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Apie 600 kontarištų azeftuĄta gausiomis deęnonstracijomis.
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ž < įVienks'pr^ę^tų i
. * įtvo verkavę' taip atsiliepia 
■/ apie Vytautą : “Mums trfik- 

į sta tikslių žinių apie šį karo 
* ir politikos žmogų, bet se- 

kant jo padarytų istorinių
1 Ž5Tgių eigą, galima tikyieną 

2; pastebėti, kad tai būvęs 
; Šiaurės Napoleonas.”

Juozas Tysliava
----------------—■—aį,—————
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f - Aukštasis teismai pripažino 
h pamatuotą p. Lukoševičiaus 
k? bylą prieš L. R. K. S. A. or- 
Jųganą “Garsą” ir kovo 3 die- 
iT ną įtraukė į teismo kalendo- 
^rių.' 
ji Kaip jau buvo pranešta, p.

• Lukoševičius patraukę ‘Gar- 
- s!a” atsakomvbėn, reikalau- 

damas $100,000. atlyginimo------  • ---
už patalpinimą organe Cen- 

į.- tro ^Sekretoriaus šmeižian- 
L; Čio pobūdžio raštų. “Gar- 
W šas” apie šią svarbią bylą ty-

Ii, nes, mat, dabar eina Pil-
4 domojo Komiteto rinkimai, 

i tai gal bi jo, kad nąriai nesu- 
žinotų kaltininko “nuojpel- 
nų” Sus-mui.
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TORNADOJ ŽUVO KETURI
‘ * 50 sužeista

7. ” i ' ■
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$100,000 BYLA PRIEŠ 
“GARSI” PRIIMTA

BROO^LYN, N. Y. —
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Europoj ir JuB^rtinėse 
s ; Valstybėse

Kovo 6, kaip jau rašėme, 
žemė nuo komunistų nedre
bėjo. Jeigu prie jų demon
stracijų nebūtų prisidėję be
darbiai, tai būtų išėję visai 
^flat.Y Z. ‘ -

New Yorke areštuota apie 
100 žmonių. f

Washingtone šeši asmenys 
sužeista ir vienuolika areš
tuota. . .

Berlyne 14 sužeista ir 270' 
areštuota. Reikia pažymėti, 
kad Berlyno valdžią sudaro 
didžiumoj socialistuojanti 
asmenys ir kaipo tokie dau
giau simpatijų rodo komu
nistams negu skriaudžia
miems Rusijos žmonėms.

Londone penki sužeista ir 
penki areštuota. Čia irgi p. 
MacDonaldo valdžia kol kas 
toleruoją Sovietų valdžios 
terorą Rusijoj.

Kitose šalyse ir kituose 
Jung. Valst. miestuose de
monstracijos įvyko ir po ke- 
t lis ir kėtibiiįa areštuota ir 
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Tuščias pasigirimas. Didelė 
dalis žmonių dalyvavo de
monstracijoje kaipo bedar
biai, o kit^2^ tupėjus iš to 
saji“show.”

Komunistai supranta tą, 
kadJsjnoguš l_ 1-1— 

turėdamas darbo ir išVko 
pragyventi negi gali tylėti? 
Jis būdamas alkanas, nežiu
rti kas rengia demonstraci
jas, bet nori pareikšti savo 
reikalavimą: “Duokite dar- 
boj ” Komunistai pasinaudo
dami proga ir bedarbhi skur
du ir .vargu triukšmauja ne 
kad bedarbiams pagelbėjus, 
bet kad pasitarnavus Mas
kvai, kad paskleidus savo 
raudoną propagandą.

Smerkiame komunistus ir 
jų purviną politiką, bet nei 
neužgiriame valdžios takti-

su šeimyna, ne- -

WASHIN 
kovo 8 d. — 51 
mirė ex-preziq 
Hovvard Taft-j 
to mirtį, tą pa| 
teisėjas Terry] 

. Velionis Ta 
zidentas i rbų 
siojo Jung. "3 
Vyriausias tej 
vęs visa laiką i 
nuliūdime

Laidotuvės įi■ 
ny, kovo-11 dJ 
lingtono-Tauta 
šalę kitų įžvnJ 
vyrų.

MAINEVAli

v

AUGUSTĄ 

jų menesių me

kos kokią jie panaudoja mal- dyta 12,000 
šindami riaušininkus. Šiur
pulys -ima prisiminus ’ kaip 
policija arkliais mindžiojo 
išbadėjusius darbininkus, 
kaip buožėmis skaldė jų gal
vas. ■ f - ' -l.-V.-t ’ ■ •'*.
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MEMPHią Tenn.- 
reitą ketvirtadieny, vakare 
Arkansas, Louisiana ir Mis-' 
sissipi valstijose siautė baisi

X

audrų: Keturi asmenys už- 
mušta, apie 50 sužeista.
į . Gregory kaimelis visai su
naikintas. Nuostoliai siekia 
apie 100 tūkstančių dolerių.

DARBININKAI PARODĖ DAUG GYVUMO 
SUVAŽIAVIME

... Sekmadieny, kovo 9 d. Šv. 
Roko parapijoj^ Montello, 

'Mass. įvyko LDS. Naujos 
. Anglijos Apskričio Suvažia- 
* ivmas. Dalyvavo apie 70 de

legatų ir svečių. •
Kun. J. Švagždys, po ku

rio pastogę darbininkai bu- 
*-* vo suisrinkę, maloniai darbi

ninkus priėmė ir visą laiką 
dalyvavo posėdy būdamas į- 
nešimų ir rezoliucijų komisi*- 
jos nariu.

Suvažiavimas praėjo pa
vyzdinga tvarka. Darbinin
kai pakilusiu ūpu svarstė

svarbiuosius organizacijos 
reikalus.

Padaryta keletą nutarimų.
Posėdžiui pasibaigus Mon- 

tello darbininkai (ės) svečius 
pavaišino skaniais užkan
džiais.
• Pažymėtina, kad LDS. or
ganizacija yra susidomėjęs 
ir Montello jaunimas. Šiame 
suvažiavime jis gausiai buvo 
{reprezentuojamas.

Valio Montello jaunimas 
ir darbininkai! ^Valio LDS.

Naujės Anglijos Apskritys! 
Į \ Kay

■ ........ i ■ . ---------

KANADOS KATALIKAI KOVOJA MMft
^7YWISU$

' y’ . : » 4 • < r v. 4-^ ----- ‘

‘ /T
— Par

X •

OTTAWA, Ont.
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TTTTT , ’ ’' ■■■• ' • ių
jie smarkiai priešinasi, lega

lizavimui. Jie. pamatuoja 

tuo, kad legalizavus atsiras

•n

t’.

■

| lamente eina smarki kova

X dėl protestantų ir bedievių

*noro’ legalizuoti Ontario ir daugiau ir dįvotsiųinkų. 

£ Quėbec provincijose divor- - x—- ------------—

; 7 Čia paminėtose provinci- 

jose gyvena daug katalikų ir 
r ‘•v . . ■ į **
rrf ✓ • c. .
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.Dąbąr tose provincijose 

tęysų nėra, nes žino, kad 

pametę negalės 'pasi

rinkti kitą. 4
» * * -.. •
K - •
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paikais, kurie , jau mėnesiai 

kaip badauja? Nieko.

Po tokių įvykių, neabejo
jame, kad komunistai pasi
skelbs “darbininkų klesos 
kankiniais,” ‘bet ką darys 
bedarbiai? Jie kankiniais 
nesiskelbs, bet sukaupę visą 
energiją protestuos, prieš be
širdžius kapitalistus. , 

Komunistų “revoliucija’’ 
kaip tik pasitarnauja.kapi
talistams. Jau šiandien New 
Yorke susiorganizavo sargy
bos komitetas rinkti žinias a- 
pie ateivius, kad visus nepi- 
liečius-išdepoHavus. - ——

Vadinasi kapitalistai po 
tokių riaušių gauna įrankį 
griauti darbininkų organiza
cijas. .yisiems buvo žinoma, 
kad kovo 6 d. komunistai 
ruošė demonstracijas pasau
ly sulig gauto iš Maskvos įsa
kymo.

Tad darbininkai neturėtų 
susidėti su komunistais, kad 
ir kritingiaiisiame momente, 
nes jie yra kirmėlės ant dar

bininkiško kūno. ■*
4 e-

KAIP BOLŠEVIKAI 
KANKINA DVASIŠKIUS

• i

• ^Morning Post”utalpiha 

pravoslavų vyskupo laišką, 

kuriame tas paduoda; visą 

eilę atsitikimų, kur bolševi

kai kankinę dvasiškius. Tar

dydami vieną kunigą bolše

vikai sulaužė jam kojas ir 

rankas, pylė į burną ištir

pusį šviną ir pagaliau suka

lė vinis į galvą. Permio ar

kivyskupui Andronikui iš-

' *

5 vaL vakare 
litas William 
iries pat Taf- 
ądieną,mirė 
sauford.
L buvęs pre- 
£s Aukščiau- 

Teismo 
-rezigna- 
e Paliko

| ir vaikus, 
ks antradie- 
ųLaidos Ar- r" ... * 
ese kapinėse 
jų vaistytais

- ■

. t z

entas Hoover pa 
skelbė 30 diemį gedulą už 
Taftą.
^.Gub. Allen išleido prokla
maciją atsišaukdamas į vi- «*■ > xsiiomenę tinkamai pagerbti 
valstybei užsitarnavusį * as-

’ C- <-

menį. x
X f

Kongresas priėmęs užuo
jautos rezoliucijas Tafto šei
niai.pertraukė dviem dienom 
s^ijasr - ~ .

. Laidotuvėse dalyvaus prez. 
Udover ir visi vyriausybės ir 
kongreso nariai; taipgi ir 
kariuomenės ir marininkijos 
viršininkai.

L

- MONTREAL, Kanada.— 
Kovo 6 d. apie 7 vai. ryte A 
lenskių namuose įvyko baisi 
nelaimė. Devyni asmenys už
troško gazu. Kilus ekspliozi- 
jai 4 asmenys pavojingai su
žeisti ir du nariai Montrealio 
Ligld,. HeąjUfc Jtowen kom
panijos, kūi’ie gelbėjo nelai
minguosius tik per maža bis- 
ki būtų netekę gyvybės.

Alenskių dviejų šeimynų 
namą gazo ekspliozija visai 
suardė.

Ekspliozija namuose įvy
ko po to, kada gelbėjimo 
darbininkai buvo' išnešę iš 
namų visus devynis asme
nys užtroškusius nuo gazo. 
Užtroškusiej i nuvežti ligoni
nėn ir visi atgaivinti. Tik 
vėliau Alenskių vyriausias

Alenskių.namas buvo, po 
numeriu-6531 ir 6533 Third 
Avė., Rosemounf.' Savinin
kai gyveno ant pirmų lubų, 
o ant antrų lubų gyveno 
ĮfX. .rtoPTipcr lATTip gn si**

jSIenslrttY.m 
leithj®oš~naihubše"buvo tik] "

UJOJ SAMDYS 12,000 DARBININKO 
[PElEKELiy DARBO 
de. —- Dvie-
i bus pasam-

bininkų prie taisjnnui ir tiltų_pataisymui.

sūnus Viktoras mirė.

/
4

kelių taisymo. 1930 m. bus 
išleista $12.500,000 naujų 
kelių pravedimui, senų pa-

rybų priėjo.pnė'jsųsi^Timo. 

Tdji sutartis panaikina ko
mercinę kovą tarp trr dviejų 
valstybių^

Sulig tos sutarties Lenki
ja turi įsileisti Vokietiją 
atidaryti savo komereijinius 
skyrius, ir Vokietijos trans
porto kompanijas galės lais
vai daryti emigracijos biz
nį ir kitokius industrijinius 
biznius. , ;

Iš kitos_pusės_ Vokietija 
pasižada importuoti iš Len
kijos 320,000 tonų anglies 
kas mėnuo ir nuo 200,000 iki 
300,000 kiaulių kas met.

REZIGNAVO VOKIETIJOS 
VALSTYBĖS BANKO 

■ PREZIDENTAS ■
Y BEĘLYNAS, kovo 7 'd.-^

Reiehsba'ūko prezidentas, at

sistatydino. Spėjama, kad 
jis atsistatydinęs dėl pasira
šyto protokolo Antros Hague 
kongerencijos dėl reparaci
jų, kuris pakeičiąs Youngo 
planą. ’ -" ’
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1t) DARBININKŲ ŽUVO 
EKSLIBZIJOJ
/ <■

C^ARLEROI, Belgija.— 
^iers anglies kasyklose ki-
ekspliozija. Dešimts ahg- 

O:kasim užmušta ir 11 su-

TŪKSTANČIAI ŠEIMYN^IŠMESTA ANT GATVĖS 
MASKVOJE -

. Y ■ ' 1
MASKVA, kovo 9 d. (- 

Praneša, kad Sovietų val
džia išmetė iš.. namų ‘1 s 
aukštesnės kilmės šteinų 
ir į tuos namus suleido “ ro-

letarus” komunistus. Tokių 
šeimynų išmesta apie 6,000. 
Vadinasi ne tik namus' at
ėmė, bet ir gyventi jiems nė
ra vietos Sovietų Rusijoj.

*

STUHHT1/ STREIKAS MANILOJ 
tsp

MANILA, Filipinai, kovo 

8 d. — Studentų streikas vi* 

soj šaly plečįjfeų.Apie 10,000 

studentų streį^bdįaj Jie rei- 

kalauja,; khdJdstaSolliyklų; pa 

šdlinti siude!tt*kiitaūJhį> pHiTn- 

.. ................................} — 

plėšė akis. Archimandritas 

Dimitriju8. buvo sikalpiruo- 

tas pagal visus šio meno rei

kalą vimt/s. Tobalsko vysku

pas- Germogenas buvo pri 

Rištas prie garlaivio rato.

i V ".r ■. '

H ’r
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d. švietimo ministeri

Visa lietuvių šeimyna kančiose. Vienas mirė
------------ v

p-nia Alenskienė ir valkatas 
Vincas, 8 m., Bronis, 19 
ir Viktoras, 20 m. .

Tėvas Vincas Alenskist®^ ? 
vo darbe. Parėjęs iš dąjfej,.į 
apie 7 vai. ryte ra^o šavb§ĮŠ|g| 
nivną užtroškusią. Jii^hįūH 
jau pašaukė policiją, 
pašaukė gazo kompanijoj! 
gelbėtojus. Atvykę išnešė 
laiminguosius Alenskiųv^? 
Lortie šeimynas.

Nepraėjus nė penkiomį^ 
minutom po išnešimu užtroš-jrį, 
kušių įvyko ekspliozija Ną^ 
mas į šipulius suardytas*.; 
Ekspliozijoj sužeidė keturis ■ 
gelbėtojus.

* Tuoj po to, 
Sudegė namo 
viskas.
.. Jauniausias 
nūs jaučiasi stipriausias;

Alenskienė dar vis silpni: 
ir nežinia ar išliks ?; D 
Dieve, kad. visi pasvei] 
nes buvo- geri žmonės. 
- Lietuviai labai- už 
r/ s .
• r " •’ • jg* - * — y , k •

■ '.J _?

kilo gaisra^ 
griuvėsiai^

■ /.• : -

Alensldų^®

S-y-,x- .-3

4d
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Ligi šiol Įsrutė buvo gar
si tik grynai kriminaliniais 
procesais, bet štai pagaliau 
susilaukė . ir 'taip daugelio 
taibamos Jeronimo*Plečkai
čio' ir jo'5 draugų bylosx

Šios bylos laukė daug kasj 
bet kiekvienas savaip. Vie
niem sensacija, kitiem poli
tiniai sumetimai, dar ki
tiems pramoga, o pačiam 
draugui Jeronimui likimo 
klausimas.

Lietuvos laikraščiai kri
minalinių bylų aprašymų vi-< 
sada nestinga. Plečkaičio 
likimu daug nesisielojo. Kas 
kita Rytprūsių laikraščiams. 
Plečkaičio bandos suėmimas 
pasidarė didele sensacija ne 
tik politinių emigrantų pa
stangų niekais nuėjimas,

/

ti, ir kad švietimo ministerią 
ir diiiMdtŪK Mtų pa&&4

D tį' -----------
. . Valdžia nesutinką sui Btil- 

dentų reikalavimais. Strep 

ko prądžia būk buvo dęlto, 

kad amerikietė mokytoja 

Miss Brummitt užgauliojus 

ir žeminus filipiniečius stu- 

dentus^ Tarnokytoja .buvo 

pašalinta, .bet sti jakartu ir 

keturi studeiftai pašalinti. 

Streiką vesti padeda ir patys 
kėvai.

ą/' 1 *• *
V ’ *- Y ' -

' - - . •< • ■ X- ;
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< - V’ apsauga sustiprinta.
Vadinasi, visokių žmoi 

Įsrutėn privažiavo, /perpil
dė viešbučius ir atkreipė 
vietos žmonių dėmesį.

Teisme.
-Vargais negalais gavęs 

spaudos atstovo bilietą Įeit 
du į salę. Čia jau apsėdu 
bent porą stalų dar už 
ne aktyvesnių žurnalistų 
Kol teismas susirinko, ko 
susitvarkė -gynėjai ir’ eks 
pertai, žurnalistų, ir tai 
r»a didelių laikraščių (o'kž 
tas net kelis atstovauja} 
prigužėjo pora tuzinų.

Atveda Plečkaitį, o 
kili jį ir jo penkis draugui 
Visi išrodo, gana neblogai 
gal kiek išblyškę (lyg p|i 
pudrinti), bet išvaizda, M

' *bet ir kaip tam tikras poli-- lyti, visų nebloga.- 
tinis klaustukas, kodėl taip 
ilg^i bylą d&fcuvo švaisto
ma Joj
’ - Jau kuris Jaikas kaip Jct-1 
krįščiai pilni spėliojimų 
šios bytotr 'hdresų. O prieš 
porą dienU*Įsrtitę užplūdo 
visokie piliečiai; * tairiė1 tuo 
ar kitu būdu 'suinteresuoti e 
šia byla. Iš kažkirf"pag«»Ya4b4 
,_.A- , . V X . ..
metu išvogs, atkreipė vbkiėi lįfijkų.

žinia, kad Plečkaitį teikrtW 

t

čių vyriausybės akį. Tat ir
* ■ > * ■

į,.A’''cdiį»į $

Eemke, be to, šeši prisifį 

šieji; Valstybės gynėjas 1 

Eisvald. Vertėjas Dr< E 

džiuvaitis iš Giųnbinėa ® 

pertąi: P. Raeder (T«f$ 

d4t ‘ ~
^kta apie dvidešimt

V



. 1 A KUNIGAS KROKININKAS

MO. BAflffOIOS ąįja įjrirnęha mūšŲ dąilihin- 
ASJAU galu- čįųriinnh ib 
kTVUttiNTAS • j kūrinių motyvus^ ir* j stipriai 

awnas. — Vidaus -jręįka- 
tų .nniasterijos statybos ip-.

^cįjps tarybos po^ėdzįųo- 
bųvo avarsttųna^ Rriąįkė,- 

į -bažnyčios projęįitaSi 
žiuose pįimininkąvp

«. -i

ylr. statybos inspektorius 
'Maciejauskas. Į posėdį 

buvo pakviesti Prisikėlimo 
^čios ^vykdomojo komi- 

^ėteKįr menininkų organiza- 
ų atstovai. Nuo meninin- 
organizacijų posėdžiuose 
yvavo dail. Žmuidzinavi- 

daiį. Šlapelis ir kviesto 
a A. Varno vietoje dr.

į?tfir. H..Kairiūkštytę-Ja- 
jęynienė. Nuo yykdojnojo ko- 

fviniieto dalyvavo pirm. kun. 
i-Jęapočius ir dail. Vyt. Bi- 
gŠnmas. < .

Projektas (su kai kurio- 
Onis mažomis pataisomis} 
g&aip .technikiniu taip ir mė

lio; atžvilgiu pripažintas vi- 
l^i^tinkamu prisikėlimo ide- 

jai išreikšti. Dail. Žmuidži- 
navi^us posėdžiuose džiau
gėsi, kad vingiuotoji Prisi
kėlimo bažnyčios! bokšto li-

įšreįškia aųkštyų kebmosi i- 
cleją. > į • .>. <* < ' * b -

Projektas ’ btfvd $varsib- 
įbas jau paškutiiies’įstaigos. 
Todėl dabai* : Prisįkėliipo 
bažnyčios projektas jau ga
lutinai priimtas' ir patvir
tintas, nes Lietuvos arkivys
kupas- ir Kaunomi esto val
dybos statybos skyrius jau 
seniau patvirtino. Bereikia 
pradėti ir baigti statyti.

Miesto valdyba Prisikėli
mo bažnyčiai statyti pavedė 
visą Žaliakalnio rinką prie 
Ukmergės plento. Ji bus 
statoma'toje vietoje, kur da
bar miesto valdvbos svars- 
tyklės. Jos fronlas bus at
gręžtas į Ukmergės pi., ki
tas išėjimas iš Žemaičių ga
tvės bus gražios aikštės. 
Bažnyčia iš visų pusių bus 
matoma jr prieinama.

y
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Kaunas. —. Mūsų visuos 
ineupį tu?- būt, atsimena] kad 
p.'Gabrys,'p. Voldemaro ap- 
šmeižtasl922 rii. padavė jį 
teisman. P. A. Voldemaras 
vilkino bylą iki 1925 m., ka
da po ilgų debatų, dalyvau
jant byloj p. p. rA. Smeto
nai, \M“-’Sleževičiui, M, Šau
liui kaip Voldemaro liudi
ninkams, jis, Voldemaras, 
buvo II nuovados taikos 
teisėjo nubaustas 15 parų 
paprasto kalėjimo.

