
k

t

i

ana katalikas 
imi ir ko ne
sunki, tikrai

"* ♦ •*

ienas lietuvis 
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rtto didelės žaiz- 
įfikiškoje akci-SAO PAULO. “Deutsche darbininkas ir vienus vaikas 

Zeitung” 1929-17. X. (įienos 
numery skelbia .tokią žinią. 
N. Sorokabano Unijos tiesi
mo ruože S—16 tarp Mayr-

LIETUVIO DARBININKO MAIŠTAS BRAZIUJOJE?
Susirėmime nukautas vienas brazilas. Susirėmimo vieton išsaukta iš 

Santos miesto būrys policijos. Grįždama iš riaumą vietos, policija- 
į Santos parsigabeno tris sužeistus lietuvius.
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EINA NUO 1915 METU

■ »

EINA ANTRADIENIAIS IR 
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sunkiai sužeistas. . *
Į S—16 ruožų pasiųstasis 

Santos būrys policijos ir vie
tiniai darbininkai bijo pa-

ink ir Santos pereitų, naktį kartotinio lietuviu puolimo.
Kitos dienos tas pats lai

kraštis paduoda tokius šio į- 
vykio atgarsius. Policijos 
būrys, kuris tuoj išvyko į 
S—16 ruožą, išžvalgęs apy
linkę, Vėl grįžo 4 Santos. 
Griždamas pargabeno į San- 
tos 4 sužeistus darbininkus, 
kurių tarpe 3 lietuviai. Į- 
vykio kvota tęsiama.

kilo darbininkų sukilimas. 
*Čia dirbę lietuviai darbinin
kai buvo nepatenkinti jiems 
skirtu butu ir puolė buto sa
vininkų revolveriais ir ki
tais ginklais. Kilo tikros 
kautynės, bet lietuviai gavo 
trauktis į mišką, įkuriame į- 
sitvirtino. Tose kautynėse 
nukautas vienas brazilas 

e ■ —

KAI LENKAI TURĖJO KLAIPĖDOJ KONSULAI
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- Varsų vos

111

Maleris traukė juos atsako-- 
mybėn už jų savo laiku pa
skleistus gandus, būk, Malė- 
ris’ buvo išsaukęs Čudovskį 
į dvikovą, bet vėliau, atsisa- 
ĮžŽį

sus kaltinamuosius po 3 mė
nesius kalėti. Sprendimas 
padarė didelę sensaciją. 
Gandai kilo tuo metu, kai 
Maleris buvo vice-konsulu 
Klaipėdoj.-. _
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‘ AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
' • 1 " ę

SOŪTH BOSTON, MAŠS

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Kiekvienas tikras Lietuvos Bažnyčios
- turi susirūpinti dabartine Lietuvos Bažnyčiosjp 

užilge susilauksime. Toji padėtis yra nepaptfa 
verta susirūpiuimLoLĮ ją turi atkreipti akis lc 
katalikas patrijotas, kurisjį^r jas gali atkreipi 

Per tris pastaruosius metus Bažnyčiai pa^i 
dos: (1) organizacijose, (2) mokyklose, (3) Ąį 
joje, (4) spaudoje'; * . ' f

- ---------- - -— ■

1. KATALIKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ*_ - • . -
Visos ekonominėj kataliką organizacijos 'pa 

jau pasmaugtos ir dar ją lavonai iš arčhivą*®: 
mituojami teismuose, spaudoje, gatvėje . .

Kultūrinės kataliką organizacijos 1 
džia ir trukdo susirinkimus, spaudžia 
ištremia veikėjus . . .

Mariampolės Mokytoją Seminarijoje 1 
nes tokiems tenai nevalia būti.

2. KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ Jf> 
_____ - Dalis katalikišką vidurinią mokyklą, bi 

uždaryta. Einama prie likvidavimo likuĄ 

šaulyje nepraktikuojamu. _
' ' * - 7 ‘ . --

Pradinėse mokyklose katalikams, mokytoja 
pas, nekuriu ir sąžinę. Daromos pastaugi ' 
je, su Bažnyčios skriauda, auklėti vaiku.

Universiteto Įstatą, tvarkos pakeithr _ 
skriaudos, tebeplanuojama. Nebetiksliai užac 
kad dabartinė valdžia, nepaisant Konkordą^ 
to atmainą su kataliką skranda, šiomis-gi oi 

rimo Ministerijos aplinkraštis No. 202, knrjB 
tas skirtumas tarp valstybinių ir privatiąid| 

švietimo

* ■■ ■ .
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JGIMAS. 
ą pastangomis 
imi ir kompro-
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slopinti? drau- 
s pabaudomis,

’

jau nėra,
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frnaają, jau . 
fa niekur pa- 
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, užčiaupė lū-
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KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIFAS

Kaip kad buvo šaukiamas sei
mas prasidėjo trečiadieny, 10 vai. 

ryte, Roosevelt viešbuty, New 

Yorke. -
Prezidiuman išrinkti kun. Am- 

botas vedėju, kum švagždys pa- 
gelbininku, kun. Karalius rašti

ninku.
Kunigą buvo daug. Beveik' vi

sos provincijos buvo reprezentuo- 
jamis. . * v

Chicagą atstovavo pralotas Kru
šas, Philadelphią kun. Karalius, 
kon. čepukaifis, kun. Draugelis; 

SCTantoną—kata. Matulaitis, kun. 

Brigmanas; New Yorką — kun. 
šeštokas; Brooklyną — kun. Pa
kalnis; Netvarką — kun. Simo-

' • • 
naitis, kun. Kelmelis; Bostoną — 

kun. Švagždys, • kun. Navickas,

»
ta Virįnauskįs, kun. Juras; 

Įuingfieldą — kun. Vasys, kun. 
Petraitis, kun. Vembrė; ” Hart

fordą — kun. AmWtas, kun. Va-
■ . *?

lantiejUB, kun. Pankus ir kiti ki- 
t&s ■

Sed^^^tmtas, .tvarkus. ?; Bus

SVARBI ORGANIZACIJA ;

“Rytas” praneši, z kad >; 
Kaune kuriama Lygos žmo- ; 
gaus ir piliečio teisėms ginti 
skyrius. Organizatorių tar- , 
pe yra ir pral. A. Dambraus- i 
kas—Jakštas. _ •

MUSOLINĮ REIKALAUJA 
DRAUGĖS

Roma.—Didžioji fašistų ta
ryba po posėdžio išleido ąt- 
sišaukimą kuriuo ragina vi
sus, negalinčius pilnai ir be 
rezervų priimti fašistų par
tijos aštrią drausmę,/išsto
ti vienos savaitės bėgy. Tie, 
kurie išstos, dėl fiziški^ ar 
moralinių, ar specialinių as
meninių motyvų, galės daly
vauti, šalutinėse fašistų or
ganizacijose/ Bet partijoj ir 
milicijoj nuo Dučės iki eili- 
nio nario visi tun treti-

LONDONAS, sausio ĮūS 
^Pereitą savąitę prasidžffli|Į 
Hagoj tarptautinė 
renčia dėl Youngo reps^H 
ei jų plano šiandien pg 
traukta. ■

Vokietija laikosi savoj® 
šistatym^ kad^militarėą^ 
gos būtų ištrauktos iŠ VoJoB 
tijos žemių ir kad netut§S 
teisės vėl užimti,- jeigu 
kieti j a neišgalėtų repa^g 
jų laiku užmokėtų.

Jie laikosi to, kad. al§į» 
tai turėtų pasitikėti Vftįgjį 
tijos garbei ir geriemsSH 
rams. ‘

Pranei j a ir kitos didffiH 
sioš šalys sako, kad jo^®0 
bartiniai Vokietijos val|m 
gal ir pasitikėtų, bet .MS 
garantijos, kad nacionįfflS 
elementas kadą nors 
----. ir nep:isiimtų;yįM- -

ei.

- timo korpuso protokolo še
fą Andrecų, lenkti vice-kon- 
sulą Karaliaučiuj Čudovskį 
dr garsų išgamą Aukštuolai
tį; be to, lenkų pasiuntiny
bės Tokio patarėją Frilingą.

DAR LABIAU NORI SU- 
VARŽYTIIMIGRACIJĄ

'fidreisėTvi-' *

WASHINGTON, D. C — 
$ Nau jai paskirtas imigraci

jos komisionierius siūlo dar 
labiau suvaržyti imigraciją 
iš Europos.

Jis sako, kad tik parink
tuosius įleisti. Sako, kad jo 
pasiūlymą remia ir Ameri
kos Darbo Federacija.

SU PABĖGĖLIAIS Iš SSSR. 

IŠVAŽIAVO IR GPU.
AGENTAS '

Ilze. — “Naujasis Tilžės 
raneša, kad Eit

kūnuose atvykusių iš Rusi
jos vokiečių kolonistų sto
vykloj buvo suimtas komu
nistiškas agitatorius. Jis tu
rėjo Jietikrų pasų ir buvo 
slapta prisidėjęs Maskvoj 
prie devinto vokiečių trans
porto, katį gfalčtb su juo pa
tekti į Vokietijų. —>

Kėleiviš

HARBINAS. — Praneša, 
kad Mandžiūrijos kiniečiu 
vadas Chang Hseuh-iiang iš
sprendė perorganizuoti ar
miją ir stoti į kovą su Ru
sijos bolševikais už padary
ta skriauda kiniečiams.t „ . *• . J

I

Kiniečiu vadas kviečia į 
talką buvusius Rusijos caro 
karininkus, kuriu daug yra 
apsigyvenę Mandžiūrijoj.

Kinija daugiausia pyksta 
už tai, kad turėjo pasirašy
ti protokolą su Rusais dėl 
"Rytinio Geležinkelio. Taigi 
karo^šmėkla dar nepraėjo.

SIUVĖJŲ STREIKAS
CLEVĘLAND, Ohio. - 

Pereitą antradieny sustrei
kavo apie 2,000 siuvėjų rei
kalaudami 40 vai. darbo sa- 

• vaitėj/

3. KATALIKŲ AKCIJOS GRIOYIMAB. V'l > <
Kungo darbas už-bažnyčios iš visą pusią—suvaržytas, 
žymesnis katalik^feeligentas, net kaimo veikesnis vyru

kas—terorizuojamas, jeikunigui padeda dirbti. *' ■•*-
Liaudies mokytojai suvis atskirti nuo katalikiško veikimo.
Valdininkai taikuldamiesi prieškatalikiškai valdžiai, kas syk 

aiškiau šalinasi nuo Bažnyčios ir bėga nuo kataliko viešą pareigą 
atlikimo. • • ? ■

4. SPAUDOS PAVERGIMAS. .
Valstybinė spauda aiškiai nustatyta prieš Bažnyčią. Laikra

ščiu tendencija yra nustatyti liaudį prieš kunigiją ir prieš kata
liką akciją. Kataliką akcijoje kunigai izoliuojami, šališkai, ne
sąžiningai išperimi kataliką netaktai, suklpiimai.
—Kataliką laikraščiams aštri valdžios cenzūra neleidžia teisin

gai visuomenės informuoti ir atitaisinėti akyplėšą šmeižtą.* \- 

x LIŪDNOS PERSPEKTYVOS.
Pasekmės kataliką persekiojimo Lietuvoje yra labai liūd

nos: dvasinis smukimas, pastoracijos darbas kasmet darosi sun
kesnis ir nevaisingesnis. -

Visa tai suglaudus, sunkiai esant katalikybės padėčiai Lie
tuvoje ir dar liūdnesniai ateičiai,—reikia nepaprastą priemonią 
toms žinioms prašalinti, kad Bažnyčią Lietuvoje nuo Meksikos

z

likimo apsaugojusi. Kiekvienas šiame klausime sveikas žodis, su
manymas—-kol nepervėlu—yra~ toms žaizdoms gydyti vaistai. • 
Todėl, kiekvienas lietuvis katalikas turi giliai susirūpintiJtJdek
vienas kuomi jis gali prisidėt, Kad priespauda kataliką Li 
išaiškinus.

-4-
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. BRAZIUJK ŽADĄ PRIIMT 

BĖGANČIUS IŠ SSSR. '
VOKIEČIUS ------- —

Berlynas, -r Brazilija su- 
tikopriimti 'dideį^nuošimtį 
vokiečių ’ koloiųstų .Rusijoje, ■ 
kurių nediįe|ė^ąlis yra jau; 
atbėgę į Vokietiją,, o tūks
tančiai kitų tebėra Maskvos 
priemiesčiuose ir lauika pro
gos emigruoti iš sovietijos.

Pabėgėliams žadamą duo
ti žemės pietinėj Brazilijoj.

, Darbininkai tikisi streiką kur ir dabar yra keletas vo_- « . . j

z

^laimėti.

S

kiečių koloniją.

DERYBOS SU ŠVEDAIS 

NUTRŪKO

’ Kaunas.—Derybos su šve
dų degtukų trušto atstovais, 
dėl degtukų monopolio Lie
tuvoje galutinai nutruko ir 
švedai išvažiavo iš Lietuvos. 
Derybos nutrūko dėl to, kad 
negalima buvo susitarti dėl 
akęyžęs. • —... f .;

Yra dar vilties, kad dprv-

I?
■'■■r
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bos bus atnaujintos.. ,
• j- ' ■ • * .

■ -J- ■ ■ J •
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RYGA —Vadovaujančio5- 
se Latvijoj užsienių reikalų 
ministerijos sferose ^gltos” 
atstovui pareikšta, kad ne
seniai gautas Lietuvos-Lat
vijos prekybos sutarties pro
jektas sudarąs deryboms 
bazę ir Latvija pasirengusi 
pradėti <ja& artimiausiu: lai
ku, Esama.vilties, kad de
rybos duosiančios 
zultat1}. .. •, '

• -
• ,* . ■ ' '
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NEW YORK, sausift 9 d. 
— .Prie Dan Palfer čevery- 
kų dirbtuvės susirinkę apie 
150 komunistų pradėjo de
monstraciją.

Komunistai demonstraci
ja norėjo išvesti darbinin
kus į streiką.

Atėjus policija įsakė de
monstrantams - išsiskirstytu 
Tada moterys komunistės 
puolę policistus. Vienam po- 
lieistui apdraskė veidą. Bet 
policijai pavyko komunistus 
išsklaidyti,

*• • f -•

f|EZ. HOOVER’IS DAUG 
TIKISI Iš LAIVYNŲ 

KONFERENCIJOS
WASHINGTON, D. C.— 

Amerikos delegacija, kuri 
vyksta į Londoną dalyvauti 
penkių didžiųjų valstybių 
konferencija pasitarimui dėl 
sumažinimo laivyno', tūrėjo 
pasitarimą sut prez. Hoover.

Šią konferenciją .prez. 
Hoover skaito svarbiausi^ 
Jis sako, kad pasaulinė tai
ka priklausys nuo šios kon
ferencijos. r Patarė Ameri
kos delegacijai būti taikin-

■ • r •'J * *’4 ♦ •*%.,- .*<

gaiš.

Delegacijos pirmininku y- 
ra Hehry' L. Stimson, val
stybes sekretorius. .

-■ ' v. • Z .

>z
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Bolševikai Rusijoj nieku 
būdu negalėdami išrauti iš 
žmonių tikėjimų, dabar nu- 
tarė--įsteigti—-9 aukštesnes 
mokyklas, kurių tikslas iš
imtinai bus kovoti su tiky
ba. \

.>• - - ■ -z 
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• LIETUVOS BANKŲ AFEROS 

BYLA VYRIAUSIAM 

TRIBUNOLE

Kaunas. — Teko sužinoti, 
kad vasario 8 d. Vyr. Tri
bunolas nagrinės apelacinę 
Lietuvos Banko aferos by
lų. ' '

» •«

VYR. TRIBUNOLAS PATVIRTI

NO KARIUOMENES TEISMO 

SPRENDIMĄ LAŠINIŲ 

BYLOJ

Gruod. 20 cL Vyr. Tribu
nolas, parą taręsis, paskel
bė rezoliuei ją, kuria atmeta
mi kasaciniai skundai kaip 
kariuomenės teismo valsty
bės gynėjo, taip lygiai ir vi
su nuteistųjų. Tokiu būdu 
kariuomenės teismo sprendi
mas įsigalioja.

PRALOTUI OLŠĄUSKŪI MOTY. 
VUOTAS SPRENDIMAS

JAU ĮTEIKTAS
' Gruodžio 20 d.’ po pietų 

Kauno apygardos teismo na- ry^ p. VaŽ>yį valst gyn. 

padėjėjas “p. Navickas ir 
sekretorius p^ Jakučionis 
nuvykę į’ Kauno sunkiųjų

vi • r

reparacijų mokėjimui--; 
alijanžai ir jų bijojo- 

Abejojama ar galėsi 
ti prie susitarimo. . ' >' : fe

•v

ROMĄ, sausio 7 d. — 
Tėvas iškilmingai prieini 
audiencijon Belgijos kars 
lių/Albertą ir karalienę.?^ 

•Po audiencijos karališki 
šeima buvo nulydėta į 'S 
Petro Baziliką. --.4^3

............. y
SĄMOKSLAS PRIEŠ SSSRSt 

DIKTATORIŲ .

Paryžiaus spauda pnp» 
ša, Jfad nesenai raudonį 
arrriSjoje buvęs ruošiamas 
sąmokslas prieš Staliną. DSr 
bar GPU susekusi 
liniukus.

*<-^j
■ -^£1

v

BERLYNĄSJ-Ąntgj 
ny’^YySodviejų komunį 
laidotuvės. Laidotuvių oi 
viai suruošė demonsttųį 
prieš^valdžią. Rolicija | 
dė demonstrantus išstotai

’i ikirtimasųfl 
zdjįl

' ' ■'•■'•i;

darbų kalėjimą įteikė prąlo- tį. Įvyko susi 
cija kovą laimėjo* ' 
asmenų sužeista, 
komunistų

fui Olšauskuį/^fhptyvuoto 
sprendimo įMeismo proto
kolo nuorašus*

A
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dojelVyko
* _ » '

*savo

enam

faktoriui

Gruodžio meni

^ej4 nedaryti:

gama

Vėversebis

misio-

Siauliųap.
Relabiškių 
ds -ITetikso

betoli Kalėdos, o žiemos dar 
nėra. Purvas didžiausias- 
negalima net išbristi. Rugiai 
labai įžėlę ir ūkininkai bi- 
jor kad nepagestų.__

■ ~ Vėverselis

Djį. Estijoj ir Vokietijo; 
Pati, o visur kitur užsie- 
p-ir Amerikoj)—trigubai

'J įvairios knygos

potaginiBg w*yCQS> 
privalumų, > ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė iun.' JSauitaė X; Corel_J

j - Jūsų giminės ir pažįstaim Lietuvoj, beabejo, 
Iri žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rs. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERĄ DIR- 
AIn o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon- ir 
89 papžiScikoSe

net seniūnai. "a
Vėversėlis

Atsakomybėn 
ęuĖuni T asmens, kurių 
Įfeifenas, nebuvęs pabe- 
^aiįjymą veda ypatih- 
^rbioms byloms prie 
J&rhęnės teismo tardy- 
^majorasvTieželis.

