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CHICAGOMIESTA5V’ 
#jtaROTAVO sr

,. . aetis “Darbininko” koncertas payyko taip gerai, 
kaip; niekados pirmiau. Tąs mus džįugiha: L Publikos ; 
buo riek, kad daug turėjo grįžti j-namus negavę vietos 
ne tik sėdėti, bet ir stovėti. Bostono lietąvtuistorijoj 
turi būti'dar pirmą kartą tiek žmonių atėjo į koncertą. 
Džiaugiamės ir giliai įvertiname, tą pasitikėjimą, prie
lankumą ir paramą LDS. ir “Darbininkui,” kurią paro- 
d^dvasiškija, artistai ir publika. , ~"T . ;

_ . - •* • * • • ; t . a -**>.
' e ■

Tariame nuoširdų ačiū Bostono, Worcesterio, Mon- 
tello, Cambridge, Lowell, Lavvrencfe, Norwood iį Naskua, - 
N. H. solistams, solistėms ir jų akompanatoriams, dar- 
diinįnkams, tikietų pardavėjams^ skelbimų rinkėjams ir 
davėjams, publikai ir visiems, kurie kuo norr prisidėjo 
prie koncerto nusisekimo. Tai didelė materiale, o dar di
desnė moralė parama “Darbininkui” ir LDS. organiza- ; 
ei jai.

______________ L. D. Š. flentro Valdyba ir
“Darlrininko’’ štabais

Gudų Katalikų Delegacija

•t

Lietuvių
Pas Vilniaus Arkivyskupą
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Komunistai nepaklausė.

Tada policija griebėsi buo
žių. Kilo muštynės. Keletą 

vasąuio-Į sužaista Keletą ai*eštavo.

Susirinkę komunistai triuk
šmavo ir reikalavo paliuo- 
sUpto Cantor, kuris dabar 
sėdi kalėjime ąž Fullerio ap
šmeižimą. v :

' CHICAGO, ui.
staruosius kęlis metus Chįca- 
ga’pagarsėjo bombomis. Vi
sas pasaulis tėmi jo f prie ko 
prieis toji valdžios tvarka. 
Šiandien visas pasaulis jau 
žino, kad Chicagos miestas, y- 
ra baisiai prasiskolinęs. Ne
mokėta algos miesto virši
ninkams ir darbininkams.

Majoras irgi negavęs algos 
nuo to laiko, kada miestas 
nebegalėjo išsimokėti ki
tiems. .

Bet majoras ir kiti vii-ši- 
ninkai daro pragyvenimą iš 
kitą šaltinių. ^Daugiausia nu
kentėjo mokytojai, j>olicistai 
ir kiti miesto darbininkai.

Miesto valdžia bando gau
ti paskolą, kad apamokėjUs 
skolas.r U — — ’ ; .

Ar tik hėprišėi^ valstijai 
perimti miestą.

BOS
3 d. — 
sirinkę aut valstijos namo 
laiptą dar 
2 :30 vaL-

Prjeįį
retšavus4

I * '*'**•/

prakalbą, 
rįą jis j 
Avė. P 
mųriistas 
valstijos na 
sakymą

I

- i *

mitingą apie 
iętų. į \ 
oiicija buvo ą- 
d’ ilž -nešvarią

WASHINGTON, D.. C., 
vasario 3 d.—William How- 
ard Taft, buvęs prezidentas, 
netekęs sveikatos rezignavo• •• ‘ ; 
iš vyriausio teisėjo vietos.

-

Savo rezignaciją jis padŠjfc# 
prezidentui Hoover. .

Jau nuo seniai Teisė 
Taft sirguliavo ir buvo gi 
ma laukti jo rezignacijos

feija sako, ku- Policija neklausė ją šiUcą^ 
. 2Z__ vilną, bet ėmėsi darbo. Pa-

Aypamačius ko- šaukė daugiau ? policijos ir 
įsiuš ant 
ą, davė į7

es ant Harrison
' < • . ar*

vimą, bet ėmėsi darbo. Pa

VĖL KALBA APIE KARį KINIJOS SU SOVIET 
RUSIJA

EKONOMINIS KRIZIS 
ITALIJOJ

HARBINAS.
kos protokolas pasirašytai 
ir Sovietams grąžintas g 
žinkelis, bet Kinijos naeic^ 
nalistu valdžia tebegriėžią 
dantį ir laukią tik progos,' 

kad komunistam's atkeršyk 
Bolševikai tą jaučia ir'jieį 

prie karo rimtai rei 
Siberijoj sutraukta kanu 

menė lavinama.
Galima laukti kruvino'^- 

ro bolševiką su kiniečiais;' 

IONSTRACIJOS I

L/—;.—- -■na m a » >

smarkuolius komunistus su- 
kimšęj vežimą nuvežė į Joy 
St, stotį. -

' “ c ' ._____________

PUMIS 
(ABIUOMEItEJE

pV;'--' _±___
T PARYŽIUS 
tai įr Ūrancijos kariuomenė
je buvo pradėję leisti nuo
dus. Bet nepavyko.- Val
džia susekė ją planus. Areš
tavo penkis, kareivius. Spė- 
jama, kad ir ' 
reštuota.

s

f

ROMĄ. — Italijos dikta
torius, kad palaikius liro pa
stovumą bandė gauti užsieny 
paskolą. Buvo vedamos de
rybos. Bet nepavyko. Gali
mas daiktas, kad ekonominis 
krizis taip lengvai nepraeis. 
Laukiama liro smukimo.

...- ■ ...

y '

Komunas-DR. ZAUNIU# PADARĖ VIZITĄ
P ZALESKIUI 7 

_ Lietuvoa Bžsienią reikalą
Nejaugi katalikams nega

lima būtą nė Romon pasi
skusti dėl visa to, kas darosi 
lietuvių ir gudą parapijose ?!

Arkivyskupo puolimus ir 
priekaištus delegacija tinka
mai atrėmė. . : ’ \
• i ~ ♦
< ' ‘ r" f 7^ ' V -• A-7

Į Teko paarti, kad susiva

žiavimo reikįįląa tuo nebaig- 

\ -- : :___-f' 'i';" I « . ' • i
\rfįgr" — • : x •- - , ■
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* M.

reikalą

.v

■>v

pasx- 
ncūzijos

fį .tarp Lietuvos įr persą im
perijos.

žangiąją aątoąomiją irnęsi- 
maišyti į ją .vidujinius rei- 
kalus.

WASHINGTQN,D.C 

Michigan valstijos senato
rius Vanderberg plėšė bilių, 
kuriame reikalaujama pri-

LIETUVOS SUTARTIS SU

. ū

i.

^deiiioh-, , . _ j įmetu, urg
stracijos. Demonstrantai rei

GARDINE ŠNIPAI
“LIETUVOS NAUDAI?”

< i- , irgi pre
.bią judėjimai.

1 f. •
-į—y

>- ■
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VILNIUS.— Sausio 14 d. 
provizorinis Lietuvių - Gudu 
kataliką Susivažiavimo ko
mitetas delegavo du narius 
(lietuvį ir gudą) pas Jo Eks
celenciją Vilniaus, Arkivys- 

' kūpą R. Jalbrzykowskį pasi
kalbėti kataliką susivažiavi- 

: mo reikalais ir gauti' Arki
vyskupo sutikimą tam susi-

Arkivyskupas delegacijos 
į narius priėmė ir prabilo 
^nandagiai, kol užgirdo, kad 
delegacija yra atvykusi lie- 
tuviij-gudą-kataliku Susiva
žiavimo reikalu. Ūmai pa
keistu balsu pareiškė, kad 
tokio susivažiavimo jis we- 
leis ir nenori, kad. pasaulie- 
čiaixkištiisi į tikybinius rei
kalus. _ .'

Tuojau puolė lietuvį atsto
vą p. K. Stašį dėl lietuviu 
skundą ant Jo Šventajam 

"" Tėvui ir Nuncijui Varšuvo
je. Čia pridūrė “Slowo” 
dienraščio pakartotą Laik. 
Viln. Komit. pirmininko p. 
K. Stasio įvairiais Vilniaus

*• •. J . - j

krašto lietuviu reikalais pa
sikalbėjimą su “Dzien Ko- 
wienski” laikraščio kores
pondentu. . X

j Puolimas iššaukė aštresnę 
diskusiją; Arkivyskupas rei
kalavo atšaukti visus lietu
viu pasiskundimus, vadinda
mas juos “oščerstvami.”

’ Nustebino delėgatits Arki
vyskupo žodžiai ir visas jo

✓
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13 ŽUVO KASYKI.Ų
EKSPUOZIJOJ

IstanŠuį; TurkįjĄ:
gliu kasyklą. ekspliozijoj 13
; • . t / t- < * > < • 5- . S
darbirrafkų ;zuvo ir • 6 sužeis
ta. •» : - - ------ *•

įfc A IŠAIŠKINTA AUKSO .
AFERA

J...- * * ‘A

“VILNIAUS KUO J AUS” 
REDAKTORIAUS

1 BYLA’
VILNIUS. — Sausio 8 d. 

Miesto Teisme (Sąd Grodz- 
ki) buvo nagrinėjama “Vii- 
niaus Rytojaus” redakto
riaus byla už straisnį “Prof. 
Voldemarui atsistatydinus/} 
kuris tilpo^ “V. R.” Nr. 41 
(47), 1929 m. rugsėjo mėn. 
28 d. Tas numeris buvo su- 
konfiskuotas. Teismas nu
baudė p. J. Ndviką sumokė
ti 100 zl., arba dvi savaites 
kalėti ir sumokėti teismo iš
laidas.'' Į Apygardos ir Ape- 
l iacijos teismus bylos perkel
ti Miesto Teismas' neleido, 
galima tik skąstis Aukščiau-

t-, t ■

'Z KAUNAS, '-f Teko patir
tį kad kriminalinės policijos 
pastangomis išaiškinta stam
bi aukso afera sunkoj 120,000 
šveicarą franką, ty. apie 
230,000 lt. Ši afera įvyko 
prieš porą savaičią Kaune 
Lietuvos viešbuty, kur buvo 
apgautas šveicarą aukso s -' _
pirklys Koėnig iš Zofingo. 
Jam buvo parduota vario su 
aliumini jum Jydinys už tik
rą auksą viso 40 Jdg- Pusė 
pinigą buvo vietoj sumokė
ta, t y, 60,000 franku, o ki
ta usė žadėta vėliaus sumo
kėti. Tačiau po visos pir
mos pusės piniJJ išgavimo, 
aferistai. dingo? Per pora 
savaičią krim. policija nu

SGVIETy RUSIJOJE
. t

■ 1 1 ■

Rusijos socialdemokratą 
biuletenis, leidžiamas, užsie
ny, praneša, kad SSSR per 
1929 m. vieną tik spalią in. 
sušaudyta 247 žmonės, kurią 
žymią daugumą sudaro val
stiečiai? T- < . '■ > ' •

•. * O
♦ • ► j
i>VfeAr’

/

JrjĄįV^OS/^ARBIOS 

SUKAKTUVES
y? f ■ * "i

' Šiemet sukanka ne tik 500 
metą nuo Vytauto Didžiojo 
mirties, bet ir 1500 >fnetą 
nuo didžiojo Kataliką Baž
nyčios daktaro šv. Augusti
no mirties. Visas z kataliką 
pasaulis šio didžiojo švento
jo sukaktuves ruošiasi tin
kamai pamiąėti.

’ t

KAUNAS.—Dar nesibai
gus vyskupą konfereneljai, 
būtent, š. nusausi^/) d. šv. 
ministerija įteikė raštą “Ži- 
būrio” valdybos pirminiu- 
kjii su pareiškimu jei “Žibu
rys” neperleidžia gimnazi
jos valdžiai, ji (minist) stei-

statė, kad čia darbąs ne vie- gia Vilkavišky savo gigmazi- 
tinią, o užsienio, šiuo kartu 
Latvijos apgaviką. Tuo rei-

šiam TeismuiVatšuvoje. , įkalu Lietuvos kriminalinė

- *y®t UP 1 J*' SSVAjHlA' ♦ * .*j • • "T ♦ .Z v“ - ♦ i

šHlim IA»r
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MADRIDAS, Ispanija.— kurie diktatoriaus buvo su

Pasitraukus diktatoriui Pri- 

mo de Rivera, naujoji vai-.

' džia praneša, kad Vasario į 6r
d. paskelbsią Amnestiją tį

siems politiniams kaliniams.^

-r •

'grąžinti seną konstituciją.To 

paties laukia ir Lietuvos pp 

liėčiai. / -
/ - - -4

I

policija" komandiravusi val

dininką į' Latviją susinešė 

su Latvi jos kriminaline po- 

liciją ir piktadarius kaip te

ko sužinoti sausio 13 į 14 d. 

sulaikė, kurie pasirodė esą 

abu Latvijos, piliečiai kaip 

buvo Lietuvos kriminalinės 

policijos iš anksto numaty

ta. *Abu turi Latvijos doku- 

mentus, vienas, vartai Viliam 

Špeider, kitas/Fridrich Vin-

*

šio streiko priežastis yra šv. 
ministerijos apk nr. 202, pa
šalimą asmenų įsikišime ir t 
t. Kilusį konfliktą su ^v. mi- 
nisterija, “Žiburio5^ susirin- 
kimaspavedė likviduoti nau
jajai ^‘Žiburio” valdybai, at
sižvelgiantį vyskupą konfe
rencijos nusistatymą ir susi
tarus su Vilkaviškio ordina- 
riatu.

Gimnaziją suvalstybino.

f.

VILNIUS.—“Slowo” pra- 
nęša, esą,- Gardipe susekta 
didelė šnipinėjimo organiza- 
ci ją ^Lietuyos naudai.” Pa- 
daryta eilė kratą, kurių re
zultate keliolika žmonių su
imta. Suimtųjų tarpe esąs 
ii? organizacijos šefas buv. 
rusų armijos kapitonas Ši
rmio. Tos organizacijos su
sekimas sukėlęs bendrą su
judimą atsižvelgiant į asme
nis, jai priklaususius. Ši ži
nia, aiškus dalykas, yra eili
nis lenkų prasimanymas.

■ — ■ I Ii ■ 11 . ............

"Voldemaras važiuosiąs 
UŽSIENIN

Kąwna^r— “L. Ž.” prane- 
ša, kad buvęs Lietuvos dikta
torius p? Voldemaras, pla
nuojąs kuriam'laikui išva
žiuoti į užsienį..

BOMBA RASTA S#
MUZIEJUJE?

LONDONAS.—Britą 
žiejuje/ rasta namą d 
bombą(
^-Pašaukta policija, tu 

nupiąvė knatą ir paėmę 1 
bą nunešė ekspertams.

Kokiu tikslu bomba i 
padėta dar nesusekta. S] 
ma, ar tik nebus sfud 
darbas? .J

*

x r

čau. t
* >

♦ V

jĄ Kadangi’“Žiburys” ne- 
turi lėšų visam 'gimnazijos 
laikymui, teko nūsileistiw.y z - w vriiima^ųą suvaistyvuiv.

Nauju direktorium .pa- Bet mokyt>. Stat- Wl

skirtas, pu Krikščiūnas, - bn-j . <

vęs Bi^.gknnamjos direk- 

toriusj (Vą^diškdj'>^ifana2djoj 

mokslas- >ptasidėjo<shukM><14 

d. ■ ~ zt-

' Š; iit 8ąūšio 3 d. Marijam

polėj įvyko visuotinis “Žibu-
• •« « • • ’*?» • 1 *

/•

■ •

Jau
✓ ■ ..

Berlynas
seniai komtinistai rengi 
kelti revoliuciją Voki/ 

Tiesa, buvo pradėję 
kraują nekaltą žmoni’ * ■policija vis numaištr^ 
karštuolius^pasodir 
&ltąją< 

Pastaruoju metu 
__  _ jes-policija pradėjo

«» ■ r--, i J -

f *

kėvičiaus neleisto mitingo su 

inoitiniais klausimas? kaip 

si^siiikviduos keturių pašati- 

iiiį UŽ streiką mokinių klau

simas, kokie vaisiai bus mo- k?. ........................... ; ■ ■

no” draugijos susirinkimas, įrodys ateitis. ■ 

kuris Apsvarstė Vilkaviškio _ <, 

“Žiburio” gimnazijos klau

simą ir rado, kad ji buvo ve

dama tvarkoj, ir ;

kinią demoralizavimo, kurs

tant juos streikuoti ir tt, tai

s., 

' .ii- | f

Vadinasi tautininką, v^l- 

džia uždare dari vieną katali- 
i ■ - . *> - • r- ‘ -JA VU W vvw • e . - • • •

c

- Jr
v

*•

\ .

irrw‘‘P m*;h: j
r.r.ij*

Ljįkitur draudžia 

čio suvažUvimsa įvyki aekmadfe- tains daryti susirt
LDS. Naujoj AnglĮjoa

Pereitą penktac 

tavo 76 komunis 

buvo susirinkę nu 

ti demonstracijas. 

, Policija geraia:

ny, kovo 9, 19MK
PooMžiai pri^ĮnLpo' 

tįo' aptkričfo 'k^oęot Kriokite ko- 
daugUoris aūtovą, nei Urr^oie 
•vorbią reikalą munteavi tf 1 ai 
-“-“L \ • • 2 j komunistai dem<

VI PMUuiku, Pita. rengiu kad prah 

— K. KaMst žmonįą kraują.

tarimui / \ .1 i _ L aLaftt

r f ♦
•C« 21 v,■* * * 1 ^t3CW8
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- Miesto Storas^

valstybės teatro pij 

buvo atatoma pirmbji lie^-. 

vių kalba opera 
^Tr^iato.” Tos 

karas primena U 

kaip Pėh-aųsko 'v

įma 

kultūros’ - gyvenime taip

• 13 v.

o-

6W I

/

s

"4*:; -: / -
t \ '

mėnesio 26 didr-

Pačeraukstės 
yaW^Lgy- 

is> Budai*-
S Jųnas^ gijžę 

us iš kaimyninio 
2 dvaro- Cimbrausko 

ir petoli nąmų 
?4t^n^iti "kažŽoki 

esantį ir kalenantį 
pis. Jie pabūgo ir, hp- 
ę gyvulį, skubėjo na- 

ulys trauke 
io link, be

rnas dantimis. Vė- 
>, kad tas bai
ly g ir apva
do. Vyru bū
dėme jie sku- 
, apsišarvojb 
> kitas grūstu- 

sd.užmautu ant galo.ar- 
ir nubėgo ies- 
o gyvulio. Ąto 

[^ridury upelio ant į-
i ledo išsikėtusi ir ne-- 

^.atsistoti. Tada pa- 
i esama šer- 

iris nuolat dantimis 
ir kaleno ir dėjo, pa- 

as atsistoti, a? ■ z 3 

buvo labai slyduš rr 
£ todėl ■ labai sunku ir

153 Į UGNIAGMMŲ KOMANDOS 
r ’ f ■ • '.._laE— 'tC ■

,-T<.___________

Prieš^kaj^ .LMųyQJ »e- 
daug buv»A ugniagesių ko- 

Jmąųdų.. o W buktai joms 
priklausė pplįeįios toimautd- 

bendrai : tigniagesių organi- 
zągį^M Hūvb vado-
yyl»J.?
j,š Įdėtu vos įjįiy^e geresnes 
ugniagesybesų. priemones. 
Mūsų ugniagesiai*'' pradėjo 
organizuotis. 1918 m., orga
nizavosi sparčiai, pav. pir
mais organizavimosi metais 
buvo. 24 komandos. 1924 m. 
į— 86, o dabar yra 153 ko
mandos. 1924 m. ekvie- 
niems 23,593 yųėntojams 

 

juvo viena komanda, dabąr 
viena komanda ten 13,963 
gyventojams. '

' ■ ♦ • ' . . i K ♦ ’»•* »y

■«

t

es

palaidotas, rodos, ypač jo 

.S&fc&b Miliūnų 

Jąuterio

* tytas surįnktojnis 

'-.L-U

iirt.MviMHt kal-
■ r • •• <x t r*____ l _ •

;; vYAĘDH 4»t . < 

įaulių4 Sąjuiigbfe^ eeitrp 
sė Kailbo miesto 

Dabar "operos (ir viso te-j valdybą pavadinti Kalnų 
atro, administracijos funk*|gatvę^> y paskutines die- 
cijas >no ir imrč
daipininkTj-solistų yra. ^fSąjuingos įkūr^fe,

jyzosi pradėti ii

. Plačiai ir iš gėros pusės 

žinoma Liėttitbjtri‘Ltetgar 

^įdrdtVfeiriw priešakyje 

Stovi^Btttįs karitidtnehės va:

^įrė Šaulių 
_____ r Vlado

io * gatvė. - Miesto 
pe 5 išėję mokslą vaistoKriĮ-lyaldylia Mšisakė tai'padą'Fy- 
no muzikos mokykloje), «hd-1 ti? siūlydama Vlado Pute 
ristų -4 43, baleto dalyviųfviirikio vatdu pavadinti ku- 
— 18 priėniiėsčio gatvę.

Taeitoi Šatilių'; Sąjungos

ant tiek, kad pasiek-
• — t ■ / ^2

tip grūstuvių Tada 
įmušė; netoli gyvulio 
enas tvirtai atsistojo 

l^iĮž rūbį'išnižpaka- 
SSIt antrąjį, kad’fašne- 

^šidūitii'šer-

SENIAUSIAS klierikas 
(studentas teologas) Vieno
je dabar yfa Hugo Richter, 
69 metų rinžiaus, buv. Aus- 
trų-vengr^armijųs vienas iš 
vadų, kurs pėr dKftjįT'karą, 
atsidūręs beviltiškoj padėty, 
padarė apžadus likti kuni- 
jgti, jei Dievas jį-sveiką iš
laikys. Šiais metais H. Rįčh- 
ier ąsištęs kuniguosna. /'

IŠ MINIŠTĖRIŲ KABINETO
* -•. I x /• .V> -

M DABBU : . ,

i žKaiiHan.. — Sausio2 i4:.^ 
įmnįsterin kabinėtas ' ei
nant d Vriautui Didžiajam 
mįpėti įstatymo' '6 if RI

žemiau telpa sąrašas įvaįrių knygų. Kiekyiim^B atnaujindama^ 
prenumeratą arba naujas prenumeratorius gali pasirinkti iš šio sąrašo 
sau knygų už vieną; doleri veltui. Knygų mylėtojai naudokitės proga. . 

das generolas Silvestras Žu Pasiskubinkite atoatijinti prenumeratą ir nauji uŽaiirašyti. Jokio mo- P 
>klWfrkfts -ir> kįfri atsargos j^-lkesčlo uš pėrsiuntiluę^inies nefrrikalauj&mc. >Kaš hbrėtų Įsitaisyti ar-« >. 