Abi pusės apeliavo. Kau
no Apygardos teisinas 1926 
m. patvirtino taikos-teisėjo 
sprendimą. P. Voldemaras 
padavė Vyriausiam Tribu
nolui kasaciją.' Įvyko per: 
versmas. Voldemarui' tapus 
ministeriu pirmininku, byla 
buvo ąįidėta “ad cąlendas 
graeeas.” O 1928 m. am
nestija Voldemaro, bausmę 
panaikino. ' ‘

Dabar eina gandai esą ši 
byla būsianti svarstoma iš 
naujo. Kam tai'reikalinga? 
Sapienti sat.

-> r --------- --

: , ^ ^.M^ORAS?

Panevėžys. 1^30 I. 30 d. 
vakare (apie 6:30 vai.) ne
paprastu. būdu' be triukšmo, 
krito nepėprastoš šviesos 
žvaigždę,’ panaši į rakiėtą, 
ilga spalvuotą uodega. Jds 
krvptis buvo 1 rytus. Ne 
aukštai nuo 'žemės dingo: f“ * •’ 17?:^ r S l r

i i?'/ rr:

TO

f .*•

žemiau telpa sąrašas įvairių knygų. Ęįęlnrienąs ąimm|Mtmas 
prenmneratų arta nauj'as prenumeratorius gali pasirinkti iš šie sąrašo 
! *u < ^nygų mylėtojai naudokitės proga.

Pasisknbdildte gtnaujmti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo- 
resčio ’pė įjėrSįuūthną mes nereikalaujame. Kas Aorėtų įsitaisyti ar

ba:papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tų padalyti, nee 'dud- ’ j 

dame didelę nuolaidą. Iškart imąfit už $5.00 kataloginė kata*, gau
bte už $2.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS. 
nariams. • r

A • •

ĮVAIRIOS KNYGOS
Su6klebwty Finas—labai b 

domi apysaka - ------ 75c.
Patarmės Moterims—pamo- 

rinimas moterims jų asipeni- 
niamę, šeimyniniame įr visuo
meniniame gy^fenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas __ 15c.

Ben-Hur-rįstorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė1 Jūnas Montvila --- -—$1.50

AųkBipię Ųbųolio Histprįja 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kąįbon išguldė Alyya__ _50c.

Trys Įtėįęiviai--Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
tį apysaka. Parašė T. Vyš- 
niąuskąi Vertė P. B....?. —_40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs: pasiskaitymai apie į- 
vairįus gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas .—1— 

Turto Norma—moksliški pa- 
sissaįtymaL Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų - 
Parašė P.

Gerumąs 
gerumą per Tėvų Faberą-Fi- 
lipinų. Vertė Kun.-P»-L..__15c.

Tabakas—Nuodai ~ rūky
mo .kenksmas;, pagal: d-rą Ni- 
koiskį parengė 3- Kaimietis—15c?
, Užkeikta Mergelė su Barž- 

dk ir Barždaskutis—apysaka 15c.

Trumpa Apologetika arba 
į Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaą__50c

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

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas —____—_ 6c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver- 
;ė J. Gerutis —_____—_ ____ 40c.

Gamto3 Pradžiainjekslis — 
Dr.’ A. Vileišis. ..-2—________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__5de.

Patrimpo Laiškai, — Išleido 
Kun. Ą. Miliukas L__ —__ __60c.

Meilė (Poemą). Parašė M. 
Gustaitis _____________ :_____ 15e.

Nauja Skaitymui Knygą — 
(Dalis Ii). Su paveikslais——75ę.

Vienuoline Luomą. Vertė*
Kum P, Saurusaitis —....25c.

Vaikų Knygelė — su pa- 
^eiksiais. _________ . 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj r - 
Karęj,.i9l8 ir 1919 m. Para
šė Kun. j. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ---- ------1__ ......... ...:-Z......26€

- Moterystės NesuardomybŠ. J. 
besausins, Šv. Kaz. D-jos lei- 
iinys, Kaune į..X— ----- 10e.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 11 ■ 
A. Rucevičiug/,_____________ _40c.

Ąventaą Gąbyielius. Išleido 
Tėvaš Aifon^38Wąrįa £? P._ 25c. '

Religijos Mokymo Metodi
ka. Bntąįsė K, J. SkrūodyB—50e.
• Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs^ Sutaisė KuPra- 
oas-,-----r—---- ——-------- 40c.

. Mąsų Dainiai.''Parašė Ka- į 
žfrftUnd .n !/, - V. 5Qe»- - '

Anderseno Pasakos—su pa- 
ęiksleliais' _ ___ ___________ 20e.
Trumpa.Lietuyių KalbosOra-. 

natika. Paaršė J. Damijonai- 
‘is —i_________ ___________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Ąndzinlaitis^______ __________ 50e.

‘ ’ Iš Kelionės po Europą ir , . 
Iriją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Nepaisytoje—keturių veiks- ,

nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina___ _____________ 35c.

GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy- 
188-------------------- - ---- ------------25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- -L 
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _____________ ___ 25e.i
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak
Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas — Dramą 4-rių ak- 
•:ų. Vertė Akelaitis ________ 40e

Ęsumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
*ašė Kum L. Vaicekauskas__lOe

Žydų Karalius — drama 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ___ s_____ ___________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vai*-^1 
Ielis; parašė F. V.  -——10e

Patricija, arba nežinomoji 
'tankinė — 

Vertė Jonas Tarvydas _
Išganymo Apsireiškimai — 

itėjima8 ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas su gaidomis__________ —75a.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) : Laurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė* 
T. Tarvydas------------------------- 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi- * 
>a i-me akte. Parašė Gineitis ĮSe.

Vaikų Teatrai: AMlis I: 1) . 
Pagalvok ką dnra^ 2) Jono 1 
’aimė; 3) Pasakyk mano lai-.

GhrinkO&ilE, H .ir N—15*
Vąįkų Teatrai: dal»H: 1) 

fštmimc paskui; 2) Antanu* 
^tSurinko S.Xr D^k N—ĮSe. 

■H < L«MALDAKNYG*8

Žinodamas, kad Amerikoj, tarp Lietuvių darbininkų Sąjungos 
narių, Kurios organu yra “Darbininkas,” yra daug asmenų, kurie 
gerai pažinojo kunigą Jurgį Krokininką, savo laiku buvusį įžymų 
darbuotoją ir kovotoją už lietuvybę, pranešu, kad jis jau apleido šį 
pasaulį... Mirė Marijampolėj 27-ia dieną birželio, Į928 metais ir y- 
ią ten palaidotas/ Od® sesuo,-Jie va Krokininkaitė, kuri jam, savo 
kraičiu, prigelbėjo patapti kunigu ir jį iki paskiautios valandėlės 
jozčia buvimo, globojo, jam tarnavo, dabar gyvena .vargingai Ma- 
riampolėje, po Šiuo antrašu: Alyvų gatvė, Nr. 2. ’ — ’

f ' ! ' Kazys

. •. *
VADAKTĖLIAI. Greitai 

išleis savo senelį kun. Game- 
Čia kun. 

Garnevičius išbuvo 24 metus. 
Daug jis čia darbavęsis 

prieškariniais laikais: pintį- 
no -Įšnygas, išrašinėdavo ka- 

: laikraščius ir 
4aūg dirbo tautiniame auk
lėjimo darbe. Prisiminę' jo 
darbuotę, žmopės maloniai jį

J. ■ >

TRYS DALYKAI

Žalpiai. Mūsų kraštas Jie
didelis, bet Šv. Ministerija ričių į Pušalotą. 
(vis dėlto nemato, kad jau 
nuo rudens Žalpių pradžios 
mokyklos nėra antrojo-mch 
kytojo. Tėvai nerimauja. 40- 
vaiku, galinčiu lankvti iiio- talikiškus 
kyklą, dabar tuščiai leidžia

• ■ • y-'
laika ir daro nuostolius. i'-

’ ■ < ■ »'

Ant- šešuvoš upelio jau 
treti mėtai kaip nėra tilto. 
Pavasariui atėjus ir upeliu'! 
patvinus, labai simkūlr pa
vojinga persikelti. Jau ląi- 
kas būtų apskrities valdy
bai pasirvžti ir tiltą'' pasta- 
•tvti;' ■■■■;■ t
ir • , uį -r

, .Ūkininkai dąųgumeįe^^ą'

»

• L."
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j

Širvintas------50c.a.

I
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’45c.

aprašymas apie

- 4 aktų drama. 
:____ 10a.
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• r 1

Už
3c.
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336 BLway, So. Boston, Mass.
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BALSAS Iš LIETUVOS

-30c.

£-106.'

Mda aut Kelių—“ft-ko1’ 
paūde. Odos apdaru <2.00 ir C

lit. tortams. ' c
: ^Priedų duodama loterijos bilie
tas. ,
.Adresas:

Administradim

ii

.«
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; ir negales save jaunuolių draugu 
adinti, kuris 1930 metais neuž
prenumeruos leidžiamo Kaune 
toksleivių, skaisčiausio mūsų tau- 

i i i j į; h: ■■ į; 
ICW' '■

-DVARININKAI, Šiaulių 
apskr. Sausio 30 d. ūkinin
kai, bekasdami. žvyrą ke
liams taisyti, rado žmogaus 
kaulus ir blizgantį auskarį. 
Auskario netekę' paimti, nes 
jis užbįro žwrn -ir nebuvo 
surastas? Spėjama, kad at
kasti nužudytos moters kau
lai, kurios lavonas toje vie- 

buėjQ5būtį ^9g^čLžį.ų 
4)rillėpfas* *lįęf tSMd

74 U—-Ą8-------- sš--------------------- - -----
f į T

^ K^ tik išėjo S spaudos!

Artisto
STASIO PILKOS 

liauja Knyga *

“JAUNA KŪRYBA" 
su paveikslais / 

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų- 
Verta 
muose

• '■ ■ vt.' •** *«<■ ž __

sąsiuviniais Gįl 
jau 10 metui Jame 

gražių eilėraščių, beletristikos 
rkelių, įdomių ir rimtų straips- 

įltių, iliustracijų—pažinsi visą Lie- 
^tuvos besimokančio jaunimo gyve
nimą.
A ' *‘Ateitis” visų pigiausias Lietu- 

' ojė žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
as menuo su mėnesiniu 16 pusi. 
Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
- $1.00. Moksleivams; met. — 

I$L00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Adr.:'“Ateitis,” Kaunas, Lais-
Ū& A1. 3

į* Žolė trokšta, rasos ,gamta gaivi
ai ir Stiprinasi saulės spindu
lis, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
lies—gimtinės, gaivinasi ir stip- 

krinasi jos gyvenimu ir žiniomis..

r : : :

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.
Kainą tik 25c. 

persiuntimą prisiųskit už 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
■**kio, ką® aš, Lietuvoje ’tiėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
Jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien landau visus, kurie tik mane kvie- 

t čia ir pasakau daug saldžios ir , karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Ąt- 
v Įantą8, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 

tot;jei i?amsta nori
.pg&v 

* ‘ ‘ *ą&ad aš juos
, - •k?- J .>■ , .■ t-. Vrr.-j ..-j- „ .. , •.

Lietuvos gj'ventojus aš lankau tik už S^i- 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 liti—“ 

X metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją 4^'Vokie- 

^tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- .. 
t laičio gat. Nr.,24. Kaunas, Lietuva.
!• Su* ■ ■ _>*• * , ' •' i •

k t<įsyj)ę rašau.
esu vienintelis Lietyivps katalikų diepraš- 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Lfeo- 
istra sJ

iro giminėms gyvenan- 
i didelį džiaugsmą, pa- 
jkyčiaū. ^ ^^ r

Laminęs,? .
: ž -'t i . s; ’ .. ‘ r*.
NAUJAS SOVIETŲ 
į f r r< ATSTOVAS KAUNE

; Perkėlus ligšiolinį ' Sovie- 
tiį Rusijos' atstovą Katine p, 
diysėjenkb’ aišštorii'į 'VąTŠū- 
va, Sovietų Rusijos vyriau-

rūpinąsį .patys reikalus , ge- 
rintiv^bęt laukia, kad vaLi 
džia viską atliktų, Laukai 
nesausinąmi, keliai netaiso
mi ir vis labiau blogėja.

š&rie, p. Petrovskį. Nauj . 
atstovas siomiš’ flienoinis at
vyko Kaunan. •
.; .. iz

NUSKRIAUSTI ŽMON£S
Linkuvos apylinkėje jau 

metai, kaip grįžo iš Argen
tinos vienas gyvento jas.Grį
žo neturtingas ir nuskriaus
tas, nes neteko ramybės? Dą-. 
bar dirba savo -žemę.’ Ta
rnuose dabar vyksta btLsi 
revoliucija. Viską'jis notijy 
pagrindų pakeisti ir per
dirbti. Namuose sudaužęs* 
Dievo kančios kryželį, su 
plėšęs tikybinius paveikslus. 
Motinai ir seserims revolve
riu grasina neiti bažnyčion. 
Jei nepasidarysiančios to
kiomis kaip jis, tai, girdi, 
neturėsiančios gyvenime ra
mybės. Švenčių taip pat ne
pripažįsta. Kiti bijo savo 
kaimyno ]>erspėti, nes bijo, 
kad neatkeršvtu.•

Namiškių pasakojimu —; 
turto neuždirbęs ir tikėjimą 
praradęs Nugrįžo.

į ■ 
—:--------------------- s------ ' 1. »

S5nw«Qįsį4
Kaunąs. Svarbesniųjų byr' 

lų tardytojas p., ŽąĮys jąų; 
baigia banko plėšimo bylos 
tardymą. . Be kitų lįūdinįn,- 
kų, tardomi ir krim. polici
jos valdininkai, kurie plėši
ką suėmė. . : ;

Byla bus perduota 
Kauno Apygardos, bet 
riuomenės teismui.

ne 
ka-

v
i.
i
*
i ■<

+ >v c

Uėhflriiv-:
Ruošią Myjeno fiet^įo įpteligen; 
to biblioįeką, kuris skaitė <fŽidi- 
nį',” didžiausią mėnesinį, literatu 
f oš, mėkslo, visuomenės'ir akade- 
miš.kojoįigyyenimd . žurnalą, nuo 
pat.jo. leidimo pradžios.;'Bet “Ži-; 
dinys ’ ’ darosi kąąkart j^o^įęsnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek kū^ 
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, .jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios. .į < ;; . . ,

“Židinio kaina Amerikoje: met.
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
met. — 35 lt., pusm; — 30 lt. • - - • 
- Adresas:.KAUNĄS, Laisvės A- 
įėja.3nr. “ŽIDINYS.’’ .t . '

mo .kenksmas;, pagal: d-rą Ni- 

, Užkeikta Mergelė su Barz- 

jĘatakkų Bažnyčia ir De
mokratizmas. '— Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas__ 1__ _______ 50c.

> ■" Apaštalystės Maldos Statu
tas. <— Vertė Kun. f.. Saųru- • 

__ _L__ 25^.r. Kelionė Aplink Pasaulį per 
$0 dienų—Apie visas derybas , 
be galo įdomūs nuotikiaį ke? 
litinės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, • 
J.; Balčikonio__ __ __ _ $L(K

Pramoninės Demokratjios Pa- v. , 7gc
. Gegužės Mėnuo —z Kun. P. 
įteikia. Kaina . _50c.

Aritmetikos Uždavinynas__25c. 
Vaikų Darbymečiui — Bin-

- * ’*' * ' ‘ ___ 50c.
________ ______vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

bolševizmas ir jo vykdymas 
j -....—

žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri: 
gonis---------- - ----------------------50c.
. Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkūs__ ________ —______ 50c

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė jonas M. Širvintas?—_50c. 
* Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkąitis __—-----50c

Lietuvos ženklai. — Išleido 
j.'še&evičius ir B-vė, Kau
nas ------------------------------------ 40c.

žmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Uialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas —_30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas-___10c.«_ «__ t , 1-’?1__
iietuvino

griūčiai. Parašė Uosis —

Zadeil
Arii

7 r ■
kinelis kalbos mokslui— 

Petriukas— laiškai vi__

, Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj --------- 15c.

ž .'•‘v

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vienų tėvynėj leidžiamą

RVAIfižfilli-’
Mėnesinis vaikų paveiksluotas 

laikraštis. ,
_Jį» •

kana septinti metai kas menuo 
3žĄusl. didumo. '

‘ina Angelo Sargo Vaikų Są- 
n^>s nariams 3 lit., o visiems ki- 

tiem^ 4 lit metams. Užsienyje 8 
litai Ąetam^-4 litai pusei metų.

Tęvi i, auklėtojai, šetininfrikaH
jūs Aokštatę savo vaikam# lai

mės. _ T|i pradėkite jiems tą -lai* 
mę kurti'i a u. nuo mažų dienų; Pats 
pirmas tam darbas — -tai įpratin
ti Vaikas Var mažose dienose pa; 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 

-ynų. visai a Įr nebrangu.,
Štai “žvaigžduįy- leidžiama vai
kams šviesai, j^pdpti ir lavinti

V P^tak?wi»iąr rinką ir kajnas, 40da 
dovft-. ‘ ’u 

-b

HAr'
■"• i’

.....

laikraštį, kad jos neužmirštų. B 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

"«HJHJCKA8”
peš “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto- 
vT demokratiniąis pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS’’ išeina kas sa
vaitė gražiai paveitaduątas, duoda 

žiaįų iš Lietuvos is užsienio 
gyvenimo; ražo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dĮAtaą; gyvuliu auginimą,

- LDS. Naujos Anglijos Apskrl 
čio suvažiavimas įvyks sekmądie 
ny, kovo 9, 1980, Montello, Mau. 
Posėdžiai prasidės 1 vaL po plotų 
Šio apskričio kuopos ižrinkįto ko- 
daugiatuia atstovų, net turime 
svarbių reikalų svarstymui ir nu- 
tarimui.

VI Paulauskas, Pirm.
. r ir ’

dįuš g»žių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt. 1
“pfclNINKO” kaina 192$ me- 

tans Lietuvoje—5 litai, arba 50 a*, 
toerikonižkų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith- 

Tįk paabndyk — mūsų nerūgosį. Kąųnas <?CK1NINKQ’ atį-
Juk visai mažą kaštuoją — voę 4 niniatradjai, Gedimino g-4j$0 Nr.

, Neutairikit, HA “ŪKTNIN- 
KAB” yža trafiatuiaair toylfmiau- 
tiki l&inbte laikraltie. todėl di- 
delį džiaugtmą padarysit užsaky
dami jį aavo giminėms ir pailsta*

įdąįryįc, iiem

tę,;1 irtri yfeč Šito auo* į- 
dotoių skaityk &UU, įvairių žinių, 
mįslių, galvosuKią. Bus ir Tau 
malonu, kai Vaikau skaitys ir 
džiaugsis. ; x . i

Euchariztiškos St&cijos-rSu- 
iietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryfins: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
iesiannBKleido kun. K. A. Va
gys —.................. .........................25c.
s Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun.-M.-Gavaleviėius; 
be apdarų 75 centai, su ap- 
^araiš ~ J. $1.00

žmogus ir Gyyuolya. Para
šė kun. P. Utį rys ;,........ — “
; Socializmas ir Krikščionybė. 
P-rot V. Jurgučio *"* ’

Žydą 
Kaimie
•» Kato _
apysakos. (B. Vargšas) 1 715c»

Maldos Galybė. Istoriškai 
piešinys IV-to Šimtmečio kri- 
kičtonjd»ės. Liettjvių ‘kalbon

* Apsirikimų Komodua.HkifiasKAlS^lįko- 

nigo. Išguldė LtpMiras 
tau__----------------- .-------- -------- -

Jono Kmito Billt .......... 41.00

“DARBININKAS”

_____ Odos apdaru <2.00 ir <3.00
' Mažas Naujas Aukso Alto, 

rius—juodos (prastais Binki
ais viršeliais)

Maįas Naujas Aukso 1 
rittA-jdodos (pmtaB f 
viršeliais)_____ rUii i i«,

Atsargiai su Ugnfcni. Vertė j
iš lenkiško kun. K. S,.......10c.

-/ Z '
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jų pirštų, padų.. Yra {ai kie- Dostojevskis.
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Pranas Morkūnas
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Tėvynės likimas, Jos laimėjimai ir ne-
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didele ekskursija... ;- .

čf’ vaikas,
Kam tėvynė niekis,
Tas išgama paikas.”

**’ Marijona Svencioniutė (Rox.)

Mylūkie vaikeli, 
Gimtinę šalelę

Mūs brangią žemelę. į-
Kas tėvų nenjyU,
NedoTak~črivaiki

- / -
> <

■ * ’ i
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riš savo jaunų dienų suprasti tėvynės meilę. Štai kąip.ąs 
.jį suprantu: ■■■■-■
c

z* ■ • •.: f:
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liu. Tepimas karpų ricina 
ilgi dažnai gelbsti.'

