
Apie 300 komunistų

daugi 
giltai te1 
ir mokinosi. Teisėju pasldr- 
taA1922m. Paliko žmoną ir 
keturis vaikus.

MEXICO CITY. — Vy- 
riausybe atšaukia savo atsto- 
vąiš.Maskvos ir nutraukia 
draugingumo sanštykius su 
Sovietų Rusija dH to, kad

iškentė nuo Romėnų imperi
jos laikų,” kalbėjo jis pasiū
lydamas rezoliucijas. ' ,

“1918—1920 metais Rusi
joj -buvo kąpįdnti. 26 arki- 
vvskupai ir vyslmpAidr 6,775 
kunigai: -Ęąsauliečių vyrų ir 
moterų, kurie buvo nukan
kinti, yra ištisi legionai/’

“Permo arkivyskupas bu
vo gyvas palaidotas pirma 
išlupus jam akis, kitas vys
kupas buvo pakartas ties al
torium, dar vienas užkastas 
nėgesintose kalkėse. Vienas 
asmuo buvo apnuogintas ir' 
pilamas šaltu vandeniu, kol 
jis pavirto sušalusio ledo fi
gūra. Tokios buvo Velniško 
sumanymo aukot.”

Laikraščiai praneša, kad 
panašūs protestai pradėti ir 
Prancūzijoje.

mą dienąkĮdkfieno mėriėsio. 
Tos1 dienos uždarbis eis revo- 
liueijinės partijos sąskaitom 

Vadinasi Meksikos valdžia 
prievarta - išplėšia sunkiai 
pelnytą darbininkų uždarbį.

-kus nėpSliduotiibedarbiai 
policijai pasipriešino. Rezul
tatai:' keliolika • darbininkų 
■kruvinai, sumušta. ir šešiV .
.areštuoti. ■ , ;■

Bloga, kada beginkliai 
darbininkai priešinasi gin
kluotai policijai. •

dS užkabytą rAudoną vėliavą. 
Įvyko susikirtimas. Bet ko
munistai liko negalėti irv iš
mesti lauk išjšyetainės.
; Kituose įbestuose įvyko 

’ i- ' '
didelės demonstracijos. ' .....

-Sekpia- 
dieĄdsąlisid'ŽG^ kilo-gais
ras Frarikliii viešoj mokyk
loj, ' Montello. . Privažiavo 
gaisrininkų iš visų apylinkės 
miestelių. Trys gaisrininkai 
sužeista:

Gaisras/ padarė $125,000 
nuostolių. . ' . .

" BUFFALO, N.’ ' Yl^Sia- 
me mieste daug žmonių yra 
be darbo ir tiesiog-badauja.

Komunistai pasinaudoda- 
mi darbininkų nelaifne išve
dė į demonstraciją.

Kada policija uolė xle- 
mohstrantus išvaikyti, tai 
komunistai kurstė darbinin-

RYGA—Latvijos g 

kelio valdvba nutarė v

tis artimiausiu taiku-f 
vos Wsisiekimo minia 
siūlydama, atidaryti^ 
nį geležinkelio teįąj 

tarp Liepojos ir Kajui 

daroma, kad padidini 
leivių judėjimą iš Lid 

Liepojos kurortus. *

•Tlf ,d .-..į

ra buvę. .
Plačiau parašysime 

•me numerV.'

BESIEDOVSKIS ATVAŽIUOJĄS 

AMERIKON ;

Varšuva.—Kalbėdamas su 
lenkų rašytoju Zrembrovi- 
Čium, garsus Besiedovskis 
pareiškė, kad jis artimiau-’' 
siomis dienomis išvyksta i A- 
meriką, kur skaitVš'ėilę''pra
nešimų apie Sovietų Rusijos 
žydų padėtį. Žydų padėtį 
Besiedovskis laikąs labai 
sunkia, tiek dėk-ekonominio 
spaudimo, tiek ir dėl atise- 
minio.išsip.lėtimo, kuriam ne
va pritarėm fiftfeįjas. Pasi
matymas—tarp Zrembrbvi- 
čiaūšiF- Besiedovskio įvyko 
vienam- Paryšite restorane,

/ **v ~ k rr Jk

brtį»ičius- paklausi Besieovs- 
kį; ar nesibijo jis “bolševikų 
keršto/' Tada Besiedovskis 
atsaku kad jamfkaipo poli
tiniam veikėjuųvišuomet_pa- 
vojų netrūksta^ - .teatralių 
gestu 7 išsiėmė -iš -,kišeniaus|m 
užtaisytąd^auningą-kurį jis 
su .^rim visuomet* nešidjąs.

We$
Pit»»diexųr, d.

Arijo lygiai trys metai kai 

mirtgirtringM Bažnyčiai 
it mfi»ąita»U»Įvad« arki-

*
pasmerkė J. Kristų. Jei į 
sirodytų ,kad J. Kristus b 
vo nekaltai pasmerktas^ 
Sinedrijumas turėtų prisif 
Nuriti esąs kaltas ir prašj 
Dievo atleidimo. Schway^ z* . t 
ripgiliu įsitikinimu, žydai 
rodomaĮ9arnžių neapykfl 
ta yra kilusi ne iš kur kiti 
kaip tik iš neteisėto J. Kič 
taifs pdsmerkimo mirti. 74 
, . “ŠattiĄ

U. _
BOMBA Y, į India, sausio 

27 d 
užpuolė nacionalistų masinį 
mitingą, suruošta paminėji-

-5

mui nepriklausomybės die- 
nos. Įsibrukę į svetainę nu
plėšė tautinę vėliavą ir ban-

LATVUA NORI TIESAUS SUi
KAUNAStUETUVA

TURTINGA MOTERIS PASIŲS

TA Į PATAISOS NAMUS 
<yr- - -r- j. - y .. -i-
. Metro te, Mass. — Pereitą 
savaitę Mrs. Anna M. Feeley 
btfvo pristatyta į teismą už 
giytuokliavdiaą it nepri žiūrė
jimą savo mažų vaikučių, 5; 
menesių amžiaus, 2 metų-ir 
5 metų mergaitės. Teisėjas 
Sisk išklausęs policijos kalti - 
nimų ponią^ėeley pasiuntė

gtritaT ipataisoftnamu^ šJĮl 

■. riataus, automobilį, ųgil

tę, bet namty niūrėjo;

■ ~ r ' f

Anglų laikraštis “The Dai- Lordo Brentftmto praaeŠHnas. 
ly Telėįgraph” gruodžio 21 d. “Tai yrąkraugeringiau- 
praneša, kad iš vakaro Lon- gįas ir smarkiausias persė
dom? įvyko didėlė, /protesto klojimas, kokį krikščionys 
demonstracija prieš bolševi
kus dėl krikščionių persekio
jimų Rusijoj. Susirinko pro2 
testuoti į didžiulę Al boto sa
lę vjsokių,,krik§čianiškų ti
kėjimų žmoi^s,5 'ijdlyvavožy
dai. Susirįnkimekalbėjo pa^ 
sauliečiai ir dvasiškiai. Žmo
nių'salėje buvo apie ^tūks
tančiai.

Susirinkimą sušaukė ‘^kri
kščioniškojo protesto komi
tetas.” Išneštą smarkios 
protesto rezoliucijos prieš fė- 
betęsiamą ir kraugerį ilgą 
persekiojimą Rusijoj, o ypač 
prie štai, kad panaikintas 
religinis jaunimo moky
mas.” Reikalauta iš Britani
jos valdžios padaryti smar
kiausius įspėjimus Sovie
tams, kad persekiojimui pa
darytų galą,

PAPLAl&KAS DĖKOJA LENKAMS UŽ PAGALBI
nž kurią šmeižia lietuvius ir lošia “sttikriką.”

EINA ANTRADIENIAIS IR 
NW4ŠIENIAIS

^įųg^agę prįešyaldiškas de
monstracijas. _ s , >

Komunistų demonstracijos 
buvę-rengiamos So.vi’efų vy
riausybes iničiatyva._

/GONNECTtGMT VALSTIJOS LIETUVIAI Dlltfttl 
O ’ MĮEMONSTRACIJOJWATERBURY^^ 

tųKun. AJVąškelis netikėtai 
lankėsi redakcijoj ir suteikė 
žinučių iš buvusios sausio 26 
d. konferencijoj D. L. K. 
•Vytauto sukaktuvėms minė
ti.
Konferencijoj dalyvavo-120 

delegatų iš visos Connecticut 
ir daug svečių.

u *» 'y ' -T ’’ ■' .
tytas artimiausiam 

nukabinėto posėdy. v 4.