SLAPUS RUDUO

Šių m. ruduo pasižyrųfdi

2 Iit./Sb et. Amerikoje vienas do- 
š lerig, y Varpelis” žada būti 1930 
1- m. dftiig gražesnis, daug įdomes- 
s his,. negtr 1929 metais.

Kas tik gyvas^-kas tik gali,
■ ’CŽsišakykite' “VARPELĮ.” 

“' “ VaĄ>ėiis’>' žada 1930 metais 
platintojams dovanas: /

I- 1. Kiekvi^as, kurs suras tris 
I naujus 1930 met. “Varpelio” 
| skaitytojus, kurie 1929 m. nėra 
I skaitę, gaus sekančias knygas do- 
| vanų: . 
į a) “Dievo stebuklai šv. 
I sę” ir r
L; b) “Jauni Didvyriai” 

r tie; kurie mokslus eina),
< 2. Kas surinks 7 arba' 8 naujus 
“Varpelio” metinius įkaityto  jus, 
kurip nėra 1929 met 

. Šias knygas'. > • * Į
' a)- V Nuolankumas,

litų. Tuo būdu J 
gyvfentojuįtęnįa 
centas? skolos. .'J 
kitomis vąistyhfeftūį 
kraštas skolų turi nedaug, 
nes pav., lenkuose kiekvie
nam gyventojui tenka "apie 
300 litų skolos. ’’

: Girdėte ■ nekartą; kalbant žtiie- 
lies,' o ypač tretininkus; kad ne
gali sulaukti Pranciškonų su pa
mokslais.

Sakykit, Brangieji, dėlko Jūs 
taip laukiate?'Ar ne- dėlto, kad 
išgirsti iš- jų pamokslų, > pamoki
nimų, pasiklausti jvairais klausi
mais—, kad atgaivinti savyMva- 
ęin į, gyvenimą ?!”

Nenusiminkite, Brangieji, jei
gu tik panorėsite, galėsite kiek
vieną. mėnesi išgirsti tų laukiamų, 
pamokinimų, . gražių paskatini- 
mų;.. Tik užsisakykite “VARPE
LĮ.” Jį leidžia Tėvai Pranciško
nai “Varpelis” kainuoja 1930 m.

' Vom « »«a »u»o 0t>.
ISO BOTLSTON ST. . ; BOSfl 
^Liiūhvosjni^TG^s

JUDĖJIMAS KLAIPĖDOS
. UOSTE

Pereitų metų lapkričio
v '

mėn. į Klaipėdos uostą į- 
pląukė 77 laivai, išplaukė 

.76. Prekių'įvežta bemaž 10 
milijonų' litų sumai, išvežta 
už 8-milijonus. Įvežta dau- 
’giausid anglis, žibala% nafr 
tag gėte&s/druska; išvežta 
ėėluioza, ^ apdirbti medžiai, 
sėmenys, fanera, popieris.

i Vilniuje žydai bųndistai 
(Bundas artima komunis
tams partija) suruošė .de
monstraciją prieš lenkų val
džią. Policija demonstran- 
tus išvaikė ir keliolika vadų

gąusi’- ■T*?

.... ii S“* 
jausko; versta. .v>’rb .ibnfla MaraUlT

b) “Jiristaus Ist^t^’lf
Jeivai)’. < fK; ' ’ eJu5'iįr’ T*

3’. Kas stirinks 10 “Varpelio 
rėmėjų, gaus 1930 metais “Var-j 
pelK’ dovanai. . Japysakc

Visi į darb^l ęn wn:<x>.rr 
•‘“Varpelio” kaina:19aOM»cta)»y|^fffoS 
FHtįaV^smečini .? IR.

1 doleris, !ĮO>£ lrWė» 
įJ&HjoĮ pat kaip Lietuvoje.- T.‘. - ' 
Į Adresas: Kaunas* Daugirdo gt 
ĮNr. 2, “Varpelio” Administraci- s 
jai: Telefonas N r. 3088.’ . «3OO

tSid! X'*-'--: "Š>’*sį>L*

3 Kedai-[Valdybos pirmininkas p./M: 
stracijos jStulginskis dėl suvažiavimo 
•ukdytas. Jaukėsi pas vidaus reikalų 
gruodžio sinOtisterį p. AWvtčiU7 kuris 
negauta# kliūčių suvažiavimui pdža-^ 

...

7 - '

PROF A. VOLDEMARAS 
LIETUVOS BANKO 

VALDYTOJAS “ r . ■ ..
Kaunas. — Spauda pra

neša, kad artimiausioj atei
ty valstybės prezidentas pa
skirsiąs buvusį Lietuvos mi- 
nisterį pirmininką prbf. 
Voldemarą Lietuvos Banko 
valdytoju. Ar ši žinia tikra, 
tuo tarpu dar nepaaiškėjo^

gaisro priežastis 
ias| neshib &įni 

puvo džiovinami, atvežtieji 
minti linai.

^MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
čb lietuvių katalikių rnoterų^žmrnala^ Jeidžpt* * ■ 
Mm Moterų Sąjungos. Joje šule straipeiiųk akį- 
iafiais moterų klausimais, šaležin^išjėis^pw-d. < 
milo moterų gyvenimo, nuolatos 
rai: 1) Vaikų auklęjimas, 2) Sveikata, 3) Na
inį ūkis, 4) Mandagumas, 5) LitbrMtfti?68'®^-'‘ k; 
^ir’kiti;
K “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
h&iiais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
tB~ toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
njtga. Nelaukite ilgai: Siųskite pinigas tuojau 
r“MOTERŲ DIRVA” pradėk eiti LiotuyNL 
■> Užsakymus siųskite šiuo adresu? < * 
» DZBrA"
S3J9 W. 24 Štreit, Chicago, ttl.
w' "V ••

Vilniuje 'lehi^Į kdnfišia- 
y P;gū  ̂'k^le^Airių im:

lamo1 ifevo atspausdinta t4,- 
$00 • egzempHorui. ”' ”' 
j. i i < ~M£~. .T tĮjįr, ; ■, • - t,

e

J?

taus

a?- •



•Cr

i '.i»įšU 7ir: artimiausius' Lukštp 
kaimynus: šiauiaj^jJiržulupBj 
ir pietuose Par^ežerįZT Tik Ką 

ilų, vienas Platelių ežeraąJ;?w

KfcfeK b.
* g|

v .1

i -/ z Jt v. 4

ma taip padaryti, kad 
vaikeliai: būti), kiek pei 
ni į V. Jėzuje:

Iš Vaikelio puses mMtosi
kuodideliausias klusnumas, 
ylr išėjo su jais ir buvo"dįja-bėlaimę. .—Kuomet Jė- 

sukaių dvylika metų, 
p Mari ja su Juozapu nuvedė 
s Jį į bažnyčių ir ten išbuvę 
į-, paskirtąjį laika, gnžo na- 
p rmon. Bet Įdėk- paėjėję iš 
• / ; - • . - ■ -

Jeruzolimos,' kelionėj paste
bėjo, kad V. ’Jėzaus su jais 
nėra. ' Baisiai susirūpinę, 
Juozapas su Marija ieškojo 
Jo visur per tris dienas. Pa
galios, niekur nerasdami, 
.grįžo atgal į bažnyčia ir ten 

. jį rado tėrp mokytų žmo
nių dėstant jiems šv. Rašto 
paklapįis. Tie seneliai-moks- 
lihinkai, jau pražilę šv. Raš
to i tyrinėjime, negalėjo at
sistebėti iš Jo Vaikelio iš- 
minties ir atsakymų. Jiems 
buvo aišku, kad čia ne pa
prastas vaikelis^ bet koks 
nors iš dangaus pasiuntinys. 
Ir jis Į0ip buvo įsigilinęs į

■■r*

*.- r.

<

kų išauklėjimas. Kaip'J&ų 
nuvedė į 'bažnyčią, taip ir 
kiekvieną vaikelį reikia ten _ _
vesti, kad^ prip^tų prie jiems pnkiusnas. Įr Jėzus 
Dievo garbės ir išmoktu ei- 
ti tikej npo. pareigas-i Jš tėr 
yų pusės turi būfejparodyta 
didelė prie vaikų meilė ir 
susirūpinimas jų .likimu. 
Gal ir tavo, tėveli ir inamy- 

le ilgai 
1 irke^-

j y / i
Suvalkijoj toki durpynai 

|ęsią$i , nuo. Zapiškio pro 
i^lų-Rūdą, Igliauką, kol 

susidurtą su didžiausiais 
dzūkų ežerais (Dusia ir k.).

Žemaičiuose visų didžiau
sios Tyrulių pelkės^ užima

Ąį^enės Jr sieksnių apy- 
lįSes. ‘‘ Anjdčiaū siaura, 
dabar jau nutrukusia juos
ta, jos tęsiasi į pietus ir su-, 
si jungia su Ėaseiriių, apskri
ties pelkėmis ir ežerais. Pa
nevėžio apskr. dideli durpy
nai yra Ramygalos ir Trus
kavos apylinkėse.

x “M. R”

'.Zi' 

ma' .Jaug m^įąyų, vašiįų 
karpių ir kitų brangių ai
vų. Vienoje.30.saloje, py
limu sujungtoje su krantu, 
tebestovi kunigaikščio -Ja- 
gailos pastatytas vienuoly
nas. ■ Jame gjyvenę vienuo- 

žmones/’ Bet kuomet iškilo «
' - - - - - didelius zemeą pWt , Cia 

 

jie . sukūrė kultūringesnį |ę- 
jnės ūkį, įvedė tvarkinges- 
nę žvejybų ir žymiai pakėlė 
to krašto pramonę.
. Bet negalima; pasakyti, 
kad kiti Suvalkijos ežerai, 
kaip Dusia, Meteliai, Obeli- 
ja ir Žuvintas Aivo-žuvingUy 
mu daug atsil&tū nuo Vyg
rių. Tiesa, čia^ brangiųjų

ųgo išmintyje ir metuose 
r nialoneje pas Dievą ir pas

klausimas Diėvo garb^» -ž* 
žmonių -išganymo, Vaikelis 
tuomet siekė aūgščiau ūž. tė- 
vų žemiška jų meilę: ir pa
reiškė, kad sielos dalykuose 
Jis turi būti su Dangiškuo
ju Tėvu. f.
• *' _ • • - »

O kaip, būtų - linksma tė* 
vams ir visuomenei, kad• - . . .
mūsų vaikučiai ir jaūniinas 

sikaneveikusius? O, kofa'mėgmta sekti mažutį ,rieda^ . fepa_-
griežtas skirtumas terp jų ir zaus pėdomis! - *r

te, sūnelis ar dųl 
vakare negrįžta, o 
lias dienas kur klajoja. Ješ-

—- ♦ •

kai, jų susirūpinęs iv kur 
juos randi, ar bažnyčioj ? O 
gal polieistas parveda juos 
namon prasigėrusius ir nu-

_ -4t .L

F“

tas dangiškas pamokas, kad 
nė nepastebėjo Juozapo su 

\ Marija/^kurie Jam pradėjo 
\ švelniai ^prikaišioti, kad 

jieths tiek rūpesčio padarė. 
“Sūnau, kų gi mums pada
rei? — tarė Švenč.. Jo Mo
tina :
dienas Tavęs iėškojova.”

— Čia V. Jėzus davė/ jiems 
stebėtinų- atsakymu/ ‘ ‘ Kas 
iš to, kad manęs /ėškojota ? 
Ar nežinota, kad Tuose daly-

- kirpte, kurie yra mana Tėvo, 
ireiika 7/man būti?!.;
Vaikelis,. kalbėdamas' Tėvo 
vardu, parodė jiems, kad 

JJis jd*a Dievas; ir nors Ma- 
r rijos Sūnus, bet sykiu ir Jos

Viešpats.
- Tas įvykis aprašytas E- 
vahgelijoj mūsų naudai. Čia 
išdėstyta krikščioųįškosios 
šeimos pareigos -— tėvų ir 
vaikų. Visų pirma tėvams 
turi rūpėti katalikiškas vai-

- juk mudu per tris
T?

• ’ 1 " Alokyt. VI Kairaitis

UETUVOS EŽERAI IR PELKĖS
• y ' ' • ‘ -r J *

% s.

daugybę žuvų ir tižo būdu 
plačiosios apylinkės gyven- 
tojusjšgelbėjo nuo hado mir
ties. Jo viduryje yra dik- 
toka sala, iš kurios stačiai į 
šiaurę, Medvlų ežero link, 
senovėje ėjęs platus^ ketver
tu arklių pravažiuojamas, 
V elnio pylimu’ ’ vadinamas, 

akmenimis grįstas kelias. 
Jo likučiai ir dabar atseka
mi. / . ''

Ūž 18—20 klm. nuo Vil
niaus į vakarus randame 
garsų savo praeitimi Trakų

Ledų gadynei baigiantis, 
ir ledams milžinams iš mūsų 
krašto į šiaurę nuslinkus; da
bartinėje gudų žemėje jų da
lis ištirpo; paliko didelę van
dens daugybę. Žymi to van
dens dalis Dniepru ir jo prię- 
upiais nutekėjo į Juodųjų jū
rų, bet nemaža jo nubėgo ir 
mūsų upėmis į Balti jų. Dau
gybė' jo pateko į žemesnes, 
gilesnes ir slėnesnes vietas, ir 
čia pasiliko. Iš tos priežas
ties Lietuvoje atsiradę daug 
didesnių ir mažesnių 
ežerėlių. J Jų.

gaunama, bet už tai ^ men
kesnės rūšies žuvimis šie e- 
žerai patenkina gana dide
lėj apylinkės k'miestų ir 
rinestėlių rinkos reikalavi
mus. f - .

dos, tokių padavimų neturi. 
Jo saloje senovėje buvo stip
ri ir galinga pilis; griuvė
siai išliko ligi šių dienų.,Že
maičių pasakojimų; t#j$, pi-, 
lyje buvę sukrauti-kryžei
vių brangiausi daiktai, ku
riuos lietuviai buvo iš jų 
atėmę. Nors daug kartų kry
žeiviai buvo pilį apsupę, 
dAg savo karžygių galvų 
paguldė, tačiau pilies sienos 
liko nepajudintos.

Bet daugiausia ežerų turi 
teisingai Ežerėnų (Zarasų) 
kraštas. Tik didesnių eže
rų čia priskaitoma virš pen
kių šimtų. Aplink juos ė- 

; sančios didelės pelkės rodo,

^T- nW1 kūtį ?£ t ČŠa Jejo dideles reikš

a
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos .vaikų teatrui. Žinutes iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš ^popieriaus, 
molio ir kit6ki. Laikraščio kai
na? metams 2 dol^ pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Kaveikslps piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” &v& Redaktorius A. Gied
raiti*. ' ' .

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui

Adresas: “Saultrtšs” Adminis
tracija tabarka.

• -L

Kfetįvių>gyy 
t y. ■

Žiloje senovėje, kai " dar 
mūsų krašte žmonės žemės ū- 
kio nežinojo, ežerai savo žu
vimis ir miškai žvėrimis mai
tino mūsų tautą. Susikūrus 
Lietuvos valstybei ir prieši
ninkams pradėjus ją užpul
dinėti, ežerai tarnavo stip
riausiomis tų laikų tvirtovės 
mis Priešininkų užpulti lie- 
tuviai palikdaVO-savo- sedy- r 
bas, slėpdavosi ežerų salose 
ir iš ten nuo užpuolikų gin
davosi. Vėliau tose'salose 
išaugo stiprios pilys, kuni
gaikščių rūmai, kurių griu
vėsiai kai kur ir šiandien te- 
beriokso. " ;

Antai nuo Vilniaus į va
karus liūliuoja visų mūsų e- 
žerų tėvas Narutis. Tai. di
džiausias ir žuvingiausias e- 
žeras Lietuvoje. Jis turi 24 
klm. ilgumo, 16 klm. platu
mo ir apie 4—6 metr. gilu
mo. Žmonės pasakoja, kad 
1847 metais, kai visoje Lie
tuvoje siautė badas, Narutis 
per 10 'dienų be paliovos si- 
vo bangomis metė į krantų 

------------- ---------- ----------1---------4---------------

gyy^MU.$4. U y V * ’
Tm ^Avtn- jsaliar„ įmes

41.75
$1.25

(į TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ

MALDŲ inrKUrfiLIS, baltais viriniais____
MALDŲ ROnfflMUS, baltaia viršeliais____
MALDŲ ROTKlklLIB, juodais virfeliakJ—

MALDŲ RINKUCALIS, juodais Viršeliais...
MAiAA Gaujas aukso altorius, juodais pn«-

/' tab vigeliais __ _ 1-------- - ------------ -
*• ■; ; .1 ūi \

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:

“DARBnrurro” administracija
"386 Wsst Broadway Botrtb Boston, Mase.

4»

►. 4' / - ’ /

t*T -. - V , - > • ■

» J . 
■—i.« ’ -

nūs' nedidelis, 7. klm. ilgu- 
mo, 2 klm. platumo it/vie- 
tomis apiė BO mtr. giliimo e-, 
žerėlis. Jame yra apie 40 
didesnių ir-mažesnių, krū- 
mais .apaugusių^.salų ir-ša
lelių. Vienoje iš jų, Papi
lėje, ligi šių dienų išlikę te- 
bestovį senovės lietuvių ku
nigaikščių rūmų griuvėsiai. 
_ Čia gyvetoo: ir garbingai 
valdė mūsų šalį seneįis Kęs
tutis; čia gimė ir augo jo 
šūnife Vytautas, kuris savo 
darbais apvainikavo šalį am
žinai nevystančiu garbės 
vainiku. Iš čia plito gar
bingos. Lietuvos vardas po 
visą pasaulį, iš čia tiyško 
šviesa po visą mušti kraštą. 
Iš pilies požemių, apačia e- 
žero, ėjo mūsų bočių ranko
mis iškastas kelias į Vilnių; 
jo likučiai ir dabar dar Vil
niaus mieste tebėra. Ne tik; 
savo praeitimi, bef ir gra
žiais žavinčiais vaizdais jis, 
ypač vasarą, netik iš Lietu
vos, bet ir iš UžSiėmo su
traukdavo daug latikytojų. 
Jis yra plačiai žinomas ir 
savo žuvimis, vįjftč įrnikio- 
mis įvairių rūšių sieliavbmis.

