KUmoaĮųtė,Peria CL Sisurierie, p. 
p. Jeakevieius, A. Naudžiūnas, S. 
Kavolius ir k it i .Iš apylinkių ko- 
iionijų praneša kad žmonės orga- 
nizuojasi ir atvažiuos bus’ais.

Tad patariame visiems įsigyti 
koncerto bilietų iš anksto, nes tų 

įyąkarą^’jsigu žmonės taip pirks, 
7 gali priųeiti stovėti. < -

■ ■ ----------- —— -.■.■■
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ti;3
cesi jai. Tepasirody s jnŪHį v 
grąžiri kaip visuonfet v ,

Tvarkytojai bažnyčioj bus tar 
didžiai iškilmei specialiai, pasirė
dę; : Jų tarpe bus Efr. JąkfrnavP 
čiuą Dr. Kasparas, Dr. Galvaris- 

įj Adv. Kalinauskas, Adv. Ka- 
tas,,^^. ęųeižis, p. LTriis

J._ ąūlka^.p^ lakštas, p. ..K^yo; 
Jis, - p.. Lukoševičius, p. Siauris ir' 
kiti,'1 •■■■■■
I.y
’Y-j::

. » • .
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'M.ember Ftorist Tėlęgraph į
‘ įproty

108 Dųrchestęr Št, Noufii Bufcta.
Y ’ JPhone 8. B. 3198-^-1658
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Pirmininkas — Jonas L. PetrauakąBr^'-^ 

, 24 Thomas Park So. Boston, Mašk - 
Viee-Pirmininkas—Juozas Jaekevf$aSį.;*J 

> 92kSawyer. Avė., Dordiester, Stai.< M 
ProC Raitininkas — Kazys Rusteika, )- 

.446 E. 6tb St, So. Boston, Mėsa-
Fin. Raštininkas »— Juozas Guzevians, 

‘ 27 Tampa.St, Mattapan, Mass. 
Iždininkas —’Vincąs Kallšluš, -
. 67 G Street, Soęth Boston, Mass. , 
Tvarkdarls — Petras Geležinis, ' 

14 Vinton St, - South Boston, Mass,; -^'-4 
Draugijos susirinkimai būna kas 
.' mg nedadienj kiekvieno mtaesto 1 

vaL po pietų, parapijos saMj, 4R|>’ 
ik- Seventh St, So. Boston, MaME -

... !"-<----- - L -■ . . /

ŠV. KAZIMIERO R.K.>M^ 
VALDYBOS ANTRAŠAI

.....................f. k--n

: v

24 Prescott Su, Readville, fia«K- / ’f . . *«M I r»f nlraa   T ■
. - .1 

140 Bowen St, So. Boston, gulk

T-'

T Winfield St, So. Boston, HMM .

2?-^
___________________________ _____________ __________ ^Įib^pT** -V

sv. jono
. r DR4bS VALDYBA z į^

■ ' ■ ■ >; ■
Pirmininkas — Motiejus žiobs, •.;>į 

539- E., Tth St, So. Boston, 
Telephone South-Boston 3552-R.-

Vice-Pfrmlninkas — J. m Petrauskai ' 
24 Thomas Pk., So. .Boston,

Prot Raštininkas — Jonas GIlueckia

Fin. Raštininkas — Matas šelkia 
^256 . E. Nnth St, So^BoštonTMasa 
IŽdinhflms'—' Andriejus^ NauammrtK'?**f885 M' Ėroadvtay, So. Boston, Masa*^ 
Maršalka — Jonas ZafMs, - ' • - čūį

7 Wlnfleld St, So. Boston, Masa“rc >! 
Draugija laiko šasirinkimuB 

trecių nedėldieių kiekvieno mĄ 
nerio, 2-rų valandų po pietį, ‘ 
parapijoj salėj, 492 E. Severiją 
St., So. Boston,. Mase. . - ’

LIETUV. VUKTERŲ VĮJ09
PO GLOBA MOTINOS tVčl į 

‘ VALDYBA ,
Pirmininkė —Jieva Marksieri^ 3 J 

625 E. 8th -St., S. Boston, Muk- 
Vice-Pirmininkė--Ona Židonienė 

11 Monks St., Š. Boston, Maafc'i-'A 
Prot. Rašt. — Ona SiaurienS,

443 E. 7th St., S. Boston, Muk ,-i 
Telephone South Boston

Fin. Rašt. — Bronislava CSūrien^ | 
29 Gould St., W. Roibury, Maat /Įr 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
.165 W. 6thSt, S.

Tvarkdarė — Ona 
-1512 Columbia Bd., So,

Draugija savo susirinkimus lrikk '\„ 
kas antrų utarninkų kiekviena

■ '.C-'“ 
./• ’■ ■ ■A' "> 
. ■! ■'- •< ■••<■ • ■*•■> <\- ■- ■<•••'••■>

KALBĖJO KUN. DR. NAVIO- 4 
' • t ’ - -• * * * • • • .