/ ./../i---

Boston, Mass. — Sausio 18 
d. mirė Aukštesnio Teismo 
Teisėjas David A. Lourie, 51 
metų amžiaus. Sekmadieny, 
sausio 19 d. palaidotas iškil
mingai iš žydų sinagogos. 
Ląįdotuvėše dalyvavo teisi
ninkai, advokatai, miesfd ir 
valstijos viršininkai. Teisė
jas Lourie gyveno Rpxbury. 
Jis gimęs Lietuvoj, Varėnos 
miestely. Į Ameriką_aivež- 

Tfitefų-amžiaus.., Ka
tėjai buvo neturtin- 

jas Lourie dirbo

Nutarta, kad lietuviai- 

visų tos valstijos kolonijų^ 
L-K. Vytauto 500 sukaki 
ves minėti suvažiuotų^ 
Waterbury, Conn. Sukai? 
ves minės ba’žnyičoje, svejs 
nėję ir demonstracijomis^ 

. . / - -.gatvių. ‘
----—7------- rM

Sekmadieny,-sausio ’26~d., 
“Darbininko” koncerte da
lyvavo apie 1,000 žmonių iš 
visos apylinkės. •
• Dar prieš šeštą valandą 
stovėjo šimtai žmoniųJr lau
kė atidarant svetainę. Apie 
aštuntą vai. nė tik visos sėdv- 

t nės buvo užimtoj bet ir apie 
porą šimtų jau stovėjo. Vė
liau atėjo daugiau.

Programas buvo5 įvairus ir 
turiningas. Art. J. Babravi-

HELSINKIS. Suomių 
spauda tebededa pranešimus 
apie Karelijos ūkininkų iš- 
siuntimus j Archangelsko iiį 
Murmansko rajonus, kad So- 
vietų įstaigos nušistaerusioš 
juos išnaudoti drauge šu So-

- *■*****-»<# 4.„ ' •

lovcų koncentracijos stovyk
los kaliniais miško darbams. 
Sovietų įstaigosHyginančioš 
išsiunčiamus Karelijos ūki
ninkus str Solovcuose inter
nuotais Kaliniais, nes ir vie
ni ir kiti dirbą prievartos 
tvarka be atlyginimo. /
y Daugelis suomių, laikra- 
ščių prilaša/vyriausybei; y- 
pac užsieniųreikalų ministe-, 
rijaųkadjosnėfciėmusios žy
gių Karelijos ūkininkų liki
mui* paleAg^ih ti. U žsienių 
reikalų •ministeris Prokope, 
sąryšy su tuo, pareiškė, kad 
vyriausybė renka tuo klausi-

VILNIUS.—“Kurjer Wi- 
lenpki”. praneša, kad. emi-' 
grantų vadai Paplauskas ir 
Januškis jam atsiuntę'laišką 
— atsišaukimą, kuriam dė- 
kojama lenkų visuomenei už

■ < 

pagalbą* 150 emigrantų, ku
rie radę darbą lenkų valsty
bės teritorijoj. Kadangi da^ įdina, laikraštis, 
Bar dalia emigrantų' darbo skiltyse dergiauš tarlietutių 
nustojusi, Atsišąukimėlenkab reikėjusAri»fiUOTyto ikiv|- 
raginami juos paremti^ vėl karo'varo “ąfculmlką.”

Teisininkas Schway<Įer iš 
Denverio (Amerikoj), žydąj^; 
žadąs įkurti draugiją, kurios 
tikslas būsiąs paruošti per- ’ 
žiūrėjimą J. KristaUspa- 
smerkimo mirti procesą. TMo 
tikslu būsiąs sušauktas dide- 
lis Sinedrijumas Jeruzalėje, 
susidedąs iš žymiausių žydją 
rabinų ir mokslininkų kuris' 
išspręsias, ar-teisėtąi žydai

111«««f m ■H : b į* i

l ’i H 
krieno mėįėSio.-u ,. .> • ■'

j RADO SGDOMOS MIESTO .
’lf LIEKANAS? Xį

- Senovės palikimų tyrini 
tojai visai -netikėtai rado į 
šiaurę nuo Negyvosios pūros 
sud|gusio mų>sto griuvėsius. 
Archeologų spėjimais, mies
tas, sudegęs žalvario amžiuj 
ir--nuo to. laiko nebuvo gv- 
venamaš. Manoma, kad tai

" . . .o,,7 ’

dėl savo nedorybių Dievo su
deginto miesto-Sodomos lie- 
kanos. < y / v

F. Virmaūskis, F. Jušks 
F. Strakaiiskas, F. Jura 
Kavaliauskas, I. Abromž 
F. Norbutą^ ir S. KųęižĮ

Iš profesionalų dalyt 
šie advokatai: Ig. Barki 
Worcester, EI. Kalinaiį 
iė, A. ir Z. Šalnos. x

Gydytojai: J. Landžil 
Worcester, J. L. Pasaka 
su žmona. . /

Iš biznierių buvo tiek, 
visų nei, perą galimybė 
vardyti. Bet didžiausia

buvę. - . ' LDS. ir “Darbininko”
Dainiftuikų buvo ąs Wor- męjai,. J ; /? į 

cėster, LowelĮ ' Lavrrence, Gausi publika neapsii 
Nashua, Norvvood^Montello, ries tokio gražaus, įvairau 

— Uambridge if So. Boston’d. {turiningo programo dar 
Dalyvavo šie kunigai: K.

Urbonavičius, Dr. Ji Navic-- ' ' .
kas iš Chicagos, J. Švagždys,

• ŠIMTAI GRIŽO Į NAMUS NEGAVĘ VIETOS . 

SVETAINĖJE

suteikiant kokį nors darbą?!
“Žycie- Lu&i-Į rašo-, kai 

Vilniuj šiuodnetu esą apieš|) 
lietuvių* emigtantų; Butą, kur susirewka;l«rskaij <Zr^n 
šviesą ir išlaikymą emigran
tai gauna n^nokamai, (p 
smulkioms išlaidoms gauną 
po 2 zL kasdien. Tie zloti- 
niai” patriotai, kaip juos va-

‘‘Pirmyn’;
- * - X, . f —
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^ORKŲ PABĖGĖLIO ,

^BTLA^ -l * 

y v . -

^aipedą.—Kaip savo lai- 
lįtro pranešta, į Klaipė- 4tad galėtų lenkų terįtorijoj 
?ųnslą prancūzij . laivu

nesenįgi gavo at
kiš lenkų pilietis JWroše- 
U8^ ktirį 2 lenkų pojicijbs 
ffifinkar gabeno įš“BfSži- 
fjjJįnkijų. Klaipėdoj 
nėgino pabėgti, Bet pa§ie-T 
yįgįlieija jį suėmė ir at- 
čįtė.į Kaunu, kur buvo pa- 
įfitas į kale j imą. Jo-bvla 
Šuotei . Klaipėdos krašto. 
feB^antūi, Jcurio nutai-i- -daug katalikių-' stačiatikių 
^Jaroševičius yra nubaus-

M X'. • . •

ItSaL. kalėjimo už nele- 
U*Lietuvos sienos perėji- 

aip žinoma, Jaroševi- 
savo laiku buvo Vilniaus 

vyresniuoju ėigulių, 
' obęs žymią valdiškų 

t sumą. pabėgo į-Brazi- 
Tėn jis buvo sugautas 

ikų slaptos policijos al
ias iki Klaipėdos, nuo 

ęįikų policijos valdinin- 
’ ’ to j Lenkiją tuščiomis

’3^&£iuriė Stengėsi pe- 
reiti iėžikų , Sovietų ^ė^į,

dalyvauti religinėse i š k i I tria
se. Apie įSOžfeoiiitj' pdtjfe 
tai padarytų Of)|i’būvo'&^ 
vietų padienio sargybos jėga 
at$tumtfnuo siėtids? Ūkinin-

pie pora If#
^z— - • ‘ « * . .-'r

fc.Z-

kj&Jtdlpa^

kyklų butuose
tvį

-- J

**X\

i ' j ”4

pamokus 
,Ka‘P tfcr

4
apysaka

i "

pisfcutjniįs.ięįlnpf xįiįkiųius 
vafeiHėčiiĮ’ lųąiįiįįnįij, ągv 
tatoriūš Kaeelft,, iui/is v§-

bnw ir seimą išrink- 
apsako Rase,

, <rąugw..sumoju. .rame^
vyki" M? t »»kW» »*»» '
drki J prfežrdD«&j iifefeivą.