.. Į . _ 
--į-Ąr.;*

DIDŽIAUSIA DOVANA 
; Nėulmhikitc t 
" -Mii, d ' . 

geriatirię 
gšdutę.” 

t* didžiaoda jam
“2vaigMutė”.yfa dėka Ū įdo- 

miatoių vaikui“ “ '
Švietimo MinistttijA 
ja visoms mokyki 
te daug pasakUh 
skaitymėlių ir pa< 
aėlJų. . “Žvaigždį

*
•• •» į 

f. ■■ . Jt-

rjnet 
•tuo- 

/Joje rsri- 
4 put 
i kori* 

—, ---- w__r. t bu
miritio ir nėUmi teW*Rttoj* tik 
8 lit Lietuvoje, užsįnjję 8 UUL

A d f « 1 a I: ' ’ J *n- 
nas, Liaudie* NariMi, “B y ,a i f. 
| d ū 111 ” Admfariatfarija.

« f •

>i.
4

V 1*

kad gilioje senovėje čia vie
no milžino ežero būta; jam 
nusekus, seklesnės vietos 
pelkėmis virto.

Be to, ir istorija aiškiai
Žemaitijoje .ištisa ežerų sako/ kad senovėje dabarti- 

virtinė traukiasi* . pajūriu niamė Lietuvos plote daug 
nuo Latvijos sienos stačiai daugiau-ežerų būta, negu 
į vakarus, ir Prūsuose susi
duria su Kuršių pamario 
pelkėmis. Veik kiekvienas, 
ypač didesnis; ežerėlis seno
vėje žemaičių .buvo švente
nybe laikomas;-//i-Bene todėl, 
ir bus l^Ž^ių dienų užsili
kę pasakojimų, kad tie eže
rai iš debesų ant žemės‘nu
sileidę. Tais, pasakojimais 
■Lukšto ežeraą (ties Var
niais) ilgai orę^ kabojęs ir 
tik žmonėms ispeguš jo var-

j įiusilei—
dės.! 7’-r- -< r'.'

/ Tokiais ar iabaį papašiais 
padavimais žemaičiai puo-

šiandien jų yra? Girioms 
sumažėjus ir išretėjus, dau
gybė ežerų išdžiūvo ir pel
kėmis^ durpynais arba balo
mis virto. Daug, jų užžėlę 
švendrais, nendrėmis ir sa
manomis. Šių--augalų šak- 
nįs puvo ir į dugnų grimzdo. 
Ilgainiui tokiomis puveno
mis; prisipildė visas ežeras; 
šauier^vandenį išgarinus, 'o 
viršutiniams < žemių sluoks
niams k slegiant, apatinioji 
klodai durpėmis, virto, j <

Į---------- -----------------------t- —
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Vfeoms Oonnecticut Valstijos 
Draugijoms, Organizacijoms, 

/, - Chorams ir it.

PRANEŠIMAS
PasitaiktusprogaLir- su

važiavus visiems' Conn. vals
tijos lietuvių parapijų va
dams Bridgeport, Conn. bu
vo nutarta kreiptis į visas 
šios, valstijos draugijas, kad 
siųstų po vienų atstovų ^su
važiavimų, kūrs,' išrinkęs 
centralinį komitetų, vado
vaus rengime minėti D. L. 
Kunigaikščio Vytauto 500' 
metų Jubiliejų. ’ Tas suva
žiavimas visų kolonijų ats
tovų įvyks parapijos svetai-f 
įėję, Watetbury, Conn., sau
sio 26 d. 3 vaL po pietų 
punktMiai. Ž&Ūnas įga
liojančios jį^draugijos liudi
jimų atstovas atsiveža su sa-

m. ■ _ . . .. ;

Kun. M. ’A. Pankus, 
' ------ kSEt-kelbejas

. / I *
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A a skelbėjas
P. S. Kiti laikraščiai šiuo

■ .

Kų Jft |*jo iž tpradMl i
Artisto .J

STASIO PILKOS • 
Nauja Ki^yga , 

“JAUNA KŪRYBA” 
ra paveikslai!

• >»■** - --

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta kiekvienam turėti na
muose. tų gražių. knygutę.

" Kaina tik 26c. .
perriuntimų jorisiųskit ui 

3c. palto ženklelį.
---------------------- —.

m, Mara
I
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^ko jąačę
w Britam, Conn. ,į

Suvažia 18 atstovų nuo 4- 
kuopų ir kdjętas svečių Susini 

 

mas atidarytas 1 vaL po pi< 
Andriejaus parapijos sve 

ii|j.\Maldą atkalbėjo vietos 1 
bonašd^un. E. Grikis, ir taipgi 

ankią darbininkams j 
kalbėlę stdįgeriausi^is linkėjim 
Taipgi keletą žodžių) pratarė 
geriausius linkėjimus ‘ darbiu 
kams pateikė kun. P. Saurusai 

Sesijų vedėju buvo, J. Ber 
tas- iš VVaterbury, rast. A. Pat 
kis iš Hartford; mandatą ir įn< 
mų sutvarkymui Jonas Vaičil 
ir A. Mičiūnas. Pažymėtina, k 
geriausi Darbininkų orgąnizaci 

rieteliai ir rėmėjai dalyvavo ] 
visas ijas, tai yra kun. J. B4 
•šys iš ^Hąrffordo ir Waterbu 

 

klebonas kūn; J. Vaalntiejus. . 
niekados nebuvo tokio gyvo su’ 
žiavimo kaip šitas. Pasirodė ia 
tovų didis susirūpinimas orga 
zącijos gerove. Plačiai svarstj 
vajaus reikalai pakol prieita p 
tinkamiausios išvados. Tuo reil 
lu plačiai referavo P. Tutorai 
ir kun. Bakšys^ Kum Valant 
jus referavo aplfe spaudą, nurod 
damas geros spaudos galyčbę 
reikšmę. Plačiau nerašysiu, n 
greit tilps protokolas. •

Buvo liūdna valandėlė ka< 
buvo išduodami valdybos rap< 

.-tai' ir iš eilės prieita Tastinink 
raportas, a. a. M. Blažauskaiti 
kuri tiek daug yra pasidarbav 
L. D. S. organizacijoje, ypač’ aj 
krity. Vietoje raporto sukalbu 
malda už josios sielą it užpraš 
ta šv. mjšjo^k]įriąs..atlaikys 
dvasios vadas kun. J. Ambota 
Suteikta auka $25.00 Waterbur 
našlaičių prieglaudai. : 1 
' Po sesijų delegatams surengi 
puiki vakarienė, ačiū kuopai 
rengėjoms, poniai B. Mičiūniene 
antros vardą pamiršau, visų ’d 
legalų vardu labai ačiū. , z
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“..Kodėl esate bailūs jūs, žmonės 
menko tikėjimo! Po^to atsikėlęs 
jis davė paliepimų vėjams ir jūpi, 
ir pasidarė didelė tyla. Žmonis 
gi Stebėjosi ir sakė: Kas gi jisai y- 

ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?” 
(Mat. 8, 26427).

RAŠYTOJO PRAŠYMAS
Žinomas • ir ‘ ‘ Darbininko ’ ’ skai 

ytojas—Arėjas (Leonas) Vitkaus
kas, Lietuvoje, noriu išleisti knyge
les iš savo raštų, surinktų iš įvai
rių laikraščių, ir prašau man pa
dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pir
miausiai paruošęsęspausdiriti rinki
nį mano eilėraščių, apysakaičių ir 
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikų 
laikraščiuose. Valkams knygelių 
trūksta, mokslo metuose nuo ru 
dens noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir 
juokingų apysakaičių, kurių buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” At
skirose knygelėse noriu išleisti.

Prašau padėti man ltnygėlės iš
leisti, ir kas nori padėti—prašau 
pranešti man'sąlygas, trumpu .ad
resu: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania. * ,
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GERAS LAIKRAŠTISTlgRlAUpIAI GALT^ 
PAGELBĖTI DARBININKEI SURASTI L;

■ KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS V
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ-"--. -

’ - “DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
--------- --------------------------------- -------- 7—V”-----T-------

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA: 
Amerikoje metams ..............................$4.00 -

•- Pusei metų .............    $2.00
Lietuvoje metams ..............................  $5.00

Pusei metų.................................  . .$2.50
z “DARBININKAS" ( 
EINA DU KARTU SAVAITĖJ^

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
7 ir -JL

Kaina:
Amerikoje metams•...
Lietuvoje metams
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$2.00
$2.50

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk

“DARBININKO* SPAUSTUVĖJE 
ATLIEKA ĮVAIRItJŠ. ^SPAUDOS DARBUS 

.PRIEINAStęMiSAKALNOMIS.

R|ajkale.Kxeii>kitSs Pas 
•ąli , • -

"DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

. Tel. So. Bostoii 0620 
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net pasakyti, kur 
lestas* ir prūside-

X

kie jau pap:
\Ir iš viso

r• 

karalium. Vytautas su tuom 
‘bes,

<as draudžiapia. Jos Brazi- mai, turinčiai daugiau dar
bininkų kiek lengviau. Vi
si dilba, gali šiek tiek ben
drai gyvendami ±r šutaupv-

lijoje turi nę jdaųgiaų teisti), 
kaip senoje JCųrkijoje. ’Mo-.; 
teris be vy^^nekut eiti ne-.

/■

rl 
ji

L—.-,
L

4

Eoterys vųrate ir haksmosios 
ri, degtinės Eteris tiktai 1 H- 
rytojus. X • j

u ^sSbit!kr-vžiaus paminklo nepą-
kuriuos jis papasakojo -“N. įL** 
bendradarbiui.

As nepasakosiu apie vi- 
šą Braziliją, bet vien tiktai

1**** ■ ’ ’ . ■ . . '■ • 

apie Sao Paulo miestą. Vie-
*' *■ . - ’J ,

na todėl, kad jis Brazilijoj 
didžiausias, antra todėl, jog 
tai lietuvių emigrantų cen
tras. Čia jų daugiausia su
stoja ir apsigyvmia.

Kiekvienas miestas turi 
savo papročius. Sao Paulo

omet visa Lietuva ren-'Lenkijai,* Vytautas trečią 
ąpvaikščįpti^OO metų kart$ susidėjo Bu. kryžuo-. 
to viešpatavimo iškil- Be^itie jau du sykiu 

. apvilti pareikalavo didelės, musų soči i ahstėnai A' .. - -rT
-...v. x - karnos — Žemaitijos. Vy-
Kma to dutotousu} asme- skaudaiM

J. idetuvos istorijoj. Girdi, nt.g įitos išeities nema-, 
Užs net tris—sykius te. Bet" užtai pareikalavo, 
vės Lietuvą, ar bent kad kryžuočiai padėtų jam 
žtiją kryžuočiams, pa- pavergti Pskovą ir Novgo- 
su Jagėla uniją Ho-

4 - -

uj, Sulig kurios pave- 
Lietuvą Lenkijai ir t. t.

jų išvadų išeiti), kad 
lutas buvo Lietuvos nę 

tik ~pąfdavikas.
^o^sTirmu Vytauto pasmer-

iš kelių atsitikimų jo 
įpanasas pasm^ Jis^uvp nuveiktas

rodą. Matome, kad Vytau
tas ėjo pirmyn per sunkias 
kliūtis, bet visuomet turėjo, kapinių, 
prieš akis Lietuvos išsiplė- 
tojimą ir didybę. Jo ambici- 
ja siekė dar toliau. Sumanė 
nugalėti totorius, kurie anuo 
metu buvo pavedę Rusiją. 
Bet tąsai žygis Vytautui ne-'

ų atskirai paimtų saki- 
ūerišant jų su visu kny- 
turiniu. ... Vytautas yra 
dėjęs su krvžuočiais tik 
momentais, kuomet tas 

o -reikalinga jo valdžios: 
* Tinimui. Kuomet jis 
iprėjo ir ištraukė Lietu- 
iš netvarkos ir suirutęs;
V “į- . •

ir pačius kryžu rus 
riuškino ties Grunvaldu 
Tannenbergu, Liepos 15, 

10 m. Tas smūgis padarė 
ą kryžuočių galybei.

r fe- * . J
^Trumpai kalbarit istorija 

af.ką pasakoją apie Vy- 
iuto darbus. Kuomet Vv-•/

tėvas Keistutis buvo 
naugtas kalėjime — įta- 
a, kad tai buvo Jagėlos 
as — Vytautas, atjaus- 

amas tą baisią skriaudą, 
dėjo su kryžūoČiais, -ku- 

jįe jį pastatė kandidatu vai- 
Lietuvą .prieš Jagėla. 

■odė, kad kils naminis ka- 
$8, bet pusbroliai susitaikė, 

mus Jagėlai Lenkijos 
į, Vytautas kol kas pa- 

o su Gardino kuni- 
!.« Bet ir to jam 

ėla pavydėjo. Jis pasky- 
| Lietuvos kunigaikščiu sa- 

Skirgėlą. Tuomet 
^tautas, matydamas, kad 

vos likimas pavesta ne
žmogui, vėl pada- 

Sutartį su kryžūoČiais 
Afaliaučiuj, Gegužio 24,, 
90 m. Prie to jis sustip- 
ė savo pbziciją atiduoda

te. dukterį Sofiją į pačias 
oš kunigaikščiui Vo-. 

Jagėla nusigando, 
Balino Skirgėlą nuo Lie- 

sosto ir pavedė jį Vy- 
Bėt kuomet vėl Ja

. ties Vorksla Rugpjūčio 12, 
1^9m. ” ?

> . ■ . 1 . ■.

Bet atėjo jau laikas ir su 
kryžūoČiais atsiskaityti. Jų 
valdomieji Žemaičiai nešė 

. baisiausią jungą ir maldavo 
^Vytauto, kad juos paliuo- 
, suųtų. Vytautas vėl susidė- 

Jagaila ir bendromis 
pajėgomis sudavė mirtiną 
smūgį kryžuočiams ties 
Grunvaldu. Nuo to pralai
mėjimo Teutonų Ordenas 
jau niekados neatsipeikėjo 
ir galutinai visiškai susmu
ko. Tuo būdų Vytautas dė
josi ’su krvžuočiais tik tuo
met kai to reikalavo patys 
gyvieji^ Lietuvos interesai. 
Kaip gabus strategikas pa
sitraukia’ * atgal * ii*’ * duoda 
priešui užimti dideli tėvynės 
plotą, kad paskui įtraukęs 
jį nepatogion pozicijon ga
lutinai sutriuškintų, taip da
rė Vytautas. Tris sykius su
sidėjo su kryžūoČiais ir tris 
sykius laimėjo ką buvo nu
sistatęs laimėti, o kaip įsH 
gijo galybės, tuos pačius 
kryžuočius sų dumblais su
maišė. Kry^očiams Vytau
tas, žinoma, daug nusidėjo, 
bet ne Lietuvai, Kryžuočiai 
gali jį vadinti vyliugirigu iš
daviku, betsAaetuva jįjį yadi- 

“^bčtoju įit galirn
• — vį^Eu- 

z * -Kai dėl Horodliaųs uni
jos, tai ji nebuvo Liublino 
unija, kuri sujungė Lietuvą 
su Lenkija. Horodliius uni
ja tik sulygino Lietuvą su 
Lenkija. Iki šiol Lenkija 
turėjo preterisijų valdyti 
Lietuvą, bet Horodliaųs a- 
mjay Vytautas pareikalavo

na savp j&U 
gu vadu, kurs jos v 
ropoj augstai iški

kad tiek pelnytum, o čia] 1: 
' už vieną vizitą visus ati- . " 
duok. Todėl žmonės saugo-; 

Jjasi, sveikindamieai rankų 
nepaduoda, niekad nesirf- 
čiuoja. Jei nori pareikšti* 
savo jausmus, lengvai apka
binai prispaudžia prie šo
no. Bei; žinoma, girti bnL ( 
darni užsim&šta, apsilanko 
pas paneles, ir vėliau, nega
lėdami gydytis, pūva gyvi. 
O pasigirdyti labai ma?# te- 
kaštuoja. ■ Literis maišinės . 
degtinės tekaštuoja vienas . 
litas. Ir žmonės geria, y-! 
patingai lietuviai, ir, žino
ma, serga. ■ Ligos atima jė
gas, žmogus nuštoja 'vilties, 
nebegalTdirbti ir bado šmė^ 
kla, jau jo nebepaleidžia.