KAS
■ Sausio 2 d. 7:30 vai? vak pra
dėjo /.jaunimas rinktis parapijos 
salėn, ant 7-tos* gatvės. ’. Vėliau 
rinkosi ir senieji. Prieš aštuntą 
pasirodo Jkun. Dr. Navickas su 
vietiniu kum Virsiauskiu, Sueina 
is> klubkambarių^ir iš visur salėn, 
jaunieji ir suaugusieji vyrai; ? -

Kun. Virjnauskiš 'pareiškė pasi- 
tenkinimo. i&fp So. Bostonu vyrai 
įdomaujasi ir mokinasi apie Kata
likų Bažnyčios Draugiją'būtent:' 
apiie vyrų draugijų ŠvrVardo Jė» 
zans. Ir sakė kad jis turi pama
to .manyti, jog So.Bostoniečiai, 
laikui'bėgant, turės stiprią Šv. 
Vardu draugiją. Kvietė’ visus, ku
rie interesuojasi ta draugija, ateir 
ti į bendras So. Bostono Šv. 
do draugijų pamaldas, mūsų baž
nyčion sausio 12 d., 4 vai. po pie
tų. Pasakė- kad. kun; Urbonavy- 
eius duos pamokslų lietuviškai, Q 
pasionistas sakys pamokslą .anglų 
kalboje. Pralotas Paferson su a- 
sis|a* duos^paląiminimą.. ? •

Paskui kalbėjo Jkun. X Navie- 
kap, D. ?D.. Jis vaizdžiai apibu- 
djno didžiausj reikalų ir ndudą' vĮ- 
sžrtns vyrams katalikams susior
ganizuoti į Šy. Vardo draugijų ir 
keliauti į laimę' laikinų ir amžinų 
poi gražiąja Kristaus vardo velia-
V&e *- .IT.ų -k

< Pasibaigtos susirinkimėliui, .jau
nimas subėgo į mažųjų saliukę 
laikyti susirinkimą kaslink rėika- 
Ių' savo- “Oid Timer’io/-b vas 3,. 
1930, kuriam vadovauja Dr. Kas^< 
paras, P-^^

■» ~ *-•••■ ' •.•■ U‘S;
-Ą<-v ”Z ' ;. ■. <■■'

J) ‘ . Kvieslys

IŠVYKO 4 KUNIGŲ ~ 
\ ■ SEIMĄ

a

V Z ___ -—-r . ,

Pirmadienį išvyko įz Kunigų’ 
Seimų kun, J. ŠvagžSys ir kun. 
Fv’TVirmauskis vyks antradienio 
Vakare. *
- Ar daugiau kas važiuos iš Bos
tono procesijos neteko sužinoti.

LANKĖSI REDAKCIJOJ 
t.. Pirmadieny lankėsi redakęijoj 
p. V. Paulauskas, LDS.' Centro, 
pirmininkas ir p. Snukelis, Šv.

Iš LowęU?^.
VI. PalilaAiskas lankėsi L. 

reikalais, o p. SailkelŠ ^‘Darbi
ninko” koncerto reikalais. Jis 
jau prisirengęs koncerto progra- 
mo dalį išpildyti
- Erodo, kųd iš Lowell atvažiuos

1 
bet ir kiti pasiklausyti. Organi- 
zuojamąjbuš’ai. Lovellieeiai žada 
pa^iro'dyti gausiai koncerte.

ART* BABRAVIČIUS DAINAVO 
> KITATAUČIŲ KONCERTE'

Bereitų sekmadienį po ; pietų. 
arĮ J. Babravičius dainavo City 
ČlųbAoneerte. Šis koncertas bu
vo pirmutinis'šį sezonų. Žmonių 
buvo apie 2,000. Mūsų artistas^ 
pasirodė gerai. Kiiubo ^nariai Thomas Park, So. BostoD^ Ma*^.

pdblika buvo labai patenkin
ta j Buvo-Atėję pasiklausyti irTf 
raflio stočių WBŽ Ir AVEEI atsto
vai ir jie mūsų artistų komplimen- 
tayo. Be to, jįė kvįętė mūsų artis
tų kada nors dainuoti per ra.dk>.

Art, Babravičius dainuos “Dar
bininko” koncerte, Sausio 26 d., 
Municipal salėje. Naujos Angli
jos lietuviai turės priigų jį iš
girsti.

PROTESTAS PRIEfi PROHIBI 
CUOS VYKINTOJUS

Pereitą savaitę Bostone įvyko 
demonstracija prieš - prohibieijos 
įstatymų vykintojus. Šis protesto 
mitingas buvo sušauktas, kad pa
smerkus pakraščių sargybinius už 
nukovimą Rhode Island vandeny
se tris taip, vadinamas būtlege- 
rius. 3 • ' . - ' ‘

Mitinge priimta rezoliucija, kad 
valdžia padarytų bešališką tų šau
dymu tyrinėjimų.

■ ..A-

: sunkiai susir&o
»» Pęj^itą Šeštadienio rytų .snukiai 
susįfgo “Darbininko” name sar
gas'J. Motiejūnas. Jis rastųs adv. 
Šalnos kambary apalpęs. Tuojau 
pašaukta ąmbulansas ir nugaben
tas į miesto ligoninę. Gydytojai 
sako, kad jis buvo .staiga sukrės
tas. Dabar jis esąs kaipir supa- 
raližnotas. Rup.