i-.
Sl-‘

. I

I
> < įsisteigė B fiTVTclpTH®. - J

f

W būriai, kuriuos iraudbridį*
Kiečiai- sulaikę^ klaupėsi anf 
sniego ir meldėsį. Paspruku- !r^ (R1 mdųėtų įvykių, įku 

ri buvo seimely atsakykšieji iš Sovietų teritorijos 
pasakoja, kad Kalėdoms ar- 
inantis," ; Sovietai suėmę

dvasininkų ir kad/ sąryšy su 
tuo, įvykę susirėmimų tarp 
OPU agentų .ir gyventoji). 
Masiniai suėmimai dar ir 
dabar tebesitęsia. < ų

dė draugija rūmus pąlįeka 
sa^©'žinioje ir^iki. ; jkurš 
pi-pjHttuojamą amatų <mi»> 
kyklį, ruošia mokiniams 
bendrabutį;

- • r t

Iš .“Šaulės”, gimnazijos 
visi mokiniai Švietįlno Mit 
ųisteri jos nu rodymu , lilįQ 
priimti valstyljikįn. ; 
lės”" gimnazijos direktorįūs 
apsiriko, -

*•1

- - ■ -

U8 ĮSTENGS NELEISTI ' 
'■gjgį jrT-i - -5(i 

^ĮtttOGOT MELSTIS?, 
šykštautieji čia iš Ien- 
^vietų pasienio keleiviai 
juiąja, Rad, šąrysy 'su,Sp- 
Šį1 vyriausybės antireligi- 

' ‘ ■ Kalėdų išvakarėse
ikų ‘ Sovietų pasienio J7 ' ' . J t

ty ;.v - -

S ;

WETIKtTINA;.DlD. LIETUVOS 

į PILIEČIŲ EK^KUCLJA 

KLAIPĖDOS KRAATE

Tik dabar paaiškėjo atsi
tikusi' Klaipėdos krašte vi
siškai netikėta istorija, ku
ri tikrai nustebins plačiąją

• • X, ■ 1 i

višuomenę;1
; lapkričio mėn. 29 d. Pa.- 
gėįių>apskr. gydytojas Eri- 
drųląitiš ir dar-Vienas s gydy
tojas, atvykęs iš Klaipėdoj, 
dalyvaujant krašto policijos 
vaėhmištrui Naujokui Pagė
gių Panemunėje/ . kaimo 
gatvėje pbie Luižo tilto gauk 
dę -žydelius, - atvykusius - iš 
Didžiosios^dlMpv.okf preky
bos reikalais h; atvarę juos

nimo. Išguldė Lspšiaus Vai-
kas ,?,;Ųr

Moterystė ir tefcnyna. Ver-'/'r 

tė J. Gerutis __ __ Lu_40a' ■
: Gamtos1 l&adžiamokslis1-i— 5 i > 

: M A. Vileišiu. .■■■.: . 50e>

• ildmpamosiOB I»i«s ir kafp^ 
nuo ją išsisaugour*- Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__ 50e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido ? 
Kun. A Miliukas -------- - ------ 60c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis -------- J.---------- z— 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis D). Sū paveiksląis-2__ 75c.

- Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ___ _25c.

Vaiką Knygelė — su pa- ' 
veikslais -- ------- L_____ ■ 80e.■- • z ’ . -

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _______ — _____ 25e

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D^jos lei
dinys, Kaune ,—. . n . lOe.

Sunkiausiais Laikais. Par ašė 
............ ..............40c.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P.__25c.

Religijos Mol^mo Metodi
ka. Sutaisė K J. Skruodys__50e.

; Leiskite Mažučiams Ateiti ę 
Prie Manės. Sutaisė KuPra- \ 
nasX___................................. ........... 40e.

Misą Dafniai. Parašė Ka-
/.ys Puida ——---------u------ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais • J __ _L20e.

‘ Trumpa Lietuvių Kalbos Gr«- 
tnatika. .BaaršS J. Damijonai-.. 
tis ------------------------------ —------40e.

v Europos Istorija, .Vertė J. 
IMrifeaitfe-' >u.: ..•.50e.

Ariją. Parašė R&naičių Julė 2.5<J

i*. r-\!. .•rfi ' < •’. •

»

kratrtutte*di* varė bmiį. - ISė-įl; ii •aūg tėttį«ainiis;<įtoi^ų,Įij'. 5aw Krist^7W^u! .1'

įknj ga (audimo apdaru). Vor
oti |tėjloias Montvmū į... $L50

Auksinio Obublio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiup&- z 
nelis) su paveikslais. . Lietu-: 
vią kalbon išguldė Alyva- „ KOn,

Trys Keleiviai—Krikščionis, '

ti apysaka. Parašė T. Vyš- > 
' ‘ _______ i_____ 40c.

Lr Trumpi SkaitymOiai—labai 
(gražūs pasiskaitymai apie J- 
rvSlrius gyvenimo .atsitikimus. 
rParašė J; Tarvydas x_______45c.

Tmto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis—45c.

Didžiojo Karo bžraš^-su < 
paveikslais iš 4914—16 metą _ 
Parašė P. aždeiki^____...,. ,„..„ą5e.

< Gerumas — aprašymas apie 
gųrtuną per Kva Fabera-Fi- li^ą Vertė Kum P. L. ____ 15c.

I mo: kenksmas- pagal d-rą Ni- • i 
kofekį parengė S. Kaimietis—15c. .

I ' » 5 •
| Užkeikta Mergelė su Barz- , , 
Ida ir Barzdariratis—apysaka 15c.

rą Bažnyčia, jr De- 
nas.— ParaŠėkun.''

Teinąs Žilinskas -__ ___________ 50c.
Apaštalystės Maldos Statu- 

bina męnkos vertės bli^u.JSamu-. 
čių ir popierinių papuošalų, įdjtma Ąplink Pasaąų fier , .

• ■> Jgo dieųąh-Apie yiąas. derybas. . .
be *gaI6 įdėmūs nuotlkiai kęi •' - 
IioųSą^per itairiūs kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 

" * : • Moo.
^ndžhdaitis-L.

, -iį-75*! -B taftai>• .
GegUŽS&žfttŠniU)4—Kum P. r f j:— ~ ‘ “

V'4ritmetik«s 'UŽdavinynas—2Š5e.

įi§ prekes iriidhVė/ ^kblbil - 
včkseliiis? r ktfriuįls'1 Žiriioti 
prašydavo iikihiri^įL’fie jąin 
pažifubti fieaisisak^davę’ ir 
tokių vekselių išdavęs 'Ka-

■ ’ JU KL Į— ’C ? Z*4

seife 32,TK)0 litų sumai, krau- ______ _ ______
tuvę slaptai perleido i kita8 [žydas ir Tiirkas. Pimokfrian- 

rankąs, b jis pats nak^a pa- Luuskas. Vert8 P. R,___L__;
spruko į Braziliją. Dabar f 
^tžė vekseliai tenka išpirktij 
ūkininkams, o tie, kurie ne
nori ąjr negali išpirkti,, islir

lt buvo seimely atsakyta 
gruodžio 3Q d.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI'

• ^Babtai. Valsčiaus ssivival-• • . . *-< 
dytJes rinkimai praūžė į- 
temptai. Aplenkintame vals
čiuje “šliaehta” vi&ir brukę 
savus žmonės. t ‘

Tarybon susirinku ifr ats
tovų, kurių nemaža dalis Jeu? 
kuojančfų arba drungnatii. 
vąridStiy; išpteiiištų./'Virsaį- 
čio rinkimai praėjo nėtVžš- 
koje. Valsčiaus sekretorius 
Pranevičius vieną 'tetyBi- 
niriką gerą lietuvį Griaus- .. . .
ką visai posėdin nefeviHČf ._
nors sis tą pačią dieną buvo 
valsčiuj e; ., T '; A ’i;

, Lietuviai ttio; liko įžeistu 
Ir dėl .ko nekvietė ?' Grei
čiausiai norėjo, viršaitį tu^ė-’ 
ti sau tinkamą cha'raktėriu 
žinogij. Kitą išrinkuS^s ga- 
esiąs netefei vietos: ~f»

Liko išrinktas Brazaitis. P
. ' -* *4

;^ČAtTNAŠ»—Žiet' ^žiirna--
.3į?-J.J >r lįstų, sąjungą, gž

v- 
žuraąifetį šajung’g/kttri^ra 
prie Tarptautinio intelektu- 
ąlmio bendradarbiavimo in- 
įtituto (Paryžiuje). ' ).