’ Tokiam mirtis — vienas iš
ganymas. ... ; z '

Štai kodėl mūsų išeiviams 
sunku apsiprasti Brazilijo
je. Karščiai nepakenčiami, 

- rausvas rūkas,' per kurį- nė 
saulės nematyti, slegia mie- 

1 stą, džiovina žmogaus rau- 
‘i męnis, be galo silpnina. 0 

čiū reikią darbo, be galo

statysi. Šįmet; sakysime, už-’ 
kasė kur darže žmogų, o jau-

* - - /■ ■- rf.- * ■■

po metų toje vietoje dygsta 
naujas namas, kasami pama
tai. Apipuvusį lavoną išme
ta, dpipila karboliu, užkasa 
kitoje vietoje; o po metų ir 
vėl gali išmesti, tiktai jau 
žiūrėk kurios* kojos ar ran
kos ir pritrūko, žodžiu, po 
kelerių metų gzdva rasis vie
noje vietoje, koja kitoje, o 
rankos ir Dievas žino kur. 
Jokio žmogaus likučių gerbi
mo. s V

Žinoma, kapinės yra. Bet 
tos kapinės tik milionie- 
riams. Čia už vietą moka
ma pasakiškus pinigus, čia 
daug, paminklų, tikras Itali
jos marmuras, puikiausios 
statulos. Tik biedniesiems' 
vietos nėra. Kol gyvas sun
kiai dirbk,- maiskis, žmogau, darbo. Moka •nž' kipk-

margas. Centre tiesios gat
vės. palmių alėjos, tropiški 
augalai, visur asfaltas. O to
liau vilos, Visa eilė vilų, taip 
kad sunku 
baigiasrMn 
da fazendos. -Tos visos išsi
mėčiusios labai toli, kilomet
rų 50 nuo centro. Jei pa
čiam mieste nepaprastas pre
kybos centro^ udėjimąs,* tai’ 
vilose poilsio nuotaika, ra
mybė. Viena krinta į akį— 
nėra žemės. Gal ir juokinga: 
atrodo, bet Sao Paulo nėra 
nė vieno .laisvo sklypelio. 
Gal todėl miestas neturi net

♦ »’• -

Pusantro milijo
no gyventojų didelis skai
čius. Žmonių miršta daug. 
Bet su numirėliu tikrai vąr-> 
gas. Karštis, neišpasakytas, 
avonas greit gadinasi, dau

giau 8 valandų neužkastą 
laikyti negalima.• 0 čia nė- - .. ... . ...
ri Ira^ 3r dek tą ^numirėlį [gali, nepadoru. Jeijiėinaį|tL .'Bet kur daug Vaikų, o 
tur nori.
tvoryje, darže, kiekvienoje 
vietoje, kur žemės savinin
kas leis, bet paskirtos vie
tos nėra ir palaidojęs jokio 

* fe • ~

onumirei —» niekammeberei- 
kalingas. Pačios, laidotuvės- 
labai keistoj Karstą lydi 
vieni vyrai. ■-> Moterys visos 
lieka namie, joms laidotuvė
se dalyvauji draudžiama, to- 

•rbęiąiA

. f'
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. Vyskupų Konferencijos <Henę“L. Aidas” įdėjo straipsnį, kurte 
ine aiškiai pareiškė minčių griežtai nesutaikomų su Katalikų Bažny- :■ 
čios mokslu. Tas straipsnis atkreipė ir J. Ę. aridvyskupo ir metro- 
polito J. Skvirecko dėmesį kuris dėl jo Kauno arkivyskupij&s kuni
gu* iaeido ./ f ' <.

Tarp kitų ganytojavimo pareigų, kurias Bažnyčia uždeda vys
kupams, viena svarbesnių yra ir pareiga budėti, kad spaudos raš- 
tuose nebūtų pažeidžiamas sveikas tikėjimo mokslas, nebūtų užgau
ta religinė dora ir bažnytinė drausmė. Spauda^ turėdama šiandien 
didelės reikšmės žmonių gyveenime gali padaryti daug >pro, bet ly
giai gaSi būti panaudota ir klaidingoms nuomonėms skelbti. Ypač 
čia turima omenfje periodinė spauda ir joje rašiniai kai kurių kata

likų, kad ir ne blogos valios žmonių, kurie tečiau, nebūdami pąkan- * 
karnai giliai susipažinę su teologijos mokslu, nukrypsta kartais nuo ' \ 
katalikų tikybos tiesų ir duoda progos skleistis klaidoms prieš tik- , 
rąjį Bažnyčios mokslą, ar jos drausmę. , .

Tarp kita ko patėmyta, kad einąs Kaune dienraštis “Lietuvos 
Aidas” jau ir seniau talpindavo nekartą straipsnius kuriuose buvo 
žymiai užgaunamas ar pavienių vyskupų ar visų Episkopato autori
tetas. Ypačiai pasireiškė vedamajame straipsnyje “Išsiaiškinkime.” y 
“Keletas pastabų det’gantykių su Vatikanu” (1929. XII. 12 d. Nr. 
284). Tame straipsnyje, tarp kieų ginčytinų nuoomnių yra.priešių- 
gų Bažnyčios mokslui mindų dėl vyskupų teisių ir pareigų jų vysku-. 
pavimo srityje ir, be to, daręnias vyskupams priekaištas, kaltinant 

z ' į ' ■

vieną valandą skyrium, maž
daug po 1 milreisą. Nori už
dirbti 15 milreisų — dirbk 
15 valandų. Žmogui prie 
tokių karščių nepratusiam, 
aišku, beveik negalimas da-’ 
lykas. Ir vargsta žmogeliai 

loterims daug: kiek galėdami. Didesnei šei-

dėl neištikimybės priesaikai. į 
’• ’* ’ *

Vyskupų valdžią jų tbises ir pareigas visose jų vyskupavimo 
darbų srityse lygiai ir jų santykiaviirią su Bažnyčios hierarchiją aiš
kiai ir griežtai nustato Bažnyčios kanonai ir Apaštalų Sostė nuosta- 
tai, crne publicistikos spauda dienraščių skiltyse. Laikraštis, kurs 
sąvinasi tą teisę ir skleidžia klaidingas if nesuderinamas su Bažny
čios mokslu mintis, nusikalsta katalikų visuomenei žemindamas dva
sišką vyskupų autoritetą ir tuo pačiu silpnindamas bažnytinę draus

mę tikinčiųjų tarpe. i..
\ ' - ■ ■ _ - -ri' \ ■

Dėl išdėstytų priežasčių ir mes, stovėdami Bažnyčios mokslo ir ; 
jos drausmės sargyboje, pasitarę apie dalyką su Jo Ekscelencija 
Apaštalų Sosto Nuncijumi Lietuvai ir jam visiškai pritariant, nega- / _ 
lime praeiti pro tos rūšies.spaudos užsimojimus, jų nepažymėję ir.’- . 
neįspėję katalikų visuomenės. Laikraštis kurs skelbia nesuderina- ;4' 
mas m Bažnyčios mokslu mintis, kurs bemina hierarchijos autoritetą 
ir silpnina tuo būdu bažnytinę (frausųię, ją^j$Įšnėgt^i nąpEctotĖĮ^a-^ 

komas tarp tų raštų, kurie katalikų, jei ir galėtų reikalui esant būti 
skaitomi, tai tik su tam tikru reikab^gu atsargumu, *

\ , / (pas.) J. SKVIBECKAS,

Arkivyskupas ir-Metropolitas.

talikiško laikraščio teisėmis katalikų akyse, bet dar turi?

T

P-NAS B. ŠLAPELIS,
Nashua’oe Sv. K&rimiero lietuvių parapijos vargonininkas, dalyvaus 
“Darbininko” koncerte, sausio 26 d. š. m.

■ .........' ■ f

Gali užkasti pa- turgų, tai bųtihai tiiri ją |y- < 
dėti tarnaitę. * £ teatrą, kaf e: 
ar kitą kurią vietą moterys 
be vyro visiškai neįleidžia
mos. Jos Vyro belaisvės ir 
turi sėdėti namie. Devintą 
valandą vakaro vyrai savo 
žmonas užrakina butuose, o 
patys eina pasilinksminti. 
Eina gerti, kortuoti, praleis
ti laiką su linksmomis pane
lėmis ir jaučiasi esą gražio
sios lyties viešpačiai. Visa 
tai todėl, kad moteni ma
žiau negu vyrų, kiekvienas 
tijo, kad kas jo žmonos ne- 
paveržtų ir, žinoma, todėl 
daboja ją, saugo nuo visų 
pagundų rb laiko trumpai 
sutraukę vadžias. ' 

a
Bet jei padorių moterų’ 

rnaža, tai linksmųjų be galo 
daug. Sao Paulo priskaito 
900 viešųjų namų. Gatvė, 
kur jų daugiausia randasi, 
panaši j prekyvietę. Vyrų 
minios vaikščioja pirmyn ir 
atgal, įeina, išeina, labai 
daug girtii. Galima pasaky
ti, kad kiekvienuose tokiuo
se namuose randasi po 40 
prostitučių. Taigi iš viso 
miesto ji) bus į 40,000. Už
tat ligonių nesuskaitoma 
daugybė. Galima net pasa- 
kyti, jog sveikų? žmonių vi
siškai nėra. Venerinės ligos 
pakerta ne vieną, o jų iš
vengusieji neapsaugoti ųuo 
maliarijos, kuri kankina 
žmogų ilgiausius metus, ko 
galutinai pagaliau pribaigia. 
Išsigydyti vilties nėra. Gy
dytojai nepaprastai bran
gūs. Už vizitą ima 50—100 
milreisų. Kttr iSa ’biednas

reikalavo ir gavo, nes Jagė- 
' a visuomet jo bijojo. Ir 
Austrijos karalius Zigman
tas buvo taip sužavėtas Vy
tauto narsumu, išminčia ir 
visuomeniniais darbais, kad 
prikalbino ji apsivainikuoti'

sutiko, ne dėl sav
nes jos ir taip pakaktina tų-' 
rėjo, — prie to jau jis buvo 
80 metų senelis* betTlęl Lie- 

j tuvos garbės, neš sykį Lietu
va būtų tapusi Ibaralyste. 
jau tuom pačiu būtų visiš
kai nuo Lenkijos nepriklau
soma. Suprantama, kad Ja
gėla to nenorėjo ir kiek ga
lėdamas trukdė-Vytantoap-: 
sivainikavimą. TBet Vytau
tui nebuvo lemta likti Lie- 
tiįvos karaliumi. Jis mirė: 
Trakuose Spalio 27, 1430 m. 
Jį Lietuva myli, civilizuotas 
pasaulis gerbia, o socijalis-1 
tai — šmeižia. į

žmogus ti

d arbininkas vienas, tai škur- 
das neišvengiamas. Kur dė
ti ipazus vaikus? Tėvai,dar- 
se, o vaikučiai be mokyklos, 
be priežiūros, auga kaip lau
kiniai. Dar gerai, kad da
bar jaU- susirūpinta lietu
viškos mokyklos reikalu. At
sirado geras lietuvis, pado
vanojo mokyklai<zemės skly
pelį, . susirinkę mokyklai 
steigti tėvaiY surinko šiek 
tiek pinigj/ir Įmanoma dar
bas pradėti. Bet be mokyk
los dar daug rūpesčių. "Nėra 
parapijos, nėra kapinių, nė
ra pigios gydytojo pagalbos. 
Lietuviai nepratę savo arti
muosius užkasti byle kur, 
kaip šunis. Vis noris ka
pas supilti, kryžius pastaty
ti, kad vaikas galėtij.. tėvo 
kapą aplankyti, , prisiminti 
jį, pagerbti jo atmintį.

Taip, iš tikniju savotiš
kas kraštas ta Brazilija. 
Mums, pratusiems „prie, me
tų dalių keitimosi, amžina 
vasara keistai atrodo, o įkai
tęs virš miesto( rūkas, kuris 
dengia visus jo puvėsius ir 
blogybes, kelia žmoguje kaž
kokios mistiškos baimės, lyg 
tai ne miestas bųtų, bet bai
sus ir klastingas žvėris^ ku- 
rio norus įspėti negali ir ne
žinai ar jis'tave paleis ar 
prarys. - j
------------------------------------

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai. , \ ' •

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepėmrastp, bėt 
kiekvienas gali nudirbti $ia- 

. prastą darbą b 
turtą.' dvasia.—fctKflrtr

4
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iyzt> m. semenų uz iq idumi,, pjiuusiv uz. uv
1927 m. sėmenų už 19 mil. lt., pluošto už 67 miL lt.
1928 -m. ašmenų už 7 ilil lt., pluošto už 36 mil. lt.

Kaip' matome linų ir sė
menų išvežimas svyruoja, o' 
1928 m. labai krito. Čia yra 5? > . - r

. kaltas nederlius, didėlė kon-
' ‘ ' -v

kūrencija linų prekyboj ir 
linų kainų kritimas tarp
tautinėj rinkoj. Be to, mūsų 
linai ligi paskutiniųjų metų

) 

t

s

i
c

>.
tis kiekvienas! kj
- platinti ir 
kišką spaudą ; 
garbingas dari

nei žinoti, kurie laikraščiai 
yra katalikų, kurie
t. y., kurie laikosi Katalikų 
Bažnyčioj mokslo ir draus
mės, kurie — ne.

ne,
dutiniškai aipe 280,000, gal
vų per metus. -

Iš gyvulių produktų smar: 
kiai pakilo sviesto ekspor
tas: nuo 4 milijonų litų Vėr-; 
tės 1924 m. iki 20 milijonų' 
1928. m., vadinasi, padidėjo 
5 kartus. Prieš 1924 m. 
sviesto eksportas buvo labai 
_____ Kausimų išvežta r 
1921 m. 7d mil. št., 1922 m. 
— 80 mil., 1923 m., 86 mil. 
(vertė. 15 mil. lt.), 1924 m. 
85 mitr (20 mil. litų) ^1925 
m. 65 m. (15 mil. lt), 1926 
m. — 70 mil. (14 mil.), 192J 
m. — 64 mil. (11 mil. lt.). 
Ypač daug kiaušinių išvežta 
infliacijos metu. Kiaušinių 
išvežimas kiek sumažėjoj 
paskutiniais - rųetais dėl 
kiaušinių rinko

ne.
_>‘ ‘Tartą žodį girdi mažas 

būrelis, rašytas pasiekia to
limiausius užkampiui. Šian
dien dangus ir pragaras ko
voja tarp savęs popierių, 
raidėmis, raštais... Begali-; 
nes žalos daro žemos vertes5 
laikraščiai, nepadorios kny- 
gos. Daug nusipelno tas ka-’ 
talikas, kuris platina gerą 
spaudą.

“Mūsų laikais daug dąu- 
giau reikia gynėjų plunks-; 
na, negd tiesos. sjkelbėjų iš’ 
sakyklos” (Pius IX). = 
^‘Katalikas negali never

tinti svarbaus vąidmens 
spaudos, katalikiškos minties 
skleidėjos. Katalikui priva
lu rūpintis geros spaudos- 
ugdymu ir platinimu pavi
dale knygų, žurnalų, laikra
ščių, kurie skelbia ir gina ti
kėjimo tiesas, kurie stengia-- 
si , astoti kelią puntančiai: 
demoralizacijai.” '̂

Šios mintys yra aiškios ir 
visiems suprantamos, kad 
katalikai turi pastoti kelią 
blogai spaudai, kuri yra bai
sesnė ir ųž ligą vėžį.

Katalikų pareiga^platinri 
ir remti katalikišką skaudą.

“Darbininkas” yra" re
miamas ir palaikomas kuni
gų ir visų susipratųšlų ka-. 
talikų. - ' "

“Darbininkas” yra Lietu-5 
vių Darbininkų Sąjungos 
organas ir jis tarnauja ka
talikiškai visuomenei—dar
bininkams. r -

Vajaus metu “Darbinin
ko” prenumeratos kaina nu
piginta, ir darbininkai turėję >Tteai 
tų pasinaudoti te proga, 
sirašyti ir kitiems padėti už
rašyti. \

Iškirpk žemiau padėtą 
kortelę ir paduok savo drau- 

, gui, kuris, dar neturi užsi
prenumeravęs “Darbinin
ko.” Patark janrdšpildyti

{čia parašyk savo v 
ėę ir adresi}.) '——-—
“Darbinin,k;oYi 

cija gavus 
jau jagiųs r 
PW
' Jeigu kas norėtų Uzsi 

ti “Darbininką,” bet 
notų kaip ir kur, 
padėk.

turėjo blogiausį vardą užsie- mažas, 
nv, nes buvo išvežami gerai 
nęsurūšiuoti spaliuoti ir ap
skritai neapdirbti. Tiek,: 
kad n'ęt vyriausybei, reikėjo 
pakelti mūsų eksportuojamų 
linų rūšį, uždėjus spaliuo- 
tiems ir nėrūšiuotiems 11- 
griebtis ypatingų priemonių 
hams muitą;! Tad, linų pre
kyboj per išėjusį’ėLO-tį mes 
kiek pažengėm, bet vis dėl
to dar nepakankamai, kad 
galėtume rifthiai kiūrėti , į a- 
VVAUį. tfttJLlVJLUCt? A.C4U. .TKC*!.
kuriiį mūšų JkaimVnių šalių8

Kuren-
i-

r-
1.J
i-

gčueiume ramiai j^iureu. .4. a- 
,Ateitį/ Yra žinoma, kad kai 
^ kuriii mūšų Aąimjųūų šalių 
% pirkliai apvalę, mūsų linus portas nuo 100 milijonų ga-

?-
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IŠ 
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e- 
ti.
•

aš
e
lė,
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cijos, ypač anglų rii
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ta
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:ai
ir-
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Kailių ir žalių odų išvež
ta vidutinišką! kasmet už; 
10 mil. lieų.' KiaU^nių eks-

irpaima 
uį juos dvigubą kainą^paly
ginti su niumis. Metas taip 
pat būtų pradėti galvoti a- 
pie tai, ar negalėtume mes- 
bent po nedaug pradėti ga
minti Lietuvoje iš savo li
nų tai, ką iŠ jų pagamina 
užsienis. Kai kurių' žinovų 
apskaičiavimais iš mūsų li
nų užsieny -P Belgijoj, An- 
gįjijoj, Vokietijoj, Čekuose 
ir t. t. pagaminama prekių 
nuo 12 iki 20 kartų dides
nės vertės, parduodant jas 
vartotojui. .< .

Miško medžiagos ekspor
tas susideda iš neapdirbtos 
ir apdirbtos medžiagos. Pir
mais Lietuvos nepriklauso
mybės metais iki 1923 m. 
daugiausia ' buvo išvežama 
nėapdirbta medžiaga, o nuo 
tų metų pradėta išvežti vis 
daugiau ir daugiau apdirb
tos. Tarp neapdirbtos me
džiagos daugiausia išvežama 
popiermedžių ir rąstų nuo 6 
iki 12 milijonų litų. Tarp 
apdirbtos daugiausia celiu-:

balų. 1922 m. nukrito iki 6 
milijonų 1928 metais, ir ver
tybės atžvilgiu duoda apie 
10—8 nuli jonų* litų lasmet.;

Gyvulių eksportas buvo 
sumenkę j ęs dėl ; draudimų 
užsienio valstybių vežti mū
sų gyvulius per savo terito
riją neva dėl ligų, bet 1929 
metais šita kliūtissušvelmn- 
ta ir gyvulių eksportas ga
lės vėl pakilti.

Tačiau ir gyvulių ir jų 
produktų^srity mūsų uždavi
nys yra labiau apdirbtus ir 
pagamintus vartojimui ^pro
duktus išvežti, negu pačius 
gyvulius ir j ų neapdi r^taš 
odas eksportuoti. Mę£ taip, 
pat privalėtume labiau pa 
žinti triūsų išvežtų produktų 
perdirbimą užsieny ir jų 
rinkas, kam pas mus lig šiol 
nieko nebuvo padaryta.