Mintate šiothis dienomis RapĄ^ savo knygjmėlj) gera proga- dabar tą padaryti, «« dūo- ' 
$ope didelę nuolaidą} ? Iškart imant -Ąž $5.0G>katalbgbte kakta gan- .• 
siją už $2.50. f Ta kainai tik? Darbininko’-t prenumeratoriams ir LDS.

• . i I.if? - .< iii-; r.) ;

Vį-~; i . .? ‘

ridos . t

ritiink^' šibtiiis dienomisW savu Tatygynėtį)^ proga- dabar tų padaryti, n« dūo-
•«. » "* v . r * ■ . •. i . *• /.'a., iv «f«. •a__-

Šiauliuose atidarė kontorą 
ir kontoros vedėju paskyr 
p; J. Janulaitį, kūlis beir 
drai su' gerai visiems žinoki* 

 

mų p. Liudu Jakavičium vesj^^J^? 

tą kontorą'neišeinant iš ben 
droves įštatiį ribų.

ėktyvo vadašytą : 2 dirigen
:ai, Į repetitorius, l' cltot-1 vadovybe, tuo nepatenkinta 
meisteris ir 1 režisierius šu| ir tebėturi vilties, kad vis 
padėjėju. -1dėlto nięko-.7kauiliėčiams -ne-

Kalnų gatvės pava
lius pakristas visai 

Lietuvai * atmintinų Vlado 
Putvinskio vardui

operos ir baletai.
Pirmojo operos pastaty

mo atminimui kiekvienų nie 
tų gruodžio 31. dieną vals 
eatiT^siatoma “Traviata.”

Opėra — daugeliu atžvil-

» — ________  —

ūs- nutarė—1 h Vytauto Dį< 
jo komiteto nariais, paskir
ai šaulių sąjungos centro 
vnldyboi ųiirmininką -Anta
ną ŽmUidzinavičitj, Vilniui 
vaduoti sąjungos centro val
dybos, pirmininką prof. 
kolą Biržišką, ktašto-apsau; 
gos ministėiijoš ; atstovą' 
pulk. Birontą, humanitari
niu mokslų fakulteto,, dėka- 

‘ ■ T i ' * Vi Į t .
ną Vincą Krėvę-Mickėvicių 
ir Kauno miesto burmistrą 
•Joną Vileišį, 2) komiteto 
kontrolės komisijos pirmi
ninku, . paskirti valstybės 
kontrolierių "Vincą Matūlai- 
■t • *■ i \ - . *€-.<5
h- e

Be to ’ministerhi kabine
tas svarstė ir priėmė finan
sų ministerijos 1930 m. išlai
dų sąmatos projektą! ?- K , 

v ■ r ; i, \

GIMDĖS IR PAŽĮSTAMI
»*- . » • * - .

Jkišų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, . 
ri žinoti, 'ką veikia Amerikoj katalikės mote- 

Ątsiųskite 2 dpl. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
1 o j? per išt.iSiš metus keliaus Lietuvon ir 

į papasakos.. - __
g^MOTERŲ DIRVA? v^ vįep 

įių katalikiį moterį 
įnj 8a.iunseaį.;,<o/(1šįfi^j^iį^-r 
Įotenj klausimais,... 
*enj gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 

įį l) Vaikų auklėjimas, 2) .:
ų ftkis, i4)"Mandągun^s, 5) Literatūros rfy- 

įr ldti. ♦> • /ilĄ
^DTĘRŲ DIRVA” yra paėsta gražiais 
$ais ir vinjetėmis. Jos f o 

ts, kad po metų galima j
Neteukitc ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

liotimn. ; 
Sakymus siųskite šiuo adiesu: - 

"ifOTSU^ DIRVA" * ‘ ,
IT. 54 Stregt, \ Rk

o sis su grus- 
laikomas. už-

- Šioje apylin- 
eČiu- nėRvma- 

yra atkeliavęs iš to- 
■didesnių miškų.

t£«Crfytt Jumyse Broliai-UŽjurie- 
t Ir’ pnisirišim^ prie, gimta, 

nuolat pa- 
patriotizmu ir kurstytą kata-* 
.idealumo Djmį?._

Didi JT kara pla- 
oifias Ir visą mylimas, didelis, 

gražus savaitraštis 
’ ’ Jis norf tarnau- 

kataliklškajai visuomenei, 
eina Marijampolėje (Lto- 

20 didelių pusla- 
ams Lietuoje tik 

_ 2 doleriu. . 
dori tapti dvasiniu tiltu, 

visos Lietuvos sudus su 
s Amerikoje.

aeeei ausipažiaęs Su. “šalti' 
laišką šiuo adresu:

Marijampolė, Lithuania,,— 
n-rj susipažinimui ne1j$. 

daugiau su juo 
nesiskirsi.

jc-Sattinie” AdminMndjfi

į t

KRIKLĖNŲ. bažnyčiai 
Vytauto Qįdžįoįt>. jųbilto- 

giu gėjas tautos kultjirinio|jaųs metais liedįųs naują ne
pajėgumo rodikUs. JbSy įąiįfTinąžą; varpą; yLabai girtina, 
ir bendrai gero teatro, rėikst|nę$ jau nito senai' čia dides- 

is reikalingas;
/

nįės ' kultūringojo žmogaus 
gyvenime, .rodos',

,« »

i-

XHniu^.

ttH-

ginčys., £ąį džiaugsmas įnųų 
mafanL kaip- ta mento> sverte 
tykia vis’puošiama*naujom 
meno 
maži tririinąmi'jos.pąmata^.

i ’te

W|.-rittjnanDt>jtt
' ~ - ’• -p,w- ■

Kariuomenes teismas pra 
dėjo „nagrinėti' k Vilkaviškio

* ' • X y ' T . -5^'.-

,-ų..aLJ’^^rišydyt o.jo JriKūdirkbs, 
4 art. pulko gyd. K. Gū 
įr kelių žydu bylą,’ kurie ky-

, ršiniiik6vii^b keliu stėrigėši 
žvengti‘karines prievolės

’ y' ' ■ J «

* ; ------------------------------------------ i

* PANEVĖŽYS. Praįnonės 
įmonių, kuriose dirba dair 
giau kaip 3 darbininkui, Pa
nevėžy yra 56 su 590 darbi 
ninku (353 vyrų ir 1TI mo- 
terų). Dienos uždarbis 
liti vyrams ir" 2—3,50 lit. 
moterims/ Darbo diena 8 
vai. -* /' •

AiU
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‘KAUNE STATYS DAR VIENA
1 BAŽNYČIA

Kauno priemiesty *= Vili
jampolėj rengiamasi statyti 
katalikų bažnyčią. Tikybų 
Hepartmentas paskyras 15,- 
000 litų miško' medžiagai 

pirkti. Numatoma, "kad kle
bonu būsiąs kun. Dagilis.

.>Į

BRANGŪS VAL8ČIAUS 
ISLAIKYMAĖ 'i.

• . z '
Trumpa Apologetika arba

Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa—50«

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliausk&s ____ _____

tė. Jj <_____ ________________
Gamtos Pradžiamokslis —

Dr. A. Vileišis-—_
19 - --------- - A. _

tiuo jų išsisaugoti!

duo, oras: Parašė J. Baronas—50c.

, _ _____. ,-75c.
Patarinės Moterinu—pamo

kinimas moterims jų asmeni- 
|niame. šeimyniniame ir visuo- ' 
meniniame gyvenime. Pai 
Kuų. V. Kulikauskas _ 5c.

Ben-tiur—Istorijos aj 
iš Jėzaus Kristaus

.f

DARBUOJASI
■• *■ . * • • ■*

Josvaū^toti šušvėš Įiakrhn- 
tėj nemažas miestelis'. ■ Čia 
gerto, gyvmria Ūkininkų S'ą 
jungos banko skyrius, vario- 
tojiy bendro ve ‘' Šušve ’ ’ pr a 
eitais metais davė 8,000 li
tų pelno. ,

Kat. draugijų čia nestin 
ga. ^Miestelio jaunimas su- 
organizuotaš į sporto kuopą, 
susideda ? iš beriiiukų - ir 
mergaičių. Vėliau sportinin
kai pereina ų pavasarinin
kus.- ’ , '.?e
’• » y. • i • -t? : <5

1

ZK RtoARRrrr ”
1 vTT^ritrr? Js^ '?‘=5

- . '• • -įjį ' į -V ‘

J >§iuo metu oficialiniai Vįį- 
;on)A 3,782 be-

padidėjo
/Ji -•? "r:ųso agitacm-

- Tenka p&tiAi, 
kad paskiitiniu metu, dauge- 
lyĮietų provmcijojlenkųso- 
cijalistai (P. S.' S.) ’ruošia 
mitingus. /Lietuviai į tokius 
mitingus /neina, jų neklauso, 
kaip lygidi nesjdoihaūja ir 
vi^į kitų lenkiškų mitingų 
ruošimu. • : '

: ■ • ______;______ ____> .

J; GERVĖS LEKIA 

yilniįis. — Sausio 8 dieną 
rytą per miestą pralėkė pul
kas gervių. Šis nepaprastas 
sausio mėnesį reiškinys žmo
nėse visaip aiškinamas.Dąu- 
gųmas čpėja, kad jeigu jau 
pfeirodė j^er^ės, tdi netoli 
ifavasaris.

D gal?. -
! /V .. .. ----------—N.'

< KONFISKAVIMAS

kiblius:

Icii’Vni

bai įdomi 'ir plačiai 'Jinoma . 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila -24___ —A1.50

Atominio Obuolio Misterija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) ku paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva ,50e. 

w±____ ___________ r_s ___*

Pamokinan- 
’in*Šfi‘X Vyš- 

.40c.

iu—

J K ARGAUDAI. Šešti mę- 
iai turime/;tietovįų.“Ryto’ 
mokyklą, bet jos gyvavimas 
yra labai surikus. Jeigu pa 
šitaiko Užtvirtiiiti per va k C K •r-r. * - 4

0 . §jemeį

knyga (audimo apdaru). Ver- 
' ts Montvilą -T j- ' -

AtGnudo Obuolio Misterija 
(Graikų MythologijoB Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu- <« «bV V W — A V 2.

Trys Keleiriai->Krikščicmią 
Žydas ir Triiari Prinokinan
ti . apysaka. Pai v
niauskas.. Vertė P. B./J,. •—< 

Trumid.SkattymėHai—labai 
gražūs pariskaitymąi apie į- 
vairiUs gyvriiimo Atsitikimus. 
Parišę J. i’krtydas ^.z..

Turto Normif—mel 
siskaitymail Pai 
4 .Didžiojo Ž: 
paveikslais iš 1914^-Mrnretų : 
Parašė f, aždeikik-^..,. ...65c. 

gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipi4ą.<JVertė Kun. P. L, ____i. _

Tabakas—Nuodai — rūky

mo kenksmas; pagal d-rą ’ Ni- - ■ 
kols^^^Bn^ė S, Įęąimietis_15c. 

ir BaridarinŽstįapys^a tl5c. 
AtaHkų Bažnyčia ir De- ' 

Etattžmas.Į— Patašė lemt t 
ms .Žilinskas. į , .,... .. , ,r~ 

■ Maldoj Stati

^.W»»WViniO ........ .. i »■ i
—aprašymas apie

15c.

d-rą IR- - - 
Uimietis—15c. 
r rit 'Barte..

Sta ir De-

.-. — , ; ,.5Qe.

Wt6? Ktait W SteKto?

JAa-.,.. „ _ B visas creryDas
fee galo įdomta fmotikiai ke- 

per įvairius kraštus, 
Pariš# Julius Verne. Vertimas, '

rstė ir Šeimyna. Ver- 
rutia _____  , , ...-.Ate.

_____ _ ___ .____ ,______.50a.
Limpamosios Ligos ir kaip 

nuo jų išsisaugoti T Parašv 
negyvoji gamta: .žemė, van
duo, oras: Parašė J. Baronas—50c. .

Patrimpo Laiškai. — Išleido Ji 
Kųn. A_ Miliukas _____ _____ 6]|k

Meile. (Poema). Parašė Mr 
Gustaitis —......... ,., , ____15c.

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

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ---------—2&b.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais —;------------- 30e.

J^torimkl Didžiojoj 
Karėj, iSlSir 1919 m.. Para 
lė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
oeliohas) ——25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Gesauskis. §v. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ~ —10c.

Sunkiausiais Lafi^ds. Parašė
Rueevičinš ____ ........ t___ _40e.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P._ 25c. 

: Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e. 

^/ Leiskite Mažučiams Ateiti ; 
Prie Mangu .Sutaisė. KuPra- 
naa—.—>;:i,,. V;. - v.„ 40e. 
‘Trasų Dainiai. Paraše Ka- 
zys Pčudh ;~«>-^ SOe. A

Į

Rusnės valsčiaus i^laiky- 
inąs yri labai brangus^ nor? kratą 

teturi vbA 1,000 gyvento- 
JiT.-. >-TKlaikytnui reikia me- 
RJžfcrB6,000 litų. Tai yra nė- 
pūprastąi aukšta stirną, ku
li pareina iš dalies is netin
kamo to valsčiaus valdymo 
ąparato sutvarkyrhri. Kitas 
Valsčius, pav., kuris tiiri iiėt 
3,00O gyveritojų, metinę są^ 
matą teturi 7,000 litų: 
ditieitr skirtumas:---------

JTntmpąldrttrtiųKaftostktk 7
natika. Faąršė J. Damijonai- L

\
Europos Istorija, Vertė j. .

Andziulaitis___ ,___—_______ —50c.
Iš Kelionės po Europą ir

Lriją. Parašė Pranaičių Julė 2.58
TEATRAI ~7

Nepaisytoji—teturiu veiks
nų drapa. Parašė kun. Pr. M. , 
Turas. Kaina— _________ __735e

Giliukingas Vyras—2 aktų 
comedijaj parašė S. TaTvy- 
las------------- ___________ 1____ 25c.
Elgetų Gndrtmas, 3-jų veiks- - 

nų. komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ■■ _________25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Salins — komedijos po 1 ak , . z 
lą. Parašė Seirijų Juozukas__35&

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. Vertė Akelaitis 40*

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
tašė Kun. br Vaicekauskas__lOe

Žydų Karalius drama 4 • '
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Sir
pintas -__ ;-------rĄ ?___ 30e *
• Viri Geri—3- jų veiksmų vai*- ., 
leiis; parašė F. V. ------- ___10e

Patricija, arba nd^nbmoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas - lOe.

Išganymo Apsireiškimai — . 
atėjimas ir gyvenimas ant že- - 
•nės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis —_——---- _75e.

Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabfola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė
T. Tarvydas--------------- - -... 65c.

KiąaritePaliepiia—EjbmetH- . 
ia 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.

„TeatraĮ: dalis I: 1)'.

i gan
ir Visai rietviriiną-n ;TĘęi 
laukdami daugiau kairipto^ ' 
metų~ užtvirtinimo; stdaąikėĮgriiJ^'^Sj Uosis ______75c.
pabaudų,* ^ Adbinas^Vaitkū- Gįgt^ MteitoKun. P. ■

Žadrikla. Kdįna .. ,... v_50e.
A^fbįtikos Uždavinynas—25e. 
VMkų Darbymečiui _' Bin- 

kinėlis kalbos mokslui__ _ __ 50c.
Pįftr&Bfeurj laiškai vieną - 

vaikelio. . Vertė. S. Bukauskas 15e.
Bdlšeyižmss Kas tai yia 

bolševizmas ir jb vykdymas 
Rusijoj ...% ,„•■ 15c.

ŽridimųVainUcas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutąsė Matas Gri
gonio _______ . -------------- 50c.

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkns .y t—50c.

Mūsų Tikėjimai —išaiškini
mas pagrindų mėsų tikėjimo.

'SįittMdkas. — Parašė Tėvas
“ j *.. . soe.

Lietuvos Ženklai. — Išleido

ua3;; .—40c.
Etnęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Mdholgai ir Dialogai. ' 
Paztšė Juozas V. Kovas :/--_30e. 

Graudtis Vėri>B&Ud, — Ver
tė Vyriu A Baranauskai—10c.

i Stacijos—Su-
P. juškaitis—15c> 

Įū^ĮtttBjr Štaciįos,

j mė- • 
AVa- 

sys -L............. ............... —25c.
Dangaus KąsaHenA — Su

rinko. Ktrtt 1L. Oavalevičiua^ . 
be' fpdėrų 75 eėntai, sų • 
dy^kr •• • • .

2mbgps ir Gyvuolys.

> AdomasVaitkū- 
iias, Kašpafiš Banevičius ir 
Karalius Acas. ’ Visiems1' at
ėjo mokėti po 10 aults:, arba 
po tris dienas kalėjimo; Ži
noma/ negalėdarių mokėti, 
nes Aėra iš kur ,—- kadangi 
užtenka ir be to įvairiausių 
hokesčių, putarė eiti kalėji- 
man ir Sėdėti už lietuvišką 
mokyklą. Atsiranda betgi to
kių išgamų, kurie net drįsta 
pasijuokti iš tų tėvų- Jau- ma* pagrindų mtaų rikėjim° 
pimas, išskyrus kelis įsga- - ' L..1.' , '
mas, yrą susipratęs ir viešai Į Jetenimas Pakaitis

» • '-V* i T* Ak* I t ULINIS “7“ 1R161C10

rodosi hętuvaitems įr nehi-J j ^evi^us lf B-v8, Kau- 
viąis,> nioka daug gražių Jie 
tuviškų dainelių. ~

ir negalės t
vadinti, karia 1930 metais neuž-L __ _____  ____  __r

. .. T . siprenumernos leidžiamo Kaune |Graudūs Verksniai, Maldos Ge-
tos parėdymu sukonfiskuo- moksleiviipškaisčiausio mūsų tau Birželio ir Spalių
tak naujo gudų laikraščio žiedo, žurnalo - ° - A

“Svidanja” pirmas nume
ris. Kartu policija'padarė 

j redakcijoje ir ^spaus
tuvėje. y

KERNAVOJE, Vilktoer- 

ges apsk’ių-atidaryta pašto

“ATEITIES”
-

žurnalas .eina sąsiuviniais po 64 
ptL kas ftiėttuo jau 10 Sietų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykSbų, jdpmių ir rimtų straips
nių; iliuętracijų—pšžinai viąų.faie- 
|nvos besimokančio jaunimo

“kjeitis” visų pigiausias I^etu- 
Viliją žrinalas. Už $2.00 ji ganai 
kas mėnuo „aą-mėnesiniu 16- puri. 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Mokrieivams; met., 
|1.(D. pusm. $6.50. Tad skubėk t

A<r.: Kams, Lato

|i^iį.a. 7v ' a ,
Žolė trokšta rasos tgamfa galvi- 

i ir štfprinksi jskulėa spindu- 
ilgisi tėvų

šaliai—gimtinės.' b 

rinari.josa

♦*
’4r

y-

p»ud«. l^wiiąni.|s30tet&M.

ri

tan. .$arinkx>&-Ki.:D.: irNLtAla.

MAIBAKnmft ęviis 
IMU

~VvJį^jL15a
GaJjbfc Istoriškas v < 

i IV-to šimttefio kri* 
ionybfe. Lietuvių kAlbon 
aldA P B; Ui nącjte.

10«

’ ZAtormuDU
apytakų.^

frgnldėP. B

Ąųtio Alto* *

odos (prastais mbdcl- y
.........)4------- -



KODĖL*

dį veidrodį.*

L. Vitkauskas '(*

Marijona Janošiute (Canton)

katama 
gydoolių

na atstovų, šitas s 
bai svarbus. Yra

Šilti spinduliukai 
Kaip meili ranka.. 
Laimingi mažiukai, 
jiems — meilė visa

KADA AŠ SAV,E PASAULYJE PAJUTAU
Jtano motinai paminėti Su Diev! Kita savaitę turėsiu daugiau ką jums pa 

sakyti. * ■ . r ’ t "• ?

to matĮr®f ?yta: mano* 
►nų. pirmą savęs paju-

“ Kodėl mamyte, Migarimų Magdutei galima vaka
rais išeiti kur j ji nori? Kodėl manę sulaikai nuo ėjimo 
tenai kur aš noriu ? \ ■

JŽrpogaus, gyvenimas skaityti galima pradėti nuo to 
dSikoTkada jis pajunta save. Tas laikąs yra sunku gerai 
kam atsiminti, kaip sunku atsiminti užmigimo valanda.

Aš turiu gražų malonų atsiminimą apie pirmą savęs 
pajutimą pasaulyje. Aš tada buvau menkutis vaikas. Bu
vo graži saulėta diena. Švelni auksinė saulės šviesa ver
žėsi pro vilnonę skarą, kuria buvo uždengtas langas, ir 
negalėjo įsiveržti. Aš gulėjau lopšyje. Kambaryje bu
vo tylu. Kažin kaip aš visa tai pajutau. Ir dar daugiau: 
aš, pamatęs pro langą besiveržiančia švelnią šviesą, su-

' ? ' ' 7 . • ‘

Širdis, tačiau, paMtikedamo^ Dievo 
Apvaizdai, nepraradom vilties ir 
itai Dievas atsiuntė'mums pagal- Ponias Šaliūnas, L* K- S. .Centro 
bą pas kun. C. Klevinską, kleboną 
Šv. Kazimiero parapijos, Tamąąua, 
Pa. Jis padarė kolęktą mūsų vie
nuolynui. Jis netik pats prisidėjo 
auka, bet dar ir savo parapijiečius 
ragino idant kiek galėdami prisi
dėtų savo aukomis prie taip kil
naus darbo. Už tokią gausią auką 
reiškiame savo nuoširdų dėkingu
mą gerb. klebonui ir visiems pa- 
rapiječiams. Taipgi esame dėkin
gos Scrantono jaunimui iš Hyde 
Parko, kurs lapkričio 27 'dieną su
rengė balių skirdami visą pelną 
mūsų našlaitynui.' Ištikrųjų mums 
labai linksma^ kad mūsų brangus 
jaunimas atjaučia mūsų vargus 
stengdamiesi mums padėti toliau 
vesti pradėtąjj darbą.. Negalime 
pamiršti kun. A. Lopatto, Šv. My
kolo parapijos klebono, kurs visa- 
dps visa širdimi remia rfiūsų įstai
gą., . - . - ~

s • 1

Kunigai A. Sinkevičius, J. Mi
liauskas, Duryea, Pa. ir P. B. 
Paukštis su. savo parapijiečiais at-, 
jausdami mūsų sunkią padėtį, visa 
širdimi darbavosi rinkdami aukas 
ar tai. valgiais, ar drabužiais? Y-

Valdybos raitininkas, tą vąkayą la
bai gražiai pakalbėjo, pagindamas 
visus lietuvius remti tą vienatinį 
lietuvių našlaityną Amerikoj, šir
dingai ^dėkojame visiems veikė
jams ir tiems, kurie daugiausia ti- 
kietų išpardavė.