PROF. VOLDEMARO VARGAI

bu butu 0 :
f ■ p ■ p • - - o.. . y

, Kaunas. Yra žiniip kad 
Lietuvos Banko. Valdvba jP 
Voldemarui nuo šdusib meti.- 
pradžios savo rūmuose atsa
kė butą ir patarė įšsikrduš- 
tyti kitur. -• - ' . *’J

DŽL ŽMONIŲ,^KURIŲ į
■ APETITAS YRA MENKAS

• ~iJeign Jiisq apetitas yra menkas .virš- 
kjaimas prastas, arba jelgn jus-atsr- . 
ętffstate. turite sumgusj pilvo, gąsus 
irąfcpntasius: vidurius ar pilvą, jei' kan
kina ęalvęs skaudėjimas, aitrintais, vė-

J
limbas, kvaituliai, neveiklios kepenys, 
r panašios ligos paeinančios npo kon- 
stiipaeijos ir' abelno nusiipnėjfmcęt jiįs

XuFi-Tone nors 
fr-gyveninflĮs įgys naują ir saklėsOę 
prato?. . v v '■ *

Nnga'Tone yra ________ .. _____
Į. atutnlavotojas, kuris pagamina uktekti-^ 
: nni raudono, sveikaus kraujo. Jis pri- 
. įtaria spėką ir jėgą sušHpneJĮtišlelM 

ptaVa^ ktuskulams ir organams;'lĮs- 
[: lengvina inkstą ar pūslės Jfl£gimą ir

Sustabdo kel imąsi
Huoja vidurius ir nugali-'

.v<

Marcinkonių valscįjKa^elnj 
bažnytkjemis yra gyvenamas

' • - -T ■ ■ 1 J >
Čia jau de-

to ’y' mokyki^, kųną škaįtlįi; 
gai lanko visę sodžiaus vai 
kai., Tąip pat ..lų^ikieUte.mej

- tųį veikin ~ Šy. - Kazimiero 
Draugijos skyrius, kurian y-
ra prisirai^ ąpię. 60 nar^.-k^įųyvįili^k niekas - peper 
Mokvklos ir draugijos įtaka, ’ 
yya didelė ir jaunimas yra 

. .^FPMi'ap^ąe^ Visatlk 
nelaimę, kad . dar- atsiranda

bloką kifdr padaryti} bkolų 
dalį ir ft&o pirmoj yėl gyve- 
lia į skbią, ir/taip* gaio. 
Dėl tokios sunkios ekdnbmi- 
— ~?.izties ir visos šventės

>kina nuo paprastų die-
r*- -* ‘“J :•• S -i*-*-.* * * ■>•

nes padėtu 
n^iąldria 
ifm į? nefyeąt, vienur. Rįtąr 
krautųY.ių^ ląnguoęę prika-

i? J
>,

« ; .? t r-

i

?

? t;# jų?
geltes Jave jaunuoliu draugu, 

metaip^^iž- 
j^umęruos i. leidžiamo. * Kaune 
fcsjeivią, skaisčiausio jnūsą tau- 
čŽįecką žurnalo 

BBthties 
sgĮj.;.-

•‘•‘r

?į?ažią eilėraščių, beletristikos 
Fykėtįą, įdomią ir rimtą-straips- 
įr iBa^traciją—pažinsi visą- Lie- 
7^rbesiriM>k<lnčio, jaunimo gyve-

x visą pigiįąąsias Lietu-
je*iurnalas
Šf 'Jaėhūo su mėnesiriiu. lB pusi. 
|h^tos Draug-o” priedu. Pusm. 
*$1.00. Moksleivams; met.' — 
$^..pusm. $0.50. Tad skubėk! 
ą^^'Ateitis,” Karnas, Lais- 

įflfe trokšta rasos ,gamta gaivi- 
stiprinasi saulės sprndu- 

įtyjg*» y ,• -i . • x- gausi ¥<vu< ^u-tį vusipazuuuiiu uemu-
žmogaus sirdis ilgisi tėvą--ggįflar; o susipažinęs daugiau su juo

to H-J

> !*’• L

: ' I j£<-1 į \:- ■ f Ij^Balčikomp... ... . ,; . “
aepjdo paąftikėjįmų Į pramoiimiėc Dėnokratjlos Pa-

A

“V?

•w
X ■ ■

eina sąsiuviniais po 
."$3a»jaenuo Jau 10 metų. Jame
rer^thcl-- __ ~ * _ . - - —

64

mis-,;šis ki'anjo leidimas? bu-' 
vęš atlikta'š tikslu jštirti afi 
vykusių iŠ didžiosios Liehi- 
vųs - prekybininkų kraują/

f ■

*

Už $2.00 jį gausi paveiksluotas,

“gimtinės, gaivinasi ir stip- 
ds gyvenimu ir žiniomis. ’

ėz ' . . - •

F ' ■ > •
• ' ’ * • • '

l. - A . 4

" ■ ' ,<■- ■' 4 v-

Kas' ugdytą Jumyse Broliai-UŽjurie 
Ciai meilę ir' prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnf?.. .

>— Tai daf įrieš DldiJJ Karąfrta 
či&i žinomus,ir ^sa mylimas, didelis,, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
"Šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei 

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” bo^J tapti -dvasinių tiltu, 
kuris jungtų vhns Lietuvos sūnūs, su 
savo tautietSųis Amerikoje. '" '. f-

Jei dar neesi susipažinęs $u “šalti
niu,” parašyk. Jaišką šiuo adresui 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuanla, — 
gausi vieną <n-rj susipažinimui nemo- 

niekUomet nešiskiršt .. •
Su pagarba, , .

“fiaBiaio” Admfnistracijff

, 1 X--* . '. . ■■■> i-' -"X

wt«iii»asv ■■■ ■ ; - - J

r a - . - : •. ‘'7.. ’'
į j Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
feri žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- • 
^s. 7 Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 

o .1’ pe* ištisus metus keliaus Lietuvon ir • 
įs4*papasakos. Z' *
^‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen-. 
fcrffetuvių katalikių motenjjžurnalas, leidžia- ; 
fe9 Motetų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- Vl3 
■tfUis inoterų kiaušiniais, šalę žhnų/išyfeo:p8- 
pdiojnoieriĮ gyvenimo, nuolatos eina šie sky- >07 

r fįtfe, 45 Mandagumas, 5) Liter^Gro&.sky< »r‘ 
jus ir kiti. ' 
į^MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

ifeliafe ir vinjetėmis. Jos-formatas (didis) 
J.fbk8, kad po metų galima pasidaryti daili 
ygfc Nelaukite ilgai. Siljšlšte pintas tuojau 
"Moterų.

Užsakymus siųskite šiuo adresų:/* j X' ■ 
"lfQTEnr niSVAh 

ĮįJ-iJF. 24 Street, CAtftipo, ZK.
Įt* *• *" ’ ’ *, .7 f '‘' y ___  .

fcjįį Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, ><«q

r

1”

/'

I RAfflH u
J

9

t.

ęi^Us; bedamų^ 
kua- padėti’ jai 
įmanu t is gyyėi 
pavidalo’ Ųiokesniai.-Pv, nro-’ 
^ąnt, už- ęj^r^'.kįęįvieną 
meti.reikia pridėti 50 gr. 
‘‘na bežrobbtBVch,” perkant 
gelžkeliu yažiuoii biUętą, nuo 

’ kiekvienu 5 zlotu, moki 10
grošii “na bezrobotnych,” o

į

Nėpaisytoja—keturių veiks
mą drama.'Paf&ė kun. Pr^M. 

Tura^. Kkif»h< 0” / ’ ..^,i-L.85&-
Gfflukingas V^ra^-2 aktą 

konredųaę; parašė S. Tarvy- A 
dar....- .,- .. .—... ■ ■;-. 25e.

■ Elgetą Gudrumais-ją veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas-^__ :______________ —25c.