Iš kitų prekių mes išve
žame grūdų ir sėklos už 2-3 
milijonus litų, skarmalų 

’faip pat už tiek pat. x
(t. b.)
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“Birutės’
“Mar 

Viskas už. $7. 
Didžiausias lleteriu toj 

va” telkia gigantinę prog 
vienytų ValsŪJu, Kaustau C Jr Pletti Amerikai ‘ “
Knygų Binktnji-Hekrieii 

j tinga, didelių 4r.4Mžų,

flIeasOnfa, — 
sykiu ąu Bltotos 
d«i dyka!: "Statotį#** 
tnetų, 'mSaeainį žu__* 
rf leidžia ir redaguoja 
tas-ir kcttnpcteftorius Vata 
gntls” užpildytas juokais,'4A 
veikslais. Tų viekų dabartį* 
$7.50, gyvenantiems ne 
sttjoėe užsienyje, 
$8J50. Visų kolonijų 
mLnandotls šita proga sfc 
"ffl^gl^tojrik^leisMtS 

“Margutis*’ per ytsų meti 
'žus “BTutės” Kklendoriu 
knygomis arba atskti 
savo naujų knygų i 
siųskite šiuo adresu:

1 '"KNYGYNAS “LIET 
i 3210 So. Balsted St,

>

•rf

čialmėHę ir prisfrižlibl 
slos teises Uetsvos? BM 
laikyti] patriotizmu fr 
Ūkiškojo Ideali:

— Tat darj 
čial žinomas Ir
paveiksluotas, gražus 
“jS a I t i n 1 s.” X_ 

visai kątalikiškajaĮ;

tavoj) kas savaltfe 20 .• 
pUj, ir kaštuoja metams 
8 litas, o Amerikoje 2 < 
“šaltinis” nori tapti - 
kuris Jungtu visos 14 
savo tautiečiais

Jei dar beesi 
niu,” parašyk laHk« 
“šaltinis” MarijaanpoK, 
gaust viena n-rj 
karnai, o susipažinęs 

“niekuomet narisktrsL .
SU pagarte, *

-fsTfinitr1* .

ffinsBMBKiinninin
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Didžiausia ANGLINE prie gelžke- 
lio, namais, trokais* arkliais ir5 ve- 
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
ūgiai. Norintieji pasinaudoti pro-,

publika kėlįi didžiausias ovacijas.

Gražus programas.

Mūsų choras pirmiausia užtrau- 
” ir keletą ki-'

po vieną-naują narį ir gauti nauA 
jų prenumeratorių “Darbinįn- 
kui.” s ‘ ’ j “•

Kviečiasi visi nariai ateiti. ;
: r J ' Valdyto

Landžiaus. Pribuvus į - svetainę 
tūkstantinė minia, gerbiamam so- 
lemniąantuo išreiškė didžiausią 
pagaut atsistojimu. Jam atsisė-

NORWOOD, MASS.

■ , ' .v. 0 piram gyvenimui pažymėti. /
Lrbonavicius,| , ,' —

! /Vaikučių kalėdinis balius Įvyko 
įpirm švenčių. Netrūko, bendrai 
kalbant, nieko, jei ne geros valios

ga kreipkitės:
A. F..KNEIŽYS, >

366 W. Broadway, S. Boston, Mass.

s vietinis sky- 
jas bendrai a-

skelbė Dievo garbę. Choro, “GHo- 
ria. m^Excelsis” švelniai pynėsi

lA- I

kviestų jaunuolių linksmai laukė

- S ” •
erp bažnyčioje buvo 
valandą naktį. Prie 

didžio jo altoriaus kun. 
^Jakaitis atnašavo mišių šv. 

kuriu mūsų klebonas 
Petraitis pasakė grąžų 

į didyseis choras 
rgoninkui J. Že- 
►' gražiąy^alėdų

mokyklos vaikučių, šeštą- valandą 
vakare jau buvo puspilnė svetai
nė ir kiekvienas laukė minėto pro- 
gramo. Visų akys buvo-daugi a u- 
siai atkreiptos į tą pusę iš kurios 
gerb. -solemnizantaš turėjo ateiti. 
Lygiai aštuntą valandą gerb. so- 
lemnizahtas pasirodė lydimas kle
bono kun. A. Petraičio, kun. K. 
Urbonavičiaus, kun. F. Strakaus- 

• ko, kun. Dr. J. Navicko, adv. A.* -----------♦kq, kuh. ur. u. .\avicKo, auv. a.
u Dalyvavo ir lietuvių di- Millerio, adv. Pr. Bublįo-ir Dr.

benas vadovaujant J. Bliū-
Vargonai ir benas sudarė 

malonią x harmoniją. Žmonių 
utėlė bažnyčia. Daugelis 

ovėri, sjies pritrūko sėdy- dus i tam tikrą papuoštą-sėdynę

buvo iliuminuota gra- 
Didel^ grhžiai iliuminuo- 

ąigždė virš kūtelės, kurioje 
jama užgimusi VaikellJė- Ilgiausių Meti) 
ėįabai malonų Įspūdi..' • gražių dajnelių. Toliansjno-

i Mokinių vakaras.

gruodžio įvyko mokinių va- 
/Programą išpildė šv. Kazi- 

■ parapijos mokykloj moki- 
mokinės. Programas bil

ai malonus ir Įspūdingas, 
tėveliams buvo „labai malo- 

ff savo vaikelius leidžia 
hę mokyklą. Už šio gra- 
■amo surengimą priklau- 
šv. Kazimiero seselėms 

nininkui J. Žemaičiui. Mi- 
visas pelnas paskir- 

pijai, viso $300.
^Kazimiero .Seselės kiekvie-

y. Kalėdų? laike, rū- 
įgai priruošia 'mūsų mokyk- 

“ čius. ' ' ’

Pagerbimas, 
žič^brcesterio lie- 

katąlikai iškilmingai ap- 
o? sūyo buvusio/ mvlimo 

^oJ.Jakąič»2^ 
ęo kunigystės Ir 1$ 

įsų parapijoje su- 
Tą dieną iš ryto buvo 

bningos šv/ mišios, laike 
aivininkų- ir Šv. Onos 
dalyvavo: su vėliavomis 

r .šv. mišių nriėmė šv. Ko- 
corpore.” Antros iš-

§v. mišios 11-tą valan- 
su asista. Laike abiejų 
pamokslus sakė, kleho- 
jflPetraitis. Klebonas 

aė-vgerb. solemnizanto Har- 
mūsų parapijoje, kur besi

mas nustojo'-savo svei- 
^Laike šv. niišių tūkstančiai 
Į^ų. ėjo prie šv. Komunijos 

meldėsi, kad V. Dievas 
lemnizanfui grąžintų svei-

1 jis*prarado dirbdamas

• K< 
džiai palyginanti pirmųjų lietu
vių paveldėjimą Bažnyčios Kalė
dų dienoje 1909 m. vaidentuvėje 
perstatė juos į tą laiką.

' . - - • -x
Žmonės negalėjo atsigerėti baž

nyčios ir apeigų gražumu. Tik 
vieno trttktr.-Ramybės tūlų širdy
se. Tas gražumas, rasit, budino 
kadangi pergyvai priminė' dan
gaus grožę’, nors labai tolimai 
Muzika sujudinamai virpėjo baž
nyčios erdvėse. Gausus būrys at
silankė ant visų mišių.

Sekančios dienos buvo prisiren
gimas prie keturių d^imtų atlai
dų, kurie įvyko gruodžio 29—31, 
kaip pritaikinamai užbaigti me
tus.

Kuomet didesniuose miestuose 
žmonės laukė naujų metų aplais
tydami degtine ir pasiiihksminda- 
mi, Čia žmoneliai meldė Dievo pa
sigailėjimo už nykstančių metų 
prasikaltimus ir palaimos ateinan- 
tiemsiems. Kunigai J. Švagždys ir 
Norbųjas pamokinančiai paguodė 
žmones pamoksluose ir suramino 
širdis klausykloje.

Visa -atlaidų dvasia’ virpėjo Ka
lėdų stygomis. Paskutinios metų 
dienos buvo palaimoj dienos.

Nauji metai praš/yto. Laimin
gi ir turtingi Dievo malonėj nash- 
ua’ieČiai jautė,^tad ateities darbą 

patvirtins bendri linkėjimai.

Buvo pranešta, kad parapijos 
apyskaita busj^tsnausdinta 
skatinimai labai reikalingi •/beų7'

fkyklos vaikučiai sugiedojo Kalė
dų giesmelę. Čia buvo, begalo ža- 
vėjąntis'vaizdas kada 500 moki
nių sustoję pavvdale gražaus vai- 
niko užtraukė galingais balsais, 
“Sveikas Jėzau gimusis?’ Prie to, 
buvo drilių ir ^gražiausių eilu
čių su gražiausiais link ėjimais. Vė
liau viena iš mokinių Įteikė gra
žią pintinėlę susidedančią iš rau
doni} rožių bukietą ir Įteikė mo
kyklos vaikučių vardan. Po to 
kalbėjo kun. K. 
kun/ Dr. 'J. Navickas, *kun. F. 
Strakauskas, adv. A. Mileris, adv. 

bliš, Dr Landžius, vargon. J. 
žemaitis, .sveikino choro vardan^ jr truputį duosriumo iš tūlų šalti-
Pri\ to, katalikiškų draugiją at 
stovai linkėjo ilgiausių metų. So
lo suąainavot p-le J. Mitrikaitė ir 
J. GinkiišJTaipgi gerb. solemnizan- 
tas gavo daug dovanų, kaip tai, 
nuo draugijų ir pavienių parapi- 
ioųųj kurias įteikė klebonas kun.

: SįfePetraitis. Gavo virš $1,000.00. 
x Gerb. solemnuanto kalba.

Nors jau buvo pusė 12-tos, 
žmonėm lauke*išgirsti gerb .solem- 

 

nizanto kalbos.’ Jam užėjus/nt 
estyados publika vėl kėlė di lau
kias ovacijas. Gerb.fsolemmzantas 
susijaudino ir negalėjerilgai kal- 

Jbėti. •
(Gražus pagerbimo programas bai- 

’’ gėsi 12-tą valandą nakties. Žmo- 
neliai išsiskįrstė patenkinti ir ste
bėjosi iš tokio gražaus programo. 
Minėtą programą surengė Katali
kiškų; Draugijų Federacija, va
dovaujant klebonui kun. A. Pet
raičiui, kuris ir ved(^minėto va
karo programą. - —-

Gražios lauktuvės.

j Lai Naushua‘iečių dvasia seka 
šviesą taip aiškią ir žengia pir-. 
myn 1930 m., kad Vytauto 500 
sukaktuvių iškilmės garbingai į- 
vykdytų New Hampshire ribose.

Visi prie garblhgd apšvietus dhr-

Gruodžio minėsią būva 
nai įvairus mūsų šv. Jurgib 'ifera- 
pijoje. Daug kas buvo nuveikta, 
be to ir susieita,'^pasilinksminta 
užtektinai ' •

: Parapijos forai, pradedant “fa- 
dėkavonės Diena.-’ tęsėsi net per 
kelis sekmadienius |Įp buvo už
baigti smagia vakariene. Vak-a- z « - F •• *■.
rienės metu parapijięčiai-svečiai 
draueišaki pasikalbėjo, savo įspū-j . .. ± /
daai, apie parapijas reikalus

e j w , •-u • ’' dolvvioi lemtinai vricv
aidahno, o gabios šeimininkės 
sjs skanėsiais pavaišino.

Diskusijos. — Gruodžio 15 d.
Katalikų Fedėrae 
rius suruošė diski 
pie. Katalikų veikimą. Įdomaujan
čių buvo gausus būSįps. Taip pat 
ir mūsų gerb. klebonas kūn. K. 
Urbonavičius gyvai sekė di^kusi 
jų,eigą.z - ’ -

- Sekmadienio .MdŠįrkla.—Pasku
tini sekmadienį prieš-šventas Ka
lėdas visi mokyklos vaikučiai pa
sidalino tarp savęsr'šveneių dova
nėlėmis. O mūsų 'mylimas klebo
nas apdovanojo mokytojas, už ką 
visos mokytojos yra širdingai dė
kingos gerb. Tėveliut

Šventos Kalėdos. — Jau kelin
ti metai mūsų bažnytėlėje yra lai
koma vidurnakty Bernelių Mi
šios. Šių Kalė entas Mišias 
atnašavo sve^i^s jaunas kunigė
lis F. Norbutas iš So. Boston’o. 

IFer Mišias solo giedojo p-lė Ęle- 
na Klimavičnrtėy gaihrtiktai, kad ________
p-lė Elena vien tiktai per Šv. Kar- apleisti? Nežinoti’ savo istorį-.
ledas pasirodo. Taip^pat solo/gie- j0S; jau nekalbant apie kalbą j ne- 
dojo Aleksa ir duetą dovanotina.’ Paklaustas kas esąs,
Efena Keršiutė/ir Aleksa Kaspa- atsako lietuvis. Kur jūsų šalis? 
raitė. Laike Bernelių. Mišių tikiu-5 
čiųjų buvo pilna bažnytėlė.

Dramatiškas Ratelis.—Gruodžio
29 d. pavakarį pas p-lę A. Sta-

> šąitę susirinko būrelis mergaičių, 
yąps Sekmkdienio, Mokyklos mo
kytojos ant arbatėlės. Na, pasi
linksminusios, užkandę sutvėrė

I

kuopos rengtus šokius | 
Naujus Metus. {f

Laikas baigt, tad visiems 
kiu laimingų Naujų 1930 Metų!

\ - -- — -Stella Maria
X •

Į, '

t- 3«
* f "

- -
NEW HAVEN,W

Choras.
»’• " ■- < >■

rą. Chbro' dalyviai išimtinai visi 
jauni. Dar visai nesenai jam te
ko persigrupuoti ir priimti nau
jų narių, tačiau jau gali pasiro
dyti. Įdomu,' jog kas savaitę įis 
tobulėja.. Dar visai nesenai čia 
pertvarkytas, o,jau atkreipia ite 
kartą žmonių dėmesį.

Sveikintina,; jog choras yra 3U- 
- 'suorganizavęs. Turi savo valdybą 

— savo nariuSj kurie išrinkti ne 
tam, kad pasirašytų,''kaip kartais 
būna, bet darbui. Valdyba šį žino 
: r dirba.

Choras ręnkąsi'2 kart savaitėj-: 
antradieniais ir penktadieniais 8 
v. vakaro? . ,

Choro dalyviai naudojasi" pui
kia parapijos sale, kurioj žaidžia 
krepšiasviedį (basketball). >

‘^Ne didelė garbė svetimoms 
kalboms kalbėti, bet didi gėda 
:avo nemokėti.”

Šių meti) sausio 3 d. buvo ati
daryta lietuvių kalbos ir istorijos 
kursai. Dėsto tik ką iš Lietuvos 
atvažiavęs studentas Eug. Žiūrvs. 
Šią progą gerbiamieji neturėtu-

' 7

ir

1.

ą Ratelį. Jau
:•>. -J. .ų'būtent, *

E. CLEVĖLAND,
T' ' •

Pagal East Clevelapd, nuo šio 
laikoj lai skaityfojak-^upranta 
naujosios rytų _ Clevelando para
pijos koloniją užimančią priemies- 
čiicrr'Colinivood, Nottingham, E. 
Cleveland, Eūclid Village ir jų a- 
pylinkes. Šioj Rytų Clevelando 
šalyj, kaip jau gal nekuriem§^ži- 
noinaj pabaigoje pereitų metų su
sitvėrė nauja Romos Katalikų pa
rapija, kuriąi/iJoaMalonybė vys
kupas Joseph ĮSchrembs davė la
bai. gražų vardą 1 Mūsų Motinos 
Nepersto j ančios Pagelbės ir pa

skyrė kun. A. Karužiškį iš 
Youngstown, Ohio klebonu. Ši 
naujai įsikūrusi parapija* laikinai 
parandavo Five Points teatrą lai
kyti sekmadieniais pamaldąs. Mi
nėta vieta randasi ant E. 152 ir 
St. Clair gatvės. Lietuviams iš 
miesto galima atvažiuoti Notting
ham arba Collinivood gatveka- 
riais išlipant ant E. 152 gatvės.

Sausio 5 d. M. M. N epe Sto
jančios Pagelbos parapijos nau
dai jj. V. 25 kp. - vaidylos statė 
scenoje šv. Barborą. Dvasinės, ir 
finansinės pasekmės buvo puikios. 
Žmonių'buvo tiek, kiek Lietuvių 
svetainė dar /nėra mačiusi. Daug 
žmonių, dėr stokos vietos, grįžo 
namo. Svarbiausias roles turėjo: 
Šv. Barboros — <A, Bagužinskiu- 
tė, Dijaskoro — J. Sadauskas, ir 
Ruiinor— E. Malaveckas. ~ Šie 
trys vaidintojai tiko savo rolėse 
ir jas išpildė gerai. Kiti vaidin
tojai, kaipo mėgėjai,‘taipogi atli
ko, savo užduotis neblogai. 1

Tarp aktų dvi mažos mergaitės 
dainavo. Ypač pirmutinė turi gra
žų balselį ir aiškią lietuvišką tar
mę. Antroji pasirodė kiek silp- 
niaus. Gal dėlto, kad jai nebuvo 
paduota gera dainelė, būtent a-* 
pie gėrimus ir galiūnus, kąs turė
tų būti vengiąęia, nors viešumo
je, nes mūsų jaunimas užtektinai 
to prisiklauso. Vieton to, jiems 
reikėtų „duoti ką-nors tokio šva
resnio, prakilnesnio. '

. Baigiant programą yedėjas p. 
Kuįbickąs perstatė kun; A.^Kąru- 

naujos parapijos kleboną,
~.*Yrumpai V we^kč J sšvif 

ią matydamas tokią skai- 
% publiką prijaučiančių nau

jąja! parapijai. . Taipgi pasakė 
keletą žodžių svečias klierikas Sa
dauskas iš Pittsburgh. Jam taip-., 
gi; matyt, patiko ’ pavyzdingas 
clevelandiečių draugiškumas ir 
sugyvenimas. |

Po teatro sekė šokiai, kurie tę
sėsi iki ^elumut Galima spręsti 
jog nuo šio vakaro Jiko gražaus" 
pelno M. M. Neperstojančios Pa
gelbos parapijai, kuriai dabar y- 
ra labai reikalinga. .