'Užtriną (varlakis) daž
niausiai sutinkama ant ko-

r

T-
įį£ ,|ddv8 11 dfen S '^.įn,

viešpatavo. Gyvenimas ir prekybą tart

Šiandieną. Lietuvis, nežiūrint kur jis gyveną^ kalba 
apie Lietuvos ręikalus., žipgęįdžįai laukia kokia ka0te»-; 

patriotinę dvasią Vytauto jidiiliejUą atneš liętuyįų tau
tai. Viąį šjąn^įena laukią savo■ kolonijoje,jubiliejaus,pa- 
minėjimą. Manau ir jūs mano jauni skaitytojai laukiate 
progos prisidėti prie tų rengiamų iškilmių.

:i ■ . : • -r. ' . f ' y

- Atsimvkime žodžius mūsų tautos poeto
“Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė! 
Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. 
Tegul tavų vaikai eina.vien takais dorybės, 
Tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gėrybės. 
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi; 
Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse f 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi,”

f _ '_______ , ■ -__________

“MYLUK1E LIETUVĄ” '

o to-

- t

, \ Sulaukęs 86 metų amžiaus Vytautas mirę Trakuose, 
spalių 27 tL’eną, 1430 m. " ' ’ . i' . t z ’

Visi Lietuviai šfrdiugai mylėjo Didį V 
stoję tėvynės tėvo, graudingai vaitojo ir veri 
jausdami, jog Lietuvos didybė su juo pakilo ’ 
sibaige.
1 *» -ii

* t * f ,ų- * .•
f

jfeigu kilti} iš praeities mūsų tautos kank 
pradėtų iš naujo rašyti'Lietuvos tautos istoriją, jie pri
dėję senus savo pirštus prie kanklių siūlelių pradėtų

\ “Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
, Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva;

Ten broliai artojai lieturiškai šneka, /__
Ten skambą po kaimus Birutės daina. 
Tegul bėga mūsų upės į jūras giliausias! 
Tegul skambajmūsųdainos po šalis plačiausias!”

Nebūta-galima jiems praleisti garbingus Lietuvos ku-

X)U-

v
' KAIKURI08 0D0S LIGOS

Šunvotys. Šios rūšies odos 
susirgimai dažnai ir visiems 
žj^pii. > Atsiranda nuo iš- 

5ių, p. ne
ganių. Yra tai 

e ryškiai ap- 
su aukščiau

\ • C

“Aš esu lietuvaitė. Štai |<aip skąmba mano širdies 
troškimas pasauilo ausyse. Visur ir visuomet noriu savo 

- gražiu elgesiu .parodyti kitiems, kad lietuviai yra garbin
gi ir pasitikintieji žmonės. Nelaimingas tas žmogus^' ku
ria būdamas lietuvis stengiasi savo gyvenimo blogais ne
susivaldymais atnešti juodą pragaištingą dėnję ant kitų 
savo brolių lietuvių. Nelaimingesnė yra lietuvių tauta 
susilaukus tokio sūnaus, kuris nepaisančiai žengia prie 
savo kasdieninių darbų.' Dievas sutvėrė mus, kad mes 
Jam sugrąžintume savo ištikimą meilę. Tauta tai lop
šys žmonijos. Iš tautos gimsta žmonės kurie savo širdies 
jausmuose suranda karščiausia meile Jam atsimokėti aiž 
visas suteiktas malones. Ištikimas žmogus Dievui visuos 
met bus ištikimas šalies’ pilietis. Tankiai mes girdime 
obalsį: “DEUS ET PATRIA”—“DIEVAS IR TĖVY
NE.” Mes vaikeliai, būsiančioji tautos atspirtis, turime

1 ‘ " Vi
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tas, ątoras raginis 
sluoksnis. Gražiai išimtas 
savo pirmykščios vietos pa^ 
našus jisjrra.į kūgį. Smai
lus jo galas glūdi kūne ir 
todėl užtrinos užminimas y* 
ra labai skausmingas. Šįosri 
kančios paeina nuo netinką- ' 
mų- batų nėšio j im o. Y plc
nereiktų ."*• nešioti siauru,/ 
smailais galais naujoviški 
batų, fokstrotais vad. Batai 
tiįri būti- atitinkami — 
permaži.

Norint šio nemalon 
nusikratyti, reikia kojas pa- d 
laikyti šiltame šarme ir bąiKų 
dyti nagu ar balanėle (tik~t 
ne peiliu) nuskusti užtini-/^ 

galima labai geraį karpas iš- mą... Tankiausiai tai pasis- /§ 
naikinti ' kregždžiažolių < seka tik per kelius tokius .S| 
(Chelidonįum maius), kar
pažolių pienu. Kai kas mė
gina jas nudrėksti ar nu
pjauti, bet tankiausiai be di
desnio pasisekimo. Geriau 

(kas rytas ir vakaras tepti 
karpas šiais vaistais iš ap- 
tiekos: Acidi salicylici-1-aci
di lactici- aa 1,0-4-collodii 
8,0. Kai nuo skystimo kar
pos suminkštės nulupti jas 
nagu ar balanėle, tik ne pei-

mes), paprastai laukti ne
tenka. Padlieagydbma leng- 
vai. Vaistinėj reikia nusi
pirkti Viliknąono' tepalo 
(Ųtig. AVilkins^ni 150,0) ir 
tepti juo sergančias vietas.

Karpos- Esti'dažniausiai 
ant rankų, kojų. Kai kada 
jos atrodo lvg užkrečiamos 
būtų. Paeina dažnai nuo ne
svarumo. Aišku, kad < kau
puotos rankos negražiai at
rodo, be to, jeigu jų nenai
kinti, tai galėtų ir daugiau 
atsirasti. Naikinama jos į- 
vairiais būdais. Paprasčiau
sias būdas — perrišti siūlu. 
Bet tas ne visuomet galima 
ir, be to, nepatogu. Vasarą

pakilusiu* geltonu taškeliu 
vidury. Tos vietos būna la
bai skausmingos. Kartais 
būva tik keli tokie židiniai, 
kitą syk vėl esti jų labai 
daug, taip kad negali atsi
ginti. Kai kas gelbsti imda
mi mielių į vidurius. Šiam 
tikslui vartojama alinės ir 
pyraginėš (prestuotos) mie
lės. ‘Pirmųjų įjnama 3 kart 
perdieną po . valgomąjį 
šaukštą, antnjjų (pyragi- 
nių) -z^Jtiek pat.kartų po 
arbatinį šaukštuką. Mielės i- 
mama apie mėnesį laiko ir 
daugiau. Neretai atsitinka, 
ėmimas turi būti pertrauk
tas. Ir bendrai — jei kas 
dėl šiokių ar tokių priežas
čių mielių imti negalėta — 
kad mielės, paleidžia vidu
rius. Tokiame atve jy mielių 
t e varto j a žemiau paduotą 
būdąr Šunvočių krapštyti 
negalima. (Geriausia — dėti 
prie, jų kompresus iŠ Buro- 
vo skystimo. Aplinkinė oda 
kasdien. apiplauj ama spiri - 
tri. J ei ką votys nuolat kan-

Vi -i i

kintų -
litetamnu “Įnetava, Tęyype Jfūsų.” dytoją.

pitvriasis

r

nigaikščius, kurie dėjo pastangas Lietuvą pastatyti gero
je tvarkoje. Paklausykime ką toliaus kanklininkai kal-

“Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo,
.Ties Žalgiry! mušęs kryžiuočius piktus;

. y Čia bočiai ūž laisvę tiek amžių kariavo; 
" Čia mūsų tėvynė ir buvo irbusų ~'
. , Čia, kur Vytautas didis valdė mus ir gynė,

Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuvos tėvynė.” 
Jonas Klapatauskąs (Camb.)

LIETUVOS NipklKLAUSOMYBĖS PAMINĖJI
MAS MARIJONŲ KOLEGIJOJE - -

: .• ..A... . ■ ... '
t Vasario 16 dieną lietuvių tauta minėjo Lietuvos valsty

bės dvylikos metų nepriklausomybės sukaktuves. . Taigi 
visame pasaulyje lietuviai šventė šitą reikšmingą pami
nėjimą. Šitos progos ir Marijonų vedamoji Lietuvių Ko< 
legija nepraleido. Būtent, kolegijos studeatafesurengė la
bai gražų programą, prie kurio kiekvienas studentas prisi
dėjo, ar giedojimu, ar k&įba, ar griežimu ąųt muzikališlp 
instrumento. Programas būvo pradėtas gfilįngąi, visosmi-

. - . .. I - » - . Y- -
7 VYTAUTAS - ' •

✓ ‘ i ’ ' ' T’’

Visų garbingiausias Lietuvos Kunigaikštis Vytautas 
Didysis, sūnus Birutos vaidelytes ir kunigaikščio Keistu- 

—rio; tikro žemaičio, gimė Trakuose 1344 metais. Vytau
tas buvo vyras aukšto proto, begalo narsus, tvirtas, vik
rus, darbštus ir pasišventęs savo tėvynei, kurią širdingai 
mylėjo. Kol jis. gyvas buvo, tol darbavosi savo tėvynės 
laimei. Vytautas iškėlė Lietuvą ant aukščiausiojo laips
nio jos didybės. Vytauto viešpatavimas yra garbingiau
sias Lietuvių istorijoje. Niekadoš~Liėtuva nė pirma, nė 
paskui nebuvo taip plati, garbinga ir tvirta, kaip laike 
Vytauto viešpataviiųo. Vytautas narsiai kovojo su Lie
tuvos neprieteliais. Žalgirio laukuose jis uždavė mirti
na .smūgį didžiaušiems nuo kelių amžių Lietuvos neprie
teliams — Kryžiokams, paguldęs 40,000 kryžiokų su di
džiuoju jų mistru Jungenkenu. Vytautas tai buvo tikras 
milžina^-Lietavių veikaluose. Jam nebuvo lygaus,vyro 
savo amžyjė. Vytautas yra-didis visuose savo^darbuose, 
todėl teisingai priguli jam vardas Didžiojo. Visados už
imtas, visados darbuose, jisai, rodos, nežinojo atilsio. Sa
vo viešpatijoje jis buvo valdimieru, vadovu, apginėju baž
nyčios, tėvu pavaldinių; mažiausias vargdienis galėjo prie 
jo prieiti, o didžiūnai ir priklausą jam kunigaikščiai jau
tė ant savęs geležinę ^fo ranką. Teisybė ir sutartis visur 

 .... a .s:1

P. Baliuko j^Jį^o^sąuf

Broliukai Kunigi. ” Vėliau padainavo; soJp Jųręlis riopaą 
Banys, kolegijos mū^osfn’bfešoriūs ir vargoninkas. Po 
to studentu kvartetas: Svambtys, Kujbjs, Gricius ir Iva
nauskas, sudainavo keletą juokingų dainelių... Mažųjų 
kvartetas, iš: P. Balinsko, V» Norkaus, A. Jodkaus, ir Mi- 
eiūno, padainavo keletą lietuvių liaudies dainelių. Vaka
rą paįvairino viėbo akto muzįkalė komedija, kurią atvai
dino, A; Tutkus, J. Kuprevičius ir A. Vilkišius. Brolis 
V. Savickas.buvo vakąro vedėju; jis labai gražiai kalbėjo 
apie Lietuvą.- Baigiant, mūsų gerbiamas provincijolas 
kun. F. Kudirka į visus prakalbėjo api^Lietuvoš Nepri
klausomybę. Jis visus ragino kad visį rr visados kalbėtu
me savo gimtąją kalba, nes dingus lietuvių kalbai negalėsi
me užlaikyti brangios'Lietuvos nepriklausomybės. Tėve
lis Kudirka netik ragino studentus, bet jis ragino ir ragina 
kad visi lietuviai, ypač Lietuvos gyventojai, turėtų lietu
vių kalbą labai gerbti ir ją vartoti. Taigi mes lietuviai tu
rime priimti tą patarimą ir tokiu būdu Lietuva galės išlai
kyti savą nepriklausomybę ilgai, ilgai. Tat, lai gyvuoja 
Lietdva ! »* ' . - . <7

- tesikreipia pas gy-
’» <kV .

..-i. h' . _

yėrsieolor) /— tai tokios de- 
dirvinės’, kurios atsiranda 
dažniausia, ant krūtinės, pe
čių,-kaklo, rankų, kojų, la
bai retai ant veido. Tai rau- 
donos ar tamsiai raudonos 
dėmės, gana didelės, dažnai 
susiliėjusios,, netaisyklingos 
formos — daugiau ar ma
žiau apskritos. , Mažiukių 
pūslelių šiose dedirvinėse 
.nėdirviųėsė nėra. . Dažni au- 
siai^jos neniežti, arba-ma- 
žki niežti. Liga sutinkama 
pas didesnius vaikus ir šiaip 
jau suaugusius ašmenis. Ne
gydoma gali laikytis ji la
bai ilgai. Blogesnių žymių,

/

be niežėjimo ir vietomis £>- 
dos spalvom atmainos (dė-

“posėdžius.” Jeigu kas no- 
retų vaistų nuo užtrino, tai 
jie toki patys, kaip ; nuo į 
karpų ir lygiai taip pat su - 
jais elgiamasi. Vaistinėse / 
galima gauti jau pagamintų r 
vaistų nuo užtrinos. Tik ne c 
visuomet jie gali gelbėti. -y 

■' “V.
'/ ■ _ . j———————■

Begalinis švelnumas yrą’/ 
didžiausia dovana tikrai di" y | 
deltų žmonių.—I>. Reskinasii^;

.z

Norint 'elgtis protingai, 
maža protingu būti. — T,

~\ \ z77/,, _____ \

1 Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 
500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė 
sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spėk-. 
takliais, parodomis visuose, kaimuose, ir miestuose.

Šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt tą 
viską,, bet ir drauge pasisvečiuot su savo giminėm ir 
draugais. ,

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

- BROLIAI IŠEIVIAI
S

v

■ KAS MOKO? . - ’
_Tankiai mes girdime pasakymą: “Kokis tėvas tokis ir 

vaikas.” Jeigu tėvai mokina vaikelius tėvynės meilę, 
vaikeliai kolei jie bus gyvi nepamirš tėvelių gražius pa- ^ms, be abejojimo, mpL Jums taip 
davimus. ’

■ -■ • . . \ \ x>.
Sykį vienas AIRIŠIS vaikas man sako, kad aš neturiu 

būti lietuvis. Sako tu niekados Lietuvoje nebuvau, nema
tei Lietuvos, kam tau,reikia sakyti visiems, kad, tu esi lietu
vis. Tas man .begalo nepatiko. Manau sau kam čia man 
reikia “airišiaihs” pasiduoti. Valandėlę pamąstęs atsa
kau jam. Kodėl jūs vįsur sakote “Mokykitės nuo mūsų pa
triotizmo. Mes.esame tikįęįipatriotai.” Pasakyk man ko
kį patriotizmą' jus galite mums perduoti, kuomet jūsų tė
vai jums negalėjo perduoti savo" tėvų kalbą.' HTuk kalba 
tai yra pamatas tautos ateities. Tai yra tautos hųgįarkau- 
liš. Anglų kalba tai ne “airių.” Airišiųkas.gręitai nutilo 
ir atsako man UHfštikhjjų Klemensai tu tiesą kalbi.’’ !

Z y ' -f ' į ’ *
1 Klemensas Kulikauskas (Ohio)

J.

I X
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. Su Diev! Kitų savaitę pasimatysime.

pat rupi, kad Tėvynėje taurauti} ir 
klestėti} teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalia ir ne
ribotu sauvaliavimu su SventSauslomis 
imoniŲ teisėmis ir laisve. — Jqs norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačioji} ma
riu atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks 
Jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra' pravartu 1S- 
lirašyti

“IHrMntaku,”

nes '
“DARBININKAS” yra tikriausias 

Alų dienu Lietuvos gyvenimo veidrodis. 
“DARErtlNKAST ugdo tiesos Ir 

lalsrfU teMK ' "J > • . / b“ u
“DARBININKAS” mokb neapkęsti 

priespaudos Smurto ir niekinti didval- 
dp veidmainystę. ' ■ ''. ’

“DARBININKAS” tiesia keltą Tėvy- 
net j Šviesesni rytoju.

“DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai Įdomios 
savo “RADIO 8YPSKNA8.”

"DARBININKAS” yra darbo imo- 
nlu lr inteligentu laikraitis. •>

“DARBININKĄ” redaguoja protsso- 
rlus PR. DOVYDAITIS.

BtMbtkUe kad iMmivtiaDARBntIN- 
K4” patys <r tfrulyMte Įį tavi gkai- 
nimt Lietuvoje.

Amerikoje “DarblnlnkmT kaltuoju 
$1.20, o Lietuvoj tik 00 aaserikonilku 
centu.

“DARBININKO" adresus.- Utta» 
nta, Kaunas, IfeptiklausMnyMa alHtO

S. S “CLEVELAKDM
KURIS-IŠPLAUKS IŠ BOSTONO, BIRŽ. 8, 1930 
oficialiska ekskursija, patvirtinta Lietuviu-Agentų Draugijos 

Informacijų kreipkitės į
J. AMBRAZIEJUS.

168 Orand St, B’klyn, N. Y. - 
“VIENYBE,”

193 Grand St, B’klyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St, Waterbury, Ct.
A, S. TREČIOKAS, 

/ 197 Adams St, Nevrark, N. J.
J. SEKYS,
. 228 Park St, Hartford, Conn.
“NAUJIENOS,”
1789 S. Haloted St, Chtcago, III.
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5028outhAv., Bridgeport, Ct
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K. MAKAREVIOIUS,
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K. VAIŠNORA, 
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J. URBAAS, yZ* 

,187 Oak St, Laivrenca, Mana.
P. MOLIS,

1730-24th St, Detrolt Midi.

t

J. G. BOGDEN,
322 W. Lonfc St, Dn Rois, Pa.

J. ZOLP. i ’
4559 S. Paulina St, Chkmjro, III.

V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St, Chlcago. III. 

ATVARASIUS,
- S. 12 Ir Careon St., 

Pittsburgh, Pa. 
“TARPININKO” AGENTŪRA,

A. Kupetas. 332 W. Broadway. 
> Sottth Boston, Maos.

MISS X RAUKTYTfi,
50 St«rUngSt,Wortt«ter, Maso. 

N. (MįNDROLIUS, 
, 395 B’way, S. Boston, Masa.
K. KAZEMEKAS.
793-797 Bank St..Waterbury. Ct 

P. BARTKEVICZ.
678 N. Mato St. MontHlo, Maaa. 

K. SIDABRAS.
875 Cambridge SU 

Cambridra, Mma 
J. VITKAUSKAS, 

. Rtchmond Troat Oo< 
2701 K. Alteghsny Av% 
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Pnblished

vmin

'binamas

Švietimo mi

metimais, 
nariai, J 
ko vii ^organizatoriai ir ka
riautojai daugumoje, ir da
bar dar jauni, bet vis dėlto 
jie kartu ir veteranai, turį 
truputį net ypatingi} teisių 
it pareigų pasireikšti valsty
bės organizme sau patinka
mų organizacijų priemonė- 
mis. * Iš dėkingu/valstybės

. tinkamas, pasenęs, taMt d*

.. J>ar V. Kudirkos namovy-
* a ’ X x “> tetk* > * V

vi valdybei duota 50,000 litų 
pašalpa Vinco Kudirkos 
^p^andjo mokyklai statyti. Mat 
savo laiku vyriausytfc bjfro 
nusistačiusi nupirktr mįhų, 
kuriame gyveno dn .Vthete 
Kudirka ir įrengti jame 
muziejų, bet pasirodę,laid

naudingų išlaidų. Šitų skir
tingumų paralelę galima bū- 
tų ir toliau vesti, bet užten
ka ir tų pavyzdžių. Žino
ma, nepridera manyti; kad 
.kiekvienas tautininkas yra 
toks konservatorius ir kul
tūrinio nusiginklavimo šali
ninkes. Yra tarp jų iv šiek 
tiek paslankesnių žmonių. 
Linkėtina, kad jų skaičius 
ateity padidėtų. Tuomet 
partiniai santykiai gerokai 
sušvelnėtų ir vienybės per
spektyvos tautoje pakiltų.; 
Bet kol kas šviesesnių vil
čių dar nesimato, -Laisvo
sios iniciatyvos šalininkams, 
susispietusiems centro poli
tinėse ir kultūrinėse grupė
je, teks dar ilgai kovoti už 
tautinės kultūros emancipa
ciją, už pilną ir tikslų kul
tūrinį apsiginklavimą, be 
kurio nėra Lietuvai švieses
nės ateities nei tikrų gali
mybių prasigyventi ir issi- 
« •• • •laikytų gyvų ir progresuo
jančių tautų šeimynoje.