■ 1 ■ ---------- ... tr..-— —

DANiaiflTlGERAlB

08 -l'Z
z* •'

• z ' ■*

** ** ' ’ ' 
f • v “ ' <

• a - < :- / •- * ■ y x
■* \ ■ — ■ 

y - '

• -s . " r ’ V} r < ■
Kaip jau čios partijos autoritetas. Ir 

dabar pasirodo,: kad plebis
citas visai neišėjo blogah sei
mui. Visuomenė valdančiai 
partijai pareiškė nepasitikė
jimą, parodė, kad netiki “tė
vynėj gynėją” šauksmais, 
jog krašto apsaugai reikia 
ąuką, nes, jei būtą tikėję, tai 
būtą per dvi dienas sudėję 

įieį' 
kiek reikią Baigdama, “Ga- 

' > ir * Z ; • V ~ .* ' •» * '
jeta Wąrszavį^^” pažymi:' 
“Banacinė statybą padarė 
blogą biznį. Įį^riją mėnesiu 
bėgy ji įkrovė} įz rinkimus 
daugiau; kaip J^),000,000, o 
dabar per 8 n^ifėšius išrin
ko LOOoioooą^rte 
Nelabai palankus tai boras? 
kopas naujiemsisšnkiĮnams,....... z .. ... •> .- •. t- ■

-r-

VARŠUVA 
buvo pranešta, per -11-tą 
Lenkijos nepriklausomybės 
sukaktuvią minėjimą Pil
sudskiui buvo iškilmingai į- 
teikta 1,000,000 zlotą. Tie 
pinigai buvo surinkti lenkti 
tėvynės gynėją sąjungą fe- 
derącijos įsteigtiJ fondui- su 
špionažu, kada lenką seimas 
išbraukė 2,000,000 zlotu su- 
mą iš vyriausiojo štabo dįs- 
pozicinio fondo. “Gazeta 
Wąrszawska,” rašydama a- 
pie šį milijoną bė kurio dar 
vienas turės būti surinktas, 
pateikia įdomią smulkmeną 
ir paadro reikšmingą išva
dą. ■ *.

.Pasirodo, kadf tas milijo- 
ąas Jmvd/yps Vds larihiftas 
per. 8 mėnesius, jnąRs vŪyo 
raginta aukoti “savo noru’- 
visi Lenkijos civiliai gyven
tojai ir kariai, miestą kai
mą ir apskričių savivaldy
bės, mokyklos, valdžios įstai
gos, valstybės; polici j a, ban- 
kininkaį, stambūs cukraus 
gamintojai, ūkiiiinkai, stam
bioji pramonė, miesčionys, 
kaimiečiai ir darbininkai. I 
22,000 išsiuntinėtą laišką 
raginančiu aukoti, iki šiolei 
gauta tik 7,000 atsakymu su 
aukomis. Iš viso to laikraš-• *** 
tis padaro labai “pamoko
mu” išvadą, o visą pirma,

•* -w* /j.

kad milijonas yra rimta so
ti tie, kurie sudaro , ir apro- 
ma, ką turėtą gerai įsidėme- 
boja biudžetą. Antra laikra- 
š&o daroma išvada dar 
reikšmingesnė: Pasak lai
kraščio, ši rinkliava, dispozi- 
ciniam fondui, būyo savo rū
šies plebiscitas. Iš vienos 
puses buvo seimas, įtariamas 
palaikąs špionažą krašte, o 
iš antros pusės visas valdan-

firiJA7; We^^WIeb^ei-

? Koks didelis ^nepasiseki 
masįiš^iko •<sanžfeiją,, per šį, 
pasak laikraščio, jplebiscitą 
galimą spr^tį iš tm^d ma; 
žoj UetuyėiĮfle W>į
ringą raginimądrragitacijos,' 
per, 'palyginti^Neilgą laiką 
buvo . surinktas 1,000,000 
Lietuvos šiaurėj nukentėju- 
sieins dėl nederliaus ūkinin
kams.

X. -

■ -r-^• v

ko-*

i

F1IISAS A. ŽALESOS
praneša visiems, kad jis čtabąr 

Jaępįninkaųja kaipo distrikto 
i" “ manadžeria, su

į z' »•: •’/»

DAUEY KABIO COMPAFY 
M2 Broadw*y (neUIi K ®L) 

įf SonihBoston- ’

8pecįalizuojasi pardavime ir 
patarnavime visokių Aukštos 
Rūšies Raęįios ir Ūnited Štate® 
Tires.

1 ‘ ■ 

yfa/K&M A. lALMKAB
7iMį»|t,Poe<tesUr,MMS.

; Tsiephm* fcpfe Bartos 1KD .

DAY FAN-PHŪOO-RADtOLA. 
BRUNgtfiCIP-BYSRKADY— 

to SPARTON—HiEED
^■IIJ^IgįjĮt.11!! J Į.

zt

: t
k

L\-
M. ■

u .

a

« z V Pirmininkas — J.Gni&inBkaĄ

Vice-PUmlnln^» — X Mariad&B<4M 

Prot. Raitininkas — P. 2' 
'■ 447 Ė, Seventh St? So. ,Bo 
Fin. RaMlninkss — M. Saikia, 

256 E. Nnth St, So. Bostoą, f‘.
Iždininkas — V. Baluti* J ;■ 

' 36 Mercęr St., So. Boston, Maty,
nę;tik dainininkai b« savo vadu,. '

Draugija laiko sūsirinklmua kas ao. 
rą riedSldienį kiekvieno mCneaio, pž 
num. 492 E.\ Seventh St, parapijoj 
salėj, Tth SL. South Boston, lBį«k

‘ r f-.