“žalvyris”

LDS. 14 jjuopoa susirinkimas į-» 
vyks penktadieny, 10 d. sausio, «~ 
vai. vakare, Šv. Jurgio draugijos* 
Svetainėj, ' . įJ . 1
.Šiame susirinkime bus renką^/r 

-ma nauja vaMyba. Be to, kiekrie^ / 

no nario pareiga .prirašyti beųte

x-.

v i

To

. LDS. 3-eia kuopa prisidedą prie-- 
“Darbininko” vajaus. *Išrinko du- 
gerus darbuotojus, kurie prirašy-; 
nes narius prie kuopos ir užrašy-. 
nes “Darbininką” laikraštį šio 
asmenys: Jurgis'-Versiackas ir Jo-*' 
iias Aidukonis. A

' Kuopos Valdyba
• ' - ‘l

umuyuiUIIIf uvniu 
‘ LDS. 39 kuopos metinis susirin

kimas įvyks sausio 19 dieną, 1930 
m. Kiekvienas na5*ys,turėtų atei
ti. Bus svarbių s dalykų svarsty
mui. Taipgi atsiveskite naujų na
rių ir užsimokėkit mėnesiim 
duokles.

Raštininkas

>Į.
, v.

♦ ' • * '• ____

PARSIDUODA DIDELIS ' 
BIZNIS J

Kaip jūs kalbat? Ar kaip vokie
čiai? Kaip sena jūsų šalis? Ne
žinau ir nežinau teatsako. Toks 
žmogus nevertas žmogaus vardo. 
Kas tu esi, turi' žinot. Kursai bus 
nuo 9—10 v. v., kas penktadienis, 
parapijos Svetainėj, Vyčių kam- 
bary.: Su savim reikia turėti po- 
pieno ir pieštuką. Kursai visiems 

-$eltilL-~ 'vsLi.t J
r /v"' * ,>

Choro vakaras. ”, 
' / _ 

•Choro valdybos pastangomis Ši 
šeštadieny t. y. 11 sausio, Įvyks 
vakaras. Vakaras žada būti pui
kus.**—Pakviesta griežti “Blue 
Harmony” orkestras, kuris susi
deda iš astuonių jaunų merginų. 
Orkestras yra’ vienas iš įdomiau
sių New Haven’e. Choro valdyba 
kviečia visus, kaip New Haven’- 
iečius taip ir apylinkių lietuvius- 
atsilankyti. Pradžia 8;30 v. v.

Pelnas skiriamas uniformoms į- 
gyti, kuri bus varrojama žaidžiant 

’krepšiasvydį. ,/ ,
. Garbė nenuilstamam kjehonui, 

kunigui V. Karkauskui,^kuris 

darbuojasi Tėvynės labui. ' 
_______ * Dalyvis

z X

/

‘ DR. J. c; LANDŽIUS
SSYMOUR

tl
patriotišką operetę, “Aušrelė.” 
Numatyta vaidinti’ vasario 16 d. 
Ratelio narės yra'1 šios: Adomai- 
tė Valė, Jasioniutes Elena ir- O- 
ha, Kasparai t ė Aleksa, Kriaune- 
iiutėyJulė, Kudirkaitės Bronė ir 
Ona, Latviutė Jadė, Pazniokaitė 
Ona, Smilgiūtė Stasė, ir Stašaite 
Apolė. Režisierium vienbalsiai nu
tarta kviesti- p-lę Marįjortą Saka
lauskaitę. 1 '

Marijos Vaikelių Dr-lės Vaka
ras. Tą patį vakarą Įvyko jau- 
namečių draugijėlės parengimas 
si/ Įvairiais pamarginimais. Jei, 

neklystu, daugiausia trūso moki
nant padėjo p-lė Sakalauskaitė ir 
Mergaičių Sodalicijos pirmininkė 
Ona Pazniokaitė. /

- ■ . _____ ___ _________ ✓ ■■

A. a. Antanas Veacktis. — Sek
madieny, gruodžo 29 d. Forest 
Hills ligonbuty mirė" <Antanas 
Venckus. Buvo palaidotas antra
dienį su bažnytinėmis apeigomis. 
Šv. Mišias atnašavo kleb. kun. K. 
Urbonavičius. Velionis buvo su
laukęs 51 metų. Palikot nuliūdu
sius du sūnus ir dri dukteris? 
Jauniausia lanko1 Sekmadienio <T.’
Mokyklą. Jo moteris jau mirus 
keletą metų atgal.

- ’ • X r '

Uždarė Dirbtuvę,—Dalis Read- 
ville Carshop” buVusi šiame mie 
stely tapo uždaryta su Naujais 
Metais. Apie 70 darbininkų yra 
perkelta darbuotis Į centralinę 
dirbtuvę, Readville, Mass.

Naujų Metų Lauktuvės.—Para
pijinis Šv. Cecilijos Choras turėjo 
savybės šokius, kuriuose, be na
rių, dalyvavo ir lietuviai Btuden- 
tai, leidžianti švenčių atostogas 
namuose.

A '

P-lė Valė Adomaitė buvo suruo
šus pas save, balių, kur būrys

TEL. PARK 5878 j

C.

Ofiso tel: Park 2989
ADVOKATAS

PRANAS J. BŪRUS 
(BOBBLIS) 

636-840 Slater Building 
; Vorcoster, Mase. 
Namų tel: Cedar 1768-M

Gruodžio 22 dieną Įvyko Auš
ros Vartų. Bažnyčioje . naujųjų 
vargonų pašventinimas. Pašventi
nimo apeigas atliko Prelatas A.^ 
A. Cyran, pamokslą pasakė kun. 
L.y Kavaliauskas. Koncertinę dalį 
išpildė vietos choras ir solistai: 
p-lės J. Mitrik^itė, M. Manąsaitė, 
p-nai V. Jenkins, J. Žemaitis, P. 
Donovan, J. Ginkus, A. Kilinskis 
ir .0. Talbot. Įspūdys buvo labai 
gražus.

• • •

Kalėdų ėntępje dienoje moterys- 
tės ryšiu tapo surišti Adomas Gu
dukas ir Ona Begonytė. Pabro
liais buvo Vincas Begonis ir Ona 
Karsokiūte.

• • ’ •
Naujųjų Metų dienoje moterys“ 

tėn Įstojo Jonas Puodžiūnas ir 
Kotryna Ulevičiutė. Pabroliaislra- 
vo Eugenius Lynch ir Antanina 
Juškevičiūtė. Jaunoji ilgus < metus 
buvo vietos *■ choro narė ūžtai 
jungtuvių apeigose dalyvavo 
sas choras.

* • • _•

Gruodžio 31 dieną staigiai 
simirė Elena Tamulevičienė.
po palaidota iškilmingai su baž
nytinėmis apeigomis Aušros Var
tų bažnyčioje sausio 3 dieną. Li- 
teo\ųuliūdęs vyras ir dvi jaunos 
dukterys. __

♦ •

Sekmadienyje sausio 5 dieną 
mūsų klebonas patiekė parapijos 
praeitųjų metų finansinę atskai
tą. Praėjusiais metais' viso ineigų 
buvo $22,948, neįskaitant 8. a. 
kun. J. Čapliko palikimo $2,000.00 
ir. vieno asmens aukos altoriams 
virš tūkstančio dolerių. Su tais 
susidėtų Virš 26 tūkstančių. Kle
bonas pabrėžė gražų pas
praėjusiais metais, patiekf' kele
tą pastabų sekantiems 
ragino visus, toliaus 
nybėje darbuotis.

r

v.
X
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JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimų laidotuvėms ir 
Į ižrendavojam- automobilius vsstu- 
įvėms ir kitokiems ų^ivažinėji- 
1 mama.
1 Gt/oenitno Vieta: 194 Millbury St 
1 (ant3-čio aukfito) TeL Cedar4958
\Cffitat: 212 Millbnry St, Worcee- 
1 ter, Mass. Tel Park 2795.

sem mosssiassesi >-*4«

vi-

I-

*■

lai

pa- 
Ta-t

Senis

STOCK ROOM
10 Ellesvorth Bt., *Woro«rt«r
TeL Park 5462. Tai 7888

JUOZAS A. SOOTKOOS

NASHUA, N, H.
' ' , ■*

Paskutinies metų dieAos pasižy
mėjo gražiais įspūdžiais .Nashua’- 
oje. Adventuose, įvairios šventas

4

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. L C.

VARDU

* Pagerbimo vakaras.

-valandą vakare šv. Ka- 
i parapijos salėje Įvyko 

rogramas pagerbimui mū-- 
buvusio klebono kun. 

'^Jakaičio. Nors tą vaka- 
s«l lietumi sudarė ne- 

1 išėjimą, bet žmonių priėjo 
B salė. Salėje sėdynių yra 

■ žmonių, - bet dfcu- 
s

-, -
tfonas Park 3050

ADVOKATAS

JtBARKUS 
FERBUILDINa 
serter, Mass.

f — 101 Sterllng Street 
Maple 4984

Lietuvon
9 Heteros
viri reikalingi doku- 

pasal vizos, sugrįžimui 
•Mėtotai. .

dekctantal: pa- 
■ui. ir tt. _

N Informacijos vi
jos bei pilietybės

Pas p. J. ir ponią V. Liutkus Į- 
vvko gražios Naujų Metų. sutik
tuves. Minėtame vakar dalyvavo 
visi Labdarių draugijos prieteliai. 
Visus atsilankiusiuSjJtoni ir ponas 
Liutkai paaviši^o gardžiais už- 
kandžiais. Žmonių buvo. 44, Lab
darių draugijai pelno liko $22.00. 
Jau daugel karti) tokių vakarėlių 
įvyko tai parapijos naudai tai 
Labdarių draugijai. Pp. Liutkai 
gerai pasiturinti šeimyna: turi 
gražų nuosavą namą. Visi svečiai 
sulaukę naujų metų meiliai svei- 
kindamiesi 4ihkėjo laimingų nau
jų metų. Prie to padėkoję šeimi
ninkai už taip malonų priėmimą 
išsiskirstė Į Pamuš.

dvelk? dangiškuoju 
kalto prasidėjimo šveujfe, Kalėdos 
ir 40 vai. atlaidai patraukė dau
gelį prie Sakramentų.

Be to, šiemet yra 20 metų kaip 
lietuviai įgijo senąją airių bažny
čių, kuri neturi sau lygios apylin
kėse. Priminti tai, bažnyčia btivo 

gražiai vainikais išpuošta. Kalė
dų rytų Berneli^ mišios buvo iš
kilmingos su asista. Nauji likto
riai ant altoriaus ir skaitlingos 
žvakės, tarsi ugniniais

pat viė-

& Y. SivM

PRANEŠIMAS
^soms'Katalikiškoms Dratęijoms 

ir Organizacijoms

Naujos Anglijos Katalikų Sei
melis Įvyks vasario 22 d., 1930 
m., Lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos svetainėj, Worcester,- Mass. 
Tad visos katalikiškos organiza
cijos yra prašomos išanksto reng
tis Į seimelį ir išrinkti kodaugiau- 
sia atstovų. Šitas seimelis bus la
bai svarbus. Yra daug svarbių 
reikalų. Visą seimelio, tvąrką ir 
dienotvarkę praneš , vėliau Wor- 
cester’io Šv. Kazimiero parapijos 
gerbiami dvasiškiai kun. A. Pet
raitis ir kun. J.- J. Jakaitis.

Federacijos Naujos Anglijos 
dyba: \

rm. V. J, Kudirka, 
Rašt. B. čeikausk&s, " 

\ Jid. J. Vetsiackas, .

Vtenintčlb Bągistraotaa
LIETUVIS APTHK0MU8

HpUMz gydytojo reeaptas it 
Ultau Titą eilę gyduolių.

VBMTOV DRUG COMPANY 
Mnnrary Btnet

NORWOOD, MASS.
LDS. 3-čios kuopos metinis su

sirinkimas įvyks^sausio 12 d., 1930 
my tuoj po gurnai, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj. Prašomi visi na
riai ateiti į susirinkimą ir atsives
ti naujų narių prirašyti. "

Kuopos Valdyba.

viduriuose

Sake Jt.M.Strouf,Setfrrortfi,Jft.
SAMPEUS DYKAI 

_ ro/yk 
PepsJnk Seltzęr Co.

Worctsttr. Mdts. ,

JOS. G. ZUROMSKIS
_ . ’r

VleniatSls lietuvis laisnlnotas 
lektriiinaa. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome Ir (vedam motoras 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radloe.

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA

, HIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
i " < m-i’yv . ’ • _ __________ ■-______________________

Labai Įdomi knyga. Aprašymu žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. L C. kelionės Į Australiją. Kaina minki, 
tais viršeliais $150. Kietais viršeliais $1.00 Užukymus shp.
kitę sekančiu adresu:• * . —r

DARBmiHKO” ADMIK
866 Wort Broadmy,
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vykdyti savo penkių metų
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įi^Šynįą, bet niekas jų ne
klauso. 9 prašymo forganų 

rius sušaudė, a iš, kitij 
įė visą turtą.

■; 'ą- Ą j ■

b- — Ar visi ncttintieji-pa
bėgti ' vokiečiai iM' Rūsijbs 
^aspni^t > ■ą.ąą: 
: — Juokinga būtų taip ir 
inanyti. Ne tik daugumą 
grąžina iš Maskvos prievar- 

; _ Kas Tamstas privertė'ta atgal,bet ir pačias šeimas
taip masiniai iš Rusijos bėg- išskirsto.
tr? klžulsia buvurio vokie
w.. U •• ... /. V.-.-

Atskiria vaikus 
. . ti? —r klaupia buvuBio vokie- huo tėvų, brolius nuo sese- 

čių liaudies mokytojo. . Štai aš išvažiavau iš Sa-
— Medžiaginis ir dvasinis 1-atovo §u žmona, trimis vąi- 

v pragaras,—atsako. Iki 1926 bučiais, dviem seserim ir 80 
na. dar dantis sukandę šiaip jnetų motiną. Mane su žmo- 
taip kenteme, bet nuo tų me- na ir vaikučiais iŠ^Maskvos 
tų kai bolševikai pradėjo išleido, motiną varu grąžino 

atgal, o seseris pasodino į 
kalėjimą. Mano kaimyną 
smurtu atskyrė nub^S maža
mečių vaikučių. Juos išvežė 
į Vokietiją, o vaikučius su

žemės ūkio sūkomunistini- 
. : mo, vadinamų sovchozų, pla

nų, būklė pasidarė nepaken
čiama. Kas nenorejo stoti į 
komuną, nuo to atimama da- žitais vaikučiais grąžino at-

• lis arba ir visa žemė ir tur- gal į senovinę gyvenamą vie-< 
įg-tas irvėliau nepriimama į 
77 komunas^ o jei ir dirba pats

Žemę, tai apkrauna tokiomis 
rekvizicijomis, kurioms ati
duoti neprikuli tiek javų. 
Tačiau dar didesnis dvasinis 
pragaras. Nuo 1926. m. vi
siems mokytojams buvo už
drausta ir paminėti* Dievo 
vardas. Nepaklausius moky
tojus šalindavo ir atimdavo 
paokytojo cenzą. I 

imasi vaikučius įvairiais 
tvirkinti ir žodžiu ir

Jai, daugB
V v ' . . '

į ligingi, nebegalejome pa- 
t stiLto, kad. rnūsų vaikai 
/ žaugs - bedieviais ir istvir- 
> ėliaiš. ’ ' Lt '

Bet kaipgi Tamstos pa
likot žemes; turtus; juk kaip 
tiek daug bėga, tai sunku su
rasti ir pirkėjus?

TespringSta jie mūsų tur
tais ir--žemėmis. Sies visko •S’ ' * -* *išsižadame ir džiaugiamės 
pasprukę. Ne tik mes, bet ir

. rusai, tiį vietų per kur va-.juokai. Sakė grįžkit į na- 
„žiavome prašėsi imti juos su 
savimi. Vienoj vietoj net pa-

A-

<-

k'., i 'V < ii
^■rrrrrrf

.2-' ’ • •

.... .....
J-' Kun. Virmauskia kurs laivu tre
čiadieny keliavo į kunigų sęimą 
«rįžo taip pat laivu penktadieny 
ryte, tlž tat, jis turėjo_ apleisti 
seimą ,pįxn\ pasibaigsianti Ėunigų 
seimas buvęs įspūdingas* ir nau
dingas mūsų išeivijos darbuotėje. 

! '• --Reti.

Ut sten-• < - -

■t*

kuris pereitą sekmadieny Ciky Club’o^itidarymo koaoežto sužavėjo 
tūkstantinę kitataučių minią, jau turi pįamošęs gražią ir įvairią pro- 

gramą “Darbininko” koncertui.tįGausi lietuvių minia turės progą 
pĄgilrifljigyti jnąsų^ įžymans artisto. giB^gerb. artisto pasirodymas^ 
sadsio 26 d. š. m. gal bus paskutinis Naujoje Anglijoje prieš išva
žiuosiant į Lietuvą. \ j f . .
f Ait. Babravičius sugrįžęs į. Lietuvą grįžs į* Kauno operą.

" - ■ - ‘ . ■ , '_ ' , _ rti '. ------ 1.--
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traukinių jus išgabenti. Byet 
žinoma, šnekas nenorėjo a-

' ’ • • - * ■ ■ ■ * -- ' ‘

pie tai ne klausyti. Tada 
bolševikai pažadėjo leisti tė
vynėn. Atvažiavo 40 sunkių
jų automobilių, susodino ir 
išvežė. Bet vargšai vieton 
važiuoti tėvynėn — pateko 
į kalėjimą, arba grąžino va
ru į senas vietas. Daug rū
pinosi,mūsų išvažiavimu vo
kiečių, konsulas -tr vienas- 
i i. z*

tą. Tokiomis priemonėmis 
bolševikai nori sulaikyti vo
kiečių bėgimą. Mat jie bijo, 
kad mes apie jų rojų nepa
sakotume vokiečių? ir anglų 
darbininkams?

— Bet gal taip bloga tik
ūkininkams? — klausiu kito 
vokiečio. * x *

Ne tik ūkininkams, bet ir 
visiems. Juk didesnio ūki
ninko ir nėra. Kas turi apie 
20 dešimtinių, .tas skaitomas 
didžiausiu buržujumi. Aš 
furęjau 1 dešimtinę žemės* vokiečių profesorius; Toje, 
tat Už tat, kad neprisidėjau 
prįe komunos, man reikėjo 
duoti rekvizicijos 19 pųdų 
javų. Žinoma, tiek negalė
jau atiduoti. Ūž tat mane 
nubaudė po 15 rublių nuo 
pūdo. Taigi kaip matai at
ima ne paskutinį . pūdą, bet 
paskutinį svarą.