” Ubagą Akaden^ja ir Ubagą 
Balius —.komedijosj>o 1 ak 
?,ą. Parašė’ Šęirijų Juozukas__35e.

Sniegaš — Drama Ariu ak- 
Vertė Akelaitis .. —40e“

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘.Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. PP Vaicekarlkas—lOe

Žydą Karalius drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. fiir- ^ 
vintas ................... ...........  30e

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; parašė F. V. _________lOe

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas----------10a.

• ; j i

Išganymo Apsireiškimai -*• 
įtėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini-------
nas su gaidomis L____ L__ :------75c.

Dramosxl) Germaną; 21 
Fabiola—Staktą; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktą; parašė, 
C Tarvydas__ _ a ■ _____- .. o5e.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis. 15c.

Vaiką Ttakrai: dalis f: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 8) Pasakyk mano lai-, 
mę. Sukinko 3, K, D. ir N^JSe.
uUMkn ttatad: dalis Ii: 11

j

X

J t

i'-l

vaikelio. Vertė Si Bakaos^ą 15e^ 
k/tdolševizmu.: — Kag ■tai.jįa 
bolševizmą^ ir jo vykdymas 
ĮRąsijoj .. 1. ';.. ■■.'‘..itilSe.
p - • "J «.•••<:. ?■ ;1;
L; faidrmą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
taTddm^^aisS-lfetas^ari---^ 
gonis■ ■•»■■.-- 50c

Į - Laimė — (poėma). . Parašė 
Į Vaitkus z —50c.

ifūsų Tikėjimas — išaiškini- r 
I mas pagrindą mūsą tibyžSibz" >'' 
(Vertė Jonas M. širvmtas—^-50e.

? Aitfainkas. — Parašė TėvaA ! 
I Jeronimas Poekaitis —s» 50c.

Į Lietuvos Ženklai.• — Išleido 
įj.- Šeškevičius ir B-vė, Kau-
Inas ~ z -' '/ ' " '■ __ 4Ot.

■ • ■ - * r* • y *
I fimęs ir Kalbėk: Dekldma- 
eijos, Monolgsd ir Dialogai.

| Parašė Juozas v. Kovas ——

I Graudūs Verksmai. — Ver- ’ 
|tė Vysk. A Baranauskas------ 10c.
Į Jfodiariatiikos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. JūMtis—15e. 

| Krista* Kryžius: Stacijos, 

{Graudūs Verksmą^ Maldos Ge- 
fgUŽės, Birželio fr Spalių mA 
lęšiams. Išleido kun. K. A. Va- 
|gys . ,, .. . . . 25c.
Į Dangaus Karalienė. —> Su-
I rihko Kun. M. Gavalėvičins; 

su ap- 
—n»
PiftiU
—.-80b.

v ........
tt ^heta ' Girdėti; nekartą .kalbant žino-.
; Iii o ypač trętminkjxs, rkąd ne-:

gėli sulaukti Pranciškonų sw pa-
’višoki» «aa3r •; -

' ^Sakykit, Brangieji," delko* -Jus 
aip Mukiate?' Ar ne dėlto, kadi 

išgirsti iš ją pamokslų, paitidki/ 
nirnų, pasiklausti įvairais klausi
mais— , zkad atgaivinai savy dva- 
mm: gyvenimą?! . ’

( • Nenusiminkite, -Brangieji, jei- 
gu tik f<paiy>tėsi t e/ ’galėsite kiek- 
vieną mėnesį išgirsti tų laukiamų, 
pamokinimą, gražią paskatini
mą... Tik užsisakykite aVARPE-. 
bĮ. ’ ’ Jį leidžia Tęvai Pranciško- 
ąą.f “^Tarpelis” kainuoja 1930 m.

■ vos tik/5 litai, gi pustei metą — 
2 lit. 50 ęt. Amerikoje vienas db^’ 
leris, “ Varpelis” žada būti 1930 
m. daug gražės^, daug įdomes
nis, negu 1929 metais. . ■

• L Kas tik gyvas, kas tik gali, ’ 
Užsakykite “VARPELĮ^".

.“Varpelis” žada 1930 .metais 
'•a --jo 

■- 1. Kiekvienas, kurs suras tris” 
naujus 1930 met. “ VarpeHo” 

skaitytojus, kurie 1929 m. nėra 
skaitę, gaus Sakančias knygas do
vaną ;

•» * i' / • ♦

a) “Dievo stebuklai sv. mišio-
• *r . •. • ■ z

b) “Jaįli Djdjyrfci’b^ĮJaus 

tie, kurie mokslus eina).-

1

.. .4 \. ; •

- VILNIUJ ^TIEKAS NIĖKO >

<• NEPERKA

.kilnius. ‘‘Vilniaus Ryto-
9<4|rivu<^ ar niTtriinj ji U9i i putu s ui jus # • v * *i •rosite: ,<n<teię pageli, jei fas imsite jus praneša, kad prieš Ka- 
NajOi-Toiie nors tik per keftas dienas, ,2,: . . • . - " —... . šventes judėjimas Vil- 

sveikatos ir putus krautuvėj buvo visai
4S Baimina

; , , . . platHrtojams dovanas
fodė, kad“ gyventojai pinigų 
•X . J < u •
neturi ir ima yįską į- skolą. 
Pav., valdininkas, -priėmęs 
i^r
’zlųfų sumai,* surukę8 pir
mos kito mėnesio, atneša 50-^ ^e4’ i

•panašios ligos paeinančios npo koo- 
jpaeiios ir abelno nusIiDnėJfmcG jus

Ū5-. 
J'ugarTone pašalins tą jauthffąšf fturar- į 
gusta, sunegalėjusta, imsikatnartimu F 
sugrąžins poilsirrgą, atgaivnfantį tufe- 
ga. Jus galite pirkti Nuga-T<me kur tik 
vaistai yra pardavinėjami. JeigU-jtlAų 
ftanbivėjas neturi ją stake, jmprpftktt 
ji užsakyti ją <frl Jąs iš’, savo džiabe 
rici. '.-7 r.Sc.t4«,ix „ :

žiotų sumai,* ■ v

100 atiduoti, b- lntttsįaįs
ie -t -T a*-

jVar.
4r<į„oį

».«{• j»A 
M f* i ekSniZ“. •]

•>
8«e Wart Broadw»y, - -f •

L - « .. ’ į < A?’<,

t-

■sr

•i;
41

BOc.
z

—10fc 
S. .
—108.

V*

I

‘J

* **>

•i* *
10 Apgynimas. Pa '■ 

Ko su*

vsaka/Shi tomai. 41.00

> -
t' ■ * i

■»"' -ikir «r '»va r;- 

oivauwayt; >

.Mik J t 1

r- - -

Adresai: Kaunas, Daugirdo gt.

arsTDiCTvaaa ,
Pttftfm ant ittifii “Pijo“ ?. *

panda. Oaoaap^SMOOir08.00;

Matai Madai v
MJ................................................................

■aiaa kl

ii hnkW A..,».
»■> . i fj. 5,

raaško vergta,

■ 4 Km «ęi,l« 10..;•.?», 
rėmėją, gaus 1930 metais Var
pelį” dov

!; t ’ x • * *
l <- 5* Varpe

I Amerikoje 1 doleris, 

[ Estijoj tiek pfrt kaip tletu’

Adreaat: Kaunas, Daugirdo gt. 
Nr. 2,; “Varpelio7 Administrnci- Jį 
į^TfelefozM-^ŠC“ “r<.- • -

•te* 5. ‘A

a. Ą 7 .-T

♦
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i^feįM’iJyvU ' /'u
• Stanau šią savaitę tiek ir tiek rogutėmis pasivažinė- 

jote iiuo kalno. Ištiknįjų tai jūsų dabar, linkimos diene
lės. Pijuos linksmių ir gerumų. Manau kad daugelis mė- 
ginąfetpasiČiužinėti balanomis “ski’s.” Prisipažinsiu, 
kūr stovinau netoli nuo vienos, vietos kur jaunieji nuo kal- 
“D čių£iiiėjo8i, pamačiau kaip keletas fcjemiukų leidosi nuą 
kalno su bfjąnoiųįs. Panorėjau atnaujintfsavo jaunų dįe* 
ųų prityriųms. Paprašiau kad jie paskolintų. ; Užsidėjatų 
leidausi į pakalnę. Pradžioje nebuvo baisii, bet... kuo? 
met.. . maždaug pasiekiau pusiaukalnį./. oi oį! oi! bent 
rpaft išrodė kad ne žeme važiuoju bet lekiu oru. Kojos 
pasidarė silpnos, susilenkė, ir... Dėdei Anufrai nereikia 
sakyti kas toliaus atsitiko.; Dar ir šiandiena mano rūbai 
džiūsta prie pečiaus. Ką padarysi. Linksmos dienelės. 
Ištiktųjų“ .