Taigi centro grupei šitoje 
trecioje gadynėje, šalia kri 
tų svarbių tautos ir krašto 
uždavinių, teis ginti visiš
ką ir integralinį tautos su
sipratimą, įgyjamą per kul
tūrinį apsiginklavimą lais
voje valstybinėje atmosfero
je. Pilnas tautinis susipras 
timaB ir savo vėrtės pajau;

1 timas dar maža turi sąmo
ningų pasekėjų, tad centro 

- grupei tėkš sunkus įr labai 
, gaYbįngaa, darbas: doroųųs 

•> priemonėms ir te egoMmo 
’lkofotrpneš. Is m» tikute,

vyrų jie, turi tęjsės tikėtis 
laisvu organizacijų, laisvi} 
susirinkimų jr laisvo žodžio, 
ypač kad jie ir kitiems tų 

v. • » -* į oi į t
pačių teisių nepavydi ii- ne- w.. “i _>-i. i '.Smcija. j

Ginklams.. nutilus, prasi
dėjo truputį ramesnis gyve
nimas.- Karu lietuvis atga
vo prarastą, laisvę. net dar 
nebuvo atgavęs> savosios že
mės, kurios geresnioji dalia 
buvo patekusi priešų ran- 
kiosna. Reikėjo laukti ant
rosios istorinės gadynės.

Ta antroji, gadynė dviem 
Žodžiais pavadinta r- 
Reforma. ji tęsėsi apie še
šetą metų: 1921—1926' m. 
Jos tikslas: sugrąžinti Lie
tuvos žrinę jos senajam sa

li ausy be nebepirks. Vietoj 

to duota stambesnė batelpa 

vįe^ tematikos,;

žosi pastatyti gražų, hįtaiiį 
dviejų aukštų namą Vinco 
Kudirkos vardo mokyklai.

Sulig oficijalaus praneši
mo iš Washingtono dabar A- 
męrikoj. yra trys milijonai 
bedarbių. Tai didelę armija, 
kuri daugiausia susideda iš 
šeimynų turinčių maži} vai
kų, kuriuos reikia maitįti.

• 4L

Toks bedarbių skaičius ne
daro garbės turtingai Ame
rikai. Pastebėta, kad kur y- 
ra turto, ten randasi ir skur
do, ir — rodos netikėtina — 
šalia milijonierių yra žmo
nių faktinai mirštančių? iš 
bado. Tokia padėtis neturė
tų susidaryti, jei šalyje bū
tų kiek teisingumo ir sąži- 
nes, bet, deja, taip nėra. Ka
pitalas beširdis. Ir nežiūrint 
kaip ne šūkautų tariamieji 
Amerikos patriotai, kad 
šioj šaly vien tik gerbūvis iy 
laimė gyvuoja, tas faktas, 
kad randasi'net trys milijo
nai žmonių, be darbo, bado 
akis tiems neteisingiems 
pranašams. Jie Šaukia, kad 
viskas ramu ir gerai, o čia 
toli-gražu taip ' 
tam kaltas?
' Republikohų j 
renkant- ĮloOyeij 

tis palaikyti kr& 
tai išrinkti jų su 
pubtikoną p£e#U—_ 
lies. tam patikėjo ir iŠ 
Iloovei^ Jįikas dabar? — 
Vienas, vargūs. Prohibiciją 
šlubuoju, tarifas neria kil
pas pramonei ant sprando, 
darbo nėra, darbininkams 
gręsia liadas. Pats Hoover 
nepopuliarus, tartum jisvie-

lėti šiek-tiek sąžinės ir žmo
giškumo. Tai ne. vieno žmo
gaus, bet visuomenės užda
vinys. , O kol Amerika ne
pradės vykinti krikščioniš
kosios meilės principo, tas 
Uždavinys niekuomet nebus bintais,* 
įvykintas. ' Pasirodo, kad 
turtas -te.. doros neatneša
VaKZVDeUflimAb.. A -„'•■Tirt

Kaunas.
• / • / • i

misterija jau pernai yra pra< 
dėjusi statyti astuonias pra
džios mokyklas: Zarasų ap
skrity Gųbavoj jr Imbrade, 
Utenos apskr, Jųozenėnųo- 
se, Vilkmergės apskr. Še- 
šuolkoje, Trakų apskr. Pa- 
raniuvėj ir Talkuskose, Sei-j 
nų apskr. * Kučiūnuose ir

•?' 1 1 

Mariampolės apskr. Reketi-• • * •

Šiais metais mokyklų sta
tybai sąmatoj numatyta net 
600,Odo litų. Pati švietimo jr Šakių Naumiesčio te 
ministerija šiais metais nu
mato statyti dar šešias mo-' 
kyklas: Zarasų apskr. Jur- 
genave, Utenos apskr. Kir
deikiuose, Trakų apskr. Mi- 

r|gučionyse, Vieštartonyse ir 
Karakuly ir Alytaus apskr. 
Pavąrėny* Be to, dar Vilk
mergės apskr. Vikšnobrasty 
ir Čiobišky numatoma mo
kykloms perdirbti senus na
mus. Visos mokyklos nu
matomos, po du komplektus. 
Pernai pradėtosios turi bū
ti įrengtos iki rugsėjo mėn. 
prądifci, Dėl šiemet numa

tytųjų ne vist dalykai yra 
paaiškėję (pav,, žemės, vie
tos klaurimai), bet tikimasi, 
kad visa, kas reikalinga’ tes 
netrukus. išaiškinta1 ir iki

partija be- 
į Įkalbinėjo 
iešitinė vib 
štž> gerbūvį, 
ūj^inęjiRe- 

Žmo- 
rinko

t U1 h* 

litinio centro arte 
niškosegrupėąe.Jų vyriau
sias obąlsis galima trumpai 
suglausti j šiuos žodžius: 

tautos ttpstyinkla- 
Ber to jau prieš te- , 

lėtą metų jie tapo praminti 
kultūrininkais. Tarp jų ir 
konservatorių yra, ideologi
nių ,ir praktiškos politikos 
skirtumų. konservatoriai 
mano, kad privatinės lietu
vių katalikų gimnazijos turi 
būti suvalstybintos, nes jose 
laisviau išbujoja nevaldiškos

• ’ i* " •- • •srovės ar organizacijos. 
Konservatoriai uždarė 14 
privatinių ir valstybinių lie
tuviški}4 progimnazijų, jų 
vieton nieko neduodami ir 
tvirtindami, kad pramoks- 
lintų žmonių Lietuvoje esą 
perdaug. Centras gi mano, 
kad progimnazija ir vid. mo
kykla pas mus’ atstoja tik 
užsienio pradžios mokyklas 
kurios ten išeinamos tik per 
7 ar 8 metus, todėl jų reįkia 
dar daugiau atidaryti, kai 
tik atsiras cenzuotų mokyto
jų ir pinigų; o apie jų už
darymą negali būti nė kal
bos. Dešinieji konservato
riai yra palinkę Klaipėdoj 
uždaryti lietuvių muzikos 
mokyklą.

Cen. grupės mato, kad 
restoranuose ir operoje 
griežia beveik išimtinai sve
timtaučiai, ' todėl lietuvių 
muzikantų skaičių yra nusi
statę padidinti ir Klaipėdos 
muzikos mokyklą palaikytų 

siūlo taupomą, pradėti nuo

“Vossfche/Zeituųg” rašo 
įadviario% ĮL 
Pijiniš 'Xį fįgirtftį-
įjniam Romos;viVąfui 
linolui J>ppipiį, , rtetų pra 
dedama seniai laukta didelė 
katalila} bažnyčios ofenzyva 
prieš bolševizmą ir bolševi
kišką Rusiją? Tąs rašta^ 
esąs taip pat įrodymas, kad. 
visos derybos, kurios eiahu- 
yo vedamos tarp Vatikanu 
ir Maskvos galutinai nu-’ 
traukiamos.

• , V. • ' _ -7 ■*. Tr

Raštas pradedamas žo
džiais: “Baisūs įžeidžianti 
Dievą nusikaltimai, kurie 
kiekvieną dieną kartojasi 
Dievo ir rusų gyventojų sie
lų atžvilgiu, sukelia mūsų gi
liausią pasipiktinimą.1’

Toliau Popiežius prime
na, kad jis nuo pat savo 
pontifikąvimo pradžios vi
sais būdais mėgino apsaugo
ti rusų tautą nuo’ sunkiau
sių nuostolių. Čia Popie
žius pamini ligšiol buvusį 
nežinomą faktą, kad jis per 
Genuos konferenciją pasiū
lė ten susirinkusių valstybių 
atstovams pripkžinti Sovie- 
tų Rusiją^ jei ji pasižadės 
grąžinti Rusijoj kultūros 
laisvę ir gerbti bažnytines 
nuosavybes. Tačiau, tie rei- 
kalavimai nebuvo ■ IšpildydL 
Popiežiaus intervencija bu-

Jei jau. patsaį Stalinas Ir Stalinas savo daii 
į? tiek viešai pripažįsta, tai rčjo nustebinti pašaul 
į-^jeiškia sovietijoj kas nors pasaulis tik nusijuoke.

spalių—lapkričio mėn.. bus 
(įrengtos ir šitos mokyklos. 
Tokiu būdu kitai žiemai 
švietimo ministerija turės 
16 naujų tinkamai įrengti} 
mokykloms namų,, kuriuose 
bus vietos 32-iems kompak
tams. ' / “K

Kaip bus sunaudoti liku
sieji mokyklų statybai skir
ti pinigai/tuo tarpu tiksliai 
nenustatyta, bet manoma, 
kad jie bus atiduoti pašal
pomis savivaldybėms pio- 
kykloma statyti. Štai jwu

?a ^jas, nors Kitaip vaumasi. »jis 
| ^no, kad nors autokrato—^ 
į diktatoriaus valdžia fakti- 
ęįai neapribota, bet jis ir gi 
įtjjžino, kad rusų mužikas nors 
f^fcantrus ;įr galima: nub jo 
^^mpti devynis kailius, tačiau' 

^ra rite&- Tr rafniau- 
naminį gyvulį kuomet 

^&radešT dūri su peiliu, jis 
gali durt su ragu ar 

^įirti su koja. Taigi Stali- 
j&te8 ’ pumai**, kad atimant 
MĘfaur ūkininku duoną ir gy- 
|S}vast|, privedama juos prie 
Ktokįos deteetecijo^/kad pra- 

aj^raytis. Stalinas ži- 
kur sustot ir išsitrauk^ 

gSj tte kvailos atentrritos, kol 
jhįĮpT gaisras neapėmė visos

Įr nieks jų neperka, jeigu jie 
Šitą paramą sustiprins. Ne
žiūrint' kaį kurių netikslu
mų ar klaidi},^ vis dėlto Že- 
jnės Reforma kol kas tenka 
Skaityti didžiausiu tautai 
nuopelnu kete- tik ’ galima 
buvo padaryti tuo momen
tu. - Ir šito nuopelno svar
biausiu vykdytoju istorija 
pašaukė krikščioniškąją ar^ 
ba centrinę politinę grupę.

Jei 1917—20 m. vadiname 
nepriklausomybės kovų ir 
kari} gadyne, 0/1921—26 m. 
laikome gadyne, sugrąžinu
sia lietuviams jų žemes ir 
per tai sustiprinusia Lietu
vos nepriklausomybę, tai 
kaip turėtume apibūdinti 
dabar gyvenamąjį momen
tą? Jei įsiskaitytume ‘Val
dišką spaudą 1927—28 m., 
tai šiuos laikus geriausia 
tiktų pavadinti referendu
mų gadyne, nešėjais dau-

Mokyklas

K IL tertri l
tain, Crnrtv 

‘ Dienos pnintaglmti
teMto tema

centro grupės nėft^eū ka
talikiškos, kiek; dėšmiejt 
Mat, centru esąs perdaug 
demokratiškas, stovįs už į- 
vairias laisves ir šituose sa
vo siekimuose dažnai suta
riąs su socialistais. Ligšiol 
eehtro grupė gindavo ir da
bar gina krikščioniškosios 
pasauližvalgos tezes politi
kos srity. Kraštutiniai deši
nieji, o iš dalies ir. kairieji 
laiko labai svarbiu reikalu 
įrodyti, kad krikščionių in
teresų apgynimas Lietuvoje 
nereikalauja ypatingų poli
tinių susigrupavimų. ‘Deši
niesiems taip ir sapnuojasi 
didelės centro skeveldros, 
plūduriuoj ančios tautiš
kuose” vandenyse. Tačiau 
argi centras šalia krikščio
niškųjų pareigi} neturėjo ir 
neturi ir kitokių labai svar
bių uždavinių, kuriems ver- 
ta yra pašvęsti visas savo 
pajėgas? r

Pažvelgę atgimusios, mūsų 
^valstybės istorijon, galėtu
me įžiūrėti tris ryškias ir 
labai charakteringas gady-

• ♦ -.‘v

nes. < ' .. J
—r':

• Nepriklausomybės kovu ir 
karą gaAynė^ prasidėjusi 

pasibaigusi Širvinta, ir Gie- 
draičių laimėjimais 1920 m. 
gale. Tuo metu labiausia rei
kėjo organizuotų pasiryžė
lių. Kai kurios grupės ilgai 
šukė savo galvas tuščiais 
galvojimais kaip sufornub 
lavus Lietuvos teises, kad 
neužgautų jos majestoto Ru
sijos revoliucijos. Kiti ir ge
ro patriotinio nusistatymo' 
žmonės nebuvo laisvi nuo 
svyravimų ir nerangumo, 
neturėjo pakankamai ener
gijos ir iniciatyvos. Kri
kščioniškose organizacijose 
sųsispietęs jaunimas svyra
vimų ir abejonių nežinojo. 
Visi žino ir. atsimena, kaip 
vieningai ir galingai ateiti- 
ninkija (katalikų studenti
ja. Red.) paleido po visą 
Lietuvą hipnotizuojantį šū
kį: prie ginklo, piliečiai! 
Krikščioniškoji jaunuomenė 
turi teisės džiaugtis savo lai- 

Jos organizacijų 
nepriklausomybės giausią rūpintasi, apie juos 

daugiausia kalbėta ir rašy
ta. Tačiau arčiau pažvelgus 
į mūsų gyvenimo sūkurį, ro
dosi, kad 1927 m. prasidėjo 
kultūrinių kovų gadynė, ku
ri turės'dar ilgai užsitęsti. 
Ir šitote kovose,, kartais tik 
ginčuose,, ąiskiau dalyvauja 
dvi srovės: konservatoriška 
suvalstybintoji} grupė ir pa-' 
žangesnė laisvosios iniciaty
vos grupė. Yra dar ir tre
cia grupė: jai gal tiktų lais
vųjų observatorių grupės 
vardas; ši pastaroji labiau 
linkusi palaikyti su vaistys

laisvanorio ir iš kumečio 
padaryti savistovi} ūkinin
ką. Prieš -Žemes Reformą 
šiandien kalba ypač tauti
ninkai, bet ar tik ne dėl to, 
kad jos svarbiausiu vykdy
toju buvo Krupavičius ir ki
ti nemėgiami krikščionys?

Be radikalios Žemės Re
formos Lietuvos nepriklau
somybė būti} tik iliuzorinė. 
Jos turthi ir procentai nuo
latinę srovė tebeplauktų; į 
Varšuvos smukles ir links
mybių namus. Kiti prikiša:. 
kas* iš jto, kad* davėt žeinės, 
bet nedavėt pinigų įsikuri- 
toui. Pinigų irgi duota, tik-

'••ri

, Tichoną įr iš viso pasaulio 
i surinktomis aukomis išgel- 
teri ųų& tedo mirties. 150,- 
000 Rusijos yąįku>.. Tačiau

yo sutrukdytas, .kadangi ru
sams geriau tiko nekaltų 
Va^kų mirtis, kaip jų išgel
bėjimas teikščioftįškoš Aftį- 

^mo meilė# dėka. Toliau raš
te nurodoma, kad bolševiz- 

,mas daugiausia pavojaus su- 
' daro jaunuomenei ir net nu
sižengta žmogaus prigimčiai. 
Vis auganti bedievybe rei
kalauja daugiau atpildymo. 
Orėta paskutiniu laiku už
darytų šimtų bažnyčių ir su
degintų šimtų šventų pa
driksiu darbininkams grasi
nama atimti duonos, ir butų 
kortelės, jei jie neatsisakys 
nuo tikybos. Per visuose 
rusų miestuose surengtas 
karnavalo iškilmes demon
stracijose galinti buvo ma- 
tyti daug vežimų, kuriuose 
paaugUoliai dvasininkų rū
bais niekino ir splaude į 
kryžių, ir visą eilę kitokių 
kryžiaus ir tikybinių daiktų 
išniekinimų. Todėl Popie
žius nutarė šv. JuoįafRj die- 
ną Šv. Petro bazilikoj atlai
kyti atpildo mišias. I

Savo rašto pabaigoj Po
piežius pareiškė pageidavi- 
mą, kad viso pasaulio kata- 
fiku bažnyčioj tą diė^ ftors

i

V. : r.
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į Trečiadienyje aipnuąi- 
degrnau pečiu# ir rankas bė- 

® simaudydabtafe, kad riegalė- 

; jau visį nakiį miegoti.

iriau dėl skausmo nebegalė-
• 1 ' .1 .. ., 

SIU nę boksavimą matytį. 
Bet atėjus vakarui atvažiuo- 

v.< ju į Miami. Važiuotų ir 
pėsčių minių minios. Priva
žiuoti stadiumą nėra galima. 
Prie vartų stovi gaujos jau- 
nų vyrų, gal tyko „be tikie- 

??,. itų įeiti. Parodžiau tikietą 
ir man nurodo eiti į stadiu- 
mo kairę, kur rasiu vartus 
“C” į sekciją 7. Stadiume

* • žmonių prisirinkta tiek kad 
. <■; jau vietų nedaug teliko, tik 

pačioje aukštumoje dar sė- 
' “ ’ visa eilė tuščių, "Pa
žvelgiaup^atą, na žiūrau, 
jau vienas ip lepšė guli 
ir refery skaito 9, 10 ir out. 

,4"> Na, sakau, kaip greit ir ro- 
h dos amerikonuką paguldė 

t , argentinietis pirmam roun- 
de. Thi buvo pimas boutas 
preliminarinių. Tuoj įšoka į 
ratą Jim Maloney, kurį su
tinkame entuziastiškai, pasi
rodo. ir francūzas, abu gra
žūs vyrai, stiprūs,-• miklūs.

< Maloney gavo sprendimą 
(decision), bet susirinkusie
ji daugiau iš jo pageidavb.

\ S -s- •- . ‘ ’ J . | ’ » . . • ;

. 5.Toliaps,; sekę Campolo ąĮr-
■ i gentiaietU siųRiskų. pB&fe

/ . ■
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“ bet • is
toriją dar kartą pasikartoja: 

Šarkis BU Dempsey, dabar 

Sčott su Šarkiu... Gal kiek 

įr tiesos yra žmonių kalbose, 
kad boksą vintas (iv 
making business./!” 

Z Paskutinis bautąs Piefr e 
Cha ries belgas su Tonnny 
Loughran, amerikiečiu. Čia 

yra kas pažiūrėti. Iš visų 
kumštynių šį vakarą šis bu
vo įdomiausias —-smarkiau
sias. Loughran puikus bok
seris, bet ir belgas nemen- 
kesnis. Loughran po 10

1 .*'*.• * V ♦ •

raundų gavo sprendimą.
Pasipylė minia iš stadium. 

Dabar pamačiau koki žmo
nės atsilankė. Pasižiūrėjus 
manytum kad vien darbi
ninkai, ir vėl apsidairius 
matai turtuolius su ponio-

mis. Tikrai=demokratiška
Amerika., Lauke kąru šim
tai. Žmonėą sukasi, skubina 
si namon, kiti į kabaretus 
Girdžiu vaikai jau su laik 
raščiaik hėkja * ‘ A H about the 

t > ' fight. Ką tik išėjau is
1 stadiūmo jau‘ skaitau lai
kraštyje ką mačiau ’ii- tik 
dvidešimts minučių pra
ėjo!. . (Ir mūsų skaitytojai 
bus šiuo laiku sužinoję). 
Apsidairęs, pasišaukęs var
gais-negalais taxi grįžau į 
Miami Beach. Bevažiuojant 
pradėjo lynoti. Dar gerai 
kad vakaras buvo šiltas, 
gražus, žvaigždėtas, dabar 
tegul lyja. Atsiminiau, kad> .
man .tik savaitė belika’.got 189’ ®- “ vasa™ «

žėtis Florida. Turėsiu grįžti 
į šaltą, darganotą 
Yorką. ?