— Kai mūsų susirinko 
Maskvoje daugiau kaip 20,- 
000 (dvidešimts tūkst), tai 
bolševikai pamatė, kad ne

gatvėje,vkur gyvena konsu
las; ' bolševikai pristatė nuo
lat čekistų, kurie einančius 
pas konsulą gauti užtarimo, 
kad galėtų išvažiuoti areš
tuodavo ir kišo kalėjimam —

> *

iii

mus (t savo ūkius), nes n£ 
i turime nė tiek' atliekamų

. 5 V1 ........................ .... . .. .
elektrą neužsimokčjęs, tsip sako. 
Gegužis. .’ -

5 F. Gegužis nettirčtų skųstis dėl 
neužsiiaokėjiūao; nes p. Mostus, 

padarė* Jai: tik' sekdą- 
paš Aociali&tų ^njok^o .teoriją.

i to B*?-
r? .

LANKĖSI REDJ
šią savaitę

Delivery
’ Pkon^R 3198-1658

!; x/Mąlten7993 '

JR$p.
‘‘
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ŠVENTOJO VARDO 
PAMALDOS

Šv. Vardo prieteliai yra sųsior- 
anizavę į vyrų katalikų tarptau

tinę draugiją pa vardu šventojo 
Vardo Jėzaus. Toji draugija plė
tojasi po visą pasaulį. Kur randa
si parapija ten tveriasi toji.Ka
talikų Bažnyčios vyrų draugija. 
Ir jds gražus tikslas yra ginti 
Dievo vardą ir teises gyvenimu 
ir darbu bei Jį garbinti.

'Vienas iš gražių tok draugijos 
darbų yra tai metinis vyrų baž
nytinis Šv. Vardo šventės apvaik- 
ščiojimas. Gen draugijos jiariai 
prieina tą dieną ,priė SKkranien- 

vakarines šv.
i 1 Vieni vy

rai! . '
Bostono ar^edioceaijos Šv. Var

do draugijos turės apvaikšeioji- 
mus sausio 12 d. Jų yra apie trys 
šimtai centrų į kuriuos įeina po 
penkias-šešias draugijas. . Visoj 
diocęzijoj randasi 60.
-86. Bostono centras.'a asis. 

kurian įgina keturios didžiulių pa
rapijų draugijos’ turės savo ben
dras vyrų pamaldas Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioj, -t" 1
.. pamaldos prasidės lygiai ket
virtą valandą; Bus giedama gra
žių giesmių, • iškilmingieji mišpa
rai, sakomi pamokslai, suteikia-' 
ma palaiminimas Švenčiausiu ir 
panaujiriimas draugijos įžadų.
( Brangūs lietuviai vyriai pasiro
dykite prieteliais Jėzaus Vardo 
ąpvaikšęiodami Jo šventę, sutver
dami skyrių tos popieanės drau- 
jjąijps, begyvendami palerdraugi- 
jos direkciją.

Lietuviai, kurie esate tokios 
minties sueikite pobažnytinėn sa-. 
lėn 3 vak sekjnadjeny. JPasipijrkąį- 
tė ženklelius, prisirengsite procė- 
sijon.
, Visi tos nfinties — kilnūs vy
rai kviečiami. Nepraleiskime pro
gos viešai pagarbinti' Dievo var
dą. Tasai vardas reikalingas yra 
.mums kas sekunda ir kas žings
nis.

Garbinkime Dievą. (Žibinkime 

šventąjį Jo vardą. Ypatingai šio
je nedėlloj šios arkidioeezijos vy
rai.

tų ir tari’ bendri 
Vardo pamaldaspvyrai 1. 
?ai! - - •

j

lesi redakcijoj 
kun. L Abromaitis, Nashua lietu
vių klebonas, linkėjo laimingų 
Naujų Metų ir kad laikraštis 
“Darbininkas” šiais jubiliejiniais 
metais būtų pakviestas į kiekvie
no lietuvio namus. Gerb. klebo-t 
nas administracijai .paliko didelį’ 
spaudos darbą.

Taipgi lankėsi redakcijoj p. J. 
Smitrųs, Baltiko Amerikos Lini
jos įgaliotinis, biznio reikalais; 
Jis Bostone bus iki pabaigos šios 
savaitės. .

Papasakojo !apie ruošiamą di
džiulę lietuvių ekskursiją ir. kitas 
ekskursijas. 7. ...

• ■ % .. 
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DIREKTORIŲ MITINGAS
Trečiadienio vakare įvyko Lie

tuvių Prekybos Bendrovės direk* 
torių 
te. b

«TO PETRO IR POVILO
.'■r-\DB40G VALDYBA/;.-/;^

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas; 7 }. į 7į 
24 Thomas Park So. Boston, Maga - •

Vlče-Mrmininkas—Juozas JackevlClūš, 
į 92 Sawyer Avė., Dorehester, Mass. 
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, 

44U E. eth St., So. Boston, M*s&
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčlus, .Jį 
..* 27 Tampa St, Mattapan, Mass, 
Iždininkas — Vincas Kališius,-

67 CkStreet, South Boston, Mafi& . - ' 
Tvarkdatia — Petras Geležinis,.

14 yintoti St, South Boston, Mass. 
Draugijos susirinkimai boto. k»l P** .

mą nedėldieB} kiekvieno mėaesio
- vaL po pietų, parapijos salėti . įi - 

2. Seventh St, So. Boston. Mkto\ ,4

'.4

ų$Kgas. Direktoriai švars- 
rovės įgaliotinio F. Vira- 

aportą.
^P-lei M. Gribąitei-pasitraukus, 
bendrovė kokį laiką neturėjo ofi
so vedėjo, tad šį -kartą išrinko F. 
Zaleską. _ ' 7

' f

Rap.

SV. KAZIMIERO E. K. D-JOS
VALDYBOS ANtRASAI _

iį

* • ys 
r .^į^SS

' ’ .* >. ’ *f. A

Pirmininkas — J. Grublnskaa^
24 Prescott St., ReacĮville, MaM. 

yice-PIrmIninkas — J. Markelloul*
140 Bdweu St, So. Boston, Mato ' ■ 

•Prot Raštininkas — P. jUlllus,.
447 B.'Seventh St, So. Boston, Maw 

Fin. Raštininkas — M. Seiki*, £ • ■ .
256 E. Nnth St, So. Boston, Mas» 

Iždininkas — V. Balutis G.
38 Mercer St, So. Boston, Mato 

Maršalka — J; ^*15 . . .
-7- Winffeld St, So. Boston, Mato 

Draugija laiko susirinkimu* kas atoį 
rą nedkldienl kiekvieno mėnesio,, p* ' 

’• num. 492 Seventh St, /
salėj, 7th.8t, South Boston, HaMk' '

BV. JONO EV. BL. PASALP 
DR-JOS VALDYBA

<

rą nedėldienl kiekvieno mėnesio,, to y4ftO t? C. C*- v-k«v>M»rkl4siA
Balėj, 7th,8t, South Boston, Mator

. ••->,''7^7

Pirmininką* — Motiejus žiobto .' jį; 
589 B. Ttti St, 8o. Boston, Masfc;
Tetepbone South Boston 3352-R. vTį 

Vice-Plrmlninkas y- J. E.; Petrauskas^ 
■■ 24 Thomas Pk., So. Boston, Man. 
Prot Rąštininkas — Jonas GHnečKls,'- ?

&■ Thornas: Park, So«- Boston, Mksr, ' “7 
Fin. Raštininkas — Matąs Seikls,. j; 
■ 269 a Nnth St, So; Boston. Mato ; ■ V 
Iždlnįnktoi.— Andriejus Nandtiunato r G■' 
< Bro&dšray, So. Boahto J&to^^
Maršalka — Joiias ZaiMs, ; - <

"■ .1 vnafield St„ Sd. BoBton, Mato* 
Draugija laiko, susirinkimu* ’ 

trečią nedėldienį kiekvieno 1 
z nėšio,7 2-rą valandą po ^iety, 

- parapijos salėj, 492 E. Seventt
St., So. Boston, Mass.

<
•.. /I
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“SARGYBA” duoda populiarių 
straipsnių iš įvairių Įpokslo. sričių, 
supažindina skaitytojus sū ųąująi- 
siaia mokslo laimėjimais ir išradi
mais.- _ j ; ' ' J -.f.'.
; “ SARGYBA” 
kafoą kiadsimai

’^aiįotį nuą.
■; J&ciain gy si rytį 

ginti;

. .• <• < -a i T. . _
nomįs dvasios negaliomis ir gyve
nimo’ nenormalumais* k. a. bedie
vybe, girtavimu, iš.tvj^kimu ir tt..

l

4
k Jft T:

■1.

IŠIRENOAVOJA
DU flMBARIAI. Yra elektra, 

skalbynės, gasinis ir anglinis pe
čius, ir toiletas. Ant pirmų lubų. 
$3.00 į savaitę. 36 Telegraph St., 
So. Boston. * (S.-7)

KAM REIKALINGA VIETA

“BARGSTBA^ Įį>3į6ja jsu įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve- 
nimo nenormalumais* k. a. bedie
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt. 
. 1 ‘ SARGYBOJE skaitytojas ran- 
da įvairių žinių ir-apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo.

((SARGYBOS”. Jtyna / metams' 
— 6 litai, pusei metų — 3 litai, i 
numeris—75 centai. Užsienyj. dvi
gubai brangiau.

Metiniams skaitytojams duoda 
priedų “Laimės” kalendorius ir 
loterijos bilietas. > '

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

/■ < 19S0 METAIS

Pej? lapkričio mėnesį į 
Klaipėdos uostą, įplaukė 77 
laivai* išplaukė Prekių- 
įvežta 37,924 tonos už 9,740,- 
000 .litų, išvežta 25^523 to
nos už 7,999,38$ litu. Laivai, 
atvežė 45 keleivius, išvežę 40.
L -- • >■ ''-•f*. — 1Ji: J• ' -

.„Ž'-hJ •A-.'*--’' ■ • >z .j

1928 m. -Lietuvoj sttVaribr 
ta 24,948 tonos cukraus už 
19,670,000 litų. Vienam žmo
gui Lietuvoje tenka viduti- ■% I
niškai apie 11 kilogramu 
cukraus, kai tuo tarpu J^an- 
glas suvąrtoja 57 klgr.

ELEKTRA PR1ENŲ

MIESTE

a

Kvieslys

Rajoninių elektros 'stočių 
akc. b-vė Prienuose įveda e- 
lektrą. Gruodžio 22 d. iškil
mingai elektra užiebta. -

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
.Vytautui Didžiajam užsipre

numeruodamas

41

‘ ŽEBROKAS”
Bostone kai kas kalba, kad 
Kupstis žada išleisti naują

/

iiETUV. DUKTERŲ* DB-JOI' 
PO GLOBA MOTINAS BV& ;

VALDYBA ; >4
Pirmininkė — Jieva Merksien^ - ;i 2

625 E. 8th St., S. Boston, Masu 
Vice-Pirminink^—Ona ZulonienA

11 Monks St./&. Boston,. Mato, 
Prot. Rast. — Oria Siaurienė,

443 7th St., Š. Boston, Mato 
Telephone Sorrth Boston 34^|CJ, 

Fili. Rašt. — Bronišlava CitfniėnJf
29 Gould St, W. Roibury, Maki 

Iždininkė — Ona Šianiuliutė, /•
105 W. 6th St., S. Boston; Mass, 

TvarkdaTS — Ona MizgirdienS,
1512 Columbia Rd., So. Bostoik iią'S 

Draugija savo susirinkimus lafk* < 
kas antrą utaminką Mdmeso . 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p»- ,
bažnytinėj svetainėj •

Visais draugijos reikalais kreipti- - ų? 
tės par protokolų >
... ..................—t ..... ................. ' <<r» *11111

L R. K. SALDŽIAUSIOS AIRD M 
V. J. PAiALFIMS DRJOS

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savicką*,' • 

" 427E. Seventh SE, So. Boston,
Vico-PlrminlnkM — A NatrtBfatog Ą.'

885 Broadway, So. Boston, Mato . > 
Prot Raktininkas — V. TamolltmMF

40 Marine R<L, So. Boston, Maai ' v'’’*' 
■Fin. Raktininkas — J. Kazlauska* '

44 Gler 
Kasleritis

208 Bol

• į

-* i .>i£
■1 So. 
p. A. 
laikraštį. Sako, kad jo vardas pri
klausys nuo visuomenės. Paskel
bė kontestą, ir iš visų prisiųstų 
Vardų esą tinkamiausias “Žebro
kas:” .... _1_ 7. /

Mano manymu, p. Kupstis už 
tokį originalų, beparty.vį- ir reikš
mingą parinkimą turėtų duot? pir
mą prizą ir “Žebroką” leisti į 
pasaulį.

• Rap.

A.
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DĖL OFISO
prašome kreiptis dėl visų informa 
rijų “Darbininko” Administraci 
jon. '
tis.” . ...

z ' V<~

■>

IJMuvtų

I

e$w lietu vošgyvenimo žinovas. Kito to
kio; kaip a§, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nori kontroliuojamos ir persijo- 

' įamos kasdien maco mintys, bet as nenusimenu.' 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau, daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą 1 
ttr, jei. Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lįe.tiJVofe padaryti didelį džiaugsmą^ pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau. '•*

:■ Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li- 
tus visą mėnesį, už15 ’ --A—

pusę meti;, 50 litu—vis 
lankymas (išskyrus Latvi;
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas; Lietuva.
f Aš tik teįeybę Tašau. /

AŠ esu rienintėlis Lietuvos katalikų ditaraš* 
tis “RYTAS.0 Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas B iat t as.

PAIEšKAU Antano Vasiliausko, pa- 
-eina iš Lietuvos nuo 'Skirsnemunės 
parapijos, Geišių kAimo. Raseinių ■ apg. 
Trys metai atgal gyveno Phila., Pa., 
dabar, girdėjome kad būna Brooklyn, 
N. Y. Kas apie JI žino ar jis pats pra
šau prnneAti Antanui Vyturiui, 1028 
Brandyvvine St, Philadelphia, Psl

\ ’ (S.-10)

‘PAVASARI"
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvĮ iš- 

aukles dora; kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu. 
' Vytautas Didyšai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 liL
Kaunas, p. d. 89.'*-

IEŠKAUDARBO
Kam reikalingas darbininkas barber- 
nioj? Galiu dirbti diena arba vakarais. 
Atsišaukite “Darbininko-’ Administra
cijom / • - (S.-17-)

* , ' 'Z '

TeL S. B. 1751

JONAS S. MĖŠUS
' (IĖSŪRANCE)

239 Broadw»7, 8o. Boston
Apdraiidžlu visokias oMMvytea 
Ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodaiae anglis Ir Urendavo- 
june kambarius.

7/

.lil£ 3 men., if
-vfeus metus. * tTŽsieriio * 

ją,. Estiją ir Vokie-

- NAUDOKITBS PROGA
Frederick W. Lincoln vakari

nės mokyklos antras pusmetis 
prasidėjo. Mokinama siuvimo; 
siuvinėjimo ir kitokių darbelių. 
’ Be to, mokinama anglų kalbos,

FELIKSAS A. ZMESKAS. 4 %
"praneša visiems, kad jis dabar 

.y. tarpininkauja kaipo distrikto 
UiN ’ manadžeris, su

DAILET RADIO COMPANY 
682 Broadvty (netoli K St) 
i-;. : Soųih Boston- .

J$pėcialisuoj*to. pardavime ir 
patarnavime visokių Aukštos 
Rūšieš Radios jr United Statės 
Titelį ; ; . k

AžatLESKAS 
I^Dbrcbertėr, Mus. 
»,.t-
South Boeton-1730 ■

L.- r : -
DĄ£ Ž4N -> PgaŽ^>-RADI0LA 

«virewrciMVBREADY—, 
8PARTON—<FRBJED

‘ •’ ‘ ~ r •- J- ~

L
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Pamokos aiškinamo* lietuviu

149 Boston Dmrchešter
Tel. So. Boston 1348-W.

'įmini Įtf 
aesg-gĮgaato n' .Rgtoajj**! 

fUNtflLFrnGEE

23?efcmenMri, daly-

Mokyklas vpdėjai nusiskundžia, 
kad žmones ’ nesinaudoja priiga. 
Jeigu ir antrame pusmetygaų- 

*1HSafi^tsiau nesilankys į pamokas! 'tai 
valdžia mokyklą turės uždaryti j *

Pamokos dujamos dykai.

ih
KOMUNISTŲ MI8M0NIERIUB* ■ —---------1

rtof kuria* kbmd

j

Lietuvių Svetainėj, 
gyveno i^k socialistą drg- G?gn- 

Pagyvenęs išsikraustė nei už

••

141 Bovreo St, So. Boston,'Mm* 
Draugų* laiko susirinktus* kaa tat 

rą peneddK kiekvieno mMnafo 
vaL vakarė, pobainytlne) av*Ula< 
rifth St* So. Rostoa. Mato.-’ ’ 

......................    < h'-Vitįj" 
D. L K. KKSTDeiO 

: VALDYK MAT
Pirmininkas Mot V 

6M B. Fitm St. So.
Vlca-PlHninUikaa — Povilas

125 Botvan St, South 
Pint. Raktininkas —■ Ant

450 R 7th 8t* So. 
rin. Raktininkas —

1(® Bowto 8t* Sol 
TMntnka* — AndMto

150 B Straat Sartr 
Tvarkdarį* — Kasfe

9to B W«t*ay. 8

r



t
v,

ii

\
X‘

l
■ ■

ec
ra

t - -’* ■

* : v- ’ f ' '

.'T‘ >. Z,

- aštriai

. ■

"■■■—■J

kiek nė kitoks už Vęneciįgį 
su jos kanalais- Kinijps 
Kantonas gal -dar origina
lesnis už Veneciją; nes Kan
tone (miesto pietuose) nėra 
nei vienos gatvės, bet tik di
džiulio uosto šakos. Afrikyj 
graži VeiBefii^aiE . Vienoj
Zanzibaro salęgz. 6ia<gyvena 
labai žemos kultūros žmo
nės. Visi jų namaKpastaty- 
ti ant vandens. Namai gali 
plaukioti, taip kad Afrikos 
Venecija gali net persikel
ti į kitą, vietą. Afrikos Ve
necijos' gatvės kasdien kei-

Egipte, arti vietos, - kur 
uvo atkastas pagarsėjęs 
fetanbainono kapas, moks
lą žtmerikiečhi ekspėdici- 
Ąįneseniai vėl atrado seno- 
Ėšką Egipto faraono žmo- 
OS kapą. Mokslininkų 'nua- 
jone, šis- kapas esąs maž 
aug -i$ 16-to šimtmečio
rieš Kristij,tai yra turi a- 
įe 2,500 metų. Savo turtin
amu ir moksliška verte šis 
apas galįs konkuruoti’ net 
į. Tutanhamono kapu.,,
Iš rastų užrašų sužinota, čiasi bent - keletą, kartij. 

ad kapas, tuojau po laido-- 
įyių, buvęs apiplėštas, bet;
Įtas faraonas, patyręs apie 
įi, kapą atnaujinęs ir jis 
asiliko toldame stovy, ko- 
įame dabar atrastas. _

■ . » \
&■“'-----------------------------------------------

3EK YRĄ PASAULY MIESTŲ 
Ę VANDENY

HEFražaus dožų miesto gy- 
entojai veneci j iečiai netiki, 
ad esąs kur nors gražesnis 
liestas už Veneciją. Jų nuo
monę, Venecija tai vienintė- 
sr-pasaulio miestas, kur ga
ma sutikti visas prašmat- 
įimas. _ Jau Venecijos gat- 
ės -sudaro Venecijos origi- 
ališkumą. Venecijoj- nėra 
ei automobiliu, nei tramva- 
ą) nei vežikų. Visur tik 
andeniu grįstos gatvės ir 
rivai. Ne vien 'Venecija 
ūks genialus miestas. Yra 
ų ir daugiau." Amsterdamas 
ą savo uosto šakop^

<■- - - v-
>a. 1 - - ___________________ ____________ ___ —______
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L So. Boston 3520

A.O. ŠALNA-SHALLNA

į Jungtinėse Amerikos val
stybėse Naujasis Orleanas 
ir baigia virsti Venecija, nes 
namai statomi daugiausia 
jūroje, . kur vieta namams 
nieko nekainoja, tuo tarpu 
kai vienas kvadratinis met
ras žemės kainoja 10,000 do
lerių.