p

" . KjAME MANDAGUMAS? z >-

~ «

Kas padaro žmogų gyvenime laimingu? Ar ne mah- 
t dagus išauklėjimas. Ypatingai berniukai turėtų atsimin
ti? ’_____ __

ą)/Negarsus kalbėjimas, namuose ir gatvėje parodo 
gražų išauklėjimą.

b) Nepaisantis ir šiurkštus berniukas nieko gero ne
pasieks su panašiu elgimosi. Tvirčiausi ir .narsiausi vy
rai pasaulyje tai tie, kurie savyje parodo nusižeminimą;.

c) Kūno ir raumenų stiprumas tai ne visa sveikata,
Ūj^rotas prikimštas mokslų, tai nė visuomet nau

dingiausias. -
e) Turtas berniuko, tai ne pinigas, bet pritraukimas 

prie darbo. _ __________ 7
- f) Etetiiiųkasy kuris išfiik'mas savo artymui, visilOnįt 

bus Dievui ir savo 'salei teisingas. .

■ ; PUIKYBĖ \
_ . jaunimas. ypatingai margaitės, labai greitai pasike- 

lia įpuikybę.. Jeigu kas pasakys jaunai mergelei, kad jos 
veidelis, plaukeliai arba rankelės gražios—tai užsidegė 
puikybės ugnelė. “ ' V . 7 7 * < t
) Žiūrėk kaip ji jau mano kad už ją tai jau nieko gra
žesnio pasąųlyje nėra.,. Tas_ savo rankeles tepa, kad tik 
būtų baltesnės. - . j okio darbo nenori dirbti: “šad tik savo 
feshus Tankišv^
"menamums apysaką apie lapę:„

į “Sykį lapė žiemos metu nuėjo pas šulinį atsigeidi, n- 
begeriant jos uodega vandenyje pradėjo šalti. Norėjo ji 
iwdęgą ištraukti iš ledo. Kadangi buvo pasikėlus į pui- 
iSbę, bijodama, kad plaukelius _iš uodegos neištrauktų. 
“Greičiausiai” sau lapė tarė: “palauksiu ilgiau, gal sau
lutė pasirodys, sutirpins ledą ir. liks sveika mano gražioji 
uodegėlė.” * * . .'

- Puikybės pilnutėlė, laputė laukė, laukė, ir ledas vis 
darėsi- kietesnis. Ką daryti? Pasižiūrėjo, kad iš tolo atei
na medžiotojai. -Lapė-pilna baimės pamatė kad netoli sto
vi vilkas. Greitai pradėjo vilko maldauti, kad nukąstų jai 
•uodegą, kad galėtų pabėgti nuo medžiotojų, '

Vilkas paklausė. Nukando uodegą. Lapė galvatruk- 
čiomis pasislėpė girioje. Vilkui buvo didis jufokas.

Daugelis iš mergaičių kuomet mato nąmuoęe*didi pri
spaudimą arba tankiai pamatę motučių nusilpnėjimą sveir 
katoje, tuomet pamiršta savo rankelių gražumą. Eina ir 
tas gražesnes rankeles prideda prie gyvenimų plūgo ir dir
ba darbo reikalingą prie gyvenimo, • ....< „

—Tūla mergaite (J. N.) Loįvell

t; • >

L f.
Įpuolus tau su žiųia jei tyčiomis į didį 

pasidaro tavyje pasibąisėtina permaina
1. Dievas tavo neprieteliu virstu j 

x Jis bimi^ėjaši tavo sielos sutepimu: tų: kas valanda
gali nudurti be1 gaileisiA^be l)akutos... o tuokart argi ne 
amžinasis pragaras bus per amžius tavo buveinė ?

2. Tavo-siela tainį)a bjauri ū’^numirusi Dievo akyse.
Didžioji impdėmė nuplėšia nuo tavo sielos aną baltąjį 

nekaltybės rū^eJį, kurį per Šventąjį Krikštą buvai aptu
rėjęs, ir ji- tokią-pač išvaizdą įgalina; kaip kūnas; sielai- iš
sprukus. .Kol’siftlą/kūne,dainas yra gyvas; gali dirbti, ju
dėti, aląųoti;,bęt ąiejai iš kūno išėjus, kūnas numiršta; 
nieko nebegali dąrijrti.. ,Taip pat ir siela. -Kol ji-baltuoju 
rūbų apdarytu (pašvenčiamąją Dievo įpylistą turi), ji hu
ną’gyva Dievo akyse: gali uždarbiauti amžinajam gyve
nimui: bet kaip tiktai didžioji nuodėmė tą jūbą nuo sielos 
nudrasko, siela Dievo akyse būna nnumirusi: ji nieko to
kio padaryti nebegali, kas su nuopelnu .būtų. Kol Siela 
tebėra kūne, kūnas įmanomai gražus; sielai iš kūno išėjus, 
kūnas tampa biaurus; reikia jį jau pridengti ir^kuogrei- 
čiausiai palaidoti. Taip ir su sielą; kol ji ^baltuoju rūbu 
ųpataisius, ji—graži Dievo akyse; su pasigerėjimu ilsis 
ant jos tėviškoji Dievo akis! Bet didžiajai nuodėmei Die
vo mvlistos rūbą sudraskius, ji virsta biauri, ir Dievas, 
tokiai sielai iš kūno išėjus, nebegali jos gražųjį dangų pri
imti, bet turi ją palaidoti pragare. / . i y .

- U . — ~— * - KuPranas
: ;________■ ■ j. "y

P. .8. Šiomis diėnoihis apturėjau dauį fetųinub.s^o 
jaunų rašytojų. Kaip tik bus galima sunaudoti visus pir- 
miaus prisiųstus raštus, tai pasirodys ir jūs rašteliai.

Sykiu esu dėkingas KuPranu už gražius vaikeliams 
pamokinančius nurodynius.

Norečiau kad Teta Laumikienė nepamirštų savo pir- 
miaus duotojo prižadėjimo.

Žodis padėkos reikalingas Lietuvos rašytojui LėOnui 
Vitkauskui, už prisiųstuš raštelius; Kiek biis galima su
naudosiu “Jaunimo Darželyje“ e‘ ‘ '

y
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RKVMĄTIZMA8
Reumatinių susirgimų v- 

ra įvorių. Rudenį, žiemą ir 
pavasarį ypač dažnai tomis 
ligomis sergama. Todėl nors 
trumpai noriu apie juos pa
kalbėti; ■: *. ■! ‘

Sąnarių remsatizmas \

Paprastai, prieš: sūsirgda- 
mas‘ sąnarių reumatizmų, 

ž»_ ■ - • | *■ f i * : r

žmogus jaučiasi blogai, esti 
bė ūpo, sąnariai pasidaro 
skausmingi,* atsiranda sloga, 
akių baltymai paraudonuo
ja^ vokai pabrinksta,^ akys 
ima ašaroti. Prasideda an- v, 
ginos. Tačiau kartais visi 
šitie reiškiniai praeina labai 
lengvai arba ir visai nepa
stebėti. ~Po td-sąnariai pa
staro labai skausmingi, pa
raudonuoja, patinsta; ser
gantis negali vaikščioti ir 
judėti. Lankstant sąnarius 
kartais jaučiamas girgždėji
mas. Dažniau suserga didie
ji sąnariai: alkūnių, kelių, 
peties ir kt. Nors aštriam 
ligos perijode žmogus jau
čiasi labai_ blogai, bet tem
peratūra nepakyla aukščiau

{39,5 laps. C.—Reumatizmai 
Mano jauni skaitytojai rasite sekančiame laiške daug ’tuo blogas, kad nito jo daž-

■’-k

įdomumo. Perskaitykite. ! i ' j " ’
* ... ' » - *
LAIŠKAS VIENAI MERGYTEI IŠ^BOSTON^O

(Ir lęify’m-s) r 1 ■ ' v ’• ’ ’ - ' U

Mano mergyte! * . J ; į';
': Skaičiau “Darbininko” “Jaunimo Darželyje” tavo 
pageidavimai kad ten būtų rašoma apie metįaičių—tokių 
kaip tu—rašau .Įąefuvoje išeinančiuose vaa- 
• I laiktt^a^etr ^žrburėhzje,.”