(Pabaigą)
^•.-c • .
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KARIŲ SEIMAS

Atvirukai ix^.os, toMPa- telegramą, tūri ateiti 
’TaJv-’ \ = v— įstaigon, parašyti tetegriun^'^

- ir ^pmokėtį grynaip 

*gais. Jis pasiūlė- įvesti šper 

ciališkus telegramų blankus, 

kurį nupirkęs;, pilieds, 
tiek žodžių rašyti, už Mek j 
jis blanką nuperka, 

;kad telegramą galima 
apmokėjus ■ pašto ženklais 
pagal tarifą, įmesti į pašto j' 3į 
dėžutes, iš kur jos būtimis- Ai 
imamos ir pasiunčiamo6.Ta- į* 
ęiau nol’s jau 35 metai nuo ® 

šio pasiūlymo praėjo - 
kol kas dar neįvvkdytaš. .* ’»

■ • . ... .V. ■
FI OIJI .1 J I.IĮII ,»įįl s, <

LIETUVIAI BRAZIUJftT 
~ — “ Liet. Br, ’ ’ praneša, įdt 

kad vasario 16 d. Liet. 
Kat. Bendruomenės choras 

ruošia koncertu su vaidini- ’ * 

maus. ■ .
— Sausio 7 d. §V, Antano 

bažnyčios klebonas 
Valaitis suteikė moterystės 

sakramentą A. MajauskuMi?-■ 
L. Keturakytei. • A' -2^ 

-r- Sausio 5 d', ljetavis^įl^'S  ̂
vestras nuėjo maudytis •t'a**' 

pę Tiele, bet nemokėdatnas ■At
plaukti paskendo. Silve^ras,^ 
25 m. amžiaus ir kilę£i iš 
Ukmergės. Paliko : Šuo 
Paule brolį ir seserį: ; -TęvaiJį 

gyvena Lietuvoje;’ 
-'ilį 

MKM 

A" ‘ :
visiškai buvo susitartai dėl Kr”7y-' 

' JrflP{lu0(į&n}£
Visų Linijų. Padaroihfe'afir 
davitus žmonoms, vaikams, > 
tėvams, broliams ir seaŽcij^g;

1928 m. visame ^ pasaulyje taipgi partraukiamehnkŠfcA A 

mą daifeų draugus, 
tekus. Išsistorojame' pū£qp6r- | 
tas, vizas ir pageltetimįtfei-* | 
imti pilietybės 1 poį|ešas< 
Siunčiame pinigus į ^yisas 

pasaulio dalis. ^PatarttaSįąj^ 
me skubiai, gerai ir j
gai. Atliekame daibus 
taškai ir raštu. Teikiąme^n^ 
formacijas dykai. ' ;?

GENERAL S. S. AQEWCY A5
397 Queen Street 

Toronto, OnUrio

prastas daiktas, kad_ir isras- 
ft ji?
tas. .< vis4ėUp
virukas turėjo Bave išiftdęją 
ir savo biografiją. . ' 
. Peręitą metą Wp UM 

ėjo lygiai 60 metą, kaip dak
taras JL Germanas, austras^ 
1869 metais išrado pašto at
virukų, Tiesa, prieš tai, 
Prūsijos pašto valdybos vir- 

* žįnįnkas, vienas tarptauti
nės pašto'sąjungos organų 
zatorių dar anksčiau atviru
ką buvo išradę*; bet, nelai
mei, jis nebuvo priimtas.

Ttagi, prieš 60 mętų įve
dus atviruką Austrijoje, iš. 
karto Į šį’ reikalą buvo ne
palankiai Žiūrėta. Mat, bi
jota, kad piliečiai juo pasi
naudos, norėdami bet ką į- 
žėisti af šiąip kokią kvaily
bę padaryta Nėt pašto vai
dyba dėl atsargos ant atvi- 
.rufo ftajedavo parašą, kad 

... - už jo turinį neatsakanti. Ir
ypač motinėlė, troškb teikti Euge- mc,kestj g karto nortta imti 

tokį pat kaip ir už uždarą 
laišką ; tik vėliau mokestis 
buvo kiek sumažintas. ' • A;

Kitais, 1870 metais atvi- ■ 
rakai paplito jau. po visą 
pasaulį, Vokietijoj atviru
kas pradėtas naudoti kėliau 
dėlto, kad pašto direktorius 
Stefanas norėjo, jog atvira-, 
kas būtų didesniu formato 
ir dvigalįi brangesnis negu 
Austrijoje. Tik 188§ metais

* ■ ■ r - 'if '

JLO t priešrį-už; Šarkį (Būt 
Scott fizltata ,'iąbai grąžtai 

atrodo, neprasčiau, už Šar
kį, tik 12 svariy sunkesnis. 
Bet šis ainerikietis anas ne, 
sis daug pinigo atneš, anas 
ne, na ir dar dęl kitų prie
žasčių.. - Šarkis turi.’ išlįs
ti. .. Įdomu yra minioj iš-’ 
girsti visokių komentarų.

Atlikus formalumus' rate, 
bokseriai pasisveikina, atsi
skirta, Šarkis persižegnoja, 
atsisuka. Suskamba skam
balas. Prasideda kumšty
nes. Iš pat pradžių Šarkis 
atakuoja. Scott dangiausia 
ginasi. Šarkio matosi tak- 

Aika Scottą tuoj parmušti. 
Šarkis tai šokinėja, kraipo
si, lenkiasi, taikosi geriąus 
prieiti. Scott’as gi mikliai 
Šarkį stabdo. Vieną kitą 
kartą . Šarkis gauna per 
smakrą.- Scott’o mūsų lie
tuvis nesigaili, daugiausia 
duoda į pilvą, mažiau į šo- 
nūs, smakrą ar sprandą. 
Pirmas raundas užsibaigia. 
Minta Šarkiu laibai paten
kinta. Jau, sako, netoks 
kaippemai su Stribling. Da
bar jis, tikras bpkįsęrįs. Ant
rame raunde Šarkis dar ge- 
resnis^ smarkesųis. ^ Šiame 
raunde Scott rodos dū syk 
^parpuolę, .Bet nekurie-Į«*?f-

■
NeXv

T

tėvų Vinco ir Agnieškoj.-

Kun. E. Shteigmano tėveliai ne
turėjo sukrautu turtų, kad išlei
dus sūnų, aukštus mokslus ir tie
sioginiai jiems buvo neprieinama, 
nors, pasidėkojant -jų darbštumui 
ir rūpesniui, šeimos gyvenimas 
buvo gražiai tvarkomas.

Iš jaunų dienų kun. Eugenijus 
buvo linkęs prie mokslo ir turėjo; 
nepaprastus gabumus. Lankant 
pradinę mokyklą mokytojai pa
stebėjo, jo gabumus ir tėvelis, o

--------------------------------------- ----------------- - \

Pirmas karių organizavimo žings- vadintis “Lietuvių Legionas — 

Lithuanian Legion.”

Administracijos schema: koloni
jose’— postai, surišti j 10-12 Re
gionų, paliekant Vyr. Štabui teisę 
reikalui esant dauginti regionų 
skaitlių. Regionų vadai bus Vyr. 
Štabo nariai ex officio. t

. - --į-' ■

Nustatyta šie darbai artimiau
siai ateičiai: organizuoti vietose 
Postus; Štabui susižinoti su Čika
gos 1933 m. Parodos vedėjais dėl 
programos ir užvesti derybas dėlį 

; sietuvos kąriuom^enės atstovavimo 
progų sū atatinkamomis įstaigo
mis; kur nėra komitetų —- iintis 
inieiatyvos, kur yra -r- plačiai ’da- 

pusk. V, Eekus, :lyvanti ’D./Įb-;Kjt Vytaų^o sukak; 
tuvių minėjiuiUosa; kasmet spalių 
ri d. gedųlįųgąi minStį. ir vęter 
vatdu prptęstuot^ j pasauli dėj Vil
niaus skriaudos, reikalauti pažadų 
tesėjimo, .nuplauti nekaltų brolių 
ajikų kraujo dėmes tarptautiniam 
sugyvenime,—į tų darbą įkinkant 
kur tik galima Amerikos Legiono’ 
ir V. F. W. postas.

1 •* . * y •. *

. . Į Laikiną Vyr. Štabą " išrinkta: 
Vyr. Vadu (NationaI Commander) 
— kapt. Jonas A. Bučius, M- D.,

L. Laisvės Sargų vadu 
Ijeonas Ščensnolevieius, L. K. 3 
art. p., Boston, Mass.; Adjutantu 
— K. R. Jurgėla, L. K. H r. žy. 
k., M. L. S. 1 p', p. ir U.. S. Iųf,“ 

^fevv York; Iždininku (Purser)—- 
Juozais Očikas, A. E. F. 308 Inf. jr 
L. K. aviacija, Long Lsland City: 
Regionų vadais ir vice-komand. —- 
Ne’tv York regionui Domas TO inga,
A. E. F. Coast Arty, Brooklyri, N. 
Y., Philadelphia — pusk. Kazys 
Šilvinskas, L. K. 1 gusarų p., Chi- 
cago — Jonas K. Milius, U. S. ir. 
L. K. Kitus' regionų vadus pa
skirs pats Štabas.

. r 9 - -t

Konstitucijai pagaminti paskir-. 
ta K.omisiįž' iš: vyr. Įeit. F. J. Ba- 
gočiaus. 0., R. C .Inf.; Įeit. A. O.4 
Šalnos, O. R. C. Arty; Įeit. J. J. 
Romano, O. R. C. Reg.; K. Jurgė
la ; N. RasteniSį A. E. F.; įr Dr.
B. K. Vencius. • j'

Štabas-sušauks kitą seimą* ku
riam- turės patiekti konstituciją, 
raportus, planus, ir seimas išrinks 
nuolatinį Štabą. -

Čia pat viet oje • suorganizuota 
Postas Nr. 1 iš 17 narių; Postas 
Nri 2 organizuojamas Long lsland 
City; /kitiekk įstabi# humąrius 

suteiks. Vyr: 'fetabas-. i ’ 5

Pbįriiis bai^tAŠA:30 vai. popiet. 
Seimo vadovybė su vakare litu-

nis padarytas š. m. vasario 16 d., 
Aušros Vartų parapijos salėje 
New York’e; 2 vai. popiet kariai 
susipažino tarpusavy ir tuoj pra
dėjo seimo darbą. Posėdį atida
rė vienas iniciatorių sav. K. Jur- 
gėla. Posėdžiui vadovauti išrink
ta : p. Jonas Dumčius pirm., J. O- 
tikas yice^pirm,, Ji. Jurgėla, sekr., 
K. Šilvinskas tvarkdariu.

Antruoju dienotvarkės punktu 
buvo sveikinimai. Raštu sveikino: 
įeit. J. K. Milius, Chicago, UI.; 
ša v. K. Šilvinskas; Philadeiphia, 
Fa.; Nadas Rastenis, Baltimore, 
Md-; sav. F. Valentukevičius, 
Nashuą; N. H. ;J f ' ~ '

Baltimore," Md.'; Įeit/J. J. Roma
nas, Newton GenteB Mass.; įeit. 
A., O. Šalna ir vyr. Įeit. J. Ba- 
gočius, Boston, Mass. Telegrama 
sveikino kun. S. Draugelis, East- 
on, Pa. žodžiu per kitus .sveiki
no vyr. Įeit. L. Ščensnolevieius ir 
Dr. B. K. Vencius. •

Seinus išklausęs sveikinimų nu
tarė visiems bendrai padėkoti ir 
nuo s^pęs pavedė štabui pasiųsti 
sveikinimus buvusiems ginklo 
draugams per Amerikos Legioną 
ir Lietuvos Savanorių Sąjungą.

Iš eilės p. K. Jurgėla referavo 
apie organizacijos reikalą ir pa
matus: tardą, teises, veikimo sritį. 
Bendra mintis :y darbas turi būti 
grynai _ kultųriškas, tautiškas, 
skiepyti tautišką -vienybę, rengti 
paskaitas, pitsiminimij dalinimosi 
vakarus, iškilmes, šaudymo rung
tynes, ištikus reikalui dėl Vilniaus 
demonstruoti ir protestuoti, gerin
ti eks-karių būvį/kelti tautišką sa
vigarbą, fiziškai lavintis, globoti 
atskiras Lietuvos karo dalis ir tt.

Po diskusijų nustatyta šie tiks
lai:, burti lietuvius karius: ben
dras kultūriškas-taut iškas darbas
- griežtai nepartinis ir ilęepoliti- 
)iis darbas; ištikimumas ir pagar
ba lietuviškai kilmei ir tautai; fi
zinis lavinimas; moderninės karo 
teknikos, strategijos, taktikos pa
žinimas: teisiška globa vetera
nams ; globot jaunųjų kadetų sky
rius. I

Nariais galės būti vien lietuviai; 
Ų. S. armijos ir laivyno veteranai, 
eks kariai, rezervistai. NationaI 
Guard nariai, Lietuve® Karinėk sa
vanoriai ir amerikiečiai eks-kariai,, 
Mąž. Lietuvos Sukilimo dalyviai.

‘ Vadovaujamą rolę bendrai organi
zacijai turi imtis išimtinai Ameri
kos veteranai/ Lietuvos savanoriai 
turės autonominį L. Laisvės Sargų 
skyrių. Kur galima, organizuoti 
L&4i<v’ Auxiliary, komitetus.

- Vardai buvo pasiūlyti iHe: Lith- 
uanian Legion, JL Veteranu, L. V. 
Legion, L.DoughboySfTtlon Wolf, 
Tauras Legion, U A Karių 8-ga, 
Vytauto Legionas. Aptarus'įvai-
- - vt_ _ a _ ___

a A

nijui mokslą, o^ jeigu būtų gali
ma, ir į kunigus išleisti. Bet tuo 
laiku motinėlė tepkinosi tik sva
jonėmis. Sunku jai buvo tikėti, 
kad kada nors patiks ją tokia 
laimė: mylimą sūnelį matyti ku
nigu. ; :'

Tik spėjo kun. Eugenijus baig
ti ^pradinę mokyklą Žemaičių Kal
varijoje, pradėjo niauktis Euro
pos padangės. Kilo pasaulinis ka
ras- .--A,. ,

■ Kun. Eugenijaus, (aveliai, ma- 
tydGmi n^alėsią leisti Eugenijaus 
aukšteągj? ęūoksk), sutiko leisti f 
Ameriką,atsiduotiUkimhi.
- 1913 ah. Eugenijus pąsiekė šią 
šalį. ’ Truputi apsižvalgęs, prasi- 
žiūrėjęs įstojo į ;Šv. Bonaventū
ro Kolegiją, kur sėkmingai baigė 
aukštesnę mokyklą ir lankė kole- 
gijos kursus.

Aplinkybėms - susipynus, Euge
nijus persikėlė į Šv. Marijos 
Orehard Lake, Kolegiją, kur rado 
ir kitus lietusius studentus, sie
kiančius to ‘pat tikslo. Baigę ko
legijos kursus, įstojo Į ŠŠ. Cy- 
įiliausrir Metodijaus Seminariją, 
kur baigė ffiozofijos kursą. Iš ten 
įstojo Šv. Marijos Seminarijon, 
Cincinnati, Ohio, ir per trejus me
tus baigė teologijos mokslą.

Norėdamas da geriau prisireng
ti prie savo tikslo, įstojo į Kata
likų 'Universitetą, Washington, 
D. C., ir baigęs ten mokslą sugrį
žo į Ohio valstiją-ir balandžio 2 
d.; 1929 m., J. M. vyskupas Jos- 
e'ph Schrenbs, šv. Jono katedroje, 
Cleveland, Ohio, įšventino į kuni
gus. v " ■ ' /i

Pirmas šv. Mišias laikė šv. An
tano lietuvių parapijoje, Detroit, 
Mich., ir vyskupo paskirtas į len
kų parapiją, Lorain, Ohio, kur 
trumpu laiku užsipelnęs gerą pa
garbą nuo parapijiečių, tapo per
keltas Į CleVelandą šv. Jurgio lie
tuvių parapiją, .kurios parapijie
čiai džiaugiasi jo gabumais ir tu
rininga iškalba.

•*****—' r, M. ' ' . . , '
Ą INKSTAI KVARŠINA JUS?

Vra. pastebėtinu kaip greitai Xwga- 
1Y>ne' pjiletąrvfnii inkstą ar jde-,
girną ir Sustabdo kurčiui, gniaužian
čias skauimus nugaroje 1r <rCnos?e. 
Naktie* poilsis nebūna ęutruktlomiis Ir 
ją* pabundate ryte sustiprėję irzSy- 
mlaf ’irt><1ga<v1n?K y»o pollstngn. nenu- 

uukt» miego. « ■ \
Nrign-Tohe suteikia šią pageldnuja- 

riiu pr.geitą.. kadangi jia pašalina nuo 
dtJK. kurie į>agim<lo Įdegimą ir .sutvirti
na inkstus, taip kad jie gali geriau 
vėiktl. Re to Nugu-Tone yra abelrins 
sveikatos ir stiprumo budnvotojas, ku
ris stimuliuoju visus kūno organus fr 
telkimą, tuo nugalMnmns neviriiMnl- 

gnsus ar išpūtimą viduriuose nr 
pilve, galvos skįudėjbną, kvaltulina 
netekimą svarumo, stfpnnno ir ,winą- 
Wu« pakrttNhua, dėlei n»
.tinkamo vidurių valiuosi ir pakrik* 
šių Inkstų

L< z-
J.
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Risko, austrijiečiui, bet ‘f A- dėjo rūgotį ant Šarkio, kad 
merican boy.’L Minioj jau- , 
Čiasi nusistatymas ąvetįm- 
taučiams.'- ■ - Tiesa, Campolo 
yra aukšto ūgio, Risko jam 
tik ligi smakro. Mario ma
nymu Riskp/geresnis bokse
ris nė Campolo. Jo drąsa, 
teknika — daugiau įspūdžio 
darė nė Campolo. Campo
lo tik 3 raunduose gerai mu
šėsi, bet Risko visą laiką 
kaip gaidukas šokinėjo, ata
kavo. Campolo savo ilgo
mis rankomis ir būdamas 
aukštas, dažniausiai Riškui 
per sprandą taikė. Minia 
labai nusivylė, kai refeery 
paskelbė “draw/’ nes aišku 
buvo, kad Risko gražiau nė 
Campolo pasirodė.

Staiga minia sustoja, kly
kta, ploja. Nugi mūsų Šar
kis jau rate. Pirmas kar
tas, kad jis minios nepa
juoktas. Pasirodo Scott, 

’ gauna nekokį priėmimą.
“No more than 3 rounds,” 
mano kaimynas. • . sako. 
“Duok Dieve”—pamaniau. 
“Oh, he’s done, he’s not f it 
for Sharkey,” sako kitas. Ir 
taip daug daug kitokių įkal
bų ; visi už Šarkį, nekenčia 
Scott’a. Mat Šąrkjs ame-

■ i: . < 4 !
----------------------------- - -LA ■ 
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VELYKINIŲ KONVERTŲ 
KLEBONAUS
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atviruko formato ir appio- 
kėjimo. .. ... ■.

Šita susisiekimo priemonė 
labai greitai išaugo. Pav,,

jis peržemai muša. Mat vi
są laiką Šarkis daugiau tai-: 
ko į pilvą: /Trečihme raun- i 
de Šarkis užlaiko tą pačią 
taktiką. Vėl iš artymųjų 
girdžiu, kad jie pastebi kaip 
Šarkis vieną lutą karią že
mai taiko, nors as ‘negaliu 
pastebėti.., Tik ūmai Scott 
susiima šoną ir nebegalįs 
muštis, atsisėdo, ir už mi
nutės vėl išeina Jkumščiuotis. 
Netrukus vėl Scott sustoja 
ir suklumpa iš skausmo. 
Daug sujudimo pakįla, dak
taras, projnoteriat policija, 
refeery... visi rate maišosi. 
Galop Magnolia > pakelia 
Šarkio ranką kaipo laimėto
jo teknikaliu nokoutu. Scott 
reikalavo paskelbti faul. •

-* ■ . ‘

Minia trečiame raunde la
bai sujudo. Ji nenori maty
ti f aulą. Scott’ui sustojus 
minia rėk£, klykė, šaukė 
Scott ’ą. muštis r “ You ’re 
yeilow, finish him Shar
key.. . ” Ji nori matyti ame
rikoną laimėtoju. Daug ki
lo ir protestų; • daug ir 
džiaugsmo, - pasitenkinimo, 
kad Šarkis laimėjo. Aplei
džiant Šarkiui ratą ovacijų 

■jam nerigaftėjbrfk -
■' ci/i :?h <•■.7 >!. !-,.■. . 1 •'*:

> .«

Baltini ore, Md.; Vice-komand. ir 
vyr. Įeit.

buvo sunaudota paprastų .at
virukų 2,737^6^00, su ap- 
mokėtu atsakymu — 28,961,- 
000. Labiausiai atvirukais 
-naudojasi komersantai An
glijoje, Jirngt Valst, Vo-, 
kieti joje, Skandina vii " val
stybėse ir .Japonijoj.

Tas pats daktaras E. Ger
manas ’ sugalvojo dar viena 
naujieną, tai telegramų pa
davimo - suprastinimą. w Da
bar žmogus, norįs paduoti
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Sustabdykite pirm nesu įį* 
"L. — pirm negu pastos mt- 

rai pavojintn. Avikrattkyte 
ersSllimo naūuOCiflM

Akiniu. Du ar 'ry« •
su PAIN-EXPELLERIU 
teiks jums ncikainuoj*tn| pa*

r* • A

\ • ’ r ,_ ___ _ f y i 
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- • - įu^isakyti Vely
koms konvertėlių. Parduodame gana pigiai. UŽ- 
§akymu8 išpildomo greitai. Kreipkitės pas:

•» . ' ** JP — - * r
366 Wert Broadanj- *” ~

• . ♦ ■- », i' -

siais dalyviais (kiti turėjo vykti į 
kitas iškilmes) nusifotografavo ir 
5 vai. prasidėjo D. L. K. Vytauto 
-r’ Kario minėjimas, dalyvaujant 
reguliarės armijos lietuviams ka
riams. Buto rodomos ffifnos iš Lie- 
tuvos kariuomenės 1919 ir 1$28 

mm. gyvenimo. ,

galb4- .
įmins hit. ' lis sustiprina 

kovai su^aprasUis susirtunala

. ; Netenka —

u vanyk«»-

Jw» mu 
ir attvvtiaUt.