/ * , •< ; --
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SkaitytaAe it platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

: laikraštį ' L.

“SARGYBA” čtaoda populiarių 
Straipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažipdina skaitytojus su ^naujai
siais mokslo laimėjimais ų? išradi
mais. - ’ ;į£

“SARGYBA” plačiai rašo svei- 
katea klMtrimaūt,'^ataria, kaip ap- 
sisaugoti nuo įvafifrių hgų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pąil- 
gintį gyvenimų— ' " ' , *

“SARGYBA’* kovoja su įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumai^ k. a. bedie
vybe, girtavimu, -ištvirkinau ir tt.
“SARGYBOJE” skaityto jas ran

da. įvairių žinių ir apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenime.
' “SARGYBOS” tatav riėtams 
~ 6 liui; kwi mdlų ,— 31W, 1 
numųria—75 centai Užaienyj dv£ 

1 *-• ‘į
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KALBKJO KUN; STBAKAUS- 
KAR SPAUDOS REIKALŪ

■ Sekmadieny, sausio pusė 
po. septintos valandos vakare, po 
iškilmingų mišparų ir palaiminL 
mo Švenčiaus# stojosi kun.- F. 
W. Strakauskas sakykloje kalbė
ti. Kalbėjo ilgai —.gražiai. Nu
jodinėjo savo mylimiems Bosto
niečiams kaip geras yra dalykas 
katalikams tufeti gerų spaudų ir 
kaip jiems pragaištinga yra blo
ga spauda. Sakė* pamokslininkas, 
kad katalikas -save.- apgaudinčja 
skaitydamas-platindamas Kristaus- 
mokslui' prieštaraujančių 3paįdų. 
Liepė pasimokyti nors iš burno- 
tojų kurie savo' blogus raštus 
skaityti gynė savo .vaikams. Ir 
paliko .bostoniečiams atsakyti ar 
jie esu katalikai su darbu spaudos 
plačioje dirvoje. f'

Žmonių bažnyčioj buvo labai 
daug/ Nėra abejonė* kad toks 
ritėtas pamokslas pasėjo Bosta- 
fųėčių širdyse labai gerų sėklų;

,Po' pamaldų žmonių sutyo po- 
bažnytinėn salėn, kur nemažai už
sirašė “Darbininkų” ir kitus Iai- 
kraščiui Ponas Kneižis, ponas 
Neviera ir p-lė M. Kiimoniutė už
rašinėjo “Darbininkų.” '■

Girdėję#
. - - r •——i

: MIRS '■ ■,
Mirė ilgai sirgusi savd "namuo

se'’ant Aštuntos gatvės Marijona 
Stankevičienė. 'JI paliko vyrų A- 
domųjr dukterį Suzanų jau’ri* 
dusių. Seni Bostoniečiai.
* > •*• * ~ *• ** ' < v _

■ , . • w.’^„ .—  Li.*' " ■-'<

W. VARDO ŽVENTR APyAIK 
iČIOJAJĮULBAUSlO 4?

u 60 centrų laikys bendras‘pa
maldas. Kiekviena katalikiška pa-

IdjaiUmo religiškoje demonstraci
joj Šventajam' JŽumf Stf.

Bostono centras j kurį priklausą 
pabijos šv. Petro į> Povilo, ${•.

, RaŽrofiąna ir mūsų tu- 
bendras Šv. Ve

, .Petro Beturiu-
Ji r

W c;

w.
■> »."

Rap,

|jį> įyjlFTV *17707!
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7HA8 IR MOKSLUMAS
X • v-

mai yra-žinomasvpasū-
38,-kad-juo daugiau ša- 

jje yrą vartojamą muilp;

F'
l’S..

L
L 't-'

vo rankų;*!
v

» f f’

* t- . --- -
dorovę ir kenkia japonų ^ra- 
sai.- Ryšy su ^ spaudos -įlt- 
čija, sostinės' Tokio ir kitų 
miestų prefektai išleido įsa
kymą, ,einanT-'kuriue/abi€Įjų 
lyčių jaunimui iki 21 metų 
amžiaus draudžiama daly
vauti šokių' Vakaiuo^e/ ^ha- 
liuose ir 'kituosiifetsiliraį- 
rngdmuose ^-^ųąęglo^- 
jų raštiško-sutikimo. Be to, 
pasilinksminimai su šokiąją 
privalo būti baigiami iki pil
simu vienuoliktos valandas, 
vakaro ir visi -ssreeiai regis
truojami, kad policijh kiek
vienu laiktk galėtų patikrinį 

., bem. 0.5%, Prancūzija 
sv. muilo, 5% bem., Bel-

15 sv., 14% bem., Aus- 
įja ir Vengrija 9 sv., 24% 

L, Italija 8 s v* 39%"bem., 
' bem., 

)% bem., 
bem.