Taigi reiškiame padėkos žodį 
šiems klebonams už jųjų gausias 
Kalėdų aukas: Gęrb. Pralotui M. 
L. Krušui, Kun. V. J. Nanortai, P. 
Juškaičiui, P. Virmąus^ūi, J. šeš
tokui ir “Teatro” Klubui iš-Wil- 
kės~Barre, Pą. Tegul Geras Die
vas 'atlygina visiems, kurie mūsų 
vienuolyną'ir našlaityną remia Au
komis ir darbais,

1 Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

“Pavasaris” jaunuolį-lietuyj 
auklės doru, kilniu, energingų,- 
žiningu, narsiu, ištverminga^ 

.Vytautas Didysai pats tokiu ! 
vo ir tokiais nori matyti viėml 
teities lietuvius. .7 >*» h

malonumu. Tai yrą bene laimingiausia mano gyvenimo 
valandėlė/ nekris jutau tiktai laimę savyje ir visur ap- 
linkui./^ . r B: | " •• - '

' Vidurini^ jJaviflalAs tame^Aį 
motina. ’ Ji suteikė man tokį ma

“Kodėl? kodėl? kodėl?” Kiek'sykių mūsų gyvenime 
į girdime tą žodį “KODĖL?” Jeigu kitoms mergaitėms 

gąįima išeiti tenai kur jos nori, tai nereiškia, kad visoms 
tokis elgimasis pritinka. Mergaitė, kuri turi mamytę, 
kuri nenori ją visados ir visur išleisti,* tai turėtų džiaug- 

. tis, nes tas parodo, kad. tokia mamytė ima didį pasiryži- 
r mą prie įsavo mergaitės. Jeigu mamytė sakys: “NEGA- 
■> LIMA/” tai gera ir ištikima mergaitė niekados neklaus: 
/KODĖL? KODĖL? KODĖL?” Ji noriai sutiks ir pa- 
į siryžimą priims visą kaipo Dievo duotą nurodymą. ; : i

\ ... v ' Skolastika Matiješkiute (S. B).

/ /‘DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:
A.mftrikoje metains ••.••••»<•• .$1.00

Pusei metų ................

Lietuvoje metams •«• • • ».• •••»••••. .$5.00

. ‘ $ Pusei metų . .............................. ... ............. $2.50

Vizoms Katal^dškoąuJprMgijoms

“Pavasaris” tekainuoja Slit/j 
Kaunas, p. d. 88.
—---------------;-------- 1

padaro gyvenimą skurdą, tada jūsų a- merikoniškų centų, U. Amerik 
15 litų arba vienas ir-pusė dde 
Pinigus srųęti šiuo adresu ;L 
uania, Kaunas “ ūKLNjlNKO^ 
ninistracijai, Gedimino g-vė 80 

Neužmirškit, kad “ŪKLN 
KAS” yra gražiaurikįr mylimi

AR GIRDĖJAI ŠĮ JUOKĄ?
Sykį mamytė norėdama geriau paskatinti savo mažą 

sūneli būti Švaresniu nupirko į praustuvę
Ryto metą sulaukus mamytė klausia/ mažo Jonelio, 

kiiip jam patinka naujas papū(»alaą^u4uštuvėje?-* Joį- 
nalis pasidrąsinęs; atsako: “Mamytėfasnesuprantu dėlko 
jijs nupirkoteJą^-veidrodį?”' Motinanustebus sak^:“Jo- 

tvcti ar švariai nusiprausei.” n .
į Jonelis atsako f “Mamytė, tas veidrodis man visai ne

reikalingas. Aš ir be veidrodžio galiu žinoti ar .esu šva- . *» »• • - -rus. ? / . . - •

mačiau,* kaip didele s^ove — 
vo į kambarį saulės auksas, į kurį mes visi pasinėrėme...

Dar-moterų buvo sukinėtas!, aš lv£ kad dar mačiau 
kažin kur pastatytas gėles, lvg-girdėjau ore vyturėlius: ar 
žvirbliukus. Trumpiau tarus — buvo malonu. .• Aš btfc 
vau pirmą kartą pažadintas gyventi, save pajutęs.

Po to atsitikimonš vėl nieko daugiau nebeatsimenu 
Ir, matyt, gerokai laiko buvo praeita nuo to pirmojo ma
no savęs pa jutimo, nes paskiau aš' sAve beatmenu greitu 
vaikučiu, kurskartu su kitais gatvėje parydavo iš purvy
no tyrę, kepdavo bandeles... . - ' ■-*

Tą pirmą sayęs-pajutimą aš atsimenu su didžiausiu [patingai esame dėkingos Wyoming 
Valley Mųtevų Lietuvaičių Klubo 
narėms, kurios daugiausia prisidė
jo prie to darbo. Lai Gerasis Kū- 
dikėlis Jėzus atlygina visiems gau- 

’ riauktomis malonėmis irr pripildo 
•jųjų širdis dangiška ramybe. _' 

: Sčrantohiečiai labai gražiai pa-
— “»f* - , t • f T ’ . * • * ’ ’

-dėjo mums Surengdami balių gruo- 
. džio 30 dieną, Švl Rožančiaus sve? 
'tamėje. Vakarą atidarė Tėvaž Al-

II m p lW>aw i■■■■* —

fonsas Maria C. .prakalbaJBa- 
lius ,po vadovyste ponp Į?\J: No
reikos, o ypatingai peruos Baltru
šaitienės ir kitų moterųįkurjųvar- 
dus dėl vietos laikrašty prfileidžfcr, 
labai gerai pavyko. Žmonių susi
rinko lųbai skaitlingai ir visi buvo 
užganėdinti, ričs veikalas '“Kara
lienė” buvo įdemvs ir-juokingas.

Amerikoje metams...................... . ........... ...  • • •. <. .$2.0
Ijietnvo^je metams ••«••• •$2.5(

z . . • » ,

Vajaus metu užsirašantiemš duodame brangių 'dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

f aš aiškiai 
girdėjau, tiktai dąbąr nieko neatsimenu. Ir tas gėlės ne
šiojo, kažin kur statė, rhan arti jomis švystelėjo. Buvo 
prie manęs mano mama prisilenkusi, maloniai nusišyp
sojusi. Tai gerąį atsimenu/. Ir maloniai tarė: .

—- klano mažutėli, mano trupinėli... . /
' Žinau tik tai, kad man valandą buvo malonu, kad 

džiaugsmu tvakBjo jnąno mažytė širdelė..^
- <J kambarys vis dar tebebuvo pustamsis., At maniau, 
kad arti tuomet žydėjo obelės ir vyšnios, kad buvo šilta 
oreųr žmogaus širdyje--. ’ ■: i .

- Moterys atskleidė vilnonę skarą nuo lango, ir aš pa- 
, . _ vįso lang0 p]aįlimu _ įgriu-

Naujos Anglijos Katalikų Sei
melis/ įvyks vasario d., 1^30 
m., Lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos svetainėj, WoreeĄer, Mass. 
Tad visos katalikiškos organiza
cijos yra prašomos išanksįo reng
tis į seimelį ir išrinkti kodatigiau- 
na atstovų, šitas senuolis bus la- 

ng svarbių 
reikalų. Visą seimelio tvarką ir 
dienotvarkę praneš vSiatt Wor- 
cester’io Šv. Kazimiero parapijos 
gerbiami dvariškiai kun. Ą? Pet

rikis ir kun. J. J Jakaitis.

FedėrAeijos Naujos ’ Anglijos 
Apskrido Valdyba :
* \ Pirm. V. J. Kudirka,

m i flirtai—

Tas nuotaųnis jautimais pavargusiu 
ir nusikamavusiu, ar abelnai menkos 
sveikatos, paeina nuo nusilpnėjūsio, pa- 
krjknsio stovio, pasidariusio delei kori- 
stipacijos nuodų. Imkite Nuga-Tbne ir įvairenybių ir tt. -A
atsitaatykit Jo, pirm negu JU. pavirs 
chronišku i< prives prie daug rimtės- “ŪKININKO” kaina 192$L

t—
petitas - pagerėja, išnyksta virškinimo 
nesmagumai* juąų miegas bus pbilstn- 
gasįįlr atgaivinantis ir jus pasijusite 
kokis buvote pirmiau. ’ .

Kartais būna didelis abelnos sveika
tos pagerėjimas paMnus Nuga-Tonė tik 
per kelias dfenas, taip greitai -jis vei
kia ir jeigu jūsų sveikata nėra tokia, 
kokią ji turėtų būti; jusv tu rite paban- 
dyti ’NugarTone. Jus galite gauti JI kur

yv. i ■ t

Motutė paglosto 
vaikų galveles, 
saulutė nuo sosto 
viesos jiems mlmes,

/ Paklausykite. Daug ką gero turiu šį sykį jums paša- naujos, gyvos, pavasario. .. t Aš kambaryje paji 
.Pereitą savaitę kalbėjau apie pasivažinėjimą bala- nų gėlių kvapą.; „j J jar rr’fl /. r 

-srraiteMSfia »pie bW>rinį ptei. Tos motetys buvo — mano«K«H»®'5&%e 
ledp. i Nežinau ar kodą noreimatėįeįtolį. mintys buvo tiefc silpnos, kad aš nejstebėjtifi 

■ VupėftraMĮ. ■ J’aklausykite. Užsidedi pačiužės, už.pečnj pa- veido No^ gerai atsimenu, . kad ji.neš 
^fS^JS&ėpibuore irrtauki koleSvėjaSLMWlS.j LNqu?iouiis; fcoų’šviesu rūbą, kad ji buvo graži ir gvva.’ 

pradedi važiuoti, greitin, greitin ir greitin. Ypatingas \
SĮŪągųmas, kuomet reikia kampus sukti, reikia mokėtv kažin ką su seserimi kalbėjo,
Neląimė, nemokėjau kampe apsisukti, kojos kaip nendrės

£> susipainiojo ir jūsų Dėdė Anufras gulėjo ant ledo kaip 
ų tikras numirėlis. Subėgo didi ritinis žmonių, manę prikęl- 

Gerai, kad atėjo, nes nebūčiau žinojęs kaip savo kojas 
įšpainioti. Tai matote. ’

EINA Dū KABTŪ SAVAITĖJE.

Laikraštis g^riauriaį^raar&MvH 
eivius su savo mylima tėviške Idą 
tuva, laikrašty atspindi kaip vi^ 

rody senosios tčvynčs-vargai 
sisekimai, liūdSsiai ir 
todčl kiekvienas išeivis tori 8ks| 
tyti bent vieną tčvynčj leidžiamų 
laikraštį, kad jos neužmirštąjį 
(langelio laikraščių tinkamfaiMĮiįj 
yra išeiviams ir lietuviams katalj 
kams ūkininkams tik laikraštis r

“ūnNINKAS”
nes “ŪKININKAS” vedamas 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir stą 
vi demokratiniais pamatais tv«Į 
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas 
vaitS gražiai paveiksluotas, duodi 
daug žinių iš Lietuvos ir užrietu 
gyvenimo; rašo visais ūkhnnkį^ 
rūpimais klausimais: apie žemą 
dirbimą, gyvulių auginimą, šei&tį 
ninkavimą, rinką ir kainas, dedi 
daug gražių pasiskaitymų, juoku

“Pasižiūrėjęs į rankšluostį,” atsako Jonelis.. ;
“Kaip gali žinoti Joneli, kad gerai nusiprausei?” 

vklausia motina. ' _------—•—
Daug pasaulyje rasime berniukų kurie savo pasielgi- 

. muose panašiai elgiasi. Vietoje atlikti paskirtą darbą šu 
pasišventimu, jie sudaro daugiau darbo kitiems, kurie ės
dami paskui turi valyti visą jn tingėjimu padarytą nę- 

. gerumą. ‘

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIKIUS SPAUDOS DARBUS '

. PHIEIKAM0MI87ĖAIN0MI8.

. v ■ . ' ■ ' :"< ■>■..'r.,.. .r- _
• C'

366 West Broadvtey į . .,ĮSouth. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620 '

. v’ * -<*■ f • > • ■ -i.*** ’
" r \ r T-u :•* . . :

, i ... x .4«n r-aji,,.. i, j m.i ■;.;! ■ ■ ■ »■?)/*■ A X|r^į
*•* . ■'■ '■ ■ •

• _■ - f • » .Mri i

Geroji motutė? ’ -i 
juk myli vaikus 
taip pat ir saulutė 
jų draugas t>rangus.

-f L
■ ' **

^.7

f >. i 7 t. ’ jy.
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Toliau rašo: _ „ _
' • . “Garbingi Am. L. R. K. Fe

deracijos sky riai, visos į Fede-

katalikiškus laikraščius i 

juos saviškoms Lietuvoj 
teiksite jipm/ getrų

Ant. Glebaucis”

-i v. ' •

dafGa- 

lietuViaiger- 

diminą, Kbis-

hinkas” išgyvenęs pėnkioli- 
įą metų nebankrutįs ir Ta- 
iništų pinigai nežus. |

Prenumeratas kaina1 telpa 
kitame puslapy. Perskaitęs

• v* •

• __ .

sspondenėija telpa. 
tik_ąwfiuoto8. La-* 

biai malonu, kad Tamista paten- ,

visa sveikąja .Lietuvos nsuo- 

kiekvieno gero litftnvio i

— Lįj

T* ui**

A 1. ĮL'JL

t-**:?

...|Lfi0 Aaerfteje mettUM • •••A*

reek yearly. ii .>8.00 Utttinįr. vieną fctrt «•▼»» 
“D ABB IN.UrK A B*1

' ' /■* v Souta

Tekphone Sovth Boatoa 0626

♦

o 27), kad Petras Mil-
-Mallis nuteisi

4 Visos kultūringos tautos 

gerbia savo didvy -

Am. Valstijos gerbia Jurgį 

Washingtoną ir jo adjutan

tų Nathan Hale. Prancūzai 

gerbia Napoleoną, ita 

riba 

bfŠ.

tiitį; kitus seno
sios ir atgimstančios Lietu
vos vadus.

Šiemet spalių 27 dieną su
kanka 500 metų nuo D* L. K.-* ' - •
Vytauto mirties. 500 metų 
nuo Vytauto mirties, tai di
delis laikotarpis per kurį lie
tuvių tautai prisiėjo labai 
daug nukentėti, nes Vytauto 
įpėdiniai susidėję su lenkais 
pktyš ištautėjo ir pražudė vi
sos valstybės nepriklaųsomy-

»

Jei Vytautas’būt ilgimi tfc-fa faepatogus

~ didelę šventę, nes ūki
ninkai užanti lauko ūkio dar
bais, todėl Lietuvoje mąho- 
na tą !ū00 metų jubiliejų 
,^ti W j 

galima svęsti kartu su. laėtu- 
va, bet ir spalių mėnesis yra 
labai tinkamas 'mėnuo, nes 
vasaros karščiai jau? būna 
praėję. ;

Kadangi Amerikos lietu
viams priklauso liūto dalis ^ųoinenininkai kviečiami im- 
už lietuvių taūtOs tautinės* 
sąmonės atbudinimą ir jos 
nepriklausomybės iškovoji
mą, taigi norai ir labai toli 
nuo Lietuvos būdami* nors 
posūniais laikomi Lietuvoje, 
bet mes jos niekuomet neišsi
žadėsime ir karta bu visa 
sveikąja Lietuvos visuomene

" ■ A—■- * j • ' ' ' t j ’

švęsime ; tas taip brangias* 
kiekviedo gero liedivio šir
džiai šiikajrtuves. Taigi ir 
dabar kuomet visi tikrieji 
Lietuvos vaikai minės Vy- 
taiitb garbingo viešpatavimo 
ir jo mirties 500 metų sū- 
kaktilVes, . ir Amerikos tik-

2>
w. e ris ii* Ibrt-

kams už
davęs^, lįt likimo kitaip buvo 

lemta ir jo sens amžius neda- 

irzelio mėnesyje. Vė tos laimingos dienos su
laukti, nors paskutiniai jo 
žodžiai buvo: “Lietuva nuo 
lenkų turi atsiskirti.” ?

Garbingi Ain. L. R. K. Fe
deracijos skyriai, visos į 
Federaciją priklausančios 
draugijos ir kuopos, visi vi-

.* •

»*7* . *

.  —-v- - it- w ’•» -w . **^*w**rV*’5fT^Į> • £ /
ir apsaugosite nuo negerį ir Syk- 
Sčių raštų, šimuliuose yra daug . 
Moksleivijoj todėl dtaloniū 
ąhu gerb., kunigu lrJqtų lietW L . 
prisiųsti, jąi, mano antra?u laikra-7. a 

žčių, Uėtuvių ir kaklą k&lboj4.ŽMr-V 
4ialų, .aš' moksleivijai išdalysiu. 
P^aeitąįą metais, ačiū“Glar8o”re- 
dkkcijtti iiž siuntinėjimų savo lii- 
k ramčio, kun. Kazėnui, p. Balt ra- 
maičiui, p. Ivą&kiutei ir kitiems už 
siuntimą knygų; žurnalų ir laikra- <

Km. P. Kriantau 
'Mergaičių gimharijos iir.Moky-P 

tojų seminarijos kapelionas, šiau- 
’jiai, Lietuva. <,e. -

ir

fi ką skaityti Vieni turi už'ką j- 
mgyti knygų ir laikraščių, o kiti ir 
turėdami iš ko dėl savo nerąngu- 
mo ar šykštumo '.neušmsako gerų 
ikikfaščių bei žurūBlų; Hėt fcdvę 
dykai, noriši mito. T| 
darni mūšų priešai liaMvari^imi ii 
višdkie sektantai: biblijai; Adven
tistai, subątistai b? kitokie, klaida
tikiai, netik ąun$4 s^vo giminėms 
tapidaldar. geriems .kiuikaižfĮ, yį- 
sokių šlamštų tikybą ir dorą gri&ū- 
Janč^, bet ir vfeenris kitiėths, kit- 
rių tik antrašus gauna. Bė-tb, po 
Lietuvos miestus ir/kaimus vąik- 
Ščioja sektantų.Agatai ir brukto 
bruka prieštikybinę literatūrą, jei 
gauna.— už pinigus, o jei he — 
dykai palieka priestikybinus nuo
dus. Todėl ir jūs malonūs Ameri-

> AMERIKOS LIETUViy SPORTIHINKAMS
■ J ■ .. ■■ »• - V

■ . ■ .

fis organizavimo toms iškil
mėms tinkamo prisirengimo, 
nes be tinkamo prisirengimo 
nieko negalėsime gerai atlik
ti ■ ' - -' V- * . '

Kadangi daina labjaūšia 
sužadina jausmus, taigi kur 
tiktai galima bandyti su- 

1 rengti dainų šventę. Padą-, 
ryti vaikštynes miesto gatvė- 

. mis, salėse surengti koncer
tus, prakalbas, bažnyčiose 
pamaldas už žuvusius Lietu
vos laisvės ginėjus. ’

. ’' _ Am. L. it.* K. Federacijos 
Sekretorijotas.

i 180 Hale Avėnūė, • .
Brookiyn, N. Y. - -

....... •' * •> «
..

vėje, arba gėriau pasakius, 
pilnai tobuli nedorybėse, bol-______ _ _______ ____

i Ei5n iffieKiTiegalj-. Laimia gi esame šulau-
j A • X * V V r*’ *- ................ ......

mą daiktą, vadinasij privers- *“ 
ti kitus būti tobulais bolševi-
* j ' •*; - n • < - « ♦!

kų naudai. „ Jie nori būti vi
same kame išnaudotojais,3d- 
tus gi paversti išnaudoja
mais gyvūnais. Sau skiria 

1 ; ’ ;" kiti
turi dirbti, o bolševikai jų 
darbą sunaudoja, ir tai kad

■ - -  -----------n ;.'i ’’ ' i-1. ■ T-'

jie Žmonių uždirbtuosius pi
nigus skiria Užsienių ptropa- 
-•J J.rlk'i-.A • 1L.. jv'i ' • _

prakaitu nori iŠplii- 
ahie pSšauiy ėkono-

atsako- 
į Soviė- 

usiją. Jis yra Rusijos 
tiš, bet tųr būt vokiečių

. Buvo išsiųstas ytT
iajon Gpidų Trusto reika-

Kaitinamas tuoiųi, kad' viską, kitiems nieko, 
apgaulingą kontrak- 

vokiečių firma sovįgtų • . -
L Šaukiamas grįžti sunaudotų bedarbiams, 4>et 

bn Miller-Mallis tur 
sūūodė, kad jam Vis tiek 

mirtis, Ties už imaŽi-
U8J
' J * : k ’ * ' • ’ ' • ■

ai sušaudo, taigi jam 
eities nėra, kaip tik

-ris, npsnz prasi- gandai, vadinusi, " žrhoniii 
ekonomijos srity kruvinu.“

tinti visa’ _ 
minį skurdą ir savo tironiš-

Nestebėtida, kad bdlševi- 
kams ifesiseka. , Pąyęiįgti 
žmpgų sunku, bef palaikyti 
»jį vergijoj dar stinlHau. Bū- r 

s’-x- r • • • ' v»4* \ ; • *' ’ m - * ‘sijos muzikas, nory buvo i- 
pratęs nešti eafo Jungą, ma? 
to, kad bolševikų jungas dąr 
sunkesnis' ir jo pębepakenęįą. 
Dažnai įvyksta riaušių ir 
maištų, kuriuos kruvinai 
malšinama. ' .BoSe^ikai, jau 
turbūt tajčje liepto gu.ląį 
mirtimi Raidžia už nieknie-

totaliausia laikytis nuo tas kų vergiją.
g<w^Wyynės. Gii- { : -?£A' -

— mirtis, negrįši- ir rotr- 
fees soviętai. dabar prqve-

mirti, ir taji fsfa^r- 
sanoma pirmą kart įvy- 
ant vargšo Miller-Mai- 

’o. - Taigi jis, turėdamas 
o prota.ųenori pasiduo- 

[tokiems įstatymams, kurii} 
ra nė rienoj civilizuotoj

• *'*nesiseka savo 
ekonominę būklę pagerinti, 

nesuvokia šalies gerbūvį 
įtvarkyti taip, kad visiems 

ir sotu ir linksma. Jų 
rincipai keisti, nepraktingi 
nesuderinami su žmogaus 

laimes supraiimu. Jų 
ip tik .ardo, esminį 

įogaus prigimties norą--r- 
ti. kokią nors nuosavybę, 

kratys būdami netobuli doro-

kęš vęstl Vytautoviešpatavi- 
mo 500 metų sukaktuvės ir 
yėl nors dar -nevišoje, bet 
nors dalinai nepriklausomo
je Lietuvoje. . •

■ /Minėdami Didž. Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Vieš- 
patavimd ir jo mirties sukak
tuves, piisiminsime anuosius . . —; . V
garbingnnsuig Lietuvos lai- T^eji lietuviai tas iškilmes 
kūsj kuomet visos tuolaik!-J 
nes Europos valstybės gėrė
josi Lietuvos didingumu iij 
jų gerbe.,; "--T=^:- ■

Spalių mėnesis Lietuvoje

turbūt 
mirtimi _ 
kius._ / . (

Taip kiekvienas liurbis 
pastatytas dirbti prie maži- i 
nos ir nerąokąs su ja apseiti, 
pyksta, keikia, spardo maši- 
ną, būk tai ji kalta, ir paga
liosią suardę Bet kalta čia 
ne mašina, tik pats nemok
šas, kurs ją operuoja. Jam 
reikėtų pasitraukti ir užleis
ti vietą kitam, kurs moka su 
mašina dpseiti.