/vaikų; skyriuose, taigi1 t&vb lAis- 
norėjau atsiliept į jį darbO: Pir-’ 

kad “ Jaunimo AEferželyjfe’iibus iš-

-.4'
nai prasideda širdies ligos, 
suįra nervai. Dažniau suser-

U;t Į . • Ii : ; ■
■" i ■■ . ■

Raomeną reumatizmas,^

Svarbiausias, šio susirgi
mo pažymys — tai yra 
skausmingumas vieno arba, 
visos’. , grupes raumenų.

ga jauni žmones
* i *:. r r t ■

tas nėra jau’taip nekaltas: 
priėmus .jo kelis gramus, 
pradeda ūžti ausyse, sunku 
kvėpuoti, ‘ verčią vemti, 
smarkiai pi|ą. prakaitąs, o 
kartais- silpnėja yširdies 
veiksmas. Todėl patariama 
neduoti daugiąū kaip 4 gra-; 
mus per dieną.

Raumenų reumatizmui gy
dyti Solicilas Natrium Soli- 
cylicum taip pat tinka. Bet 
šiuo atsitikimų ypač gerai 
veikia šiltos vonios. (Nega
lima vonių vaitot tik tada— 
kada sergančio silpna šir
dis). Skaudamos raumenų 
grupės reikia laikyti'šiltai 
aprišus. Geriausia kelias 
dienas pagulėti lovoje.
? Kaip pirmame taip ant

rame atsitikime ypač gy
dant solicilo preparatais rei
kia daugiau negu visad ger
ti (nes tuomet lig, daugiau 
prakaituoja). Gėrimui labai 
tinka arbatėlė iš ramunėlių 
ir liepos žiedų. .

Apsisaugojimui z nuo > šių 
yi“jgimų rėikia vengti įvai
rių persišaldymų. Saugotis 
skersvėjų — (traukimų) y- 
pač.'sukaitus; daboti, kad 
kojos nešaltų, nelaikyti ilgai 
šlapių kojų. Bet už vis svar
biau saugotis peršalimų bei

v

0ą atsiranda sloga arba < S 
gerklės uždegimas’ (angina).“#
— Tuomet netik gręsią re? J| 
umatizmas, bet ir kitos sūnelis 
kios ligos — plaučių uždegį-^ 
mas ir kitos.

r ({M.LV^
— i ■— ■ i .» ■ ■„ m —

Laikraštis geriausiai suartina R- 
ėivius^sa savo mylima tėviške Lie“|* 
tava, laikrašty atspindi kaip vtid?’“* 
rody senosios tėvynės vargai ir pa-“ 
sisekimai, liūdėsiai ir džiaugsmai,, 
todėl kiekvienas išeivis turi tinti* 
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą.^ 
laikraštį, kad jos neužmirštą. Bį “ 
daugelio laikraščių tinkamiaasiaa “ 
yra išeiviams ir lietuviams katali*“g- 
kams ūkininkams tik laikraštis. -“g

“ŪKININKAS”

nes “ŪKININKAS” vedamas ka». -^- 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto-“ 
vi demokratiniais pamatais tvar-.<^ 
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas s£l| 

vaitė gražiai paveiksluotas, duodą)“ 
daug žinių iš Lietuvos ir užtienip^^ 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams< “ 
rūpimais klausimais: apie žemės“ 
dirbimą, gyvulių auginimą, Įtinti* 
ninkavimą, -rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų,’ 
įvairenybių ir tt. . ■

“ ŪKININKO’<kaina 1929 me-^S 

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, b Amerikoje“ J 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio,*“ 
Pinigus siųsti Šiuo adresu; Lithį“ 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ atic“ 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30Nr^\

Neužmirškit, kad “ŪKININ- į 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau-’/ J 

ūkininkų laikraštis, todėl
•-F-- - ..-v J

darni jį savo giminėms ir pažįsta- 
miems Lietuvoje.

sias ūkininką laikraštis, todėl m* “tskersvėju, jeigu pas padarysit o2’kg||

į,’...-- - r

ką' 
diitėje,” ir kitų laik 
kas mane sudomino : ’s * ■” "z ' * Xmiausiai prahesū n 
spausdinti mano anksčiau atsiųsti rašinėliai apie mergaj- 
tes: “Birutė ir pirštinaitės” (sekite Birutės pavyzdį), 
atsitikimėlis šu mergaite ir profesorių Jokūbu Grimu; vė
liau “Jaunimo Darželyje” perskaitysite mano rašinį, tin
kamą geroms mergaitėms, “Kada aš save pasaulyje paju
tau” (prašau tarpe šio rašmio eilučių rasti širdies ki
birkštėlių!); galėsite pasiskaityti ir mano “Vdiždėlį”; at
siųsti apie “Mažąją Šeimininkę.”

Mano atsidavimas yra padėti jums, vaikučiai, kurie 
norite būti geri, ir tame darbe jūs visi esate man vienodi: 
vistiek kokių tėvų jūs esate. Jeigu norite, parašykite apie 
jums patinkamus rašinius ir man tiesiai (mano žemiau 
padėtu adresu); rašykite, kokių 'dar norite rašinių—aš 
stengsiuos jums padėti. . . ' -

Visų jūsų lygiai, kieno jūs bebūtumėt —

Kaunas, Lithuania. -
z : . —

t '
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KURI 'V
Kuomet Jean Francois Millet buvo jaunas paveikslų 

dažytojas, jo sena motinėlė vieną dieną jam tarė: “Vai
kelį, dažydamas įvairius paveikslus, klausk savęs ar juos 
dažai" tik dabartiniam laikui ar dėlei amžinystė&t”

i Šie .brangūs prityrusios motinos žodeliai giliai jam 
įsmigo į širdį. Pradžioje jis tepė, nežiūrėdamas kas tie 
paveikslai būtų per vieni, bv tik jam už darbą būtų pini
gas užmokėtas. Nesisekė jam pradžioje darbas. Kuomet 
motina, jam patarė paveikslus tepti amžinystei, tai grei
tai jis pastebėjo kad daugiau atsirado pirkėjų kurie no
rėjo paveikslų kurie savyje turėjo doros atspindžius. Vj|- 
nds.iš jo garsių paveikslų:“Angelas Dievo” “Angelus,” 
pakėlė jo . vardą tarpe žymiausių pavejkslų dažytojų pa
saulyje. 1 \ “

Ir jums brangūs vaikeliai Dievas padavė dažuką, da
žo ir drobulę ant kurios turite išdažyti savo gyvenimo pa- 
veikbW A 
pereinami
• V - v“.

šunią. * •" ‘
.Leiskite manęs paklaustu K 
..Drobulė tąj krikšto rūbeliai į 
Dažukas tai įsakymai^ . j 
Dai is tai dorybės. !
Paskutiniame teisme Visagalis Dievas matys daug... 

Visokių paveikslų. > ' - 1 *

' Jeigu nori, gali nudažyti lyglaikinį paveiksiąs kr 
„.Ją paveikslą, kuris nėi šioks, nei toks, arba gali 

išdažyti paveikslą kuris savyje turės amžinybės pana- 
—-— . ■s r.'' ' 

1^. 1 -

Leiskite minęs paklausti: KVRJ JCS ^ŽOTE ?

T
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Arėjas (Leonas) Vitkauskas

-------- <?T
Su DievF Kitą saavitę. atversiu naują/4 Jaunimo Dar

želio” knygos lapą. . -

. p. Sr Kitą savaitę “Darželyje” bus atspauzdinta L. 
Vitkausko raštelis: “Kada aš save pasaulyje pajutau.”