“B-tas”

!»•
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą 
OORNELL UNIVERSITY ra A. B. 
G. WASBCENGTON UNTV. ra LLB.
v:“D ar b 1 n i n k o ” Name 

(antros labos)
J Broadway, So. Bestoz 

’kl. Re zidencija N6 Harvard St^ Cambrtdge, Man.
®»L Unlverslty 1463—J.

r-- ........=
? -- -.........

'J ■ • ' - • ' . ■ . _ .

Tel. S. B. 0441 Hubbard9396
' ADVOKATAI

f. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS.
. 1 lAptfekoriaus Šidlausko name; 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1612 Columbia Rd., S. Boston 
Tel. So. Boston 1882 

KAZYS j. KALINAUSKAS
' Bostono ofisas: 321 Eichange Bldg. 

Res.: 33 Rooemont. St.. Dorchester 
TeL Taltot 2878

,, Ofisas atdaras: 9 A. M. Iki 9 P. M.

ASILAS PAS LENINĄ

Slapta leidžiamas Maskvoj 
antibolševikinis laikraštis 
“Kolokol” viename savo 

t numery padėjo tokią saty- 
ra:
.i‘Vieną kartą stoja prieš 

visagalinčio diktatori^us^fet> 
Dino sostą arklys ir taip kal
ba: _ _ = •

—. Vladimir Hiič, aš esu 
’taįmpporto darbininkij. ats
tovas. Atėjau pas tave pajo- 
ko reikalauti.

— Tu turi teisę jį gauti, 
.JS&e-ir. pra&Ssja.

, Po kiek laiko Leninas su
laukė naujo prašytojo. Tai 
buvo karvė.

— Vladimir Hiič, aš iš 
profesijos esu motina. Skii’k 
man pajoką.
- Šiutaatvęįų Leninas su ne

dideliu noru patenkino drą
sią prašytoją. =

Sužisdj^s asilas apie ark
lio ir karvės laimėjimus ne
daug galvodamas dūlina 
prie arklio ir karvės laimė
jimus nedaug galvodamąs 
dūlina prie Diičo sosto.

Pamatęs jį Leninas pik
tai sušuko: — O tu ko čia 
atlindai ? ;

— Pajoko prašyti, drauge 
Illičai. Davei jį asilui, da
vei karve?,

— Bet
mums tarnauja. O tu kuo e-

ninas pykčiu 'užsidegęs pa
sause/ \ ■ t

> žVisa^dingojo pj(k 
išmušė iš pusiausviros asilo 
iJutas jam rainiai atsakė: 
■S -wtDrauge Biičai, argi be 
musų brolių asilų pagalbos 
būtum paėmęs valdžią į sa
vo rankas?”
-< .■ -u

i - i W

VIENO EGZEMPLIORIAUS 
LAIKRAĖTIS

• •• • X. . > . •-

Pietų Afrikoje, Jogones- 
burge išeina kasdien laikraš
tis tiktai viename egzem
plioriuje. Jis, be abejo, pa
siekė tiražo minimumo re- 

t ♦

kordą. Leidžia, redaguoja ir 
spausdina dienraštį Aliza 
Deus, seno architektoriaus 
duktė.’ Į '>laikraštį ji deda 
tiktai linksmus, optimistiš
kus pranešimus, praleisda
ma kroniką žmogžudysčių, 
revoliucijų, vagysčių ir t. p. 
Senis ETansu turi 90 metų 
amžiaus. Smulkų laikraščių 
šriftą jis neįskaito, ir duktė, 
norėdama palengvinti ir 
prailginti tėvo neilgas die
nas, leidžia jam specialų 
dienraštį. Duktė turi 60 me
tų amžiaus ir. jos dėka tėvas 
tiki, kad pasaulio gyvenimas 
eirja geryn. -t

(Arėjas (L.) Vitkauskas

o “Gyvulių 
aįgij«»”pirmi- 

atsąkomy-

• >✓

5ok ir man.
3ys ię karvė

'^u

sčiuko A 
globojimo 
įlinkas patraul 
bėn vįgną pirklį, kuris nu- 
skute gyvai silkei odą. Pirk
liui būtų tękę.sumokėti di
delę piniginę pabaudą ūž 
gyvulių kankinimą, bet jis 
pareiškė, kad silkė visiškai 
nejuntanti. Teisėjas nebuvo 
žuvų žinovas.. Jis-atidėjo by
lą, o paskui kreipėsi į spe
cialistą—gamtininką. Šis pa
reisime, kad yra daug žuvų, 
kurios kai kuriose vietose vi-' ^5s* *r

:T".. - -T’■■•■r. ’J-V

LDS."T kuopos feį.,
vyks sausio 12 čL, ficyąk vskace,; Įias j 
bažnytinėje 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be toj gerą 
proga užsimokėti duokles.

r ■ * 1 *■•<* VV
•' V

sai '^nejunta sužeidimų; bet 
jis negalėjo® pasakyti ar 
pirklio skutama silkė iš tik
rųjų nieko nejuto. Byla taip 
ir liko neišspręsta.* v

r “M. L ’’

Rusijos caro Nikalojaus 
virtuvėje dirbo 267 žmonės.

^Italijoj miestas Venecija 
yra pastatytas ant salų ir 
turi 350 viešų tiltų.

Užaugusį žmogų vidutinio 
didumo spaudžia jį apsup
tas 13 tūkstančni kilogramų 
oras.

PIRŠTINĖ
— Pasakykit, vaikai, kada iš Mirus vienam žmogui/ jo arti- 

penkių atėmę “penkis, gausim „vėl nii giminės n< 
spaustuvėj" ’ uzsąkė atspausdinti 

. 'Ji®; ■ • -• * *

foafe pirštais, o 
siliks-Hpenki.

atsakė vaikai.

NAUDA IŠ BYLINĖJIMOSI
/Tapytojo menininko' „klausia, 

kaip jis nupieštų du besibylinėjan
čių, kurių vienas išlošė bylą, o ki
tas pralošė. “Vieną vienmarškinį, 
o kitą nuogą,” buvo atsakymas, ~ 

z * “š-nis”

SUNKUS SAPNAS
Keleivis viešbučio tarnui:

5— "bbras jūsų viešbutis, nėr ką 

sakyti: naktį lova sulūžo.
— Tai tamsta tur būt labai sun

kų sapną turėjai, — atsakė tar- 
nąąf “Š-nis”.

TELEGRAMA SUKLAIDINO

nupirko vainiką. ir

ELIZĄBETH, N. J.
jDS. 16' kp. mėnesinis susirinki- 

įvyks trečiadieny, vasario 5 
d:, 7 yal. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiam  ̂gausiai 
ateiti ir atsivesti savo .draugus(es) 
prirašyti < 
t j.-* .< --■?'V;.

[ĮlM-Ž-^P^^?nkimasįvyks
vasario '4®dįr šv. Roko .svetainė
je. Visi nariai prašonų ateįd f 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

“DarbiniiikSPųąĮne^
7 gražūs 
kambariai. . Yra el^kti 
sas,—maudynės, skal 
duodama šiluma ir 
rius patarnauja. Dėl 
nių informacijų kreipkjtės 
‘ ‘ Darbininko’* Administra- 
eij«. ■

.... , ,-.į ■.... _____

r-•
Tet So. Boston 05Q^-W,

Uetuvys Dantistas
| A. L. KAPOČIUS

251 Broadvay, South Boston 
{‘.‘Keleivio” name). ?

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nu6 6:30—9- 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
yaL dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 * 
iki 12 (pagal sutartį).

Valdyba
ta

08,

■ HARTT0RD, CONN.
x ~

O’tOS Kp. *81 
vyks sausio^ 12Ą>.tę„ , 
bažnytinėj svetainėj, u 
Avė. Malonėkite visi 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pta naudos.

Taipgi malonėkite ■užtimąkčti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok.

LDS. Skp. rašt

t

CAMBBIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

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

BALTIMOR1., MD.
Sausio -12 dieną, sekmadieny, 

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

*. . < • ' • ■ * ■ . - ■

LAWEENE, MASS.
LDS. <70 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

CLEVELAND, OHIO <
Vasario 12 d., 8-tą vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi subrinkti. - Rašt.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks vasąrio,2 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po. su-, 
mos. Vi^. nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

X

.

■ *

į

■—M s
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■ )Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(OALINAUSKAS)

41ĮBroadway, So. Boston
“ Tel. So. Boston 2300 '

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nno 1:30* iki 5:30 po pletir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą
  - */

PHILADEL^HIA, PA 
; LDS. nariai turi rodyti gerą pa

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

5

- SAINT OLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas -įvyks vasario -2-rą dieną, 
tuoj po sumos, xšv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

Tel. So. Boston 0823* ž 5 > - <

NAUJOJE VIETOJI. 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, Sov Boston
OJtio vala»A64: .

nno 9 iki 12 ryte te nno'£:8v fkl 5 
ir nno 6 Ikf 8 vaL vakare.'- Ofisai 
nedarytas rabatas vakarais ir ne- 
dadlenlate, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir; K-Ray

DBTROITi MICH.
L.. D. S. 72 kuopos 

susirinkimas įvyks sekmadic 
sausio 19,' tuoj po pamaldų, ... 

kuopos nariai yra kviečiami atsi- 
į - * w* * * ’ * - -' *-■* --

švarštymo išimtinai svarbaus' rei
kalo. £ J - Valdyba

PROVIDENaE, R. L
Tj., p._ Sfcll kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks selnnadieny. 
sausio 19 d., tuo j po sumos, baž
nytinėj- svetainėj. , Svarbų; kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų’ 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems. -

-

.esinis 
-ieny,

,„r._ . -» *V; 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap-

v

Grįžę namo galvoja,'kad kaspi- 
no užrašas regėtų papildyti. Ir 
pasiuntė spaustuvėm tokio turinio 
telegramą: . / '

“Prašom pridėt ‘danguje,’ jei 
ten dar“ yra vietos”" (vadinas 
kaspine).

Telcgramuoše nededama jokių 
ženklų tarp žodžių. Taigi antrą 
dieną, numirėlį lydint į kapus, 
žmonės nustebę skaitė:

“Ilsėkis ramybėje! Iki pasima
tymo danguje, jei ten dar yra. vie
tos!”

• “M. L.”

--vįg

i užsimokėti:*
> * M. Songaila

NEW BRITAIN, C0NN.4
LDS. 36.,kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, sausio 19 d/ šr vi: 
Svarbu, kad į Šį susirinkimą atei
tų visi nariai , ir bent po vieną, 
naują narį atsivestų prirašyti prit. 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. — /' : -

EASTON, PA
LDS. 40 kuopos susirinkimas į. 

vyks vasario 2 d., tuoj po sunkos 
šv. Mykolo parapijos “svetainėj, 

visi nariai atriiankyti;

> BEIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
vasario 7, 7:30 vai. vak., Lincpln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Į KĄ PILTI
— Prašau vaistų vabalams nai

kinti.
— Ar jums duoti į bonkelę ar 

į popierį?
— Ne. Geriausia pilkit stačiai 

man ant galvos.
Liet. “D-kas”

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargžibr pa
sisekimai, liūdėsiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. E 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkamta>tik laikraštis

“ŪKININKASV

nes “ŪKININKAI*’ vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje. , -

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

C. BR00KLYN, N. Y. J;
Sausio 27 d., tuoj po suiręs - 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

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

mas įvyk^Zvasarid 2 d. tuoj po 
mišių pobažnytinėj svetai- 

Kvigčiame narius ateiti, nes 
yra- keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

„■ Valdyba
• " - — - - -

•r

•<sr$

Lietuvi s G r a b o ri u s

P. J. AKUNEVICB]
Teleątoni Sc

J. lLL!Minus šeimynai 
nnžlaiĄiama arba 
gal reikalingi. Taupykite juos. Ai 
laldocaves aprūpinu" gerai te ne- 
brangiaL . Y'

/

4486

Utenu 
pini-

• ->

Rezidencijos TeL; C779-R. K. 
Ofiso TėJėfona&i-S. B. 0779-W.

S. BABUSEVIŪIUS
LJetnvIs Oratorius, Balraomuo* 

tojas, Real Estete ir Publlc 
Notaras ’ 

254W.Broadw»y/\ 
South Boston, Mass.

Rezidencija:. 838 Dorchecter Av. 
Dorchester, Mass.

■ s
•f

H 

y
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J
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DAKTARAS BALABAN i
Gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St., So. Boston.
TeL S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Are., Mattapan 

TeL MII ton 2952.
Įji ■n" i '

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 27 d., 1 vai, po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gert 
proga užsimokėti duokles. _

Valdyba
z , ■

t ■

WATERBUBY, CONN
Sausio 27 d., 1 vai. po pietą į- 

vjdfs LDS. 5 Iraopos sutirtnkftnis 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

---------- —• ,>— . /

BR00KLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėmtinis s 

kimas įvyks sausio 31. d , 
vakare, Karalienei Ahgelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių. A'”

.Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimui laikyti kai 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite viiįiradrink- 
ti ir/užsimokėti duokles Aurie. 
safte skolingi. Nepamirškite' 
naiĮjų.'<narių atsivesti^ 
prie mūsų brangios organiiu^oa.

Kviečia Valdyba
' ' ■ J r " ---j

V* :-?r.'.* ■

PAS GYDYTOJĄ
Ligonis. — Ir taip, ponas gydy

tojau ar pas mane dabar viskas 
tvarkoje ? v.

Gydytojas. — Taip, lūkesčiai, 
gana geri. Devyni ankstybesni ma
no ligonys su tokia liga jau mirė. 

' “M. L.”

X
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VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nu, eilėraščių, įvairenybių ir tt. K i e kv i e n a. -

KARIO” nr. yra linksmas skyrius ,Kup~ ;
n nes pabiros.

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas.'Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris .60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Bičiūnas. - Leidžia Karo
Mokslo Valdyba.

nVmini pOIdu° reumatizmo, ran- 
U I UuULEUiklL ko*L kratines, irw strėnų skaudėjimo,
kataro, ttžstojimo kraujo nėra geresnių v. - . • . .
gyduolių kaip Elnlk. Mostį ir šaknis|daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
galima gauti visut arba pas išradėjų 
Z. A. Einik CoM City Hill St, Union 
City, Oonn. -■ " •'

Kentėjau ilgų laikų nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Elnlk gyduo
lės, tad Ir kitam patariu. S. Balk, New 
York City.

!; 

*■ •.

•f

įvairenybių ir tt.
“ŪKININKO” kaina 1929 me- 

tams Lietuvoje—5 Iitavarba 50 a- 
merikoniškų cėntų^ o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Uth- 
uania,-Kaunas ^ŪKININKO* ad- 
ninistraci jai, Gedimino g-vė 30 Nr.

• • , * >

'Njeužmirškit, kad “ŪKININ. 
KAS” yra graHauriaa frfitylimitu- 
tias ūkininkų laikrašti®, todėl di
delį džiaugsmą padafytit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta* 
miem® Lietuvoj^,

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. unlveraity medlka- 
liiką kolegiją; .bnvęs gydytoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas J Out-Patient StafęLow«llio li- 
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
aary; Sujungtas prie St John's 
Ligonines; Medikališkasegzaminuo- 
tojas d® Metropolitan Ltfe Ina.; 
Loveli YMCA- Gym.; A- O. Fores- 
ters of Amerlca. Valandos: Antrn 

___10 Iki 12 ryte, 2—6, 
Sekmadieny 10 Iki ^2. 
t St Patarimo* dykai.

. 1

•KCH£E.r--i TeL 8. B. 2805—ZL

LIETUVIS
•FTMETRISTAS
UagauMnuoSu akla, prtekM* aM* 
tau, teatras akla atttMnu te utbujociškoea (akto®®) akyse ae> 

Į frąMna totata tinkas* telks.
J. L. Makaafe O. D. 

ar Bmawv, fe 'Bohm.

' ' ■ -• x

f

E. V. W A R A B 0 W
(WrubliamkM) 

LIETUVIS GRABORIUB IB 
BALSAMUGTOJA8 

1043 Vashingtofr Street 
~ Notteood, Kam. 

TeL Nonrood 1008 . 
MONTKLLO OTRŪS ' 

104 Ame Btmt 
Teiephone Brockton 787M.