NAUJOS ANGLUOS KATALIKŲ 
SEMAS

- Amerikos liętięrių sportininkai »ir kitokiuose veiksmuose dalyvau- • 
ferAŠnmi damAsin 5. čia Thinirigjt, būsit nnfiJrnnnfį judamupse

įjavąikslūdsfe, kurie Ens.rOTorii, 
Lietuvoje,' Amerikoje it kitur.

: Šis dalykas £ra Iafyąi naudingas 
sportininkams ir jaunimui, viefia, 
kad visa Ėuropa buš supažindinta 
su mūsų jatinimU, kita, ūadg nau
jų dalykų vieni hūo kitų, ižtfioks 
pačioje špbrto srityj. . . '.
y. • - • •

Tai .linkėtina ir prašoma, kad 
kuodaugiau rastųsi tokių drąsuo
lių plaukti per okeaną ir tėvynėj* 
susirasti naujų draugų ir simpati- - . 
jų.'Rašykit: ■i'-lil-

J-K; Milius 

32gl So. Ūnion Avė., >■'. 
ČhicagOj III. ,

ęrašpmi kreipti dėmesio į čįa mini- 
ttią dalyką.' ‘ -

r . : v . o : / 4 • . . : •
Laikraščiuose jau esafe patėmiję, 

kad 1930 m. Lietuvoje įvyks nepa
prastos iškilmės: minės 500 mėtų 
silkaktuvcs nud Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto mirĮi&. Tūd 
laiku, Lietuvoje bus visokių įvairu- 
itm. Lietuvos sportininkų įvairios 
sekcijos irgi rengiasi įvairiai prisi
dėti prie tų~iškilimų.

Lietuvos sportu besirūpinąs ma
joras Ardickas rašo man ir prašo, 
Ūad Čia užkvieščiau ir sužinočiau, 
dr nebūtų galima ir amerikiečiams 
sportininkams vykti į Lietuvą at- 
einančią vasarą įr ten dalyvauti-į- 
Vairiose^sporto šakose, su Lietuvos 
sportininkais.
-, Taigi, Lietuvos sportininkų var
du prašau visų jaunimo Sportinin
kų, kas norėtų dalyvauti skirte 
Lieiuvo je su-sąyb gudi^bėmis, " 
tfo gabumais pasirodyti ir lenkty
niuoti su Lietuvos sportininkais, 
pavieniai ai* grupės, atsišaukti, 
aš visa raportuosiu Lietuvon. • z

Visi, kurie ten Lietuvoje sporte 
t >

kartu su Lietuva švęsime. 
Kam aplinkybes leis tie vyks 
Lietuvon šu didžiąja* lietuvių 
Vytauto jubilįgjaųs ekskur- 
ši ja, kad tenai kartu su visa- 
tauta pasidalinti džiaugsmu 
-susilaukus ir vėl nępriklau- 
somoslCiėtttvėią, kiti gi nors 
toli nuo Lietuvos būdami ta 
jubiliejų švęsime sulig kolo
nijų didumo vietos .sąlygos 
pritaikyti}, programų.

1910 'metais iškilmingai 
lietuvių tautą minėjo vieną 
is daugelio Vytauto nuveik
tų darbų, tai Kryžiokų- Or- 
’deno sutriuškinimą po 'Žal
giriu 1410 metais. Jei ne Vy
tauto karžygiškumas ir* be
galine drąsa, Kryžiokai Lie
tuvą būt pasmaugę, bet Vy
tautas sugebėjo gauti talki
ninkus ir Kryžiokus taip pa
vaišino; kad tie daugiau ne- Į Įima pasitikėti, kad “Darbi

raciją priklausančios draugijos 
M z ir KuOpOS, JHSl ViSUOfHcllIRKM 

•'-s kviečiami imtis organizavimo 
■‘5 toms iškilmėms tinkamo prisi

rengimo...” /

y Kaip žinoma, Vytautas y- 
. ra "miręs spalių 27 d., 1430 
m. Rudeny ir būtų -pato
giausias laikas tas sukaktu
ves minėti. Bet kur? Žino- 
ma kiekvienoje kolonijoje 
Bendrą paminėjimą būti} ga- 
ima padaryti Bostone. Pa
svarstykime ir nuvažiavę į 
seimą paduokime nutarimui.

NUOŠIRDI PADĖKA
“Darbininko” prenumera

torius gavęs dovaną šiaip 
mdms dėkoja: ' . v

“Gerb.’Tamistos: '
Aš gavati iš ‘Darbininko’ re

dakcijos dovaną knygą “Mūsų 
. Tikėjusias. Tai man didžiausia 

dovaųa už ką/t^TU-Tamistoms 
savo nuoširdų padėkos žodį.

;.Su tikra pagarba, ~~ 
, - •* ***'*.■ " •

Gardner, Mass.

Tokių laiškelių, gauname 
kasdien, bet jų nespausdina^ 
me dėlto, kad perdaug užim
ti} vietos laikrašty/ Kas no
rėtų gauti knfgų veltui iš
kart daugiau, taipatariame 
“Darbininko” prenumeratą 
atnaujinti dviem metam. Ga-

laisvamanių krmigtižid mirti ir jęL - 
> prieš mirtį nusišnapsavimą jt lai- 
’ fdotu'ves “Darbininko ” skaityto

jams neįdomu, netalpiiisiine.
Kun. S/Stoniui, WotoeBt&V.i 

Mass. — Ačiū už-raitelius. -tfilpfc- 
Rašynėkite dažniau.

Stella Maris, Nonvoo
Tamistoskorespondencija telpa.
Žinutės geros,

1 ,3 ___ —
kintajį' Darbininko” koncertu. Pa
rašykite savo įspūdžius į “b&foi- 
riinką.” Tegu visi pasiskaito fepiė- 
mūsų dainų šventę.

į7Vasario^2 d., WorceStery, 
gaujos Anglijos katą- 

i seimas. Federacijos Ap; 
tričio seimo rengimo komk 
ja ragįna draugijas ir kuo- 

išrinkti atstovus į seimą, 
abpjojame, kad-draugijos 
fcdbpps atstovų rinkimą 

atliks ir seimas jais 
i įfausu8.' Gal svarbiausia, 

važiuojantieji į seiipą 
vai būtų prfsirėngą 

yti dienotvarkėje pa
klausimus. Bet 

t Beimd‘dengėjai vie _______
dar nepaskelbė kokfe; ■’ Lietuvoje, bet oęes jos niekuo-

Vytauto 500 metų .mirties 
sukaktuvių paminėjimas. 
Draugijų ir kuopų susirin
kimuose turėtų tą klausimą 
dar. prieš sfeiiiią pasva rstvti. 

savo atšisatilcime į katalikus 
rašo/?77 ■ ■ ■■

“Kadangi Amerikos Jietu-
_ ■> viams ^priklauso liūto daHs už 
” dietųvių; tautos tautinės sąmo

nės atbudimmą ir Jos nepri
klausomybes iŽkovojimą, teigi 
nors ir labai toli fino Lietuvos

, ** būdami, nors posūniais laikopti

simai bus iškelti svars-

METŲ
\ »■■■« ■ ■!■■■■■ ■!

Liūdiios gilaus rudens dienos. Lapkričib ant
roji pusė 1914??metų. Kanuolių garsai trenkia 
Staugia dieną ir naktį. : . |( :

Aš kelios dienos, kaip' gyvenau Panevėžio
miesto kareivių įgulos kareivynėse. Buvau tik 
ką paimtas naujokas. ’ .

Sniegas nors plonu kilimu jau dengė Jemę. 
Mobilizuotų vyrų vaikščiojo būriai po miestą; 
Jaukė diena iš dienos, kur juos išgabens, gal būt 
stačiai į karo frontą?

Niekas nieko nežinojo. yveno kiekvienas 
spėliojimais ir gandais. Ištik rytdienos apibu- 
dihti negalėjo netik mes—mas 
riet karo vadai • į \ ' •

Lapkričio’!? mus naujokus galutinai suskirs
tė. Kiti jau senai buvo išvežioti Mūsų beliko 
nedaug paskutinių. y ; , ‘

Sužinojome, kad mus paskyrė į tolimąjį Sibi-
rą. Mes apsidžiaugėm. Taikos metu nebūtu ts ~ Tnh> Netoli

Taip galvojo mūšų dauguma.

Nuėjau paskutinį sekmadienį bažnyčion. Ži
noma meldėmės kiekvienas ir koneentraVom min 
tis ir maldavimus.

Vakare iš stoties “tepluškojė” (kurianamam 
prekių Vagone) išdardęjom Daugpilio link.

' — Sudiev Lietuva mūsų tėvnė I (
Auštant pasiekėm f ■ Dinaburką. ” .
Iš Čia persikėlėm į kitus vagonus. Už kelių 

valandų, traukinys sušvilpęs vežė į Baltgudiją?
, Į antrą diena buvoihė Stūoletiskė. Gražus 

vaizdingas išrodė miestas. Ant Dniepro krau
ti}. Aplink iškilusios aukštumos ir kaltos, darė 
vaizdų įspūdį. z

Čia išvydome daugybes ešaloniį. Vieni sku
bėjo į karo frontą, kiti sužeistųjų ir belaisvių 
prikimšti ėjo iš fronto pusės. Čid jau pastebė
jom visą kariaujančios šalies vaizdą: Pasiruoši
mą karo laukui, sužeistuosius, sanitarus, laidotu
ves, belaisvius. C - ;• :<7T -v , . i- '’*.;
< Nyku ir liūdna buvo žiūrėti pro pravertas va- 
gbnoduris. - i r‘ •*

__ Važiuojam vis tolyn Rusijos žemių gilyn.
* ' • tį.__Ai, ,

kitame puslapy. Perskaitęs 
ieikalauk; vieno egzemplio
riaus pasižiūrėjimui.

mis apdengti. Visur kailiniai kvolduoti. Ugi 
miliniai batai. Be to vyrai puošiasi ilgomis barz
domis. • f

Toliau Tehzą ir netrukus ant rusų upių mo
tinos Volgos krantų. Prie Vdlgos Samara, tik 
reikėjo per ilgutėlį tiltą pirma pervažiuoti. Mums 
rodos net nubodo tos bifelio fermos skaityti -

Čia pat ir Urald turtingi kabiai šu saVo “ge
rybių** (Blogodat) kalvomis, ' ' '

Važiuojame ir įdromės pro vagotio langelį: 
“Kad tik laitais koks uolos milžinas ims ir 
šliukštblš.^. WėTĖ”. f 5- ^ V

O tos kalnų uolos suplyšę, apšiupėję, vietomis 
stačios ir šiurpiai baisios. -

— Sudiev feuropal Reikia sveikinti klaikūs 

neriboti Azijos Sibiro plotai. x , i - .

• Jį ?• •' * į. r
Šalta. į Be didesnio reikalo nekišam nosies »*

vagono. Kūrianame atsidėję ,uiepįŪW8? 

ką, kad liet skvernai svyla. - .. \
Tomskas, Krtetioj&rsfcfe? Visir fcrilhkįf / 

“papabo®” (kailio kepurės) ant gutrtri ir kfeifr 

veltiniai aut kojų. ' '' ■ v *

• ••-"v *t-V*- ■. 
Čeldonai kitaip nenešioja.

Kartais važiuoji iSUatti Uie-

met neišsižadėsime ir kartu su

obliuota rąstų

Irkutskas prįė'Ąl

džinUo ežftrd Baikalo įsikūręs..

ufcštumų. ohpfe

Ir gariniai la

V ’
ę



lėti JHai- genurimsinff3

gimnazija paza

susikalbėti: tarška, žodžiais piliaT o aškaip kvai 
lys

Bet 
su savo draugu paskirti

į Vilkaviškį, vyskupijos cen
trą. Telšių vyskupas Kra
žių gimnaziją sutiko paimti 
įsavo žinion ir dabar “Žibu
rys”’ liko vėl kaip prieš karą 
Suvalkijos švietimo ir. kul
tūrinimo draugija. • Į Cen
tro Valdybą slaptu balsavi
mu. ^išrinkta: prof., kun. 
Dambrauskas, p. Kubilius ir 
prof. kun. Ražaitis, rev. ko
misijom kun.' Krištolaitis,

tas,ir-;jietiiti pradėti dirb
ti. ' Jei kuris iiofs mažiau 
gabus komoraiias "neišmoko 
per tą laiką savo amato, tai 
liūdnai baigia savo karjerą 
ant šeimininko stalo.-e,

Gerai išdresiruotas pati
nėlis korinoranas kamuoja 
6-^7 dolerius. Pateles, kaip 
žymiai silpnesnės, yra daug 
pigešhes. ,

Milijdnri 

įugh , „

vizaei j a. Ir visai vykusi 
prdvizacija, nors, kaip-.įėfešį 
girdėti, ją šaulių s-gos 
traš paruošė, tik per vieną V

Per radibtife- 
niohstruojamus itikili^:;| 
vaizdus klausytojams aiški
no;-šaulių s-gos viršiniiždKJl 

■» z -i ’■ *w' . zj1 ■ *
adjutantas kpt. Gedmantaiu G 

'■ ■ :•« riG-ks# G'"

Sugavęk žuvį, korinoranas 
stipriai ją laiko savo snape 
ir plaukia prie laivelio. Čia 
žvejys padeda jam įlipti i 
laivelį, pajma iš jo žuvįjr į- 
meta į savo krepšelį, o kori 
moralias šoką atgal į vande
nį. Ir taijk nuolat tai vie
nas. tai kitas korinoranas 
vis atneša žuvį, o žvejys tik 
jas ima ir meta krepšeliu. 
Po poros valandų tokio nuo
latinio darbo, žvejys vėl su- 

kitaip, ir vi- 
grįžta į lai-

Čia mus “sortiravo” (skirstė) į pulkus.
Mus-lietuvius perdaliiib;}4iiš dklfe, trfepul 

kuS. ' • . . *

” sukėlė tq| 
entuziazmą, kad chorui t^į 
tari daina pakartoti; r 7 |S

Katbos iš šauliu s-gos są 
lės buvo transHubjanįorpft 
radio: ; **

Paskum iš Lietuvos raūie 
fono* buvo trausliUojanį 
Klaipėdos krašto ■ sukiliitf 
vaizdai. . Šitie vaizdai,. tįė 
rods, tai iie matomi paveikę 
lai, ne radio fotografijoj 
tik vaidybinė mitingi}, suki

si komio: 
velį. Čįi 
kiek pasilsėti, (Paskui yėl tu
ri šokti į vandenį.ir toliau 
gaudyti žuvisįįir taip kar- 
tais-net per visą dieną. At
sitinka, kad kormoranas po 
vandeniu įsikabina į tokią 
didelę žuvį, kad pats vienas 
negali jos ištraukti. Tuomet 
kiti jam padeda ir 2—3 arba 

jų dvasią dar jr dar daugiau traukia tokią 
didelę žuvį įprie laivelio. 
Kartais kai kurie kormora- 
nai tinginiaują1 ir vįėtoj bąr- 
dyti ir gaudyti; žuvis—plau
kioja sau prie f aivelio.'Tuo

du juos muša, kol ir jie ne
pradės darbuotis; -d.. - ■
į1 --Tokioį gaudymo^ laiku pa- 
tvš kofmbranaf žuvųueeda,

‘ anaiptoj, ^i5yi^*Iafefectiūį 
; bėt zka d "žvejys užriša jieihs 
kaklą tokiu būdu, kad jie‘ di
desnių žuvų-negali praryti.' 
Jei ir pasitaiko praryti/ tai 
tik kokią nors ūiažą, o ir to
kią kartais - -žvejys išspau
džia iš paukščio pilvo ir pa
ima psavo krepšį. Pasitaiko 
betgi taip 'gerai dresiruoti} 

‘ paukščių, kad -jiems. nerei- 
kia nė kaklo užrišti: jie pa- 

’ tys geru noru, ką tik sugau-

sluok'sniaihB ®r* 

timAM laihrašrišpkaip visiems artima ir brangi iitO? 

sų pavergta sostinė., 

^“MūSŲ VILNIŲ” ūkininku

darbininkai, mokytojai, bizmeriai/vrddininkai,' 

. studentai, moksleiviai ir visi kiti. <

; “MŪSŲ VILNIŲ ’ * redaguoja ir jame bendrį> 

darbiaują daugiausia lenki} ištremti vilniečiai, fcfr 

rie gerai pažįsta Vihliaūš kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į 
Prašiomis knygelėmis, puikiai te gausiai iliurtĮjįl^ 

tSS. ’ * /

'' “MOSV VILNIUS” metams kainuoja tik f i 
doleris, nž vieną doleri turėsite gale metu pora! 

iliustfitėt* didelę Jtnygę “MŪSŲ

> Už vieną dolerį gausite dar ir daug pritrf 
knygelėmis Vilniėįi ilĮii^iti.

ves Al. 61 Lithuania. .»•-> ,

Rytdiena pulko štabe 'vėl “sortiravo 
musų laimės likimas: 
buvom į vieną kuopą.

• • ‘ - ,* - '

Be mūsų dviejų paskydus dar vienas žemaitis 
— labai “apsukrus” “drenkis.”

sant tokiai pūdyčiai “Žibtr- 
s no buvo rįm$m .susirūpin
ta išaiškint galutinai jo lai
komų mokyklų padėtis. Švie- 
timo ministerija, galų gale 
bent žodžiu, prižadėjo dau
giau “Žiburio” mokyklų ne-į 
valstybinti. . -

Susirinkime švaistyta įr 
Vilkaviškio gimnazijos liki
mas. Švietimo ministerija 
yra atsiuntusi raštą, kuria
me siūlo perduot gimnaziją 
Švietimo ministerijos žinion. 
Visuotinis . susirinkimas ap
svarstęs šį klausimą nutarė 
pavest Centro Valdybai, iš 
kalno susipažinus su vyriau
sybės atsaku Episkopatui 
dėl katalikiškų mokyklų pa
dėties Lietuvoje, tartis gim
nazijos reikalais su. Švieti
mo ministerija;

Veik visos “Žiburio” gim
nazijos yra ; Suvalkijoje, 
Vilkaviškio vyskupijos' die
cezijoje ir tik viena Kražių, 
gimnazija yra Žemaitijoje. 
Šios * gimnazijos priežiūra 
sudapė “žiburiui” ^ebiumū 
ir todėl nutarta; ją pęrduot 
Telšių vyskupo žinion/o, pa-

t*-;. ' ;.v.va . o/:
/ Paminėjimas buvo prade- 
tas^Tautos įimnu, kurį pa
giedojo p. Mšrtinouio veda
mas šaulių s-gos choras. 
. Sąjungos pirmininkas p. 
A.> ■ Žmuidzinavičius tada 
trumpais bruožais atminė su
sirinkusiems keletą šimtme
čių svetimų valdyto Klaipė
dos krašto praeitį, iki, girdi, 
galop vėl pasiekėme savo jū-|ruitę laiko 
rą ir atsivadavome Lietuvos 
vartus į Statųjį pasaulį.