htręje grafoje parody- 
rocentas bemokslių tose 

šalyse. Mes matome, 
apskritai paėmus, pasa- 
ąs turi pagrindo.- Ypa- 
li tikrai tas atsitinka a- 

įėję lentelės dalyje. Ru- 
Hą abiejuose grafuose už- 

j paskutinę vietą.
k.. sūvartojame muilo 
Xietuyoje,. rodos dar 

nėra apskaičiavęs;
Į keliolika, — taigi a- 
dirbtuvių Lietuvoje y- 

f galima būti nėvjsiš- 
jau blogos nuomonės. _ 

s '■' (Ar. (L.).Vitkauskas
-y .

e- kas gali būti pelningu biz 
a- niu,r* jei tinkamu lai-

I^Įt^’įfi^žįausios reikšmės ku ir sumaniai yra^šuofga- 
pasauliiii, nes- žymiai' pa-; rūzuotaa.' - -

■ * " * i ~vi * * - • •

įįųo-ji yra kultūringesnė, 
į< -Jdomu yra patikrinti, kiek 
teisingas tas aforizmas,- ir 
ii'i tikrųjįymūilo 'vartoji- 
j&jo kiekiu galima išmatuos 
' kultūringumas. - .

avyzdžiui vieųąis rnetais, 
nAm gventojuį 3fvairioš$rw'~ 

Šalyse tenka tiek suvartoto

*

, ohio
■Sįpsią' 8-tą/vaV'yaisare,

rią Sateįįvyks LDS. 61 kp. I? gražūsrdidėliūj^Įlt^ 

prašomi susirinkti. Rašt. kambariai. ^Yr^ elektra, ga«t 

i maudynės,--^skalbynėfię
DETROIT, MICH.

*<• 

v ... I

Vienas Amerikos Jungti
nių Valstybių 'farmeris nu
tarę savo pieno ir grū|ų ū- 

i, nes 
teko nugirsti, 

kad Amerikos meškerioto
jams kai kuriose sausose sri
tyse trūksta 'sliekų. Sliekų 
ūkis iš karto pasirodė pel
ninga įmonė.: Per pirmuo
sius šešis peręįtų metų mė
nesius sliekų ūkis pardavė

rius Lesepsas savo projekto paversti sfiek„ ūkiu 
įgyvendinimu^ M labai kažkaipj teko nug 
daug padaręs visai -žmonijai ' 4mAritįį megk(.r
ir kultūrai, ū ę;*

. ^KO 'VESTAS MOBLANO
KALNAS?

-ri'' ?
p < .u •• maudynės,-^kalbynės^*
į j*. DETROIT, MICH. Įduodama šiluma ir janito- 

 

rius Pata">*uja- 1)61 Plates* 
sausio.|9|lHj po’ panįatdų/Švdmų. informacijij kreipkitės |

MONTBĮLOį MASS,
LDS. 2 ^. susirinkimas įvyks 

sausio 7 <£, šv. Roko svainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 

užsimokėti senai
užtrauktas’v Mėnesines duokles.

z . X Valdyba

HARTFORD, CONN. . i

LDS. 6-tos kp.- susirinkimas p 
vyks sausio 12 d., tuoj pp .sunlo^ 
bažnytinėj svetainėj, -41 Capitnį 
Avė. Malonė^te visi nariai atęįti, 
nes yra svarbių' reikalų dėl kuo; 
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kimių yra užsilikę mėnesinės duok- 
lės. - LDS. 6 kp. Tašt.

. . ———— '
WORCESTER, MASS.

i -j t . . . n. LDS. 7 kuopos susirinkimas į-^n hek da-ug ls visų Amę-lų^’12%<6'val; vakare 
f-l bažnytinėje^ svetainėje, 41 Prov- 
į Įidenėe StT Visi nariai būtinai atei- 

'' , nes turime apsvarstyti kele
tą, svarbių: klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybe
-J ■■■■■■——- 

' CAMBRIDGE, MASS. 
LDg.^kkuopok mėnesinis susi

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

LAWRENE, MASS. , 
, LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 19 d., ’po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
lankyti į šį susirinkimą ir užri- 

t 
vo draugus prirašyti. Nariai, 

kurie dar neturite mokesčių- kny-

. Valdyte 
'. - •'/ <

inkinuuų įvyks
io-po' T ,

. - -*0 P^PĮj°s Darbininko” Administra<
®Mp0B* namai yra' kviečiami alsi-1 s
įtaikyti t ^ «U8innkimą 'del' ap- 
srarstymo išimtinai svarbaus reL

t Valdyba

! PROVIDENCE, R. L/
L. D. S; II kuopos mėnesinis 

-susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 19 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainčj. Svarbu, kad 
visi šiame -susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

i

e

< •

RAŠYTOJO PRAŠYMAS
f

y*'

ciją. •.

| Visoms OonnectįcutVal^t:

i

a- •' '

60 METŲ ŠUEZO

KANALO

i 1*'

"'f.e ‘

Vienas į prancūzų ekpno- 3C^60O-šfekų, 9 užsakymų!

i

mistas smulkiai apskaitlia- 
vo, kiek Prancūzija tūri 
naudos iš^aukščiausm Alpių 
kalno Monblano..Šis-kalnas 
yra bemaž penkių kilomet- 
jČ aukščio ir tuo būdu yra 
aukščiausias Rainas Europo
je. Pasirodo, kad atvykstan- 
tieji pasižiūrėti kalno arba 
pagyventi jo apylinkėse tu
ristai išleidžia per metus a- 
pie 10 nuli jonų dolerių.