Galio* '■

•Mirt *cu 
yr» tri»a«e

Uikourpui.
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Pypkorius

J. Jaskelevičia

Senai -mes kovojame, dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

, “Pavasaris'” jaunuolį-lietuvį iš- 
auklės doru, kilniu, energingu, są- 
žiningu, narsiu, ištvermingu.

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

“Pavasaris” tekainuoja 5 Ii t. 
Kaunas, p. d. 88. > z

LLDŲ RINKINĖLIS, balfkis virifelbuZ r
&DŲ RINKINIUS, baltais jnršeliai*-?
ILLDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_______ ___$175
.KALBŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais ' ■' ' $125
ASAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras- 

tais viršeliais________ _ /______J__________ JO

*"•«. ■"'■’t' • rA,*' ’• V' 'Z

:- -Ha " 
tis> bet jau nuo pavojingesnių Primine ir .apie dat 
priešų, nea. [išoriniai' (atviri) prieX ninku valdžios žaliui 
šai- nėra tokie baisūs, kaip vidu
jiniai (prisidengę), kurie pasiry- 
zę viską suarianti, - x

Patarčiau sehesniems darbuoto
jams nenusiminti, bet dirbti užsi7 
briežtą darbą, o pergalė jūsų pu- 
sėje. Remkite ir platinkite kata- 
lik iš ką. spaudą- 0 labiausia' mūsu 
orgąną “Darbininką,’.’ vienintėlį 
imlių 'darbininkų užtarėją dar au 
drdekniU.' uolumu. Remkime it .'pa* 
laikykime R. K) Federaciją, “jau
nimo organizaciją Vyčius ir tt.

;<•?> Vilnietis

PHILADELPHIA, PA.
Seniai0 lauktas koncertas ir te

atras įvyko vasario 22 ir 23 d. š. 
m. Šv. Andriejaus parapijos salė
je. Surengė ir programą išpildė 
Šv. Andriejaus parapijos choras; 
varg. P. Staniškiui vadovaujant. 
Dainavo choras ir solistai.-Buvo 
ir duetų. Be to/atvaidinta dviejų 
aktų komedija <6Giliukingas 
ras. ” Veikalas linksmas ir pamo
kinantis. Publiką buvo patenkin

■ X -s. • 
tą...

Daugiau tokiij lietuviškų šven- 
v • eių. _ . ’

Labdarių pieteliais
x . ■. 1. ■ ■. ■ /'

Šiemet šv. Kazimiero parapijoje 
atsirado kilnios sielos žmonių ku
rie surengė Whist Parties vargšų 
įsušelpimo padinimui fondo. Štai 
jie: pp. Lozoraičiai $20.00> Sidab
rai $14, Dabrilai $15, Senkai $10, 
Lodai $25, Lengvinis, $11.50, Ule- 
vičiai $7, viso labo $102.50.

Taigi matome kad viršminėti 
prieteliai turi nepaprastą artimo 
meilę. Jie mūsų vargšanąs nušluos
tę ašaras nesigailėdami nei bran
gaus laiko, o prie to triūso ir iš
laidų. Lai jiems Dievulis šimte
riopai atlygina.

Labdarių Komiteias

” ' ’ '”a- ’ .. ■ f ' U'r :

gražiausias.' Štąi' Elėna .Vasiliaus
kaitė (Ievutės rolėj) buvo švel
ni, įmeiH fr gyva nuo pradžios iki 
gąla Ir dainas atliko gražiai. Jos 
balselis.; malonus lyg lakštingala. 
Vincas Burduiis (Jonas), Ievutės 
meilužis, vaidino kaip tikras kar- 
žv gis už. laisvę ir meilę kovotojas. 
Tai tikras išeivis kuris dėlei mas- 
kolių persekiojimo tarėjo bėgti į 
Ameriką. Jis ir Čionai, neužmirš
ta- savo tėvynės ir pirmutinis 
grįžta Į ją padėti savo broliams 
kovoti lenkus. . Ponas Burduiis 
dainavimu, ir vaidinimif gražiai 
užsirekomendavo. Jis yra Hart
fordo vargoninku. Adelė Dulskie- 
nė (motina) irgi buvo savo vie
toje. Ji vvaterburiečiams yra ge
rai žinoma kaipo pasižymėjus dai
nininkė ir vaidintoja. Albinas 
Marcelynas (buvęs amerikonas) 
ir Juozas Mažeika, (šliomkis žy
das) visais atžvilgiais atitiko sa
vo rolėse.- ■ Jiedu tikrai puikūs 
artistai! Daug nuoširdumo, inicia
tyvos ir vaidyliško stropumo pa- HAHION*KtNHHj 
rodė. Tai natūralūs komedijautai.
Labai publikai patiko. Valio "Vasario 16 d..įvyko 12 i 
jums! Negiriu jų, bet tiesą sakau. ^vos Nepriklausomybės p 
Agnietė Ulinskaitė (Marytė), Kai- i*™88- Surengė L. Šv. M. 
po pirma kartą pasirodanti vai- ūn8°s draugija. Kalbėjo 
dinime, labai kukliai ir maloniai kun. *L- -S. Brigmanas Jo 
dainavo ir vaidino. Tai' nauja buvo turiningą ir -pattiotm 
Waterburio padangėj žvaigždufė! Parapijos choraę padauia 
Mikas Verbickas (Maikis, bosas) ^4 dainelių.- •. • v
puikiai vaidino ir publikai pati- Kazlaųskiutė pašaki
kęs. Turi stipru bbso balsą. Jis aP*e Lietuvą.
turėjo bur^ingieriaus rolę, taigi V Po to, pasakė prakalbėt 
burdingieriškai ir,vaidino su sa- uizacijų ir draugijų vadai, 
vo kūmutėmią— Jule Vaznikaite, *L, šaknis, A. Daunoras, P. 
Uršule Sardihskaite ir Florencija v’s- P- Augustini

■ Stadal nik aite. Petras Lazauskas Nakrosis.
(vadas) buvo geras, tik gaila, Pasibaigus, programai bu 
kad uniforma buvo nelietuviška, karienė.
O dar būt buvę geriau ir ,-vaiz- - .^4 dieną 8:30 vai. ryte 
dingiau )- ■ 'J '■ - kun. Brigmanas atlaikė šv.

. Taip pat iri kiti vairios’pšsi- irusius Lietuvos . (ka;
rudė pusėtinai. Žinoma negalima kovose už-laisvę. . 
r&kalauti tobulumų^ nes nėra pro-
'ifesionalai, bet amatoriat Taigi ; :
viską į krūvą sudėjus, neatsižvel- - llAYTnN GUlO
giant į nekuriuos trūkumus, gali- lUIij v||tM
m a drąsiai pasakyti kad “Išei- Nors Darbininkų Sąjungo 
vis”, puikiai išėjo. Man labai pa- pa gyvuoja, be( apie-jos v< 

[tiko. Ir užtai p. Aleksį net nore-'-»r vargus organe nesimato, 
jau pabučiuot!: bet pasibijojau jo, 
Arti stovinčios pačiutės. Tatgi pa
sitenkinau nuoširdžiu paspaudimu 
jo dešiniosios. Ištikro,* ponas A. 
Aleksis vertas didelio pagyrimo 
ir pasveikinimo, kad taip gabiai 

■bei gražiai jo išlavinti artistai su
vaidino. Ir patarčiau, kad po Ve
lyki) tą p.atį , veikalą pakartotų. 
Prisirinktų naujos publikos pasi
grožėti. Salė nebūtų tuščią. -

Beje, pamiršau pasakyti, kad ir 
choras savo’ dainas saldžiai' ir

/ Z-
skambiai padainavo. Ypač “Su
diev” -gražiai sudainavo. Puikiai 
p. Aleksio choras išlavintas!

.< Trumpai parašysiu iš darbinio 
kų gyvenimo. Pereitais metais ga
na gerai dirbo dirbtuvėse. Di
džiausioje spaustuvėje dirbo ųr 
viršlaikį. Uždarbiai, galima.'šaky, 
ti, maži.^ Darbininkas' uždirba 
nuo ,45 ikiį 75;ųentų.-lfį; valandą, 
Tokiu užtįąjpbfli W <WU?' 
tis, neg nespėji parsinešti ir ap- 
sidžiaugti, jau Sūrėk , visus rei
kia kitiems išdalinti. Kartais nei 
neužtenka pragyvenimui. Kurie 
dirba pilną laiką,' tai šiaip taip 
dar pragyvena. Yra, kurie ir ga
ną gražiai gyvena. Bet tokie, ku
rie uždirba gerai ir nemėto sun
kiai uždirbtų centų. Pažiūrėjus f 
ateitį,; tai baisu darosi. Darbo ne
tekęs iš kokios nors priežasties, 
tai jau kito nei nemanyk gauti 
dirbtuvėse. Senesnių'.darbininkų 
pradeda neapkęsti Kurie kiek 
nors d^ugiaus uždirba, ieško vi
sokių priekabių,J kad tik kaip 
prašalinus, o į jų vietas pasta
čius žinoma daug už mažesnių 
algą. -

Darbininkai didžiumoj neorga
nizuoti. Pasipriešinti bosams bi
jo, nes jokiy unijų neturi ir ne
turi kas juos užtartų. Beveik vi
sose dirbtuvėse senesnio kaip 45 
metų darbininko nenori priimti. 
Jeigu kur ir priima, tai su dakta
ro paliudymu; Pavyzdžiui kaip 
Bird.& Son dirbtuvėje, pirma iš- 
egzaminuoją ir žiūri jeigu dar ga
lės troką traukti, tai gerai, o jei 
ne, tai eik sau. Bet kur eiti? To
dėl ip sakau, kad darbjninkų. pa- 
dėtis ko toliau, vis eina blogyn 
ir prie ko prieisim mes darbinin
kai tai tik ateitis parodys.

, “Darbininko” vajus.

“Darbininko”.vajus einą gana 
gerai ir pasekmės gražios. Perei-, 
tame LDS.- 3-čio»-kuopos susirin
kime vajaus darbuotojai T— Jo- 
nąs Mdddkonis ir Jurgis Versec
kas raportavo, - kad givo 14“Dąr- 
binirikui’5: naujų Skaidyto jų ir na- 
rių; dar sa^idatrgiąus - gaus.

DETROIT, MICH.
Vasario 23 d. š. m. Lietuvos 

Dukterų dr-ja surengė gražų va
karą. Vaidinta keturių aktų vei
kalas “Valkata,” Vaidintojai sa
vo roles gerai atliko, nes visi jau 
nuo seniau yra pasižymėję sceno
je, kaip tai: Šalasevičius, A. Mit- 
rikas, J. Grigaliauskas, P. Kri
ščiūnas, S. Bukšaitė, P. Bandzie- 
nė, V. Čapulioniutė, P. Bartnikas. 
Žmonių buvo pilna šv.*Jurgio pa
rapijos svetainė. Visi skirstėsi pa
tenkinti. Pradėta paskirtu laiku. 
Pertraukos buvo trumpos, taip, 
kad žmonėms nebuvo jokio nuo
bodumo.

■ «■

Lietuvos Dukterų, draugija tu
ri [nepaprastą simpatiją ir užuo- 
jautą vietinių lietuvių tarpe. To- 
dėl kaip tik ką surengia, visuo
met turi geras pasekmes. Valio, 
Lietuvos dukterys!..

Vasario 16 d. ----------------------------- —----------—
.Šios kolonijos .lietuviai iškilmin- Lietuvą matysi .skaitydamas Ra

gai ^paminėjo tautinę šventę, va- tahkų Veikimo leidžiamą
sario 16 d., vasąrio 18 d., .Šv. Ro- savaitraštį.
ko• parapijos svetainėj. Publikos . iiMnOII I A||fDlftT|OM 
buvo tiek daug, kad ir stovėti be- i muwy LAlnllAv I Iv 
veik jau ūąjjuvo vietos. Paminė- ‘ _____ - • *
jimą surengė Katalikų Federaci- jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
jos 19 skyrius.‘Svetainė1 buvo gra- jy [visiems giminėms ir paj^gta- 
žiai papuošta. Lietuvos' ir Ameri- iriems Lietuvoje.
kos vėliavos plevėsavo šalyse eš- ‘itMūsų<laikraštis”’metems kaš- 
trados., , , ;. 4? j , f tuoja keturi litai, 'pusei dietų du
' j^Treinavičius/skyriaus,pinni- Ųtąl / s . < . ... / «

įlinkas pradėjo programą įžangi- Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
nę prakalbėle . ir pakvietė Įųiit S. ta pati, o risur kitur užsic-
^neižį vesti programą. nyj Įtaigi ir Amerikoj)—trigubai

.Pirmiausia pakviestas šv. Roko, brdggfctferritt rj?5* r? .
parapijos choras, p. P; Sokin . Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais- 
dovanjant dainuoti. '• Choras pra
dėjo hiinnu “Lietuva tevv-nė mū- 
sų” ir “Mes be Vilniaus neriu- 
rimsim.” . • - , . .; į

,Po gražių ir patrįotingų dainų 
pakviestas kalbėti adv. J. VerveČ- 
ka. Jis, nors Lietuvoj, gpmęs, 
bet Amerikoj ąugęs, karštai ra
gino jaunimą [pamylėti lietuvių, 
savo tėvų kalbą, jų papročius. 
Adv. VerveČka yra labai popule- 
rus tarp lietuvių ir > kitataučių. 
Avon miestely jis kandidatuoja į 
valdininkus. Yra vilties, kad jis 
laimės. '

Antras kalbėjo, A. F. Kheižys. 
“Darbininko” redaktorius, apie 
Lietuvos Nepriklausomybės atga
vimą ir jos 12 metų darbuotę.

tūrių kolonijoj pasekmės <; labai 
gražina. Bolšetiikėliai ir, nekurię, 
iš vardo katalikai, yaro purviną 
agitaciją, kad nerirašytų-prie vie
tinės kuopos ir neremtų, bet nor- 
woodiečiai yra daugumoje susi
pratę ir tokių vilkučių neklauso. 
Pavyzdžiui, R. K. federacijos 10 
skyriaus surengtose' diskusijose, 
kurios buvo surengtos tikslu iš
aiškinti risiėihs katalikiškos ąpau- 
dos^napdingumą, mūsų ■ 1 didvy
ris,” buvęs jaunimo, neva vadas, 
riešai pareiškė, kad nesirašytų ir 
neremtų spaudos.. Jeigu kas kitas, 
būtų taip pasielgęs, tai nevertė
tą ,nė' prisimjnti. Bet dabar jis 
buvo, pagarsėjęs “veikėjas” ir 
kad jis dangiau neklaidintų vi
suomenės turiu pranešti, kad jis 
Bieko nelaimėjęs save purvina a- 
gitacija, iš to susigraužimo, su
tvėrė bepartyviškąJaisvamanišką 
kliubą. Kliubas, kaipo toks aš nie
ko prieš neturiu, jeigu jp.būtų 
tverę kokie laisvamaniai. Bet da
bar taip vadinami ‘'katalikai.” 
Jeigu taip būtų kitoj lietuvių kO-■* /• 
lonijoje, kur- nuo seno laiko ka
talikai nėra susitvarkę ir neatsi-. 
skyrę nuo laisvamanių. Bet Nor- 
woodas buvo vienas iš pavyzdin
giausių kolonijų; buvo viskas ge
rai sutvarkyta. Senesni darbuoto
jai nemažai darbo' ir vargo turė
jo kolei 'visas katalikiškas drau
gijas sutvarkė ir apsaugojo nuo 
laisvamanybės, ir visą katalikų 
veikimą pastatė į geras vfees ir 
manė, kad jau darbą pabaigę ga
lės pailsėti. Nelaimė, vėl turi gin-

Daytone darbai eina neperge
riausia? Kasdien atleidžiama. Štai 
vasario 28 d. “ Cash Registęr Co. ” 
atleido 1,500 darbininkų,, o Gene- 
ral Afojors pradeda imti po biskĮ. 
•Kitose dirbtuvėse tedirba į savai
tę po tris ir dvi dienas. ReišHa^ 
nekas su darbais. .

Darbininkų kuopa.

- Jau nuo kovo mėnesio pradėjo 
eiti “prie veikimo'. Nutarė pradėti- 
traukti darbininkus prie viršmi- 
nėtos kuopos. Vietinė kuopą nors 
nėra skaitlinga nariais, bet dar
bais neatsilieka nuo kitų.-Kaip 
kitos draugijos prisidėjo prie pa
gražinimo bažnyčios, taip ir Dar
bininkų kuopa įtaisė sakyklą Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje.,

Du katinai '

Pas mus yra dvikojų katinų. 
Jie nepripažįsta tikėjimo, šmei
žia katalikus, bet prie katalikių 
lietuvaičių dažnai’-lankosi. Mūsų 
doros lietuvaitės jiems atsauha: 
“Važiuokite prie savo, nes jūą 
bedieviai mums nesate lygūs.” 
Iš to susikrimtimo mūsų kairia? 
. T. « • ■ ■■ „ I

pradėjo plikti.

Kas- ugdytu Jumyse Broliai-ūžjurle 
ii meilę ir prisirišimą prie gimto- 
gis Saleles Lietuvos? Kas nuolat pa 
tkytų patriotizmą ir kurstytų kata- 
cišfcojo idealizmo -pgnj?..

dar prieš Didijį Karą pla 
įl žinomas ir visų mylimas, didelis, 
įveOkshiotas, , gražus savaitraštis 
S ą-< t i s.” Jis*nori tamau- 
~vtaal katalikiškajai^ visuomenei. 
^Baltinis” eina Marijampolėje (Lie-' 

kas savaite. 20 didelių pusla- 
įįftr kaštuoja metams Lietuvoje tik 
u(us, o Amerikoje 2 doleriu, 
ti&lnis” nori, tapti jdvašinių tiltu, 
B^į. jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
i* tautiečiais Amerikoje.
M dar neesi susipažinęs su “šaltf- 

parašyk laišką šiuo adresu: 
■Hnis” Marijampolė, Lithuania, — 
ĮMft vieną n-rį susipažinimui nemo- 
rfr*. o susipažinęs dangiau su juo 
■kuomet nesiskirsi.
Mi pagarba,
Bfc > "Šaltinio” Administracifn

*

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris Tašo tik apie 
Vilnią, apie Vilniui Vąduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizaeijas.

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

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenku okupuoti lietuviai ir ki- 

. tos tahtos. x
^“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 

ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ 'VILNIUS" visiems sluoksniams ar^ 
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
ši) pavergta sostinė.- * r r

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kart^ į mėnesį 
grajioipi^įiiygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas. ( '■

į^įįNJUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vienų dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotų didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

Už vien# dolerį , gausite dar ir . daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu. x
' . “MŪSį7 VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais

vės AL 61 Lithuania. ’ / .
i - . ■ A. . ■ ’ V. -

Ląbdariagą Sąjungą. Mąn išrodo; 
kad būtų labai galimas daiktąą^ą 
padaryti, tik reikia pakviest visus 
lietuvius katalikus į darbą. Pir
miausia reiktų kad .mūsų dvasiš^ 
kįai para gylu visus savo parapi- 
jonus sutveri kuopas, o kaip viso-; 
se parapijose bus kuopos, tada bus 
galima iš jų sudaryti sąjunga. Jau 
yra nemaža kuopų ir jos plačiai 
savo darbą dirba,jkaip Waterbury,; 
Coųn., Woreester, Mass. ir kitur. 
Maif rodosi, kad Naujoj Anglijoj 
rasime arti 100,000 katalikų. Jei- 
ku kiekvienas prisidėtų sfr-maža' 
auka, sakysime po du centu į są^ 
vaitę ir tai pasidarytų graži suma 
per metus. Tokiu būdu galima bū
tų steigt našlaičams prieglaudą. 
Mums lietuviams dar daug ko 
trūksta. Bet turėkime pasitikėji
mą patįs savimi, o visliu nugalė
sime. *

M. J. Grinevičius

Po to, vėl choras sudain|vfcj<fe- 
ietą dainelių. Solo Eidavo p3^a 
M. Mazgalienė, Nadios Anglijos 
veteranė” daininlnkė.'’\<- .

-•-J. Kampa, nespųąi atvykęs iš 
Okupuotos lįjetpypą į šią koloni
ją, iš profesiją pol^ytojas, pasa
kė patriotįngą prakalbėlę iš Lie
tuvos senovės\irapje'‘Vilniaus 

.krašto lietuvius, t ..< ■ ,■
; Vyrų kyartXasxs^dajnąyo porą 
dainelių.ir x fpųp,u^erę , dainelę 
“Tumba,” K. Birontui vadovau- 

L.

Visiems, dainininkams ir chorui 
akomponkvo varg. "P. Šokas.