• ,. Š-goš viršininkas pulk, 
lt Kahnantas pasįdaliho su 
stfiųrinkiisiais šivd paties įš- 
pūdži’ais iš Klaipėdos krašto 
cltvadavimo kovų. Paminė
jus Klaipėdos miestą Vaduo
jant kovose žuvusių 12 kdr- 
žygiu vardus, choras per- 
raukė jo kalbą A. Vaičiūno 
sukomponuotu himnu “Kri- 
tusiems šauliams. ’ ’ Savo at- 
gimininius pasakoti pulk. lt. 
jalmantas baigė paraginimu 
visada atsiminti, -kad mūsų 
tebelaukia dar garbingesnis 
ir dar sunkesnis žygis į Vil
nių, dėl kurio, girdi, turime

na,- viską- šeimininkui ati

duodu. Kuomet jau gaudy

mas pabaigtas, tuomet žve

jys jirifis kaiidtis ir
dar kartą paleidžia ’ juos į 
vandenį,. Tuomet kprmdra- 
nai gaudo žuvis patys sau 
įr prisisotina kiek reikia. 
Kai .kuri%.-žvejai patys mai
tina savo kormoranus arba 
ąmūlkiomis žuvytėmis . atba 
pupom ir žirniais. . ;

Kormoranų tarnyba, kaip 
iš to matome, yra sunki. Jie 
turi per kelis mėnesius labai 
daug dirbti, todėl neilgai ir 
gyvena. Po kokių 5 metų 
tokio darbo komioranas pra
deda mehkėti, nustoja savo 
plunksnų ir žūsta. ~ \

Korihoranų patelės sude
da po kelis kiaušinius, ‘ku
riuos paprastai išperi viš
tos.. Išperėti mažiukai la
bai bijojšaleio, todei laiko
mi yra vatoje ir šiltojė viO^į 
toje: Kai jie išauga prasi
deda jų mokymas. Juos pri
riša už kojos prie upės arba 
tvenkinio kranto. ; Paskui 
žvejys paėmęs lazdą —- varo 
juos į vandenį ir tuo pat lai
ku ypatingai ‘švilĮna. TaS 
švilpimas reiškia įsakymą “į 
vandenį!” Kormoranams 
vandenin metama žuvų ir 
tokiu būdų jie išmoksią įr 
pripranta jąš gaudyti. Po 
kiek laiko žvejys virvės pa
galbą ištraukia juos į kran
tą ir tūbinei švilpia kitokiu 
būdu, norėdamas juos pri
pratinti prie signalo “į 
krantą!” Po mėnesio tokio 
mokslo dar -• apie 1 mėnesį 
pąnašus mokslas einania jau 
iš laivelio it jau polo—kor-

feaš. Iš

y stovų ir mokyklų vedėjų pra^

;^<. ^ū8iegii mėtei ^^iburio’?!
.i - T-z*' . >’ ’ ' *

* jSraugijaį btivo ganai sunkūs. 
Draugija ton 6 gimnazijas 
įr vieną žemešniąją - Žemės

Senai mes kovojame dėk Vilniaus atvadavimo, 
turime k'eHas organizacijas, kurios rūpinasi ttio 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraš&o 
kiniam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jaxrw"tj 
laukėme * ' '

' “MŪŠŲ. VILNIAUS,” kuris rašo tik 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilninrin labiau susirūpinusias organizacijas. .j

“MŪSŲ VILNIUS’’ trumpai ir aiškiai pa® | 
kia visas žinias iš Vilniaiis lietuvių gyvenimo, ap- 
rašo jų vargus, kovas ir Iždinėj imtis. ' .į|

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų 
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ią*; įl 
toš tautos.

r “MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis J 
įr nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus. | 
VilįuaUŠ klausimą.

!■* r
ii

iškilimą nei G žiburio ” drau

gija, nei gimnazijos vado^- 

bė visai * nekaltos, nes ? šiai 

$mnazya}; fleų.švietimo nei 

auklėjiinth srity ^nepadarytą

ištempęs ausis klausau. : / x
- * ‘ .

Ilgoji kelionė ir “sortitavimo” procedūra už
ėmė ištisą mėnesį.- - .

^Atvykom į savo kuopą. Jau buvo Kalėdų iš
vakarės. • • y

* • • ' • .y
Šventėm 1914 metų Kalėdas. 7

Mūra kareivinės, netcdiKytų Kinų gelžkėlio. 
Aplink lygios stepių lygumos, šiurkščia žole ap
žėlusios?' Žolohudžiūvus, žeųje sušalus, bet snie- 
gdTieMfvdj>'^h):L’>
. Mes naujokai. Gavome po gabalą baltos duo

nos, . pusę svaro dešros—Kalėdų priedo. -

Ką veikėme t * '

Rašėme laiškus į tėviškę. Pa rašėm net po ke

letą. Tai vienintėlis buvo nusiraminimas. Ro

dos su savaisiais galėjau pasikalbėti. . .. ?

Šiandien rodos sapnas. Praslinko penkiolika 

fnęįtįT/ ~i ■'x.A- ‘ . ■ -■ V?? ’ ''

kun. Švelnys ir kun. Petri
kas. .

“Žiburiui” ateity stovi 
ritati uždaviniai: aprūpint 
savo mokyklas geriau niė- 
dziaginiai ir 
griežčiau pakreipti reliįinia 
kryptimi. Šiuo laiku ir md- 
kytojų sąstatas Jr jįiaūros 
teisės ne visur ir. ne visumet 
davė galimumą šį uždavinį 
įvykdinf. Kai kam “Žibu
rio” religiniai' uždaviniai 
nepatiks, lygiai kaip ir dabar 
daugeliui nepatinka draugi 
jos; veiMmBriir tapri 
j ai prittiestįTbhtiriį antspal- 
vį. Bet tuščios pastangos. 
“Žiburys” nebuvo ir nėra 
politinė organizacija. Jei 
kas švietimo, ir kultūros dar- 
be, pagrįstame, katalikybės 
dėsniais,, mato politiką, tai 
čia jau kitas Jklausimas. Ka
talikai eidami į viešąjį gy
venimą savo Mokytojo dva
sios niekumet negali atsiža
dėti. ' .

y ciją. Dabar vos pdržengūm-Mandžiūrij^ sien^ 
' 7" degtinės nors ijpk ir įšsųųaųdyk! ^

- Mūsų naujokai nežiopsojo: stengėsi kaip ga 
iėdami.geriau “atąigavėti.”

* * L -j. ** —*■
‘7 ,’i Mūsų kelionė ėjo prie galo. { .

— Kiek gi buvo mūsų išviso ?
Iš Lietuvos ešalone buvo trys'yagonai. Viso 

netoli šimto jaunuolių. Žemaičiai ir aukštaičiai.
Viso^vagone buvom tik dviese iš vienos para

pijos. Be to dar iki tol nepasipažinę. Įvairavo 
tarp mūsų didelis charakterių skirtumas: Viehi 
mėgo juokus krėsti, kiti blevyzgoti. Vieni kir
to ištisas dienas ^kikso,” “šešių desimtų,” kiti 
‘‘ šmalyjo’ ’ papirosus, if tt. ir tt.

Man kaž ko buvo labai ne tai nejauku, ne 
tai ilgu. Vieno bent kiek artiųiesnio žmogaus ne
turėjau. - . . " -

Tiesa, minę tas, mūsų parai jos jaunuolis man 
už vis labiau patiko.

Visą helių daugiausia žiopsojau pro durų 
plyšį ar per langelį. Vaizdai nuolat keitėsi. Žmo
nės.gyventojai taip pat. ,

Baltįpjdžius pakeitė didžrusiaiZ Dar toliau. 
Sibiro čėįdGnai (rusai susimaišę su ateiviai^) ; 
kazokai, buriatai,"mongolai ir pagaliau kinai.

Aš beveik kasdien rašydavau į dienyną.’ Tėn 
buri) visi dienos įspūdžiai iš visos k'elionds'.čTik 
ar per mano žioplumą, , ar lengvabūdiškumu tą 
dienyno sąsiuvinį kur tai “užmiršau.”

• į r t , * -

' Garbinąs •—1 mūši} kelionės galas.
Privažiavom gelžkeliu prie vienų didelių rau

donų rrtmų. '
- ’ 5 X’"*

Reikėjo išsikraustyti. .

^y' Šįonas mokykloms užlaikyti 
y* iėikaling&nemaža lėšų. Ligi 
J Šiol mokytojūris algas, pašal- 
•įripos.. formoj e, mokėjo Švieti- 
.•Jįf ta° Ministerija. 1929 m. mi- 

nisterija žadėjo duoti tik 50 
K įjproc, ir reikėjo nemažą pą- 
įįj stangų, .kol galų gale buvo 
■ t Ji-; ^aųta pilna pašalpa. N eaiš- 
';. -<'ki teisinė ir medžiaginė pa- 
M 'dėtis dale mokyklų darbą 

nervinau. Tiesa, Švietimo 
ministerija teikė -4 ‘ Žiburio ’ ’1 

į ? mokykloms didelės paramos, 
yj' hėt esamais mokyklų įstąty- 

mais . “Žiburio” * draugijos 
X - teisės į ^o mokyklas yra labai 
Įy aprėžtos. Draugi j a gali pri- 

statyti tik direktorių, o tuo 
tarpu ministerija turi visas 

y mokytojų tvirtinimo ir atlėi- 
. dimo teises, kontroliuoja mo- 

kymo ir auklėjimo dalykus, 
o kartais net ir pfrvatiškoms 
gimnazijoms išisuntinėją ap-’ 

■ ' linkraščius apie leiditaą 
sįelgti ^iortįsk^ -ydrtęš {oii 

^Ž^Esuris-aplin^^X..202 

Utenos “Saulės” gimim
ai jos uždarymas labai neigia
mai paveikė gimnazijų mok
sleivių dvasią. Sukūrstyti jė- 
gų, nepriklausančių gimnazi- 

_ jos vadovybei, Vilkaviškio 
“Žiburio” gimnazijos moki- 

/ niai pradėjo net streikuoti— 
'iū, reikia pasakyt, rado ma
lonų Švietimo ministerijos 

^ pritarimą 
dėta suvalstvbinti. Visuoti y.. > . .--- ----- —- -

.' kokį didžiulį vandenyną. Esą baisios ištinką au
dros. Perdėm risi pasažieriai guli jūrų ligos 

; ^parblokšti. - — •— • <

Nežinau, nes nevažiavau. - •
* v

> ■ - Gi traukiniu vaizdas puikus: Traukinys lan
džioja kaip toji gaudoma žiurkė per skyles (tu-

- nulius) o iš kairės (šiaurės pusės) skaisčiai ža- 
lios Baikalo bangos žaidžia, putoja-.---- ------ ----
.. Tų “skylių” išlandžiojom nemažai. ’ "4š pri- 

.$ skaičiau apie keturiasdešimtš. - ' . .. •
■ Tos gražios žaliosios vilnys vis žaidžia, vis 

plakas. Priešais pilki ir rausvi uolų milžinai, 
taip ir kabo. Žiūrėk traukinys pasineria. Tam- 

‘ ;8tL Vėl šniukšteli aikštėn. Bangos tebežaidžia 
savo žaislą. -

- Važiuojame palikę žavingąjį Baikalą į ry- 
tus. Nebetoli Cingano aukštumos. -• lh' ’ •

'TV?- r/’- ..fi- . . V- >
v Mandžiūrija. Apie j^ mes girdėjom dar iš 
rusų j aponų karo. Kai ka s iš 1 ietiivių atsafginhį 
tuomet 1904 metais buvo mobilizuotas? Gako’ į 
kraštą “svieto’.’ juos buvę nuvedę, r; p,

t r . . ' ’

Dabar-gi ir mes “krašte svieto” atsidūrėm;
*. — “Geriau, kad ir krašte svieto” kaipVolde-

Sių fronte!..” t ? * x : *

v,
jKt’ - i j

£<1X2

^Šausiu mėų. 3 L MaHjąm- 

visuotinis ‘-Ži- 

šusirinki-
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“ • 5 1Kudirką ir Genovaitė Vasilioniu- * 
AV. - ę T X . * *

Sutuoktuvės.—Sau si o 26 d. per 
' . _ eb. kjn. K. Urbona-

■ Mai&Į$-Ąvįžipiutę, 
viėtinę, su Juozu Vaitkūnu iš 
Needham, Mass. Abu čia gimę jad5- 
Puoliai. P-lė Marcelė yra duktė 
LDS. 3-čios kuopos maršalkos Jo
no ir ponios Avižinių.

Dalyvavo “Darirtufalp” įmaęer-
—J s _ a v •_ • r,**.▼ ■ -■

atstovaujamas 
>” metiniame koncer

te. ^pjį garbė teko . Aleksai Kas-

žymesnių solisčių. Pažymėtina kad 
p-lė Aleksa ar nė tik buvo, viena 
iš jauniausių solisčių, nes ji dar 
skaito tik šešioliką metų. Jai po
lių Stašaičių augintinė. <•

Stella Maris• z.

’S .•
■<

■<

Pfln. Blaivininkųį^mafi šių me^ 

tų mėnesinis snsirfnjamas įvyko 16 
dieną sausio k. m. 7:30 vai. vaka- 
re, Buvo kalbama rožančius, va- 
dovaujant centro dvasios vadui 
gerb. kun. J. J. Jakalčiui. Dalyva-

’ lo a, '' ♦ ; *
vo graži# būreliš ir. raerginų —

?l* 'r r*’X 5 ‘ 

y ja:?

.t. D. S. 70 kuopos veikimasl929 
metais buvo nemažas,* Bus’u va
žiavome į “Darbininko” metinį dStfiną gerb.kleb. 

yičiu&sujungėi 
J

0, MASS. I
Į^įA> mėnesio darbuotė mūsų 
^^'.7 ^kolonijoj.' ■ \ ',<♦ į4 

ĮBHįpKę Merginų Sod&licdjos* Pra-
G^įo'T2 'd. š. m. mūsų 

gtba ėr darbščias Sodalietės su- 
ąšė-labai liuksiną Šv. . -gfe P». |“J> Knnkt»|
amas buvo grožiai parinktas ir'___•Udvias. Dvasios Vadas gerbiaUDirsaJ *«vo plakta late. pu*. 
KWb»nas' Tėvelis Urbonavi. s'ovyiėlė atviruojanti “spirta 

atidarė vakarą su prakalbote i**-” ža'dėjam,
■.vfeėiauaa Šodalieėiu darbuotę ^vo; Įteiktos mažesnės dovanėlę 
S'TO siekius. P» Tėvelio kalbos,™ ‘“I* 5iems lietuviams: Juozpi 
»■'- - -— — — • - Kazlauskui, Joniu Ciubetui, Ed

vardui Babilui, ir Simui Čvžiui. •

Suteiktas šv. Krikšto Sakramen
tas. — Biznierius Jonas ir ponia 
čiubetai. sausi<įJ9 d. pakrikštino 
savo naujagimį’ Krikšto tėvais-bu
vo Elena čiubetaitė ir Mr. James 
Lvnch. Pažymėtina, kad ponai 
Čiubetai augina-labai gražią šei
mynėlę. Ponia Čiubetiėnė yrą 
duktė LDS. nario Karolio Klima
vičiaus. _ v;

'-j .

šv. Cecilijos Choro Nat^ja. Val
dyba. — Sausio 19 d. parapijinį? 
choras laikė savo metinį susirink 
kimą* Aptarus bėgančius reikalui 
tapo išrinkta nauja valdyba. Sa
kančiai : Pirm. Jadė Lątviutė, vieej- .raTn 
pirm. Marė Stoniutė; prot. rašif žilev 
Zosė Navikaitė; fin. rast. Oną-KuA 
dirkaitė: ižd. Kazys Navikas; iždo 
glob. Ona Jasioniutė ir Vera Diį- 
saitė; vyriausias choro globėjas 

■ varg.'V. J. S'tasevičius... —-..V. t . . • j-

“Smprise Party”—P-lės Val^s 
Adomaitės namuose įvyko Soda-, 
liečiu “surprise partv,” suruošė 
p-lei 3 tari jonai Sakalauskaitei,; da 
jos didelę darbuotę. Sodalieejų g€"- 
rovel Vakarėliu-atsilankė visos.

• -- ■ ' ' ’ . ‘ • 'i 'įr*. r
programo dalyvės, kurios. turėjo 
dalis įvykusiame. Sodaliėčiį paren
gime. Panelė Valė visas mergaites 
jfiąvaisino 'skanėsiais 'ir .davė galt" 
mybčs išgirsti artistą ^Babi^ričiž, 
įkurs tą vakarą daipayo pė* jHdąl 
iš WBZ stoties. P-lei Sakalauskai
tei kaipo “surprise” buvo įteiktai 
puikus šilko lietsargis. Mergaites 
yra dėkingos p-lei Valei ū£"sut0|' 
kimą linksmos valandėlės, taip® 
ir jos simpatingiems tėveliams, f-.

Sekmadienio. Mokykla.—Ofic^t- 
Jė raštininkė Apolė Stašaitė pa
skelbė iš kiekvieno skyriaus <Ri 
garbės mokinius. Valės Adomait* 
skyriuj : Vincas Kudirka ir Mik^ 

Kališauskas; Domės Jasioniuts 
skyriuj: Gorizia Felici ir Elizabeft 
Giondomenico; Elenos Jasioniutw 
skyriuj; Elena Bartaškiutė ir Gf*- 
truda Minkevieiutė; Onos JariA- 
niutės skyriuj: Charles McNally ir 
Lęonard Sansonę; Aleksos KaspA- 
.raitės skyriuj: Feliksas Paulaus
kas ir Albina Pežiutė; Julės Kriaų- 
nelitės skyriuj: Marguerite DesĮ^- 
nosa ir Linda Magnani; Bron|£ 
■^Įądirkaitės skvriuų: , Fred Įt 
Louis Grosso; Elenos Kudirkait^ 
skyriuj: Mary Magnani ir Rin^. 
Palazi; Onos Kudirkaitės^skyriuj;: 
Pranė Jasioniutė ir Elena Jezavf- 
taitė; Jadės Latviutės Skyriuj: 0- 
ua -Jezavitaitė ir Ona Kuodžiutę; 
Anelės Pazniokaitės skyriuj: Julė 
Dunduliutė ir Adomas Smoiskią; 
Onos Pazniokaitės skyriuj: Juozas 
Pazniokas ir Vytautas VaikasaS; 
Stasės Smilgių t ės skyriuj: Pranas 
Cvilikas ir Napoleonas Tvaska: 0-

.

jo p-19 Marijona Sakalauskaitė, už 
ką Sodalietės^yra jai širdingai dė- 
kfngos. Vakaro programą vedė A>. 
pole Stašaitė. „

. Pagerbė Žaidėjas.—Miesto Amo-
3,

•i
. v

rikonai didžiūną!.jprrehgėmilžmiŠ- prągrame.-^ais metais ir Nots

ką bankietą^pagerfeimui Norwood vrood’as buvo“-’ i 
HigklSėhool f^tHafl^ymp, ir Jol ‘'Darbininko” m

te.___
įBoston^College fpotbaH; Captain- paraitei, vienai iš mūsų kolonijos

innasis Vincas Kudirka atvaizda- 
ą juodveidę skalbėją ir tikrai vy- 
Bfcai padainavo, “Am I Blue?” 
į? pianu lydėjo jo sešutėzOna.

-Seena, “Žydų Krautuvę” juo- 
ingai atvaidino, Žydus: Mare 
toniutė ir Zosė Navikaitė, jauną 
ąikiną pirkėją — Julė Kriaune-

dogą, f‘Cmai Pasveiko,” at- 
Jadė Latviutė ir Valė Ado- 

IŽSąitė. Pastaroji, gražiai dainavo. 

^DuetąT^Mndgj^JDvi Sesutės,’’ 
?5wKajrtinai padainavo Elena ir Oną 
^jasi^^itėš. '5.

Lėlių Krautuvę,” įvairiai at- 
^iazdavo grupė S'odalieeių, padc- 

Vineukui Kudirkai. Visos lė- 
buvo įvairaus tipo drabužiais 

f pasipuošusias, šioj scenoj iršok- 
- ta* ir dainuota ir kalbėtą,'

*
^5Į*o trumpai pertraukai padaina- 
|iK£ Aleksa Kąsparaitė, “ Dėkui Mo- 
Už0tei,’.’ >ir “.Mergyte .Jaunoji” 
a^ianu pritarė jos sesutė Apolė Sta-

paskiausia buvo atvaidinta la- 
SįąĮę -juokingas, veikalas, “Ponia 
BfekČ JV .Pąnėfė 'Pijfck” Veikale 

paikiai  ̂pasirodė kaipo Ponia' Gn- 
įėĮįien^.tiešbučio savininkė,\Soda- 
ĄeKų JPirmjninke Ona Pązniokaj- 
^tJojgytėrtaraajtė
^tė ; Viešnios-: Ponia Pipsė — E- 

fasioniirt ė, Panelė Tipsė*4? 
Mdirkaitė. \ Kiti vaidintojai 

•a Klebono kanarka ir p. Oru-
A -■

įįįį~~- Č ■ T-
Suręngimui šio margo ir linksmo 

TOgrąmo daugiausia triūso pad'ė-

re? z7HĮVr 
fajnsko baltas šuo.

T

JROOKLYp.Y?
Lietuvių suvažiavimąs

Sekmadienyje, sausio mėti. 19 d. 
Apsireiškimo Panos Švenčiausios 
Parapijos Svetainėje, Brpoklyn, N. 
Y. įvyko N. Y. ir N. j. valstijų 

lietuvių draugijų atstovų suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvavo at
stovai nuo 101 draugijų ir kuopų.

Susirinkimą atidarė menininkas
J. Žilevičius. Prieš atidarant su- 

ną visi atstovai buvo nu-
uotl Susirinkimas pradėtas 

Tautos Hymnu. Kalbas pasako J. 
Žilevičius, Kun! Vembrė, Kun. Bal- 
_ūdas ir J. Liūtis. Sveikino' su
važiavimą A. Trečiokas nuo lietu
viu laivakorčių pardavinėtojų są
jungos ir praneša, kad sąjunga au
koja šimtą dolerių D. L.' K; Vy
tauto Komitetui /Toliau sekė kal
bos p. Krušinsko ir E. Čėpliansko. 
Lietuvos Generalio KonsCilo'*vardu 
sveikino suvažiavimą • Vicę-Konsn- 
lis p. Daužvardis.

i Prrrnįninku išrinktas p. Ęrasins- 
■kas, jvice-pirmininkų p. Gegužis.

. Sekrętoriais išrinktą, p. Štrimaitis 
jr P- Matusevi&us. Į^ęzoliueijų ko- 
misijbi? "

’ Mačiulis ir pr. .
komiąijon advokatas Jurevičius,- 
dr. Vencius ir stu<L Mikplaitis. .

; Į Vykdomąją Komisiją;išrinkti 
p. Žilevičius, p. Krušinskas, kun. 
Pakalnio, Dr. Vencius, ir Dr. Vini- 
kas. - Nutarta suruošti - dainos 
šventę, išrinkta dainos komisija 

iš p. Žilevičiaus, kun. Simoriričip, 
p, Vismino- ir p. Strumekio.« - ■ . .1 -

Ūpas suvažiavimo gdras ir ma- 
; tyti, kad Brooklyno ir apylinkės 
t lietuviai šauniai apvaikščios D. L.

K. Vytauto mirties sukaktuves.
r - • • • • _ ’ "".J ’ *.' Rap.

r

•-?? - />>yi

'.»!

K.