. * i 1 ’ •

Jeigu tik vienas Monbla
no kainas duoda tiek paja
mų, tai galima sau įsivaiz
dinti, z kokias milžiniškas pa
jamas turi. Prancūzija aps-

- Lapkričio 17 d. 1929 m. 
suėjo 60 metų,' kai buvo 
baigtas kasti^uežo kanalas, 
jungiąs Viduržemio, jūrą su 
Indijos vąndenynu._ Kana
las iškastas Suezo -sąsmau
koj ir^eina/per negyvenamas 
smėlio dykumas. Per Suezo 
sąsmauką Afrika tiesiogi
niai susisiekia su Azija.

Kanalo projekto autorius imtai iš turistų, atvykstan-

rikos kraštų, kad nesuskui 
ba visų atlikti. Maitinau 
sliekai : raginiais miltai 
Siunčiami . jie- tani tikros e 
blėkinėse dėžutėse, kurioj, 
yra pilnos drėgnu samanų.

■ " . . "z -Ž’' ■ " -

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas 

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunudų-lietuvi iš-

NEW BRITAIN, CONN.
’ Į/DS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, sausio 19 d. š. m. 
Svarbu, kad į Šį susirinkimą atei
tų risi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok- 
1«L. ‘

1 i

■1

TeL So. Boston 0506-77.
J - . v •

Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

TŪMK' 
LEIDIMĄ >

? r . -.  , -r v

kuri laiką japonų 
ida veda smarkią kovą 

, nes jie žemina

kad Tamsta; valka

paveikių! Pasakos, ap- 
lif^efi^ėščfei,. juokai, 
tiku teatrui. Žinutės iš 
krašto ir plataus pasau- 
•umėliai. Uždaviniai ir 
ės. Patarlės, priežodžiai,

-.Darbeliai iš popieriaus, 
ir .kitoki. Laikraščio kai.

2 doL, pusei metų— 
Eina 2 kartus per mėnesį, 
us piešia K ŠIMONIS ir 
minkai. Leidžia “PASA- 
kvė. Redaktorius A. Gied-

ir įvykdytoj as buvo pran- 
cūzų - inžinierius Lesepsas, 
kurs pradėjo, darbus 1858 m. 
ir baigė 1869 m. lapkričio 
17 d., kurią dieną ir įvykę 
iškilmingas kanalo atidary
mas susisiekimui laivams. 
Kanalas buvo iškastas pran
cūzų pastangomis ir pini- 
gąįšj tik 1875 ,ul J>er^jp..į 
anglų rankas, kai anglų vyr 
riausybe nupirko už 200 ,mi- 
lįjojių litų mūsų pinigais di
desnę kanalo ąį^ij^. dalį , iš 
Egipto valdy zmailo,_J- 
domu, kad kai Lesepsas pa
skelbė savo^ projektą ir pra
dėjo darbus, tai anglų spau
da ir valdžij^gįsaip tyčiojo-, 
si iš to dalykoj^vadino Lė- 
sepsą avantiūristu ir kvai
lių medžiotoju?’ Tik po ke
lių metų angląi suprato ka
nalo reikšmę ir paskubėjo jį 
paimti į savo rankas. Da
bar Anglija už jokius pini,- 
gus kanalo kontrolės neiš-

eių- Prancūzijoj! iš Ameri
kos,; AngH jos ir kitų pasau
lio kraštų.

“M. R.”

adklės doru, kilniu, energingu, są- įmokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
žiningu, narsiu, ištv.ermingu. " 3 x“i‘ T 1

Vytautas Didysai pats tbkiu bu- Jgučių tai gausite susirinkime, 
vo. ir tokiais ndri matytį’visus'a- z
teities lietuvius^ '! < ' ' - . ■ ■ ■■ ' ■

“Pavasaris” tekainuoja 5 lit. | BALTlMORlt, MD. 
Kaunas, p. d’ ^P'<7?? Sausio 12 dieną, sekmadieny,

pj po sumai, parapijos svetainės 
/H kambariuose įvyksta LOS. 30 kp.

. <z - | susirinkimas. Malonėkite ateiti-vi. 
Kviečia Valdyba 

t : L,- <

Nr. susipažinti siunčia- 
tVeltuL _

. “Saulutės” Adminis- 
Jurbarke.

šia slaugytojoj vyriausias ligoni- . 
•lės gydytojas, -— kaip mūsų pa
ciento širdis pa operacijos. -Ar 
muša normaliai? | ~

— Puikiai, pone daktare! Jau 
du kartus prisipažino Įsimylėjęs 
ir_prašo mano rankos. “M. R.”

TIKYBOS PAMOKA
Mokytojas: — Ną, Petruk, pa

sakyk man tu, ką Dievas sutvėrė 
šeštą dieną? .

Mažas Petrukas tyli. Mokyto-, 
jas, norėdamas • palengvinti moki
niui atsždcymą, rodo į savcT rr dar 
kartą kla^ia.