Vakaro 'prbgramą apvainikavo 
kun. J. Švagždys. - Jis ragino vi
sus minėti Vytauto 500 m. mirties 
sukaktuves. Pasiūlė Vytauto su
kaktuvėms minėti planą. Jo kal
ba buvo turininga ir paįvairinta 
juokeliais. Žmonės, kad ir vėlus 
laikas, gaudė kalbėtojo kiekvie
ną žodį. Pasibaigus programui 
žmonės besiskirstydarni vienas ki
tam sako : “Tas mūsų . klebonas 
mū4 visaip išvadina, bet turime 
pripažinti, kad‘teisybė, kad pas 
'mus taip yra.” Taip girdėjau 
kalbant ne vien faitalikus, bet ir 
nekatalikus, kuriA šiose prakal
bose buvo nemažai.
- Dėl vėlaus laiko Vytauto su
kaktuvėms ' minėti komiteto ne
rinko, bet paliko kitam susirin
kimui. • ' :

RFATERBURY, CONN.

^^ūmšrdžiai ačiū ponui Alėkriui, 
pad icikės primint bei pakviesti 

pamatyti scenoj statomos 
tewakjiiĮč& operetės- ? Išeivis. ” Tš- 
pkrųjų, jei ne tas laimingas pa- 
fcrietimas. tai gal būčiau kur už- 
|®čkėj ir prasnaudęs dėlei savo 
gerangumo, ir tokiu būdu būčiau 
gepamatęs operetės ‘ Išeivis. ’ Nors 
gekartą mačiau išdėtus languose 
pagarsinimo plakatus su artistų 
Ir paties direktoriaus gražiais at- 
gpįzdais, bet niekuomet man ne- 
įtėjo’ į galv^Kad tai čia bus vai
dinamą gražus teatras, kaip, kad 
teko realybėj pamatyti ir juomi 
pasidžiaugti. Nesinorėjo tikėti 
plakatais, bet kaip pats teatro di
rektorius pakvietė ir drūčiai išgy- 
į^ veikalo ideali turinį ir vaidv- 
hjtjtdedamąs pastangas tinkamai 
atlikti savo roles, tai daviau gar
bės žodį, kad ir aš atsibaladosiu 
į kalnų savo prunkštančiu for- 

iuželiu. P. Aleksis dar pridūrė, 
kadTkirdi, jei netiki manimi, tai 
pasiklausk pas kun. J. Kazlaus
ką apie tą rengiamą scenai opere>» 
(ę.’v .Jis tau pa po rys. Na ir savo 
taimęi; tą patj .vakarą sutikau ir 
kunigėlį K. ipas Joną Bendlerį 
vaistinėj, berūkant ilgą, ilgą ir 
‘maenų” cigarą. Man irgi “už- 
fūndrino ”• cigarą; ale ne tokį iL 
ią, kaip kad jis rūkė. Užsidegęs 
rigarą tuojati jam ir pakišau pa- 
tlSusimą apie “Išeivį.” Ir vos tik 
Įpėjaū. prasitarti, tai jis, kad pra: 
Įėjo .rimtu tonu girti, pasakoti 
gne lą operetę, net mano? vaiz-z 
luotej pasirodė visas operetės 
Vaidinimo . gražus vaizdas.;. Jis gi 
ižbiugė savo pasakojimą su links- 
Bw|šypseria veide. Nieko daugiau 
ąelįausinėjau, bet tuojau papra-' 
iKų jo paduotiitiaH- tiSetą^Nu- 

dpųkąų už visus tris kvoterius, 
BF*dabar tik laukiau kovo 2 dię- 
losf kurioj Įvyko vaidinimas. . 
įįStąi jau -esu Šv. Juozapo audi- 
tbrijoj. Žmonių kimšte prikimšta, 
laip bičių Bvilyj. ;Ir aš tarp dvie- 

sfdrų mamyčių, suradęs tik 
fieųąy tuščią vietą, įsispaudžiau. 
Jad .tiek daug' publikos susirin-, 
to, tal'reikia tarti dėkingumo žo- 
Bs ift-kun. Kazlauskui. Jis smar
kiai -girsino ir dėjo daug pastan? 
gį I&d nepasiliktii apytuščia sa-J 

It Teikia pripažinti, kad nei 
Rįpnaš.-neapsivylė, visi buvo pa- 
tenk&ti. Nuotaika, ir ūpas ko-

“SARGYBA” duoda populiarių 
straipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytojus sumaujai- 
siais mokslo laimėjimais ir išradi
mais. -

“SARGYBA” plačiai rašo svei
katos klausimais, pataria, kaip ap
sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail-' 
ginti gyvenimą... V •

“SARGYBA” kovoja su įvai

riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a. bedie
vybe, gniafimu, Ištvirkimu ir'tt.

- ‘SARGYBOJE” skaitytojas ran
da' įvairių žinių ir apžvalgų "iŠ 
mokslo, [meno, politikos it visuo
menės gyvenimo.

“SARGYBOS” kaina: metams 
t— 6 litai, pusei foetų —<3 litai, 1 
numeris—75 centai. Užsienyj dvi
gubai brangiau.,, , y;

Metiniams ‘skaitytojams duoda 
triedų “Laimės”' kalfendorius ir 

loterijas bilietas. * .

Adresas; “fltfgyboa” Adafadk 
Kmoml ZlaattM.r9*

f I



sHirdaipi pelną

Saulutės

PAIEŠKAI; Petro Cirvinskio iš 
Vidubalės kaimo, Krinčino par., 
Biržų apskr. Gyveno Amerikoje.. 
Jis pats ar kas kitas praneškite 
Šiuo'adresu: M. .Cirvinskaitė, Ožeš
kienės gt. No. 17, Kaunas, Lithua- 
nia.

Sąjungos. Joje šalę straipsnių ■ ak- 
iš viso pa*

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Trečiadieny, penktadieny ir šeš
tadieny šioje savaitėje įpuola ber- 
tąininis pasninkas. Reiškią Ame
rikos darbininkai, kuriems popie
žius indultu leidžia gavėnios metu 
valgyti mėsos, sykį trečiadieniais, 
kovo 12 d. negalės njpsos valgyti. 
Iš priežasties bertaininio pasnin
ko, jie, žinoma, užsilaikys ųuo mė
sos ir šeštadieny.

rę ir labdarybei būtų didelis pel
nas. Girdėjau, kad viena, narė jau 
buvo nuėjus pas kleboną’prašyti, 
kad dar sykį įsi! cistą“ Raulą” į 
So. Bostoną. J ’’ »

Man rodos, kad klebonas turėtą 
“Raulą” įsileisti ir tuo parodyti 
Brocktdniečiams, kad Bostoniečiai 
■visai* nepritaria “Bostonieeio” 
kritikai.

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip |r suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
• f kalboje.

149 Boston Street, Dorchester
TęL go. Boston 1348-W. z

neišveža -4jamiąm^us. 
Lietuvoje fcagyveniim Ia^ pi- 
fguš. 2 i)ttokime,'kkd' kfas: turi TO 
doL į ihėnesį labai gražiai-pragv- 
.veiia Lietuvoje — taig? kas’ turi 
apie porą tūkstahčių dol. pinigą iš 
nuošimčių'' gražiausiai Lietuvoje 
pragyvena.■ ,

Žiema buvo šilta ir graži.— nuo 
Grabnyčią pradėjo šalti ir snigti.

Mano sveikata tarnauja. Žmonės 
parapijoje sveiki.. Tamistos sesutė 
Julė ir giminės gyvena gražiai. 
Prįimk geroji. Ona mano gerus lin
kėjimus. > įrašau Tamistai Dievo 
malonią. Dėkingas, _ .

Kan. M. Kirlys, Klebonas 
4-11-1930 m ’ . ' " " - "

POYA8 
Frontier Asthiųn įto.Ą 
1373.1 Frontier Bhlg., .
462 Niagara $t., BuHrtfb, N. y.

Prisiųsk <lykxi, išbandymui
• «••••••••••• * • • • #"i > • • • • • ♦ •>. "t.

Pinniiflnkas — Antanas Macejunas, r
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.' 

Vlce-pirm. — Povilas žirolis,
554 E. Flfth St., So. Boston. Masa. 

Protokolų Rašt. — Adolfas Navickas,
274 Ęolton St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt — Juozapas VinkeriSus,
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Kasterlus — Andrius Zalleckas,
702 Ę. Flfth St.* 80. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikeli i onig, z
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass."

Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą ne- 
dčldieni kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir S|lver s*. 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite draugą 
ftaujų narių su savim prie draugiją* 
prirašyti. '.J,

leno . mėnesio 7:30 
įžnytinėj svetainėj,

) v ;
ItJ ’F rfor-' 
spalvuotų at-
Tąrąį4uo4a 

i Siųskite:
j’ • >

' Ekstrą! Numažirfta kaina ‘ ‘ Gy
venimas V. Jėzaus” (Tilžės spau
da) ir Šventa Istorija seno ir nau
jo įstatymo. Parašyta vysk. Va
lančiaus. Yra 50< pateiksią. Kaina 
$1.25. Per šį mėnesįparduosiu. abi 
už $1.00. B. Mikalauskas, 248 W. 
Tourth 8t> KlMltiH. <

; Z aantnt .piayvga partek; ■

PinnintnkM — J. GruNnskaa / 
24 Preseott Su, Rėadvllle, Mam.

Vice-Plrmlninkas — J. Markeliui* 
140 Boweo St, So. Bqston, Masą 

Prot. Raštininkas—Vincas Paplauske* 
116 Bowen St, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — M. šeikis, , 
256 E. Nnth St, So. Boston, Maat

Kasierius — F. Grendelis, . G
237 W. Flfth St., So. Boston. Mąaa 

Maršalka — J. Zuikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mwb ; • • v - ■ . .

Draugija laiko susirinkimus kas an|» 
rą nėdSldfenj kiekviena mėnesio, "ji 
nųm. 492 E. Seventh St, parapiją! 
salėj, 7th St, South Boston, Mask

. Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj,* beabejo, 
nori žinoti, ka -veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
tisų papasakos.

. > ..' Kartame ir Lietuviilcoi ;

882 Broądvay, South Boston

.Turiine 5-Jtių rusių labai gra; 
v rrtiČi ų sur liėtdViskai s parta 
pigiai tik po 3c. viena. fe&rkyri

868 W«t Btoadvay South Boston, Mass.
' ' . į , "I

irnTnm"1 1 *

F1 ■*■' ■ ............

IVANAUSKAS, Antanas,'išvy
kęs i Ameriką iš Klovainių mies
telio,, turįs seserį Oną ir giminaitį 
Marcijoną. Gyvenęs ir dirbęs kaž
kur kasyklose. Paieško giminaitis.

DAVIDONIS, Viktorą C 33 m., 
išvykęs 1929 m. kovo mėnesį iš Ry
gos į Kanadą. Kilęs iš Šetds vat, 
Kedainią apskr.

S KIRPS TINAS, Pranas, kilęs 
» Pakuonio miestelio, Amerikon 
atvykęs apie 1906 m. Gyvęnęs 
Gilberton, Pa. Prašoma suteikti 
žinią ar jis gyvas ar miręs. ' ,

ŠKIRPSTŪNAS, Pranas, kilęs 

iŠ Pakuonio: miestelio, Amerikon 
atvykęs apig l906 m. Gyvenęs Gil
berton,- Pa. Prašoma suteikti ži
nią ar jis gyvas ar miręs.

CHARNAS, Rafailas (Ralph), ; 
Dovydo sūnus, seniau gyvenęs 33 
Harold vėliau 93 Mūnroe St., ■. 
vėliau 181 ^VValhut Št^’ Bnston, 
lįjjžČ ■ .. v ’

KONDRATAS, Aleksandras, se- ■: 
niau gyvenęs 867. Fiįimorč .Avė?, 
Buffalo, N. Y. Paieško sesuo Leo-

. ’ t

norą. . v -•
GAVĖNIOS DARBAS

' So. Bostoniečiai užsyV’stojo- į 
gavėnios darbą. Pelenės dienoje 
buvo :daug žmonią bažnyčioj. Kas 
rytas minios^ žmonių klauso šv. 
Mišių, eina prie sakramentų. 7 
vai. "rytais esti' skaitymai apie 
Kristaus kančią. Iki Didžią jai Pėt- 
(nySąi žmonės taip bedirbdami 
gavėnios darbą gaus didelius dva
siškus turtus.

prašome kreiptis dėl visą informa 
dją “Darbininko” Administrąd ... 

m _______.

prĮgIdūsti it juosi tildė jimO, bėi tau^ 
tos dvasioje auklėti.fJuk mūsųjier 
tuvią Amerikoj daugiau negujgro- ; 
ką kataliką. Jiems tos prieglau
dos užlaikymas į metus kainuoją 
apie 80 tūkstančių, o mums, sunku 
iš šalies gauti porą , tūkstančių. Iš 
t o,supras kiekvienas, kaip pra
džiunga mūsą širdys1;kada mato- 

Yae-jog ir lietuvių 'tarpe atsiran
da atjauičančią to svarbaus reika
lo širdžių. Garbė Minersmiliečiam, 
kurie duoda tokį gražų. pavyzdį 
gailestingumo ir artimo - < meilės. 
Dieve duok, kad ir kiti pasektą 
jąjįi tą grąžą pavyzdį, o nudžiū
tą daug ašarų, bei sumažėtų var
gų. Minersmilliečiai pasiliks mū
są Širdyse ir neužmiršime jūsų sa
vo maldose. Tesuteikia jiems Vieš
pats Dievas savo molonią. . . :'

Taipgi reiškiame širdingos pa
dėkos žodį šioms draugijoms: S. 
L. R. K. 5 apskr. Cąrbondale, Pa. 
$50. Tretininką Draugijai Hart- 
ford, Conn, $40. Rėmėją Draugi
jai, Brookiyn, N. Y._ $36. • SL. L. 
R. K. 77 kuopai Luzerne, Pa. $10. 
L. R. K. 4 Apskr. Penna. $25. Auš
ros Vartą Moterą Draugijai, 
Cleveland, O. $25. Viešpaties .Jė
zaus Kančios Arehbrolijai, Męlrose 
Park, UI. $16.65, Panelės Šv.

kosdietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 

, ri-,! -■ -*-■ 
^tualiais moterų
^šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky^ / 

Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- • 

|mųL.$įds, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 

' liūs ir kiti. . • £ z

‘^MOTERŲ/DIĘVA” yra papuošta gražiais 

viršeliai^ ir vinjet&pis. Jos formatas (didis) '< 

yra toks, kad pp metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau ; 
ir “MOTERŲ BntVA'” pradSs dti. Liotuvon.

Ųisakymus siųrkite tipo adresu: -x9

aw W. M štreft, .; - . jOj

idininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
886 Ė. Broadvay, Št>. Boston, Matt. 
atėalka Janas Zaikis,
7 įVInfield SVSo. Boston, Mass. 
rgugtja telko sutrinkimus kas trečią 
nedMdiėūI kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietų, pąrapljps salėj, 492 E. 
Seventh St, So.' Boston, Mass.

. . . ' ' .. < f A

. DRULIS, Antanas, Amerikon 
atvykęs 1904,ar 1905 metais, gyve
nas pas seserį Marijoną Bublienę.

KAMINSKAI, Jurgis, seniau 
gyvenęs Buffalo, N. Y., vėliau iš
vykęs dirbti Į Gonnecticut tabako

ANDRIUŠKEVIČIUS Vincas, 
kilęs iš Žiegždrą kaimo, Pažaislio 
valse., Kauno apskr., Amerikon at
vykęs 1911 m., gyvenęs Bayonne,, 
N. J. ir vėliau Tower City, Pa., 
grįžęs po karo iš Amerikos armi
jos išvykęs kitur.

•PETRAUSKAS, Jurgis, turįs 
broli Liudviką, gyvenęs Bostone, 
Mass. Paieško giminaitė.

KAŠKELIS, Juozas, tėvas ir 
tuo pat vardu sūnus, Amerikoje 
prieš karą, gyvenę Pittston, Pa. ir 
Port Grvfick, Pa. Mayu St. 1138-a, 
kilę iš Luokės valse., Telšių apskr.

STOGIS, Kazys, gyvenęs Molin, 
III., kilęs iš Šiaulių apskr.

MORKIS, Vincas, <gimęs 1904 ra. 
Baisogaloje, Kedainią apskr., A- 
merikon išvykęs 1929 m. birželio 
14 d. iš Hamburgo.

MIKULĖNAS, Pranas ir Agota, 
tiJĮ vąįkus Emiliją, Adolfą ir Bro

nių, kilę iš Švenčionių apskr., Tve
rečiaus valse., Pakalnės kaimo, 
gyveno Grartd Rapids, Mieh.
’ ADAMANYTfi-RIKAUSKIĘ^e, 

Jieva, ištekėjusi už Adomo, .Ame
rikon atvykąši 1912 m. . ^a^eeko 
motini Marijona.
5Ieškomieji arba apie, ju$st’?ką. 

nbrs žinantieji maloniai kviečiami 
atsiliepti šiuo adresu: zConsulate 
Ąeneral of Lithuariia, 15 Park 
Mow, New Vork City.

GRAŽUS GIEDOJIMAS 
STACIJŲ

Aš niekur nesA girdėjęs taip 
gražiai giedant stacijų kaip So. 
Bostono lietuvių .bažnyčiojee’. Pe
reitą ' penktadieny žmoniij buvo 
pilna bažnyčia. Pradėjus vaik
ščioti stacijas visa bažnyčia kaip 
koks milžiniškas choras užtraukė 
giesmes ir, einąnt tarp stacijų, vis 
giedojo. Maloni! buvo klausyt vy
rą, moterų, jaunimo ir vaikų. Jie 
visi gražiai ir gyvai giedojo. Var
gonai gal kiek per garsiai buvo 
leidžiami? ’

. ' I Tiri(riantie

»j _• r. . •;

Brangi Tautiete Ona! ? . >•
Tamistos ,laiškėlį’ 'ir šimtą dol 

gavau/ Ačiū‘Tamistai ir visiems' 
aukot ojams-gerašįrdžiams.Ją 'vari 
daĮ bus paskelbti — jietns visiems 
pasiųsiu atminčiai Vabalninko 
Važnyčios fotografįjį iš oro pusės, 
jaū ’įvčdžiaii bažnyčion ^oktiros 

apšviėtinią,:‘Tainistų aukos mtfflfe 
.Šleife parama. . '/7' R •> ’
^.■•'lįiefuvbje'įŪ’&titaTs metais javai

Skaitydaams ką taip pasivadi
nęs “Bostonietis” rašo apie “Rau
lą” prisiminiau čia paminėtą pa
sakėlę. “Bostonietis” (taip pasi
vadina //Raulo’- krįtiįms) _tai lai
žo tai kanda “Raulą.” Kas skaitė 
tą straipsnį supras prilyginimą. 

. Bostoniečių arba tikriau pasa
kius So. Bostoniečių dvasia yra 
graži, svetingą. Bostoniečiai visuo
met nuoširdžiai ^priima vaidinto
jus iš kitą kolonijų ir'su jais gra
žiai ir; mandagiai apseiną. Dar nė
ra buvę tokio atsitikimo; kad sve
tį vaidintoją būtų pavadinę 
♦•klaunu,” kaip' tą padarė “ Bos
tonietis.” Tuomi išsitarimu “Bos
tonietis” save išsiduoda, kad jis 
jieturi Bostoniečių gražios ir sve
tingos dvasios. Tuomi pasirodo, 
kad jis netikras Bostonietis.

Bostoniečiams labai patiko 
“Raulas.” jie žino, kad “Rdu- 
]as” netobulas. Jie hėi įienori, kad 

“Raulas” būtų “Passion Play,” 
kūią tik sykį Į dešimts irietų vai
dintą. Įsivaizdinkite sau, jei tik 
tokius .veikalus vaidintume, ko- 
kfus vaidina kiti kas dešimts me
lą, kiek būtą VeikirffO Hrtteų lretu-- (.‘f s^des-’)*ir jduosprelekėiją.
^fą^fcifijoŠė? Į

daug lietuviško veikimo. Jie" kvie- i 
t ė ir kviečią veikėjus iš Worces- 
ter’id, Laivrence’o, Brockton’o'-ir 
kitur su vaidinimais, prakalbomis 
ir tt. Ju$ daugiau,- juo geriau,.

Bostoniečiams, lietuviški veika
lai, "kad ir netobuli, dąųg geriau 
patinka negu “Smoke Ta®” su 
kumštynėmis kifokiafe “kazo
kiškais” (airišiškais) veikimais. 
Bostoniečiai nusidžiaugė ir dėkin
gi klebonui labiaus už “Raulą” 
negu už “Smoke Talk,” tuo la
biaus juos džiugina, kad ir pats 
kTelh>nas gyrė ant scenos tą patį 
Raulą.

<WG0, ttL
.1 >hiiIi Ir I /
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Visos Knygos Uz Pusę Kainos • 
^Liėtuvos" Knygyne.