IŠ N«W YORKO Į KAUNĄ 
[ IR ATGAL

• . į, *■-•
r (Ptxlėjns $5 S. V. įeigų

Taksus). Trečia klesa,
• • .u . . - . .
Pinigus persiančiam greitai ir 

'f žemomis retomis.
Dėl sugrįžimo leidimu ir kitu 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas '

Mniffl6-miN Uffi
HBTremont St, Boston, Mass.
• - • •> ■ ' • ■ .. t . ■ -

J3—;
‘ • -. c.
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KAl4^ -BIlrtOaKJLid, balteis vbfei&bu.-^-... $1.75
Mal6ų Rnrtmrcus, baitais riAu™ v

, WDŲ ROKliranB, Juodais yfafcwįi.>.^j .
RnnmrtLis, juodai

> MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-
‘ Uis viršeliaia -—±.___ \
ir r
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Fžalnitiuis panudttlu :

- Atkalbėjus1 rožančių gėrbianias 

kun. J.- J.' Jakaitis pasakė graži] 
pamokslą arpa atsisveikinimo pa
mokslą. Blaivininkai išgirdę pas
kutinius savomylimo vado atsi- 
sveikinimo žodžius baisiai nuliūdo 
Jr kiekvieno riedėjo ašaros per vei
dus. Gerb. kun. Jakaitis mi
nėtos draugijas suorganizavo 17 
.metų ątgal ir joms yisuęmet vado
vavo su didžiausiu atsięlavimu, ku
rios iki šiam laikui gražiai gyvuo
ja. Šios dvi draugijos daug pasi
darbavę mūsų bažnyčiai. Blaivi- 
ninkai su didžiausiu širdies skaus
mu išklausę paskutinio pamokslo 
nenustos dirbę blaivybės labui ir 
bažnyčioj nes mums lieka kitas 
vadas mylintis blaivybę, kuris vi
suomet atsilanko į mūsų susirinki- 
mus .ir suteikia daug gražių pata
rimų. . Tai yra mūsų naujasai kle
bonas gerb. kun. A, Petraitis.

Salėje.

Po pamaldų susirinkimas įyyko 
salėje. Valdyba išdavė raportus iš

pelno. Buvo surengta “Whist 
Party.'” Liko ir pelno. Kuopos 
naudai įvyko piknikas. Turė jome 
ekskursiją į “byčius” ir darbavo
mės LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio išvažiavime. Siuntėme dėlega- 
tus į apskričio suvažiavimus ir Į 
LDS. metinį seimą.' Delegatų iš
laidas apmokėjo kubpajš' iždo- 
Naujps bažnyčios statymui kuopa 
paaukavo $50.00. Metiniame susi
rinkime iš išduotos apyskaitos su
žinojau, kad kuopos ižde dar (yra 
$24.46. <

1930 metams išrinkta į valdybą 
veiklūs nariai- Jie pasižadėjo dar
buotis, kad kuopą išauginus na
riais ir finansais. Tad linkiu nau
jai valdybai gerų ^sekimų.

j

c«r, vasario 15 d.,’ subatoje, 
Vaikelio •J'ėzfafus DiĮ IV* įkyrius 
rengia Pan. Šv. Apreiškimo salėje 
koncertą su judomafe Eietiivos pa- 
v^ikslais. Į i Vakarėlis plrąsidės 
punktualiai B vil!. Koncertinę da
lį-surengs Karalienės Angelų par. 
choras. Bus’taijigi'ribnolbgųir 
eilių. Patriotirtę'kalbą pasakys vi- 
ce-konsulas adv. UP.*' JDaužVardis.' » i S ••
Bur leidžiaams išlaimėjimūi ’Mai 
jesiic Radio ? ;

Tikietus jau paędąyiųėja drau-

prie vjenintėlės^arbininku ori

Vatoj
nizacijos^ &

A-

M.G.

X. 

LOWELL, MASS 
: 1 Miega.

Ilgas laikas praslinko kuomet 
skaitėme žinučių iš Lowellio. Tur
būt mūsų korespondentai užmigo 
nerangumo miegu.

Sniegas, ledas—nelaimes..
%

Daug yra sniego. Lietus pasiro
dęs tarpina sniegelį į vandenėlį, 

praeitų metų darbuotės. Pasirodė • paskui šaltis ateina ir padaro ledą, 
kad gražiai darbavosi Daug au- *Lowelhs turi nemaža kalnų-kalne- 

kota geriems darbams, taipgi $25 
suteikta dovana gerb. kun. T. J. 
Jakaičiui- , .: •

1 Šių metų valdyba t dvasios va
das gerb. kun. Ą?.-Petraitis,/pirm. 
Pri Mankus, vicę-pirm. Ad. Koū- 
drataričius,. nutarimų rast. J. 
Syirskas, /finansų V. J. Blavackas, 
ižd' M. Ščiukienė, įždo globėjos — 
V. Sipavičienė -aę J’. Kondratavi-. 
Senėj tvarkdarysTf. Slavickai Be 
to nutarta iškilmingai apvaikščio
ti Grabnyčių šventę. Prašyti 
-gėrbucentixrvpirm. kun. Steponą 
Kneizįsu prakalbs. ■GėA.'itfebo- 
nas~ąun.^A<1 ----------—
dieną paąajas 
Te statomas gražus teairalis veika
las -*• ^Šv. Alo^žd'PašauKmaš?* 
;-Į šį veikalą įeina svarbiausios blai
vininkų teatralių skyriaus spėkos.

r - /

Y

A

• i

i 2 -. ir. i Z. r.
• J -fj.t •, .P4:

gijos narės, suaugusjęms 50 cen
tų, mažiems 25 centai. Pelnas ski
riamas parapijos ir Vaikelio Jė
zaus Dr. Kaune našlaičiams. Pra- 
matome, kad visas Brooklynas- da
ly vaus šiame vakarėlyje.. '

Vasario 16 d., t. y„ nedėlioję to
je pat salėje rengiamas taipgi 
koncertas su dainininku Petraičiu. 

 

Dalyvaus Pan. Šv. Apreiškimo pa
rapijos choras. Berods, kitoje sa-' 

 

Įėję tą pat vakarą vienybininkai 
neatsilikdami nuo katalikų pa
gerbs lietuviSfos brangią dieną.

- Vietinis

r____ v.___ ____________ __________>kųi šaltis ateina ir padaro ledą,
kad gražiai darbavosi Daug au-^LoweHis turi nemaža kalnų-kalne- 

Jių. Automobiliai'slysta, važiuoto
jams ir pėstininkams tenka susi
žeisti Per paskutinias tris dienas 
nuo panašių atsitikimų mirė! ligo
ninėse šeši žmonės. ; . ’ l. ’ T

- r     :—7"“*.

NEW BRITAIN, CONN.
Šioje kolonijoje yra didelė be-» 

daribė. Daug darbininkų paleido 
.nuo darbo, o likusieji dirba ne pil
ną laiką. Kasdiena'pri(* miesto 
svetainės po kelis šimtus darbinin
kų stovi ir reikalauja darbo. Ko
munistai -bandė paskleisti savo 
purvyią agitaciją tarp bedarbių, 
bet slaptoji policiją juos pagavo. 
Bedarbiams paliepė išsiskirstyti o 
jei’ne, tai jų kūnais būsią ‘fliorai’ 
iššluostyti, šiurpulingas pareiški
mas. Minia išsiskirstė, bet kas bus 
toliau tai tik vienas Dievulis žino. 
Mieste atsirado visokių pakvaišę-

- w c* •>»
Iių ir kriminalistų. Baisu ir gatvė
mis vaikščioti. Lietuviai irgi neat
silieka. Pereitą savaitę db lietu: 
rinku L. ir B. užpuolė, senukę 70 
metų, atėmė 7 dol'ir pabėgo. Vė
liau policija rado prisigėrusius ir 
areštavo. Dabar padėti po tūks-

- tantį dolerių kaucija laukia teis
mo. '. 7
' Lietuvių be darbo, nepėrdau- 
giausia. Lietuviai turėtų dėtą prie 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos, 
kad užėjus didesnei bedarbefar 
šiaip kokiai nelaimei galėtų gauti 
pagalbą kitų narių.

Šioje kolonijoje yra LDS. 36
- teoąpa# Susirinkimus laiko kas mė- 

nūci, trfečią sekmadieni Šv.' Andrie
jaus parapijos svetainėje. ^.teikįte 
į susirinkimus ir gausite platesnių 
informacijų ir galėsite prisirašyti.

-V" ------
> * •• , - .

> į.*<

. Z */

■'^7 r Reporteris

r.yr* . - -T

WESTVILLE, III.
■ '-7 'j-

Extra naujiena!

Westvilliėčiai išgirdo nepapras
tą džiuginančią naujieną. Štai, 
vasario 9 dieną, nedėlioję, švv Pet
ro *Ir Povilo svetainėje 7 vai. va
karė, įvyks svarbios prakalbos, ku
rias sakys pralotas Julius Maeie- 
jauskas. • '

Gerb. pralotas turi begalo daug 
žinių pranešti Westvillės lietu-^ 
viams? Būsiąs didelis ‘ ‘ siurpri
zas.” Lauksime su dideliu ne
kantrumu. Pageidanjgma, kad 
Vaikų jaunesnių kaip ĮSmetų ne^ 
avestumėte. Taipgi bus laidytas 
labai gražus programas, datnriės 
ir vis^ki juokai, kuriuos atliks vib^, 

tos Vyčiai" Programas bus įvai
rus. Ne^rivėluokife, nes prakalba 
prasidės lygiai$feptyniose. Įžangos

: neigus. -

W C* 'V f,-

L’<į' “

Teatrėlis. ’

Marijos Vaikelių Sodalieija reni 
giasi vaidinti operetę.: “Topilio 

bausmė už vagystę’* vasario 16 d. 
Vįsą pelną skirs į langų fondą."

" ■ < vj Susirgo.
| i' 1.5 J.i* \ • ‘Ji , * 't .n 'Ą

-^iojnis ^npn|i8 sveiksta-po sųn- 
r';-'; šv. Jono Įigbniffė- 
latų-inas M. L Č.

: S

■ 

k# 
J *■*■*

Girdėti nekartą kalbant žmę-'" 
nes, o ypač tretininkus,,kadrnė4^ -} 
gali sulaukti Pranciškonų šu pą/- ^, 

mokslais. , .
; Sakykit, Brangieji, cfėlko Jūs; 
taip. laukiate ? Ar xyą jdėlto, kad> ’ 
išgirsti .iš- jų pamokslų, pamoki-y 
niinų, pasiklausti įvairaįs klausi^ 
mais—, kad atgaivinti -savy dvai* 
sinį gyven&aą?! • . ~ Vi

Nenusiminkite, Brangieji, je§

v . . J

.Z

*; v'Įjm

. >C
> \

gu tik panorėsite, galėsite kiel£ 
vien* mėnesi išgirsti tu laukiamu^ •

WORCESTER, MASS.
Klaidos atitaisymas.

; ‘‘Darbininke” tilpusiam e apra
šyme per klaidą praleista kad 29 
d. gruodžio iškilmingai minint 
kun. J. J. Jakaičio 20 metų kuni
gystės sukaktuves programoje da
lyvavo ir panelė Vaitekūnaitė, ku
ri pagrojo smuiku, akompanuojant 
į. Žemaičiui. Be to, p-ė Vaitekū- 
naitč- pasakė labai gražias eilutes 
ir įteikė gerbiamam solemnizantui 
^yvų* rožių bukietą.

'.4

Senis

■ ■■■!■■!■ pi ■ . M

kios operacijos 
įe Brjolis Laiųm

H “Penny Sale” 
t • • -Z ■ •• .

Penktadienio vakare, sausio 31, 
[jos Vaikelių Sodalieija turėjo 

Visą pelną ski
ria į langų foųdą.

Širdingai remia
Linksma išgirsti kiekvieną sek

madienį bažnyčioje, kaip žmonės 
širdingai aukoja į naujo altoriaus 
fondą. Tikimės, kad į trumpą lai
ką turėsime naują gražų altorių; j 
Ypatingai jauriitnas skaitlingai I 
grąžina savo “taupimo bankeles.” !

Keturdešimtė r

Vasario 2, 3 ir 4-tą turėsime 40- 
lies valandų atlaidus. Iškilmėse 
dalyvas svečiai, kaimynai kunigai į 
kurie, sakys pamokslus.

Ašara '

•»>

• * '■4 - <
K ■

Mari.
“Penny Sale.”

z

!
liai, eilėraščiai, juokai, 
vaikų teatrai.;; Žinutės iš 
•• krašto ir plataus bąsąu- 
lirumėliaL Uždaviniai, ir 
Slės? Patarlės, priežodžiai, 
' Darbeliai iš popieriaus, 
r kitoki. LaikraZČio kal
tams 2 dol., pusei metų— 
Eina . 2 kirtus Jper mėnesį 
duš piešia K. ŠIMONIS ir 
ilininkai. Leidfia “PASA- 
B-vė. Redaktorius A. Gied- 

pVienas’ Nr. iruripafinti siunHa- 
4ias veltui. AĄ .. . ...................--
< Adresas: “Saulutės” Adminią 
Įracija Jurbarke. . ",

1 ;............. •' * ■"■rr*

vieųą mėnesį išgirsti tų lauki 
pamokinimų, gražių paskatinį 
mų... Tik užsisakykite ‘VARPl£ 
iį7’ Jį leidžia Tėvai Pranciškoj 
na.i “Varpelis” kainuoja 1930 Ota
vos tik 5 litai, gi pusei metų 
2 lit. 50 et. Amerikoje vienas da^ 
Ietis. “Varpelis” žada būti 193CĮ 
m. daug gražesnis, daug įdomes
nis, negu 1929 metais. <

Kas tik gyvas, kas tik gali, ?. 
Užsisakykite “ VARPELĮ.’i-4 
“Varpelis” žada 1930 metais 

platintojams dovanas: .-‘’l
1. Kiekvienas, kurs suras"’trią-

naujus 1930 met/ “Varpelio.” . 
skaitytojus, kurie 1929 m. nertį 
skaitę, gaus sekančias knygas d<> 
vaniD. • •-0." J.

a) “Dievo stebuklai šv. mišiė^ 
se” ir ‘

b) ‘‘Jauni Didvyriai” (Gaus 
tie, kurie mokslus eina). —

2. Kas surinks 7 arba 8 naujuš 
“Varpelio” metinius skaitytoju^

1 kurie-'nėra 1929 met. buvę, gana 
šias knygas;. ' y ..

a) .“Nuolankumas,” Kun.'Peu ; 4
rausko versta. ■.

b) “Kristaus Istorija” (mokai

■ 3. Kas surinks 10 “Varpeliai 
Rėmėjų; įgajis 1930 metais “Va^-

■įv-s->

; “Varpelio” kaina 1930 metaSįg 

5 litai, pusmečiui 2 lit. 50 cei» 
Amerikoje • 1 doleris, Latvijoj 
ĘBtijoj Įiėfc pjft kaip LietuvojeM 

> Adresas: Kaunas, Daugirdo 
Nr. 2, “Varpelio” Administra^ 

jai: Telefųnaš.Nr.. 30^8. —

JU0ZASA.SOOO!
. Vienhififo R^ištraotaa
LIETUVIS APTIKKORIUS 

išpildau gydytojo receptus ir ui
- laikau visą eilę gyduolę 

VZRKOM DRUa OOMP.
-. 380 MHIbmty Gtteet

. j. .’ • .* j
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BAISAS Iš LETUVOS

“Dolorosa”
, - - -

HABRISON-KEARNI, N. J.
LDS. 15 ' kuopos susirinkime, 

sausio 21 d. nutarta mėnesinius 
susirinkimus laikyti kas mėnuo 
antrame ųtamipke. Vajaus metu 
surengti agįtącijines- -prakalbas ir 
užraifcnėtl.“ Darbininką ’ ’ irj>rira- 
šynėtl nąp jus narius.' štame susi- 
;rinkitne , prisirašė . vienas , naujas 
nary®- Naujoji 1930 mėtų vaidy
ba nusistatė energingai dirbti, kad 
užkirtus kelią geltonąjai spaudai, 
kuri tik nuodija darbininkų gyve- 
nimą'ir stumia į vargą ir skurdą. 
Laikraštis “DatĮjininkas” turėtų 
būti kiekvieno lietuvio darbininko 
namuose.- Vąjaųs metu gero proga

•»

ūkirašyti nupiginta tona.'
A^gtoinaitis

' f A. P - ’

’ \ u

GRANORAPIDS, MICH.
-----------

Šios kolono jos .lietuviai turi pa
rapiją ir darbštų kleboųj^ kun. J. 
IJpkų. Turime ir parapijos mo
kyklą. Mokytojauja Seserys Pran- 
ciškietės. Jos ne tik mokina vai
kučius, bet ir šiaip darbuojasi pa
rapijos labui. -Prieš -Kalėdas bu
vo surengusios gražų vakarėlį. 
Mokyklos mokiniai vaidino ir dai
navo.. Žmonių buvo pilna svetai
nė. Pelnas paskirtas pusė parapi
jai, o kita pusė Seserims Prancis- 
kietėma z ’

Klebonui ir Sesutėms .linkime 

sveikatos, kad dar ilgus metus ga
lėtų darbuotis mūsų parapijoj.

Kalėdų šventėse žmonės gausiai 
lankėsi į bažnyčią. Bernelių mišios 
įvyko vidurnaktį. Laikė klebonas 
kun. Lipkus. Jam asistavo klieri
kas V. Vaišnora i t is ir . vaikučiai 
Choras, p. S: Railai vadovaujant, 
gražiai giedojo. Grajirio vargonais 
ir smuikais. Smuikais grajino J. 
Kurantaa Jr. ir Tarnas Kaštaba J r. 
Parapijonya . džiaugiasi turėdami 
gabų vargonininką. 

I s.

’✓ ... T - / •

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

-grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
liškos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi

si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 

jamos kasdien mano mintys, bet aš 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 lankysiu. Be 

to, jei Tamsta, nprį savo giminėms gyvenan

tiems'Lietuvoje padaryti .didelį džiaugsimą, pa

sistengi kafd aš jftbk lankyčiau > f. “ 
7 1 ‘ • ’...., v *.. ■ _ ■. • „

- ' Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li

tus visa

‘ pusę Tiro

I

I

įgi.
■v 
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Vtoi komiteta

e *'r1 ■ >• -h fv
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2541) litų. 3 xnS
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Į ' lankymas (išskyrus Latviją,. ir Vokie

tijų) atsieina dvigubai. Mano adresas« Duone

laičio gat Nr.-24 Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau. ' w ,
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AR VAŽIUOJI?

belius. Ragino ,tą gražią jaunu^ 

 

menę būti atx savĮŲtu.; Pasiskirsty- 
mas, jiem* reiškiąs žūti kąi^o |ię-. 
tuviams, DartbnaįĮ įąw,į»nųQ- 
niene ir jei, ji ne^jš cHoruosė, So- 
dalicijose OHjft
.Ragino (ijrbti ^Aųtaiėr Rąžnyeiai

j.j .jį >n i;

Augustina® išvažiavo Į 
Vė-

w- 
So-

' Įjihlėgp;

LaAvrtncą duoti rekolekcijų.

bb

ingįbno jaunuomenė jau

įymatns ii,000.00.
'r -rr*

w«X<X»s - .,T__-----------

.

* Šjmet labai daug-Žmonių važiuos 
įėr Atlantą, nes Šiais metais tebe- 
^iaiėiariias Popiežiaus 50 matų 

tųnigystęs sukaktuvių jubiliej®, 
Mrikoj Įvyks Eucharistinis Kon
gresas ir Bavarijoj vaidins Kris
iu* gyveųimąjr kančią. Be to, 
įourdės ir Palestina visuomet 
Įsukto traukia kataliko Širdį.

ąo važiuos specialis lai- 
ijai vadovaus pats 

liepiąs, daug kunigų Įr daug 
iaugiau^sviętiškių. Ruošiasi va- 

___ ____ iviai klebonai 4r 
ląug lietuvių žmonių Su šia Bosto
no spėciale grupe. 
kŠu Bostono diocėzijos maldinin- 
tais gerai važiuoti ir dėlto, kad 
irie Afrikos kranto-priplaukę jie 
jalės laive gyventi per Eucharis- 
inj Kongresą.

Lietuviai, žinoma, turės progą 
r Lietuvoj būti ir’dalyvauti jos 
runigaikščio jubiliejuj. 
^Norintiems važiuoti patarčiau 
išsitarti su kunigu J. Švagždžh^ Moterų Sąjungos kuopos.

liati'' laikys rekblekeijžs '' Cam- 
bridgraj ir So. Bostone. <

■ ‘ ’ ’ ^P-

REKOLEKCIJOS SOUTH 
X-\J BOSTONE

Vasario 13, 14 ir 15, o gal ir 16 
dd. Įvyksta ŠvrPetro lietuvių baž
nyčioje dvasinės rekolekcijos. Jas 
ves ką-tik iš Lietuvos atvykęs vie
nuolis Pranciškonas Tėvas Augus-' 
tinas Dirvelė. Rekolekcijų'kryp 
jis bus praneiškonams. Tie,, kurie 
priklauso prie bile pranciškonų ,ar 
r,ori priklausyti ar sužinoti, telan
ko ir kitustnkyiečia, nes nįgks taip 
šv. Pranciškai^ gyvenimo nei jo 
pasekėjų neišdėstys kaip vienas 
uolių pačių pranciškonų. J ■-■ ?

Kvieslys

SUSIRINKIMAS
Antradienio vakare Įvyksta pp- 

bažnytinėjfe salėje susirinkimas

Balsuokite už parapiją. Apie 
bahayimą klauskitėą ąąvo krąų- 
|uvininkd arta kakristijono: Jie

/’ ^ Kvieslys
■ ■ - *- -- - -

■ ' ■ * J ' v. ■ • ’ ‘
t Yit&n

Pilnųjų Blaivininkų 4$-ja kųo- 
p£rreiškia viešą padėką mūsų kle- 
bonui kun. F. Virmauskui už prie
lankumą ir paražą blaivininkams. 
Kad ne mūsų klebonas, tai mes 
nebūtume surengę Į taip trumpą 
laiką tokį gražų vakarą. Tėko gir
dėti, kad visuomenė buvo paten
kinta. Blaivininkams liko nema
žai pelno, kurį paskyrėme parapi
jos svetainės atnaujinimui

Tariame nuoširdų ačiū ir kun. 
F. Norįtttui už vakaro vedimą ir 
už gražią prakalbėlę. .

Nuoširdų ačiū tąsiame Wcųees
terio' teatrališkam rateliui už tokį 
didelį pasišventimą ir atvaidinimą.