Petrukas; —lTamstą, pone mo
kytojau ! .

Mokytojas (supykęs): — Žmo
gų, q ne mane, tu avigalvi^ ?

tEIKALINGAS PARTNERIS
į toniko biznį.

Platesnių informacijų kreipkitės 
laiškai arba ypatiškai o kiekvie
nas gausite atsakymą.
,MR. WALTER PAULAUSKAS

263 Fayette St., Loveli, Mass.

’ Motina: ■— Gydytojau, aš ma
nau, kad sustiprinamieji vaistai, 
kuriuos tamsta davei vaikui, yra 
perstiprūs.' ‘

Gydytojas:—Kodėl tamsta taip 
manai?

Motina: -

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų/feljetcPi 
y, eilėYaščių, įvairenybių ir tt. K i e k Vi e n a - 

KARIO” nr. yra linksmas skyrius f‘Kūp
ės pabiros.
Šiemet “KARYS” žymiai papigintai Jo kai 

Kfia mętams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje l dole-

■ /Redaguoja kpt BaZč*finoi. Leidžia Kofo
o Valdvba. ■,

Admu: Europą—Lithuinią, Kaimai, NepriUauio-
aybii MUU “KARYS.”

* 1 ~ *P’-C* " ■ •• *

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynėąjvargai-ir pa
sisekimai, liūdčsiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vienjį tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviąmš^katali- 
kams ūkininkams tik laikraštis

/ . “ŪKININKAS” - ,
nes “ŪKININKAS” vedamas/^ 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir-sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.
’• “ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo ;rašovisais Ūkininkams 
rūpimais klaurimais r apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šelmi- 
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
mėrikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith- 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
rrinistracijai, 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. ’ 
-T ..

Lietuvis Dantistas
' DR. S. A. GALVARISKI

(GALINATJSKASy
414 Broadway, So. Boston

TeL So. Boston 2800 ,
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo i?30 iki 5:30 po pietir 
nuo 6 iki 9'vakare, šventą dienąA | 

pagal suitarimą
i

TeL 8o. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 
DR. M. V. CASPER

; (KA8ĘARAVI0IUS)
511 Brodavay, So. Boston 

O1tio zalandM: 
nuo 9 ,lkl 12 ryte ir nuo 1:80 Iki I 
ir nuo 6 iU 8. vaL vakare. Ofisu 
uždarytai rabato* vakarai! if M- 
dėldlenlals, taipogi , •eredombr B 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu'ir X-Ray

Lietuy isGraborius

258 B
Telephone. fio.,. Boston 4488 

Mirus Šeimynos aariuU Jlktetota 
našlaičiams arba., giminėms, pini
gai reikalingL Taupykite Juos. Ai 
laidotuves aprūpinu gerai ir no- 
branglaL . t.? — '

T.

_______ -
. VienasiarirfifelAS reikalavo, kad j 

jeigu kuris jo kareivių būtų gir- 
tas,^taį rytojąuję dieną privalo 
pranešti, kad Vater girtas buvęs.

Štai ^vienas kareivis smarkiai 
pasigėrė, bet turi galvoj" kad rei
kės pranešti savo vadui.

Ryto metą stengias eiti, bet kad 
būtų drąsiau, vėl gerokai įsitrau
kė, -taip kad kol nuėjo pas vadą 
— vėl apsvaigo. -Įsirioglinęs ir 
atidavęs pagarbą nesuvaldydamas 
liežuvio pradėjo, raportuoti.
. — P-ponas vade, ašš v-v-akar 
gi-gi-girtas buvau... ’

Nuo to laiko, kai jis 
pradėjo juos gerti, jis sudaužė ku
bilą, veidrodį, du dideliu puodu, 
sddraskė savo žaislinį jojamą ark
lį ir nuMužė kriaušės šaką.

, Arėjas (L.) V-skas.

—=—:----- r—<---------------
Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu

vos Katalikų Veikimo Centro lei-, 
džiamą savaitraštį --

“MŪSy LAIKRAŠTIS”
■

Laikas yra pinigai, prarasto he- 
besugrąžinsi, o “Mitai Laikraštis” 
yra garai ir pigua. /

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

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

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, Leis* 
v|s Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš-

Čhonm8 ir ti 
/J

Pasitaikius progai ir" su-
važiavus visiems v Conii.'vals
tijos lietuvių parapijų va
dams Bridgeport, Č0nn. bu
vo nutartą kreiptis į . visas 
šios valstijos draugijas, kad 
siųstų po vieną atstovą į su
važiavimą, kurs, išrinkęs 
cėntralinį komitetą, vado
vaus rengime minėti D. L. 

Vatfas pastebėjęs, kad jo ir da- j Kunigaikščio Vytauto 500 
bar girto suriko. . Jubi]iejų. Tas

- Taip, betVaflf tai.aš rytoj- avimas visų kolonijų ats- 
pranešiu. Pagal įsakymą. “M.L.” |tovų įvyks parapijos SVetai- 

įėje, Waterbury, Conn., sau
sio 26 d. 3 vai. po pietų 

inktuoliai. Žiednas įga
liojančios jį draugijos liudi
jimą atstovas atsiveža su sa
vim.