HidžIonaiaK Amerikoj lietuvių knygynas -••Lietuva,” paMuodn vluna 
knygas kurios tiktai raminai kataloge, u t jmsę,kulno*. Knl kurtes 
goa mutNttnoa-už ilnr pigiau negu (mse kaintaf Situs kfiyjnj nnptfhnfruajr ’ 
tęsia tiktai ikt Balatalžio-Aprii 30. 1030. Gerlau.olĮMjąpga Amerlįui* 
Kanadoa lietuvlnma dabąr pjrktla knygas. Tokio knygų uupfginitno <lar 
nėra burę. Reikalaukite* tuoj liauno “LUstuvot" kataMjte’ tuoj ‘prfaių*!- 
tne. • Sykiu priMiųKitnė'tr'knl-kurluo^kftm.panlSklnlmuK^Katatoge yra 
apie 1.10O skirtingų . . .. •
Be|kaiuu|dt»

K®vo 16 čL vakąre 
t iš duos paskaitą a’ 
Įrą labdarybę.’ 
geątas Miustrpoa si

VELYKOMS

“Darbininko” name 5 aibe 
7 gražūs dideli ir šviesūs 
kambariai. Yra elektra, ga

gas, maudynes, skalbynės, 
duodama Šiluma ir j anito

rius pdtarnauja. Dėl platės- 
niįiA^oiįinąęįjų kreipki tesį 
^DarUninko’’ Ądminisįrą-

<7 r” ’ >

NUTARIMAI DIDELI
z Pereito penktadienio vakare, po 
Staciją Maldos Ąpaštalybės d-jos 
susirinkime nutarė šiūbs*svarbius 
įnešimus : platinti; ppaądą.. vesti 
krutamą paveikslą vakarą kovo 
9 d., vesti paskaitų vikarą kovo- 
16 d. ir garsinti 'l^šžtiytinį'kon-

, . .. ..į—

Pinuininkč -į— Teklė Ažmenekieng, 
v 63 G St., Sa Bostoą, Mass. _ 
Vice-PInhtalnkg — F. Zaleckienė, 

448 Cambrfdge St., Cambri‘dge,-Mtes8.
Prot. Raštininkė -rž-r Ona Siaurienė, 

443 E. 7-th St; So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Eii Raštininkė — Ona ftarkonliitė,
• 064’Ę. Eighth St. So. Besto®, Mass. 

Ižifininkė— Ona Staniu liūtė, i
105 Węst 67th .St., So, Boston, Mass.

Tvarkdarė—'Ona MfžgirdfenS, 
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.

Kasos Globėja — E. .TanuSonlehŠ, 
1426 Oolumbia Rd., So. Boston, Mass.

Draugija savp susirinkimus laiko kas 
antrą utarninfcą kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sve- 
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

. ... ■ t t- : zr
 .  ■

«$wunti”
“Saulute” daili, turininga ir pa

tinka vaikams. Jai rašo ic piešia ži
nomieji mūsų rąšytojaiir dailinin
kai. ’■ S-.’,

Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo ir naudosi • \ . ■

“Saulute” eina du kartus per 
mėnesį 16 pusi didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
metams 12 lit., pusei metą 61 lt., 
trims men. $ltį 30 cęnt. ^meri^oje 
ir kitur melams iie-:
tąi8 lt. I,

Adresas: Jut 
Adminįčtraęijai.

------------------------- -------------

DYKAI TIEMS, KURIE 
KENČIA NUO DUSULIO

Dykai iSmčjjinimo bitdax kurį bite 
gali naudotis be jokio ten neuisiganė- 

(liniino arba laiko garinimo.

Mes turime i>u<lę dėl sulaikymo Du
sulio. ir norime kad Tamista pamėgin
tumėte niusų pačių išlaidom. Nėra skir
tumo ar jsisenėjusi arba dabar atsira
dusi turėtumėte išmėginti šj būdų. Nė
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate, 
arba kokio amžiaus esi .arba, kokj dar
bų dirbi, jeigu tifc turi dusulį turėtų 
pagelbėti. ' :_ _

1-abbiusia tiems norime pasiųsti ku
rie jau nustoję vilties dėl kokios pa
geliais, kurie yra vartoję visokius bu
dus ir be pasriemta. . ’ .

štiš dykas pasiūlymas yni per daug 
svarbus prulęlsti. Rašyk dąbar ir pra
dėk t.audotis šia proga tnojaus. Ne
siųsk pinigų. Tiktai iškirpk žemiau pa
dėtą kuponą ir pasiųsk. Fūdaryk tą 
šiandien. •

DYKĄ j r^A\DYMO 
Ki;— ^

.... . liįį

Labdarybės skyrius ieškojo vei- 
tkalėlio, kiiriirdrėjotaidinti labda
rybės
U" ^ądžmphėąm jis
l^ti^b jie gptetą ipi4 Ųrdifctapįę-

dabąr pjrktls knygas. Tokio knygų ;
kit^*tu^j liauno “ybtuvot" kntaMgo’ tuoj prtiiųM

nygų rasite didesnį knygų puilrinklnių negu kitur. 
? >»iųry ndrein: (
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rhbjVplunks-
Jau buvo žipoma 1544 m., 
748- m. Achėno taikos

;■ I • • '.
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rado popiežius Silvestrąs

Iii -
Valgant , pradėjo

......................... ^KVI amžiuj.

metu- raštininkas niau žinomi
Pheno --------------

e^^ąęta-

f

dar nebuvo tobulos, 
line plttbksna atrado 

‘oliktojo- amžiaus prą- 
'$Žioj. Ją išrado vokietis, o 
išplatino—anglas fabrikan-

' • • I .
z

£'-Šukos yra labai 
daiktas. Jas jau žinojo ir 
^Bartojo žmonės- pačiais se- 
b^aųsiais laikais. Priešisto
riniuose kapuose yra randa
mos šukos iš kaulo arba žal-

ės germanai jau ga
minosi plunksnų, pogalvius, 
nors lovų dar neturėjo, o 
lęlpjoąi gulti tiesiog žemėn. 
Pogalvius išs gtrmamj pasi
savino romėnai, nors kai 
kurie romėnų filosofai, kaip 
antai Plinius, nurodinėjo i 
33^ reikalingumą: žąsų
plunksnų pogalviai, esą, Ia- 
5ai išlepina -žmogų L /.
^■'*4?’’ v- * x - ą ‘T

' Šėpetys yra žymiai vėles
nių laikų išradimas. XII a. 
po Kr. g. pasirodo šepečiai 
tyoms šukuoti, o Ir tik 

Va. rūbams; valyti. Da- 
V V’ • !> • 1 •pernai sepec 

im šerių.

vartoj tik’ .

— - yfc
atsiradimo visi, tiek

seiriXi.
vo rankomis^Šakųtūs varto
jimas valgant atėjo is pietų 
Europos, kąfūi su'italų val
gymo _

Visai klaidingai manoma,

buvo se-

papįfeais
v

o tuo pat budu v; 7*. * v- r . ■ ■ ■ 
įcad kaip neretai dr dabar 
tėnk|i pamatyti.

•f Pirmosios cigaros atsira- 
įe 1800-m., tucHarpu-, 

kai papirosai paplito- tik 
1834 m. Paryžiuj. Šilkines 
kojines pirmas užsimovė 

« jrtnetaų karalių Henri^

.53

‘ II šešioliktam amžiuj. Šil-
ĮT \ ix <

įinių kojinių gadynė buvo 
ikokoko laikais /ir dabar, 
rmpujii: sijonėlių metu.lJ

“Tf&Kitas
' - • * t

-.jf- .

150,000 VIENUOLIŲ VAŽIUOJA 
j AUTOMOBILIAIS Į ROMA

Į Šv. Christaforo archibro- 
Įija, turjnti aie 150,000 na
rių, ruęŠia gegužės mėnesyj 
maldininkų ekskursiją į/Ro-

- (<M. I^;

kad akiniai yra kiniečių iį-
■ ‘ J?.'

.radimas. Akiniams- kelią 
senas praskynė anglų mokslinin

kas' Robertas ^Baeon ajūe 
1250 m. ir tik florentinietis. 
Salviano degli Armati, mi- Iną automobiliais, 
ręs 1317 m., išrado tikruo
sius akinius, •<

Užtat kiniečiai yra tikrie- 
ji popierinių pinigų ir Įįęti 
sargio išradėjai; Jau X a. 
po Kr. g. popieriniai pini
gai buvo vartojami Kinijoj, 
būtent, buvo paleistos apy- 
varton lentelės su ,tokm 
trumpu, bet labai reikšmin
gu ir aiškiu parašu-:- ‘‘Po
pieriniai pinigai su imptra-

7 . •• > 
pylinkėje ' prie pat jūrių 
kralifb yra nedidelis kaimas 
Innerleįten vadinamas. Ten 
nuo senų neatmenamų laikų 
užsilikęs.paprotys,'kad rug
sėjo mėn. 1 d. išvaryti rei- 

i kaimo visiems mėtditr^ 
R??i^Wkty-

r - 
^Pačios apeigos būva la

bai iškilirniig'GS^ ir jų pasi-l jurgio parapijos mokykloje. Visi 
'. JI v • —X 1 j -i* j y* • V’iriJžbČiiči ulfiLziureti susirenka tūstančiai 

žmonių. Velnio paveikslą 
paprastai padaro iš įvairių 
skudurų, paskum su juo ko
voja; nugali, nuverčia ii* nuo 
aukštos uolos įmeta į jūrias. 
Tas senas paprotys taip įsi
šaknijęs, kad kiekvienas 
jaučia pareigą tuo rūpintis 
ir staiktis koįvoti su pagun
domis “M. LAf

SMUKLĖJE «
.i —Otų, Onūt? ,

Prie tavęs,esu, tėveli, ir ma
mytė čia —' pasiskubino duktė.

PROVIDENCE, R. L 

z L. D. S. Ū kuopos mėnesinis 
sutrinkimas^-įvyks -i^ekniadiiny; 
kovo 16-tą d.,<tuoj po sumos, baž
nytinėj vvetaįnėj. Svarbu, kad 
viri šiame susirinkime dalyvautų 
ir uftimokėtų cuokles. Parodyki, 
me gražų pavyzdį kitiems. «

DETR0IT, MICH. į
- • ą • K

L. D. S. 72 kuopos mėnesini? 
susirinkimas įvyks sekmadieny,* 
kovo 16 d., tuoj po pamaldų, šv;

kuogįd? mariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap- 
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ' Valdyba

. NEW BRITAINJ CONN.

LDS. 36 .kp? susirinkimą s įvyks 
sekmadieny, kovo 16-tą df s. m. 
Svarbu, kad į Q susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizacijos.

“ 7“ Nepamirškite užsimokėti duok- 
tęs.

OLEVELAND,
Kovo 12-tą d., 8-tą vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS/5T kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti.

LDS^ 75 kp. mėnesiniai susirin- 
iįnąi.“hykąta, kiekvieną mėnesį 
■^ekmadieny,'po Įų d.;Jšv* .Petro 
(ri įĘojvįlpj. bažnytinėje .svetainėje.

■v* -r .G ■ < Valdyba

——-
NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 6 d. tuoj po 
paskutinių mišių, bažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame visus narius-es 
ateiti į susirinkimą ir užsimokėti 
mėnesines. Taipgi atsiveskite ir, 
savo draugus-ges prie šios organi
zacijos prirašyti.

■v

X-

viena nuomonė

? “ŽIDiNYS”
Prof. Dr. .V. ^lykolaĮČlo-Putlno redagt 
jamas literatūros, mokslo, vlsuomen 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruot 

' meofeslūls' Žurnalas yra didžiaush 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekviena 
prasilavinusiam žmogut tinkttaiAusi 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubsi 
te užsisakyti “židinĮ.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 
pustu. 20 lt; Amerikoje metams $4.5 
pustuščiai $2.50.
" Adr. t “židinys,’’ Kaunas, Laisvės

* ' * . * A ž/r

Tel. So. Boston 0823 ,
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
> Oftio valanda: 

nuo 9 tld 12 ryte ir nuo 2:80 iki B 
Ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir no- 
dėldlenials. tatp-gi reredomis nuo

12-to« dieną uždarytas 
Taipgi nuimn ir X-Rąy

džioj kišeniniai laikrodžiai 
įųvo > dideli ir nepatogūs. 
' ' ig' X a. pabaigos žmonės
Raudojosi saulės).vandens ir 
šE&ėiio laikrodžiais. Sieninį 
laikrodį apie 1000. metus iš-
i r. .r. 2 •* . - * •

VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ.
' . ____
jeigu jie nepasistėngš išauklėti juos 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir įduoti 
Rems -ginklą' prieš įvairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie- 
ISal r— girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
durtuose besimokinančiai jaunuome- 
nef. Geriausias besimokinančio jauni- 
ma draugas ir vadas mokyklos suole y- 
«» /bu dvidešimt s metų leidSiamas ka- 

. ia Kfcy moksleiviu mčnesinis žurnalas 
riĄ o sau palengvinsite sunkią auklėji- 
mo naštą. .

“Ateitis.”/
fTTėroi ir motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite 
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugs- 

“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams. 
Prenumeratos kalite: metams $2.00, 

pusmečiui $1.00; moksleiviams me- 
tams $1.00, pusmečiui 50c.
. Adr? “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 3.:------------------

• Pilypas: Kodėl tu, kūmai, ger
damas degtįnę užmerki akis?

Jokūbas: Pažadėjau žmonai dau
giau uežvilgferėti'taūfėlen ir da- < — Tai kas- gi krautuvės'dabo- 
bar laikau žodį. ; y / ~ “>M. L.J’

■*. . — ; ■/ '■ . *

toriaus antspaudu privalo ; PAMATUOTAS SUSIRū-
-- PINIMAS

LAWRENCE, MASS. -
LDR 70 kp. «uširinkimns ivyka 

kovo 16 d., tuoj po dvyliktai vaL 
'Valgi kviečiame visus narius at

silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti- mėnesines. Atsiveskite ix 
savų draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai, gausite susirinkime.

Valdybą 
' • - V ' . •

' - BALTIMOR1>, MD.

Balandžio 13 d., sekmadieny, 
tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
8L

būti imami kaip ir metali
niai. Neklaužadoms bų$iJkef? 
tamos,palvus,?’-Europoj pir
moji popiefiniūs pinigus iš
leido Šyedija,1656 m.;1604 
m. —r Anglija,- p po jos ir 
kitos valstybės., ,.l.

Lietsargius į madų lve4| 
grįžęs iš ^Tolimųjų Rytį

Londono gatvėse . £750. ,m^ 
Paryžiuj, skėčiai imta var
toti 1754 m.. - Niurnberge— 
1755 m. XIX šimtmečio vi- 
dury _ buvo mėginama ga
minti įvairių rūšių lietsar
giai, bet jie neprigijo,, ;

Muilas jau buvo žinosiąs 
senovės germanams ii*, gųr 
lams, tuo tarpu, kai senovės 
romėnai, graikai ir ryių 
žmonės kūną valvdavo alie- 
jais. Romėnų rašytojas Pil
nius vadina šiaurės išradi- 
mu. Romėnai muilą gaben
davosi iš germanų. Pompė
joj yra rastas gerai išsilai
kęs muilo sandėlis.

Nosinės skepetaitės buvė 
pradėtos vartoti Italijoj, o 
XVI a. persimetė ir į kitas 
Europos valstybes. -Tačiau 
pradžioj jos buvo prabangos

... Senas krautuvininkas Dabryla 
kuli mirties patale. Visa šeimyna 
susirinkusi susėdo prie" lovos. 
Mirštantis, > užmerkęs akis klau
sa:---------- j---------~ jj
|i — Juozai, ar esi čia?, Vs^., 
j — Esu, brangus teveli,z— at
sako sūnus.'.t* t 
į’ — O tu, Adomai?-------
f-—L—z-------- —

ja, kad i jūs čia visi susirinkote! 
— suriko mirštantis krautuvinin
kas. ' . - “M- L.”

S TOęSbme.-
Kaltinamasis: Prašau poną tei

sėją byfą atidėti, mano advokatas 
susirgo Ir-įiegrii ateiti; j ¥ ’ ’ ‘ į 

Tąi. ką jis da^ pasa- 
kyę? t^ve» nutyęrė^arklidėje 
pančius bepjaunant. f . i .

Kaltinamasis: Užtat i? man no
ris žinoti, ką jis dar pasakys. 
------- ž-------------------

_ "f -r.
✓ •-

< ■

I

NEW HAVEN, CONN. į

L .D. S. 2$ kuopos mėnesinis 
susirinkimas ' įvyks sekmadieny, 
kovo 23 d., 1 v&l. po pietų, baž-, 
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gert 
proga užsimokėti duokles.

------ ; Valdyba
------------------------- j • >

GAMBRIDGE, MASS. 

v LDS. 8 kuopos mėnesinis susi-, 
rinkimas atsibus Sekmadieny, 
baį. 13; d., tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. -Visi -mariai 
malotiėkite atsilankyti ir' užsimo- 
kėtr užvilktus mokesčius. Valdyba 

/ Į

Kviečia Valdyba
■■■■ / 

__  4

.1 ’ . \ r ■ ■ ' ,

LDS. 97 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieny, baland. 13 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visu Ge-, 
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos. ... ..  1

■4..... . .. -
Tel^So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas <

A> L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name).
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1 -.30—6 ir nuo J6:30—9 
vakare. Seredtimi3 nuo 9—12 - 
vaL dieną. Subątomis nuo 9 
iki 6 vak. NedėliomiK nuo 9 
ils K (pagal sutartį).

i

P-!
LAii&Ašįis tikriausiai galv 

PAGELBĖTI DARBININKUI SUR^įii, 
KELIUS^ IR BŪDUS VADUOTIS /. r. 

IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ
■ ,.';v į-?'?.! -/Lz p ;

. \ *7ra .
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

■ ' •; • - . --- - r : ~W

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

mas įvyks balandžio 6 d. tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

rr-5--.. Valdyba
’• 1 J. | } .i. 1 1 - / J

CLAIR,

į a

tutij Tpc sumtiė, Iv. Kazimiero pri 
rapijos Kviečiami visi lia
nai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at- 
aiyesti prirašyti. . Valdyba

EASTON, PA '

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks balandžio 6 d., tuoj po sumos 
Šv/ Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
tGALINACSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet ir 

_ nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 
pagal susitarimą

DAKTARAS BALABAN
' Gydytojas iš Rusijos - 

375 DOTchester St., So. Boston.,
- ^-TeL S. B. 4768 . -

Rezidencija ir kitas ofisai, 
1234 Hffi-Ave^

’ TeL Mltton 2952. ; .

' - ■■■

PIGŲ, POPULIARŲSAVAITINI KARIŲ LAtKRASTĮ

KARY”, yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- 

-nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt., jK i O-kLv Įe, n a - 
KARIO” nr. yra linksmas ^ĮĮųs/^up-|r.

rines pabiros.
Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jokiai- rj 

- na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje J dole

ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt Balčiūnas
Mokslo Valdyia. ' ~ Z Jr

Leidžia Karo
I z

' A nbh
“V •,/

G Amerikoje metanas .
A' - * /" * Pusei metų ...

Lietuvoje metams....

Pusei metų.;.
• -■ ••■•?.<- 7 -

/ - X. -

“DARBININKAS” 
EINA Ifo KARTU SAVAITĖJE.

c • . - *
GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Kaina: •'/'

• WORCESTER, MASS. ,

i LDS.: 108 kuopos susirinkimas 
Įvyks balandžio 6 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi, nariai meldžiami pri 
būti, nes turime svarbių' reikalų.

Kviečia Valdyba

KATARAS ir
DŽIOVA

. Aš esu daug metų praleidęs 
gydant viršminėtas ligas. 
Taipgi akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligas. Gydau 
kiekvieną ypatlškai, ir už 
dyką patarimai.

Dr.Grady, 327
Valandog: Antradieniai^ ketvirta
dieniais ir šeštadieniaia 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktaL' <

K * 

x Z* .

..$2.00 

..$2.50 ■ 
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių, dovanų.

Reikalauk pasižiūrėjimui.

Amerikoje nitams 
Lietuvoje metams

EŪZABETH, N. 3.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny, balandžio 2 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti Valdyba

~ ę*

Lietuvi s Ur ab orius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston
‘ Telephone So. Boston 4488

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naSlaičiams arta giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpina gerai ir ne- 
brangiai. /

‘DARBININKO” SPAUSTUVĖJE 
ATT/TEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS-D^tBUS - 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.: f ! " 

. Reik^ej'^^a Pas į”/'”*

366 Vest Broad*^ ''iBoston, Mass.

> ' 1 vj’įr- į •’ ’
TeL So. Boston 0620
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MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 1 d., šv'. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą -ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

1 ?•- Valdyba
■ —

BRIGHTON, MASS.

L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susiril5kįmas,, įvyks penktadieny, 
baland, 4, 7:30 Vai. vak,, Lincoln 
yvetamėj, 26 tancoln St. Ateikite 
.'*• < - * * ^<l7b8

HAR1PFOR1), CONK.

LDS. 6-tos'kp. atsirinkimas į 
-vyks balandį dy tuoj po sumos. 
bašnytbaėjfasUMir^-Capitol 
Avė. Malonėkite vis nariai ateiti 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo 
poe naudos./ . ...

Taipgi maitinėkite ufchrtokėti 
kuriu yra nfirilikę mėnesinės duok- 

LDS. S kp. rašt

w.
- -------------------------------------------------------- ---------------------- 4

% ) ■ z
t r VLADAS'P. MDUUL .

49 Church St, Lowril, Man. 
/ Telepbon« 5788.

Laidętuvra aprūpina gerai Ir ne
brangiai. Patarnauja dėl JrrikSty- 
nąi vestuvių Ir Šiaip visokiems rti- 
knlaiDR.