Ačiū kun. J. Jakaičiui už pra- 
kalbėlę ir vadovavimą savo vaidin
to jamąį. Gerb. kun. Jakaičio atsi
lankymas į Blaiyininkų vakarį ir 
dalyvavimas programoje paliko 
gilų įspūdį visiems. Blaivininkai 
mels nuo Viešpaties Dievo kun. J. 
J. Jakaičiui sveikatos, ir palaimos 
jo kilniuose darbuose.

Valdyta

’ i .. ‘ 'Šiemet prezidentą u ja kitas 
.„asmųp ir Į>ati tvarka jan Jdto- 

’. Ma. Pradeda klubą, kai kurie ir. 
gana pegJ3|į^$gtį& ,0,-ųž.A^ 
rus darbus, negauni nęt kredi

. ’t£ iNa, p: Kasinauskas1 iief' vos 

mgavoj^. ‘
nė, !kąd d

. .mep^ turė .
' kad naują ;

riąi sutvarkjte*’’ " >,r
r ■ ■ . * • X ■ —

Vadinasi, kHubo direktoriai tvar
kys savo prezidentą. Bet kaip? 
Ar taip, kaip anuomet to kliubo 
* * dženitorius” pasigavęs vienų, na- 
rĮ “beizmonte” tvarkė?

' • Kaiplen nebuvoj bet kliubas Hg- 
šiol dar nepasirodė rimtais darbais. 
Susirinkimuose, iš jų pačių spau
doje tilpusių aprašymų, matome, 
kad tik apie muštynes kalbama. “ 

t -■ ' ' /r J ' y 'Bajl.

FOGL
- a

t kun. Jakaičiu., - '
Norintis važiuoti

• •

K.

£■

KALBĖJO PRANCIŠKONAS
Ketvirtadienio vakare Tėvas 

kugustinas O. F. M. kalbėjo Pran- 
iškonų tretininkams. Kalbėjo a- 
>ie Dievo meilę kaipo didžiausią Į- 
aką ir Įrodinėjo kaip §v. Pran- 
iškaus. gyvenimas buvo Dievo tik- 
a meile pėrimtas. Pamokslas tę- 
ėsi pų^alandĮ, Visiems ’klaušytO- 

o; ries.'
. k"“1

PAMALDOS /' •
Antradienio vakare 7:30 yal., 

bus šv. Petro lietuvių bažnyčioj 
šv. Teresės pamaldos.

F.

ife
T--.. r:. r--~.: J®* 

irdiii^ii išdėstė Šv, Rašto pūn^- 
&. > ’ ,T*,J J ’ j

Po okšlūi kun, Virmauskis 
atsiminimą Švenčiausiu, o 

o palaiminimo Tėvas Augustinas 
avė pranciškonams generąlę ab- 
aliuciją.
Tą patį vakarą Tėvas Augusti- 

as.su vietiniu, kun, Vįrmaų^kių 
pvažiavo į parapijos svUtUinę,” 
ur jaunimas posėdžiavo. Abu bu- 
0 jaunimo priimti ir kviesti kai; 
ėti. .
■Kunigas Virmauskis sakė, kad 

im ne tiek svarbu ką šioji jau- 
uomenė po Dr. Kasparo vaddvys- 
Š rengia, kiek jam rūpi ir yra 
/arbu, kad ji rengtų ir nuolatos 
eiktų su mumis. ir netąjp 
tarbu kiek jinai uždirbs šį ir ki-. 
Į sykį, kaip kati ji dirbtų 
uolatos ir vis ir vien tik su lie-' 
rviais ir lietuviams. Reikią liėfu- 
škos širdies.
Tėvas Augustinas begalo džiau- 

ėsi pamatęs lietuvių jaunuolių* 
arbuotojų būrį. Sakė; kad jam 
rimena tas gimnazijos pilnas vii-
•• ' - ■< ' i*»’Vw‘x* t

—u----------------------- - - ------ -------

3ms

avė

’ IŠPAŽINTYS. - .
Ketvirtadieeny, 4 vai. po pietų 

bus klawm^' ’vąikų-riėrgaUitl'i|-, 
pažintys priešpirmą.ūięBeski pęt- 
nyčią. Vakarį bus klausomą jšpa- 
:jšntyb 'suaugusių^r.'Tiiff^LeĮta vie

šės ir primicijantas, kurr. plikas 
pas vietinius kunigui t’idfes jiems 

darbuotis.
Kvieslys 

' . •” -• . . z' . 5 v .

KkLŽDOJA
Vietiniai kunigai, vakarais, pa

simainydami lanko bv. Belio para
pijos žmones. Bostono katalikai; 
tuomi daro kalėdriinkams Įspūdi, 
kad visi jų laukia. „

Beabejo, bus daug parapijonų 
nesurandamų kalėdojar^kTie, kil
tie iš nesuradimo priežgtties ap
leidžiami, privalėtų zakristijonui 
pranešti saro 
kai turėdami 
kartą nueiti.

adresą. Kalėdnin- 
adresą galėtų kitą

Reporteris

PRANEŠIMAS
Šiuomi pršilešu šįvo kostume- 

ams ir draugams, kad aš atida- 
atf kitą mėsinę krautuvę—bučer- 
ą, po ntiineriu 502 E. Eighth St. 
kampas H St., So. Boston, Mass.

G. Tettartte; Savininkas
■', * * *■ c

14'1

ŠUSIRŪPHtO STUDENTU
Netikėtai pateko man Į rankas 

lapelis, kuriame skelbiamas " ba
lius suselpimu neturtingo moks
leivio.”
’ Kadangi lapely kalba apie stu
dentą einanti aukštuosius mokslus 
Harvardo Universitete, tai spėju, 
kad kalbama apie prof. Praną Ga
lini. Pranas vertas paramos.

Atmetus Į šalį klausimą, ar 
praktiška yra rengti balius tokių 
"moksleivio” kaip prof. Galinis 
sušelpimui, plačioji visuomenė tu
rėtų susidomėti ir į balių gausiai 
ateiti.

i s
I

v
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 
BES ATGAVIMO 12 MET?
SUKAKTUVIŲ PAMINĖ- ?

JIMAS PER RADIO
• Vasbria tb d. nuo pusiau ant
ros iki antros valandos per radio 
stotį WEEI, Bostone bus perduo
ta lietuviškas programas.* Bus 
trumpa kalba apie Lietuvą ir dai
nuos t garsus . lietuviai solistai . p. 
Babrpvičius ir p-lė Katkauskaitč. 

’JiSiSį programas yrft. ;rtą>šiamas 
dėka Edison Ęlėetrie IHuminąting 
Cpmpaiiy' ot Bdsfbh/ ktftč. ihaio ~ 
niai sutiko iietuyiams/užleisti-sa
vo radio stotį ir aukoms'Boštono 
ir apylinkės lietuvį iutel^entų, 
kurie5 pasirinko ši būdą paminėti 
savo -brangios tėvynės nepriklau-'

' * : į. • k*"' • -• »

somybės atgavimo sukaktuves.
' Per šį radio pusvalandį galės nė- 
tih vien lietuviai pasiklausyti ge
riausių lietuvių dainininkų dai
nuojant lietuviškas daineles, bet ir 
svetimtaučiai gaus progos arčiau 
susipažinti su Lietuva, lietuviais ir 
jų dainomis.

Artistas Juozas Babravičius vi
siems lietuviams yra žinomas savo 
dainomis. Jisai jau septinti metai 
kaip Amerikos lietuviams dainuo
ja ir retas lietuvys, kuris nėra jo 
klausęs ir gėrėjęsis. Netik-lietu- 
vių tarpe p. Babravičius yra žino
mas ir gerbiamas, bet ir svetim
taučiai jį pažįsta ir aukštai įverti
na. Jisai trejetą metų tam atgal 
gastroliavo su garsiuoju Šaliapinu 
po visą Ameriką. .

.P-lė Ona Katkauskaiįė yra hart- 
fordietė,' mokinosi ir lavino savo 
balsą Italijoje tris metus. Daina
vo Lietuvos, Italijos ir Frakcijos 
operose su didžiausiu pasisekimu. 
Ji dabar yra grįžusi atlankyti sa
vo tėvelius kurie įgyvena Hart
forde.’

.; Brtl.
J 1^.t'i

N _ J. I CC7 oU’

_________ PBUKMaūĮ
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tfesirūphti.

Dievulis to nedaro ir prisifeiųą už* 
8au pfragyvesnxųąaf&- 

iginhhp, -kurį gauni iž žindnių tw

gyveiuųrt^kfljp tik rašytoju 
refepoh^e»t,u būt negalima. . /
..Ėo^esponcIentiĮį dažnaį prisieik 

jaųstijs Hjg būtumėi patekę« į ievi| 
duobę. Nors tu žmogus būtumei ir 
diplomatiškiaušias, nors tu .-kaž 

Bet kaip? kaip Rengtum ei, kad rašydamas 
nieko neužgaut, tai, vistik |Hūr$^ 
kam nors ir nepataikei.>v 

P&vyždin kiekvienas laikraštis
reikalauja savų korespondentų,- 
.kad teisingai paduotų žinias. JeP 
gu korespondentas norėsi būt tei
singas, tai jokiu būdu neišvengsi 
ką-jiors neužgavęs'Tįi^tgži:  ̂
giantis prisieina kaip kuriems vėl-’ 
kėjamš-pastebėti ir nurodyti^jų 

klaidas. 0 kas-gi_ gąli labjaus/už
gauti, negu nurodymas kam.nors, 
klaidos ? Bdbdysi visieins įtikti ir 
visds pagirti, tai ir-gi nebus tėi-; 
singa. Šį viešą pareiškimą darau 
dėlto, kad visiems mąno draugams,' 
kttriė norėtų padalyti iš ma.n^ fa-, 
šytoją, būtų aišku ir gerai supran
tama, kad aš tuomi ūžsimti nega
bu. į • :. ;• .• .

Jeigu šios kolonijos organizaci
jos tikrai suprantą svarbą ir ver
ti? toj kad jų veikimas ąpęa-. 
šohtas laikraščiuose t^i.kodėl n^- 
galėtų pasirūpinti, kiekviena turėt 
sau''korespondentą. Tie korėspon- .
dehtąi galėtų susidaryti ąąu atriti< —ęfrffiŽh! 
rą korespondentų jjatęft ,įr .sųs^ę/’r'^ 

, kųr-nors. pąsidiskųsuotį pašomo* 
Įkiųtilir,tokių b^Įu pagelbėt vieni 
kitiems orientuotis. korp^Įbildenci- 

, jų rahyme. Lėšų padengimui, ku- 
’ f įsasidaro korespondentui _ u?

?įdrą ir krasažeiiklius. "kiekvie- 
jd^augija galėtų pibkięti Pora 
iidelį sfiųą pfed^ų/j1*'' 5 r - į;

; ! ^Tačiau yrą vilties, 
prezidentą diresto-' 

’/*? ■ '! . ,»K. .* f -

OPERETE PAVYKO
šeštadieny ir sekmadieny, vasa

rių 1 ir 2 d. d: poblžnytinėje sve
tainėje atvaidinta Šv. Petro para
pijos mažojo choro, p. M. Karbaus
kui vadovaujant, operetė.

šeštadieny buvo vien vaikams.
Vaidintojams trūko ■drąsos. Bet 

pas juos buvo užtektinai .drąsos 
sekmadieny, kada vaidino suaugu
siems. Išėjo puikiai, j .

■Žmonių, buvo daug. P-hąš M. 
Karbauskas, choro vadas atidarė' 
vakarą prakalbėle, paaiškindamas 
veikaliuko turinį. Pertraukoje kal
bėjo/Bill” Skudris apie " Old 
“Timer’ius?’ 4^ '

Ktrn. F: -Norbutas pasakė rimtą* 
prakAlbelę apie jaunimą, r ‘ ; ’

Buvo’ 'ir kitokių f«i&?guinynų. 

PubliĮka buvo patėnkuita priigra-> 
rriu.’ į'L? < • 
-’ Gšfbė p Karbauskui'Už išmoki- 
nimą'vhikdėių taip gražiai-vaidin
ti. t

L»

. ' i
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Pinniąinkė 
vg&g

as ri Jonu

- AMdrieJua’N 
*****

l Št, So. Boston, Mass. 

laiko susirinkimus kas trečią 

jossą»jf 
:on, Mass. ; ‘

ęss.fc., Broadway, 
Maršalka — Jonas

JWlaflel<l
Draugija latl

5-v* <♦ ^A’

petKįdieni kirikyjąno •

Šev«oth*Šti, S

*. ... . .
D. L K. KEISTUČIO DEJOS 

VALDYBOS ADRESAI 
■ ■ .193ČM, -

Pirmląinhas -5 Antanas Macejunas. 
' 45QE,®ėventh St^ So. Bešton,
Vice-pirm. ;— Povilas Žirolle,

554 E. Fifth Sti Šo. 'B<wi - 
Protofcaltj Ragu — Aūoį^-, ___ ____ _

' 274 Boiton St, So. Bpąton, Mass.

®hopeSou

Sa Bastą 
IMMlnM -„Oaa.BtajitaButA 
, J£5 West 6-ttfSt, So. Bjjstr TlSrlfe - 0o« įlzįhSU 

kS2SS''-e:?m»1„ 
'' j42ft Golumbis Rd., So. B«rton. Mm* 
Draugija savo susirinkinlus laiko teta 

sutrą. utaralnką ktękviąnb mSnąakū 
7:30 vaL vakare, pobažnytihčj sve
tainėj. ” i .C. .. g

Visais draugijom reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininkę.

** ?r ’ '**' 
o 

jon»

—
OSl, 
DR4@ 
S'-’ ’ . •>

, ........................ , ’ ' ■

PinBlnihkM — V. T. Savickas, 
427 E. Seventh S t, Bd. Boeton, MtA

Vlce-Pirminlnkaa — A JfautfBtinaią 
885 Broadway, So. Bo^d, Ma£ '

Prot. Raitininkas ~ t. Tamollonta 
40 Marine RA, So,. Bęetta, Kmr

Fin. hafttinlnkaa — j. KasiauakM 
_ 41 Giėndile St, Dorčhetter, H

Karterius — E Kleponte, ‘ 
2# Boitoš SU So. Boaton, Mata

Tv&rkdaris i- J. LešSftskaa, 
141 Bowen S t, So. Boston, M»* r

Draugija laiko ausirinkinuė Ms,an| 
rą jpėnedėlĮ klekvienb mėnesio 7:X 
vbL : vakare, pobažnytinĮM r*4**®^ / 
Fifth SU So. Boston, Masą. /

lt K BAL 
V. J. f

*
fijunas, 
„j, Mass.

įton. Mass.
RaSti -rAūot&Į Navickas, 

Ftnanąij RaSt — lųožapair Vinkevlčius, 
< 450 E. ‘Seventh St, So. Boatop. Mass. 
kaSįeriUaL— Audrius Ęalleckas, 
. 792 E. Fifth St. So. Bfcston, Mass. 

MSrSSJka — KatUtiėras MitalHonis, 
90b 'E. Broadwfcy, So. Boston, Mass.

Draugija D. L. K. keistučio laiko mS- 
neattdus suslrlnktihiis kas antrą ne- 

1
So,^Boston. Mass-ąl-mą valandą po 
pietą. Ateidami atstfrėskite draugė 
naują narių su'savim prie draugijoj 
prirtžytl. ■

pbtžo m Povilo 
' ViriivBA.
į •. V- ' - ♦ ' • - r ••

'nkas — Jonai L. Petrauskas, 
urs Park So. Boston, Maks. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, 
tfe' Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Proh. Raštininkas — Kazys Rusteika, 
- 446 E. tfth St, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas r- Juozas Gucevičius, 
. 2? Tampa St, Mattapari, Mass.

Iždipipkąs — Vincas Kdlišius, ' • 
•0T<G Street South Boston, Mass.

'ęyarktiaris- Petras’;Getefinis,
14 Vinton st,' South Bostod, Mass. 

Drim^jos ėusirinkiflaii traną kas pir 
Jflbkrtend u

^eventh St, So. B9atop. Mas3. 
ŠL ' Audrius
Fifth St, So. Bfeston, Mass.

r ~ ' :

■«r.i

„/M

šv. kazmibėo k k. D-JOi 
yALDYEOS ANT&Aka

Pirmininkas ~ J. GnjttDska* 
k® Frešcott St., ReadvUle, 

Vke-Pirmiūlakas r- J. MirkellonM < 
140.Bowen St, So. Boston, Maaa . 

Prot. Raitininkas—Vincas Pąplauskaa 
116 Bowen St, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — M. fięlMS, '
256 E. Nnth St, So. Boston, Mast 

Kaslerius — F. Grendelis. .
237 W. Fifth St., SoBoston, Masa. 

Maršalka — J. Zaikia ..
7 WiUfleld SUSO? Boston, Masa 

Draugi jį laiko susi rinktinoji Mk lw 
' rą necfeldienl

num. 492 fi. 
u»d«, 7thBt,
-1 - • ■

Rfot. A. ŽMmiąviaaųs ^

MUZIKOS MOKYKLA
. SMUIKA-PIANAS 
( Lekcijos duodamos privačiai kaip

b

I

riąy.
popįei

•iedi< __  _
i Gi.uŽsĮptiTtii'"ai^ viėhb,1 kurio

m i;
--A3'

j kurtos nors organizacijos 
tą Vakarą ir norėti, kad j 
vieniį sykį- gaišintų saro laiką/da5 
rylų sau?-lėšas 'ir aprašytų, to-ya-. 
karo įvykius, vien dėl td; Kad jis,, 
ar ji gali geriaušrašyti, atrodo Ji g 
nepraktiška iš dalies ir neteisinga.

• -J Stepas Knguažtis

ivkf mwwt

. i _ korespondentų 
, r : i ■, •

Mūsų kolonijoje pasireiškė ’dr-- 
dėlė; stoka korespondentų. Užtad 
bemaž kiekivenos organizacijos 
susirinkime girdisų^kaip ir aima
navimų, jdg 2 mfisųjii$ldnij(nMk| 
t ai retai tepasirodtf žfrirų’ apie mū
šų organzacijų veikimą. .Kaip kam 
galėtu atrodyti,* jog pas mus jau 
jokio, veikimo nebėra. -Tačiau tas 
būtų netiesa.

Pas mus veikiama nemažai ir 
daug būtų apie ką rąžyti. Bet kur 
korespondentai? Jų tarytum, kaip 
ir nėra. Prieš mano atvykimą ir 
apsigyvenimą Cambridge, laikra
ščiuose būdavo apsčiai žinių iš šios 
kolonijos veikimo. Bet man, že
miau pasirašiusiam, čionai atvykus 
ir apsigyvenus, tarytum visi ko
respondentai- būtų manęs nusigan
dę, pasislėpė ir daugiaus nieko ne
berašo.' Užtad-pas manę dažnai 
ūžėjęs tai vienas, tai kitas vietos 
veikėjas ragina ir prašo, kad ra
šyčiau žinių Į laikraščiu* apie cam- 
bridgiečių veikimą. To.:dar nega
lia, bet dar vienos, ar kitos kaimy
niškos parapijos klebonas užvažia
vęs gerai išbara, kodėl nieko ne
rašau. .

Nežinau kodėl taip’yrą? Gal 
daugelis šau Įsivaizdina? kad aš e- 
strkokis nepaptrištaš irbe galb et- 
|i*a geras rašytojas; Jeigu taip ir 
būtų, tai visgi nebūtų dar reikalo 
kitiems kbr^ondentądri padėti 
savo plunksnas ir ddūgiauš 
nieko visai 
atrodoL^i^*M^ 

tai

i •

Būdamas vienas, mąstyk apie 
savąsias ydas, draugijoje - už

(turinčių arti 5000 pusi) 

mošia kiekVieno lietuvio inteli&en- 
biblioteką; kuris slė^tĄ "žadi

nį, ”: didžiausią mėnesinį litefatū- 
ro^ m0^8!0’ visuomenės ir akstie- 
makojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet "Ži
diny#” darosi kaskart Įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovJnptina, jei

miršk apie sayo artimo ydas,
Čkfethe

gu kuris inteligentas, vistiėk ku-

f-f-

•*.•*. 1; t •

. Išmintingas žmogus visame ran
da pagalbas, nes jo privalybė —

rios profesijos jis bebūtų ir kur
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų
pradžios. 7

imti gerą iš, vigų ir yisa-.—D. Rta- 
kmas. -1 f U* I i}.'i Uj

‘ ‘ Židinio kaina Amerikojemet.
4-0.50, jpusnt—$2.50; Lietuvoje: 
met. — 35 K^pusm. ■•Lt’;

b mažiems- taip ir. suaugusiestta sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuviu
> kalboje.
149 Boston Street, Dorchester 

' TeL’So., Boston 1348-W. — J 
į - -im--

20 lt.
Adresas: KAUNAS, Laisvės A-

lėja 3nr. "ŽIDINYS. 99

•>

Uts adresuodami: “DARBININKAS” 
Dept- K.'BflB Broadvay, 8outh Bortou.

Teigti kieti viduriai, turite gazuą. 
baltą liežuvį, silpną Sirij£ nemlge, „Ir 
anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, nepflt- 
sant tad bUo senai vartojate visokias 
pilea- ir druskas bei {vairias gyduoles, 
prišftpddt savo adresą, o Rabslt dykaf 
išbandymą ir nurodymus koHos.ri.tp 
ilipri paeina. Ventrofa ir dvi kitos gy
duoles daugeli pagydė ir gydo. Panri^ 
ginkit. Rašykit tokiu adresu
s_. WESTERN CHEMICAL (30. 

P. D. Boi 117 Plainšville, Pa.
1. (Y^7)„

fiĖUy PER TELEFON|
BOė^ada^BOekur . 

Greitai—Baugiai—Tikrai 
JAMES P. THORMTON 

Memtar Florist Telęgriph 
Delivery

A •

DIREKTORIAI TVARKYS 
SAVO PREZIDENTĄ

South Bostone gyvuoja Rietuvių 
Gkesų kliubas. Turi svetainę. 
(Di$įg kas ją vadina daržine).

kliubo priima vi-
SDtJ J ūHZUtofJL PJ

EUCHimillS

Kadangi nrie kliubo priima vi- 
sustiįe skirtumo ir plauko, tai jo 
suaiMhltimttbše būna viSbkiųŠpdsų. 
PlaČiąi kalbama, kad poliei ja lai
ko iki &nt Jo kliubo. PasitaŲco, 
kad f kliuboyaldybą įeina ir rim- 
tegui vyrai. Porą ar trejatą metų 
atgal namo prižiūrėtoju buvo p. 
Bernotas. Sandariečiai baisiai jo 
neapkentė, nes jis ajfralė namą ir 
jų laisvę savais,

i&ir matais rimtegnieji kliubo 
nariai tą patį žmogų išrinko pieni
ninku. z , ,.r« r ' .