. Kuri. M. A. Pankus,

' - skelbėjas
P. S. Kiti laikraščiai šiuo

ŽINOMA, KAD GERIAU
Žmona „savo Įsigėrusiam vyrui:
— Ko tu t^įp vėlai grįžti na

mo? , ‘ £
— Geriau kėliau, nekaip 

dos. * “M. L.”

BRANDOS TAUTIEČIAI
n. ' k ?

Kas ugdytą Jumyse Brolial-Užjurle 
dai lneilę lr prisirižimą prie gimto
sios Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytą patriotizmą ir kurstytą kata* 
IlkiSkoJo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prie! Didįjį Karą pla 
Sal žinomas ir visą mylimas, didelfs, 
paveiksluotas. gražus savaitraštis 
“šaltini Jis nori tarnau
ti visai* katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina, Marijampolėje (Lie
tuvoj) kis savaite 20 didellą pusią- 
pią, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori—tapti dvasintą totu, 
kuris jungtą visos Lietuvos ranus n 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs an,“šąlti- 
Uju,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“Šaltinis” Marijampolė, Llthuania, — 
gausi vieną ih| susipažinimui nemo
kamai, o snsipažtnęa daugiau ra juo 
niekuomet nesisldral.

Su pagarba. * -f .
“loUMo” AdmMttntfy

i < . *

PVnilfU nno reumatizmo, ran-
I] T ■IIHn F AI ką, koją, krutinės, ir 

www*w,-»trtQą skaudėjimo, 
kataro, užstojlmo kraujo nėra geresnią ___ _ ____
gyduoilą kaip Einik. Most| Ir šakniai. , "LT?''* v ’galima gauti visur arba peš išradėją leisti, ir kas nori, padėti—pražau 
Z. A. Einik Oo., ctty Hm St, Union I pranešti man sąlygas, trumpu ad- 
City, Conn. z

Kentėjau ilgą laiką nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės, tad Ir kitam patariu. 8. Buik, New 
York City.

IEŠKAU DARBO
Esu 25 metų amžiaus. Nevedęs, 
tikiritis, negeriantis ir nerūkantis 
žmogus. Lietuvoje išgyvenęs 17 
metų gavau Amerikos pilietybę 
Dabar esu atvažiavęs j philadel- 
phią. Mariampolėje Valstybinėj 
Rygiškių Jono gimnazijoj baigiau 
4-ia8 klases. '

Prašau kreiptis šiuo adresu: T. 
Stadalnikas, 1340 S. 2-nd St., Phi- 
ladelphia, Pa.

Žinomas ir “Darbininko” skąi 
ytojaė—Ariju (Leonu) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktų^ įvai
rių laikraščių, ir prašau man p<: 
dėti, nes neturiu pinigų- Turiu, pir
miausiai paruošęs spausdinti rinkų 
nj mano eilėraščių, apysakaičių it 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Vaikams. knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens norju jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rifiitų. ir 

juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

. Prašau padėti man knygeles iš-

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

875 DorAtoteųJt., 8o. Boston.

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapąn 

a4 rjTit tol ton 2962. i >/

t
1l

: Rašytojui Arijui (Leontd) 
Vitkauskui, Kaunas, Litinuoda.

M K* Jm Il-lfiL ■ 
M 9 I

J-SPECIALISTAS 
Pabaigęs N. T. nntTeralty nedlka- 
Ulką kotagijg; buvę* gydytoju Ft 
Haaailton Ligoninėj. N. Y.; chlrur-. 
tu į Out-Pattent Staff LovoiUo U- 
goataM Daktarai Miesto Dtepra- 
•ary t sujungtas prie 81 Jobn'i 
Ligoninei: Medlkalliku egiamtnuo- 
tojaa dti 'MattopoUtaa Lt* Ina.; 
Lowtil YkOA. Gyni.; A. OiForte- 
tara ot Anarica. Valandos: Antr, 
Kate, Mtto. 10 Iki 12 ryta, 2-8, 
T—8 rak, Bakmadieny 10 iki 12. 
397 Tnaont 8t Fatartoai dyfcaL

Resddendjos .TeL: C779-R. 
Ofiso Telefonas: 8.^8. O779-W. 

' S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Grabo'rius, BaliuoAuo- 

to jas, Real Ęstate ir Publlc 
Notaras - 

254 W. Broadvay 
South Boston, Mms,

Rezidencija: 8S8 Dortbeatar Av. 
PoKheater, Misa,

-(

VLADAS P. MEKRA
49 Church St., LoweD, Man.

Telephone 5T8&
Laidotnve* aprūpino gerai Ir ne
brangiai. Patarnauja dėl krikšty- 
ną, veštuvlą Ir šiaip viaokless rak 
kalama.

E. V. WA R ABO W
* (Krabltauskas) x 

LIETUVIS GRABOBIUS IB 
BAtSAMUOTOJAS 

1043 Waihingtan 8tnet 
... Notfvood, Man.

*-* ✓ Tto Nonrood 1808 '
MONTBLLO OmCB

104 Ama8ttwt 
TelepboM Brodrtoa 787UJ.

PATAIKAVIMAI UBt* 
a KAKTĮ 

D. A. ZALHSKAS