Sandarieėių — fašistų skaudoje
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Ubai idomi knyga. Apftgymte.

* *»

prfeS ji.. Berautą jau pasipylė
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galėtų ir kiti taip padari
Man atrodo, kadL'daugelia. kaip 

vietinių teikėjų, taip-gi ir nekurie 
dvasios vadą! griežtai su užsispy
rimu norėtų padaryti ii manęs ua- 

O aš kaip tik priešingai 
ąŪti.^enoriu. Kodėl? -To- 
d lidau gerai, j<5g lietuvU-

i*,------ .■ . . ________ -T-
TINAS JAKUBAUSKAS, 18& Bdw»n
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BROOKLYN, N. Y. -
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“Tr”

OHIO

UUS/Šl kp.
,___ ,__________ ,___ išst Gerbiami
panai pra^bfnl’sufeirinkti. Ra&

8AIKTt^0^t4
LDS. 107 kp. ihėnesinjs s 

kuuoo *»VF » V. j WV<į U.VUCį,
tuoj -po sumos, šv.- Karimiertrpa-

Ml NIEKAD

“DABB
366 W. Broadvav

Ja D. S. 22,akuopos mene 
sutrinkimas įvyks ^penktadi 
vasario 7, 7 :^0 val.vvaK.,r Linco!] 
ąvetaįnėj, St. Ateikite
visi. J '

i Kits'flaznav nusi- 
a, kad esu įų langai 

juos 
. tik- 
ūė-

-’-f;

TV
«■>.

’.?^2

v

1
*

- >r -• ~ w 7v '
• •

/ ... .y , .

.. .
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viena

& me, kad padarėm did 

dų Inetai užkimšdami oi 

niųš langus. Jei to m 
me padaręJTangai i 
Visos priemonės ~tarp 
giuose orui sausint 
ros ir jos tam teika 
tik' nereik .orutin:

..

KO

gaus akiafte padidinamo kiną. Tai' vra didelė laimė, 
stdįdoneįmAtdmi padarėliai, 
yra toki menki gyvihi, kad 
jie, net smarkiausiai veisda- 
miesi, niekam negalėtų kliu
dyti. /fačiati tąip nei^^

H paimsim bafeilą,kuri tūri 
vienų penkšimtinę ’dalį -k^ 
Iinjfetro 'ilgumo ii*- vienų 
tūkstaųtjHę d^Ę'*Wtu^i^o 
‘storumo, tai iš vienos baci
los per 24 valandas privistų 
desimta dalis • arbatinio

nes kitaip bacilos nugalėti} 
visus kihis gįįšjus.

v-7v

n?°
^ 'tas padaro mums 

nuostoi^lis, 
langai pakol juos napjai į- 
dedi. labai skaudžiai mūsųJ . / -a

^kišenes paliečių. Tačiau ne- 
. 'įeik manyti, kad nėra gali- 
į/jfiinno^nuo to rasojimo ap

saugoti. Tų galimumų yra 
^ug, mes jas žinoma, tik 

gi. nemokame jomis naudotis, 
jm din, kad ir ši-
iok ‘ i žiemai, dė-

* darni dubiltinius langus, pir- 
iųa gerai užtaiso ir užkaišo 

L oįutinius, padeda į tarplan- 
anglų, druskos, smėlio, 
i kurie ir sieros rūkš- 

tr$s įpylę į stiklinę adėda ir 
£ užstato vidutinius. Tada 

juos gerai vėl užkaišo paku
lom, vata, arba skurliais ir 

> apklijuoja poiera. Šitaip už- 
taisę langus tiki, kad jie ne
rasos ir- kambariai bus šilti.

„ .'Tačiau to nėra, nes jie vis 
;■> tiek, 'didžiam jų nūsimini- 
v; mui ir pykčiui, rasoja. Tat 

kame Čia dalykas? —ogi ta-
■ ■ ■1 1 —---------------- .

/ *
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tS^aitykfte ir jdatinkite mėnesinį 
^■ mokslo, blaivybės ir sveikatos
‘V laikraštį

h
r.->

| “SARGYBA” duoda populiarią 

straipsnių iš įvairią mokslo sričią, 
sbpažihdina skaitytojus su haujai- 

/ risis mokslo laimėjimais ir išradi- 
niais.

SARGYBA” plačiai rašo svei
ks klausimais, pataria, kaip ap- 
ngoti nuo įvairią ligą, kaip 
iam Susirgus pasigydyti, pail- 

o^-ti gyvenimą... - "V *g< 
-'0SASSYBA” kovoja su įvai- 

? rįomis dvasios negiliomis ir gyve- 
L rimo nenormalumais, k. a. bedie

vybe, girtavimu, ištvirkimu ir-tiŽj'- 
“ SARGYBOJE ’ ’ skaityto  j as ran- 

dĮr įvairią žinią ir apžvalgą' iš 
riokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo.

. -/'SARGYBOSkaina: metams
6 litai, pusei metą — 3 litai, 1 

rinneris-^75 centai Užšienyj dvi- 
gubąybremgiau.

Metimams skaitytojams duoda 
priedą?“Laimės” kalendorius ir 
loterijos bilietas. '

; “Sargybos” Adminis- 
Kaunas, Tdandies namai.

Notingetne, Anglijoj, ne*- Šaukštelio bacilų. Po dvie- 
senui/įvyko senių grož " ‘ ’ v’ 1
konkursas, kuriame vgalejP sę litro erdvės, o po penkių 
dalyvauti tik pėr 60 rnetg. dienų iš vienos bacilos pri- 
iurinčios gražuolės. Laimė
jo konkursų 82\nmtų&e$9&y*

AR CLEMENOEAU BUVO į

• TIKįS?

Oficialiai ne, bet ar ir šer
dyje, sunku pasakyti. Apje 
šį klausimų daug rašo jo g^r 

ras pažįstamas Tėvas Chaut- 
ard. FŽų, is Ciemeričaū dažF 
nai .pasireikšdavusi, animįi 
naturaliter christiana., Kųi 
1920 m. Clemencau pakvie
tęs Tėvų Chantade važiuoti 
I Indiją, sis ųtsisakęs ir pų- 
žadėjęs kasdien atsiminei; 
savoX .Mišiose. Olerpencę^ 
iš to nesijuokęs, bet širdiip 
gai padėkojęs^ -Kai juodį 
dejavę dėl Franeūzijos. pūs
linio, Clem. pareiškęs^- kad 
tik Evangelija galinti išgį^ 
bėti Prancūzija. 1 Kalbant 
jiems apie “klerikalizmų- 
tiklęnk^izįnį;-” : Cl«n.' 
dėlto pasakęs:' 
^ščionyijė — ^tai-id< 

kymas:; “Jei krikščiimyšA 
stengtų gyventi sulig įsa 
mu “Mvlėkite viens kit•* 
tai būtų išspręstas ir šoc 

~ lis klausimas.

:į£ai ir
— a/*xa; < 5^*--

^ain<®mjošė. pro
jektą nusąusinti Šiaurės jū
rų tieš^Vokietijos' krantais; 
Viso manoma nusausinti 
26,000 kv. kilom, žemės plo
tą. Bus pastatyta milžiniš
ka 700 kilometru ilgio tvan
ka iš Angliįos skoyfolko iki 
Danijos. Antra tvanka eis 
ililgži Belgijos krantų.

f

vistų tiek, kad jos netilptų
k ~ ■'* * ' ' ' . _

SEMBlBKEtlS PATMtlMAI .
■ 'vi

. TAUrat-TAURUS

Taupant visus taukus nuo 
verdamose. mėsos namuose 
sutaupys daug dolerių, ku
rie kitaip butų praleisti per
kant sviestą, taukus, ir ki
tus riebumus. Taukai gau
nami nuo lašinių, kumpio, 
vištienos,.. jautienos ir . kitų

<< ■? ' n"A'S: .
DŽIOVINTOS ARMĖNIŠKOS '.L 

< SLYVOS SU “PINEAPPLE”

Suv. Valstijų Žemdirbys- 
tės Departamentas pabandė 
ir. giria sekantį receptų dėl 
gero žieminio konservo. Val
akams ypatingai patiks.

Pameric p^r naktį vienų 
svąrų Sukapotų džiovintų ar-

' '' ------
u Darbininko ”- iiame 5^ ari 
7 gražūs dideli ir ivfėsl 
kambą/iaį' Yra elektra, ga* 
sas, maudynės,! skalbynes, 
duodama šiluma ir jaxį£t(H 
rius.patarnauja. Dėl platės4 
nių informacijų-kreipkitės į 
“Darbininko” ‘ 'Adimiįistra- 
.. •• .... . ...r, ..

........ ..... ....... —rr"~ ....... 1..... ....
Tel. So. Boston 0823 .
i NAUJOJE TOSTOJB ' 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. C A SPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
' Of«<o ūalondoe.’ , 

nuo 9 ltd 12 ryte ir nno 1:30 Iki 5 
ir nno 0 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldlenials^ taip-gl seredomis nuo 
•- 12-tos dieną uždarytas 

, Taipgi nuimu ir X-Ray

pmr.AnW.PWTA, PA
LDS. nariai turirodyti gerą pa

vyzdį riaamš.*’Vjsuauįėt?Un£ytis 
į 8U8hi^kbnus LDS. 13 kuopos. Ki
tas sngirinfenas įvyks pėnktadie- 
ny, vasario T dL, 7:30 vai. vakare, 
mokyldoa kambary. Ateikite gan
iai Nepamirškite užsimokėti duo- 
kle^ -Vaidyba

ju--: - ' v e v.tfv

i";. ELIZABITH, N? J. r 
| tDS. 16 kp. mė&sifte 
mas įvyks trečiadieny/ Vasario' 5 
d., 7 vaL vakarą baŽnytihNjet sve
tainė jo, Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba
. * • - - 

. —-,—.——-z3k>.

MONTELLO, MASS.-

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 4 d., šv. Roko svetainė
je. Visi-aariai prašomi ateiti į Šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

; ..Valdyba
■ ■ » - a .

WOBCE8TBKZ MAS&
i p.- • - . v • ~ ..

LDS. 7 feępos susirinkimas į- 
yyks va8ario -9 d., 6 vai vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St Viri nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be to, gerą 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

. HARTFORD, CONN.

- LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 
vyks’ vasario 9 d., tuoj po sumos; 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
AvA Malonėkite viri nariai ateiti, 
nes yra- svarbią reikąkt-del kno- 
pos naudos.

Taipgi malonėkite, užsimokėti 
kurią yra džrilikę mėnesinės duok. 
1&. LDS. 6 kp: rašt

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ą$ribus. sekmadieny, 
vasario. 9, tuoj po sumos,^Jjięįuviu 
bažnytinėj svetainėj’. Viri nariai 
malonėkite atsilankyti ir u*~ ~ 
keti užvilktus mokesčius. Vi

J.U X. i. i.-; j’- >y.r>r .0 2 ytil-i.
5 > .r
•T

^ULEVELAND;
Yasario-12 ck, 8-tą vai. vakare, 

I4etuvią7Sal»M^J *Ti<a 
mėnesinis! suari: 
į--'—
i
I
i

susirin
kimas Įvyks Rbvojfatą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.. Kviečiami visi na
tini dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naują narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

< ’• - "-r - • .

BASTOS, PA.
• LDS. 40. kuopos susirinkimas p 
vyks kovo 6-tą d., tuoj po s<mos 
Žv'. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
iri mėnesines mokestis užsimokėti, 
įr mėnesines mokestis užsimokėtu 
į' ?“ /? M. Songaila
£ ’ i.- t •

TeL So. Boston 0506-W. 
Lietuvvs Dantistas

L------------------------------------------------------------- ------------

*
---------- >—

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 
ma^ .įvyks * kovo 6 d. tuoj po 
antrą mišią pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

meniški! . slyvų (aprikotų}-? tųp būti padėti atski- 
"' ruoš mdeHuos^vartojimui į-

vairiems reikalams. ' '
Suv. Valstijų Agrikultū

ros Departmento liafmų ruo
šos speciajistai pasako kaip 
reikia tuos' taukus _ prirengti 
kad būtų jįilinia juos virtu- 
vėjė naudoti. Prie šaltį 
taukų reikia pridėti uztėk- 
finai salto'Yandėns,' if yirin- 
rS^e^^'ardaii-' 

giaų laOoL’ J ___
IęngyaĮ<>gaįn& ištinti W6 
viršaus yfcriatž^abte. ‘Tėi 
jų skoniįĮrsp^adferataip 
kaip turėtų būti, galima dar 
keletu ‘ sykių pemrinti; Ki- 

- z C. ► 4 f '' z r

tas būdas, dažnai pataria- 
mas . yra, ■ virinti taukuose 
keletu bulvės riekęKų.'' *
taukus galima ilgai laikyti. ; 

'/■■■■>■ - 'F. L. I. S.

Nušusk sunkų nuo dyiejų 
Piešinių, gero didumo, “pine- 
apjšfe** ir sUpiaustyk mažais 
šmoteliais. Pridėk tiek cuk- 
raus kiek 'vartoj i 1 ‘pine- 

“ ir .viri nk per dvide- 
šimtsr minutų, ;Nnsunk ir į- 
dėk" armėniška? , slyvas su 
puse svaro cukraus ir virink , 
dešimts minutų arba, dau- 
giaus. < įpilk į mažiaf štikle- 

 

įri^ūrėiifednepri&ėgiįf f’

"O---- ; • .■ ;'j

■>- > ••• ' __________

ŽALI pipirai kornais 
.‘z PRIKIMŠTI -

-->• - - C: • /j •.
Reikia vartoti sekančius
6 žalius pipirus

* 2| puodukus šviežią arba iš 
"■ : - blekutėskorną-,; •».«.

, į-smulkiai sukapoto svogūno 
1| puoduko sukapotos mėsos

' (smulkiai) .
i puoduko duonos trupinėlią 
i šaukštuko druskos . - 
BiskĮ pipirą.
i Jf' < * . • <

Nupiauk pipirų , viršus^ iš

Lietuvis Dąntistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
Tel. So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
* ryto, nuo 1 ^0 Iki 5‘30 po pletlr 

nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 
pagal susitarimą

✓
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin 

kimas įvyks vasario 28 d., .7:30 
vikare. Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas .Robling 
ir South 4th"gatvių.

Taigi -malonėkite visi susirink- 
ti ir ^užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir. 
"naujų, narių ^atsivesti prirašyti 
brfe įttlįįį "brangios organizacijos;

7. ' Kviečia Valdyba

■ ■■ ■< “

WATERBURY, CONN

Vasario 23 d;, 1 vai. po pietų Į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos ' kambary, Con- 
■grčss Ąve. Ateikite visi. Valdyba

•• f • .
.. c “““1 ■ ■ ■““““““

T WORCESTER, MASS.
Jt/DS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks- ■ kovo 6 d., Aušroj^Vartą 
parapijos salėj,, tuojaus po su
mos. Vis? nariai meldžiami pri
būti; nes turime svarbių reikali£ 
< - ■ ■ Kviečia Valdyba

375-Dorchester St., 8o..Bos< 
~s..» TeL š; B/iir®

Rezidencija ir kitas ofis 
1284 Blue Hill Avė., Matt< 

Tel. Mllton 2952. \

o- 1 * • r^7
' ' r - - ’ ' ’.... ?»'• *v ’. k*

!

V ' •. •• ■- -k -^p.

—;
Ką tik išėjo iš spaudo

/ Artisto : *
STASIO PILKOS 

Nauja Knyga :

“JAUNA KŪRYBA”
L ‘ ' '- \ 'I ' 9 "-V« ’■"*

s® paveikslais ..

Daug rimtų: ir juokingų j 
skaitymų, dainelių, deklemą
• • > 
jų- f.

Verta kiekvienam turėti i 
muose tų gražią knygutę.

. Kaina tik 25c. r.

Už persiuntimą prisiųskit. 
3c. pašto ženklelį. .•

<<DABttNINKASM 

336 B'wayt So. Boston,

t . • v
KAS DARYTI, KAD RANKOS 

f. ' NEBIJOTŲ ŠALČIO /./ •

Kad rapkos nebijotų žie
mų šalčio; reikia kaWiena, 
rytų ir vakarų, tripti kas.gli
cerinu. Taip darant rankos 
ir didžiausiame šaltyje'nenli- 
šals. > . ,

XI M

VISI, KAM RŪPI MOTU
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

PIGŲ, POPULIARU SAVAITINt KABIU

<tf“KARY”yiadaugpdv feljeto-

įus 
įkn; ;

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 

rikUO amerikoniškų ęeh£ų.'‘'.

Redaguoja kpt Baisūnas. Leidžia Kar& 
^^V^ba. ' '.......

‘AfihttHnEuropa—Karnas, NeptfidMiB '̂4 J

-
imk,sėklas ir įdėk j verdan
tį vandenį ir per dvi minii- 
tas virink. Išimk iš van- 

•<. — _ - - . -S /

denSj . nusunk ir T įdėk į 
“časserole.” Prikimšk pi- 
pirus su kornais, svogūnais, 
mėsa, duonos trupiniais, 
druskairpipirais paskpnįnk 
ir kepk pečiuje. . ' .
■' /Vieton kornų galima var< 
toti ryžių stl tomatėms, ir 
vieton- duonos trupinių ga
lima vartoti makaronų.

i Lietuvą matysi skaitydamas Ka- 

taliką Veikimo DtUUu leidžiamą 
savaitraštį

“MBSU LAIKRAŠTIS”
Jį reikia-užkyli tu «<>^>į
dr-vkdems > gfindhėms irV pažįstai

Lietuvoje.'

V

»•» 
jeigu turės gerą draugų! • Tokiu 
geru jaunuolių draugu nori bftti 
pradėjęs eiti Kaune, skiriamas 
prasilavinusiai jaunuomenei, mė
nesinis žurnalas

“ATEITIES SPINDULIAI.”

Nevėluok jį 'užsisakyti, nes vėliau 
pirmąją nufnerių gali -ir nebegau
ti. ■:

Savo karna jis yra pigiausias lie-4 
tšAį žurnalas,' neš BfetaUB t^ašr

• j.-i4!- figr 2 j /«•
PROVip^NCE, K rX L

S.' 11. kuopos mėnesinis 
guąirinkimąs - įvyks į.sekmadieny, 
vasario 16 d^ tuoj.po’muąos^ bąŽ-' 
nytinėj svetainėj. Svarbu/ kad 
visUšaame susirinkime dalyvautą 
įr užsimokėtą dftbkldB. odyK- * 
me graižą pavyzdį kitiEmsl 7O ';

NEW BRITAIN, CONy. ■

LDS. 86 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny,' vūkafiė lfiTtą.d. S: m. 
Svarbu,'kad į šį susu-mkimą atei
tą risi nariai' ir bent' po vieną 
naują narį atsivestą priraškyti prur 
mūsą brangios organizacijos...

Nepamirškite užsimokėti duok
les. '

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp; susirinkimas įvyks 

vasario 16 d., tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at-. 
silankyti į šį susirinkimą ir užti- 
mokėti mėnesines; Atsiveskite h 
savu draugus prirašyti. /-Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

/ : VaMyba 
Ir -* , ■ * - * ’ K -

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

delel pagydymo visokių . 
kraujo, nehvų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba 
šiaip kokių kūno ligų, tu-

/ rėtumėt kreiptis .tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas,

Srarfu 007 Tremot ŠL

nriems Lietuvoje.' - x ,. j r
laikraštis” metams kaš-

tuo ja keturi iitai,pū8ąi metų du 
litai. \
į Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina .ta pati, o visur kitur užsįe- 
į,ny| (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. - . - . s ..

Adresas i '■ Lietuva,- Kaunas, ■ Ls^h 
vė»A16ja'31Nr.-“Mtteų'Laikrą^

K i • <

- ' 1
f c . ’ t •

<

DBTROIT, MKJB. .
. ' ' ' * ■ • ' •• r

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas - -įvyks sekmadieny, 
vasario 16, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje.. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį snsirtakfaią dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
ktfo. . ...- i Valdyba

• '■ '', "'i " '■ -

; C. BROOKLYN, N. Y.

Vasario''23 * (L fabi posrinėš 
įvyks LDS. 1G kuopos mėnesinis 
susirinkimai "RvieČitme gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
Sumanymą. Atsiveskite ir savo 
draugos(es) prirašyti. Valdyba

" v'-» • » • • • • * ’
NEW HAVEN, CONN..

' L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susiriokimas įvyki sėkmadlęąy. 
vasario'2$d., 1 vai. -po pteią,> baž
nytinėj svbtefeėj, 38S5Gri*n & 
Kviečiame narius(^s) ateifi. Gera 

užsimokėti duokles. • «

•Valdybą
tP«>S*

/

A

-patarimas dykai visa Sį. menes].

Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 1O—12.-ry
te, 2—5, 7—8 vakare: sekmadie
niais 10—12 tiktai.

LIETUVOS
J j

rojų
k

■’J

♦ j < “Į
' Gerki 'tSvytudnls privalo 
* "itf lij&tnriMmlratą feo- 

i; tra indom M ’ 
pažinti. -3tt» įalftrtl 

vartoti kaip atvirutes, ten-' 
Ma! j4a tam tikrame agatu- 
vinyje, iiviaoynMOCMikro.

Lietuvis Grab orius

P. J. AKUNEVIČtUS Į
258 Broadway, So. Boston 
•' Telephone So. Boston 4486 
Mina šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpino gerai ir ne
brangiai.

Rezidencijos TeL: C779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. EJABUSEVIČiUS
Lietuvis Gmborius, Balsuomno- 

tojas, ReaHEstate ir Public 
Notaras

254 Broadvay 
South Boston, pl&ss. 

Rezidencija; 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass. -

VLADRSpTklKiA^

49 Church 8L,-< Lomeli, ”**** 
r---' Tflephi^ 5788l . v?J

Laidotuves aprūpinu gerai tr io» 
brangiai. Patarnauju dėl krikflty- 
nu. vestuvių ir šiaip vteoMmi «»•