JAUNUOLIAI NIEKAD 
NENUOBODŽIAUS,

. . : • - .0 7 _ ; -1 . ■

jeigu tmes gerą draugą! . Tokiu 
geru j&uuuolią draugu nori būti 

pradėjęs titi KMuike, skiriama* 

prarilavinudai jaunuomeąti, mė- 

nesinis žurnalas .'*

“ATHTIZ8SPINDŪLIAL”

Nevėluok jį užsisakyti, nes vėliau 
pirmąją numėrią gali ^ nebegau
ti ’

Savo kaina jis yra pigtettsias He- 
tuvią žurnalas, nes rnctamR tekaš- 
tuoja $1.20, pusmečiui — $0.60. 
Moksleivaims dav pigiau: metams 
«60 ir pusmečiui — $0.§0.

l Adr?: *‘AttitiH 
Kaunas Labvta M $r

M

DYKAI NUO DUSULIO 
ŽIEMOS METU

■ ■ V .■

Vetfparakytcu Budai Kurte Attirado 
Nuo itgelbtjimo Nuo Dusulio. Patikėk 
šiandien Dil Dykai Išbandymo Budo 
Jeigu kenti nuo Dusulio kada, tik šal

ta ar drtgna; jeigu smaugia ir 'krapą 
reikia gaudyti, neužmiršk tuoj pasiųs- 
ti-į Jįmntier Asthma Co„ dėl išbandy
mo bodo. Niekas nekainuoja. Nėra skir
tumo kur gyveni ar neturi vilties na* 
sveikti, rfettefc siųsk dėl Išbandytoo. 
Jeigu kad ir visų šfcvo amžių kentė
jai ir viekų bandėt ir be pasekmių ir 
nesitiki kad gaištų pagelbėti nenustok 
vilties bet siųsk šiandien dėl dykai Iš
bandymo budo. /

DYKALIŠRANDTMO KUPONAS

-e-1 ‘ I r'
' h. i r

FR0NTIKR A8THMA CO.; 
828^Froatfer Bldfr, 
462 Niagara St.»
Baflklo.N. T.
Pristųsk dykai Ubandymul:
• * .. • • • •
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kaip prie sąnanų.reįimatiz7 
mo ir užeiną tik tam tikrais 
laikotarpiais. —

Ypač dąžnai ^pasitaiko šis 
susirgimas kaklo raumenyse 
ir kitur. ™ ?. - - .

Gydymas. >

" Sąnarių reumatizmo su
sirgimams geriausia tinka 
Solicilo preparatai (jie skai
tomi specifikais): Natrium 
Solieilicum iri acidum ,Soli- 
cylicum. Jo duodama ligo
niui nuo-4 iki 8 ir net iki 10 
gramų per dieną? Goriau im
ti mjltelių pavydalu ir kap
sulėse po 1 gramą, nes jie la
bai neskanūs.; Pasitaiko 
žmonių, kurie salicilo sko
nio negali pernešti, ir susir
gus reumatizmu —- solicilas 
duodamas per klizmas. Bet 
reikia atminti, Jęąd šis vais-

RAŠYTOJOPR AŠYM AS
• ■» <

' « * . ~ f■ ...... X

Žinomas ir “Darbininko” skai 
ytojaa—Arėjas (Leonas) VKkans- 
kas, Lietuvoje, noijiu ižleisti knyge

les ii aavo raštą, surinktą iš įvai- 
rią laikraščią, ir prašau man pa
dėti, ne* netaria pinigą. Turiu, pir
miausiai paruošą spadsdinti rinki
ni mano eilftąš&ąį ajpraakaičią ir 
kito ko, spausdintą Lietuvos vaiką 
laikraščiuose. Vaikams knygelią 
trūksta,. mtitrie metupsę rąio-ru 
clen* noriu jldtiė ją tilėltil Toliau, 
tpriu pagožęs spausdinti rimtą ir 
juokingą1 aAysakaičią, kurią buvo 
spausdinta ir “Darbininke.” .At
skirose knygelėse noriu Išleisti.

Prašau padėti man knygeles Iš
leisti, ir ka* .riorif padėti—prašau 
pranešti man aąlygis,' trumpa ‘ad

resu: Rašytojui Arijui (Leemri) 

analiniu r«m'Mį

Jeigu nenutik kad (TanutO3 vaikB^^

r 1 /GRAŽIAUSI VAIKŲx “M 
LAIKRAŠTĮ - '■-V'ĘĮ 

“SAULUTĖ” Vįįį
Daugybė paveikslų t Pasakos, 
8akymėliai, eilėraščiai, j juokai “ 
Piesos vaikų teatrui. ŽBjutės^ii / Č 
gimtojo krašto ir plataus uasau^ . 
Ho. Įvairumėliai. Uždaviniai 4T. r|- 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai,
* - - — • ' «• • «w • . ut
molio ir kitoki. Laikraščio kąii-’“ 
na: metams'2 doL, pusei metų^- S 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį* 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir“ 
kiti dailininkai. Leidžia “PAŠA--1?/ 
KOS” B-vė. Redaktorius A 
raiti*. . ' - ' ■'

Vienas Nr. susipažinti tiun^^'w 
ttas veltui.
/^Adresas: “8atiltrtŠs” 
tradja Jtttbarke. -

.....

'* . • . " r

Visoms Katalikiškems Draugijoms 
irOrguštindjoms1 '• ( ' .

\ Naujos Angfijoš ’ K&talikų Sei- 
melis-'įvyks vasario 22 d., 1930 
ff.,-dLietuviu Šv. Kazimiero para- 
U“ svetainėj, Worcester, Mass.
Tad visos katalikiško^ organiza
cijos yra prašomos išanksto reng
tis į seimelį ir išrinkti kodaugiau- 
sia atstovų. Šitas seimelis^bus la
bai svatbusf ■ Yrą Maug ^svarbių 
reikalų. Visą 'seimelio tvarką ir- mįslės. , Darbeliai iš popieAga, 
dienotvarkę praneš vėliau Wor- 
eešter’io Šv. Kazimiero parapijos 
gerbiami dvasiškiai kun. A. Pet
raitis ir kun. J. J. Jakaitis.

Federacijos Naujos Anglijos
.Apskričio Valdyba:
- ' Pirm. -V. J. Kudirka,

Rašt. S./čeikauskas, - 

. Ižd. J. Versiackas.
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A, AŠ esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- > 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną J 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos it ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- J 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir peraijo-' 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. J 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvią- d 

-čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.'“j 

“ Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- -J 
. lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Bą/.1

to, jeir Tamsta nori savo giminėms gyvenau-"j 
į tiems Lietuvoje padaryti didėlį džiaugsmą, pa- J 
? sistengk, kad aš juos lankyčiau. ; ' * /“Ml

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 H- "H 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mSn., už 25 litX^ 
pusę metų, už 50 litų—visus metua U&ienfot^ 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vo? *

» tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duc 
lai^o gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.,
. > Aš esu vienintėlii^Lietuvos katalikų 

tis ‘TlYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Ltoi 

nas BistraM^t'H^^.^-’’<'

? . r-’.-.*-" '■

laipto gat. Nr.24. Kaunas, Lietuva. 3

v. z>
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Lietuvos Ją

11 " "L" "L1 'Į, 
<■ aE ntarauta rife

tojams šoyietams^Tim iii- 

kinimui jie ton gan reįkš- 

mingų argumeptų, vadinasi^ 

bagnetų įr kulkosvaidžių ir 

dažn^ jų  ̂;pri^ liaudį 

naudoja, bet įtikinti gražu

mu — visai kas kita.. Žm.o- 

hėą tįk tuomet jiems įtikės, 

kai jie duos j^isvės lr dup- 

nos, o. dabar ko gi iš sovietų 

susjlaūkįą? Vien skurdo ir 
visokių nuostolių. Dorovėje’ 
šalis nusmukus iki žemiau- 
ąiojo laipsnio. Tikėjimas pa
šiepiamas ir paneigiamas, 
šeimyna suardyta; vaikų bū
riai kaip laūkiniij gyvūnų 

5=18 gaujos bastosi, pb laukus ir 
kaimus ir iš bado puola gy
ventojus. Prie to visko pri
sideda ^konominis krizis, 
toks krizis, kad žmonės ei
lėmis sustoję laukia duonos 
kąsnelio, ar sriubos šaukšto.

Nestebėtina, kad kaimy
niškos valstybės spiečiasi į 
sąjungą, kad .apsigynus nuo 
tokių “gerbūvio” nešėjų. 
Ne, bolševikėliai, nesibriau- 
kite į svetimas šalis su sa
vo materi j alinio ir dvasinio 
skurdo “•kultūra.” Palauš 

Taigi.-kitę -kol jūs kas pasikvies, 
Juk> tai jūsų pačių patarlė: 
“Nekviestas svetys ir už to-' 
torių aršesnis.”

t • ‘ « • <

Secijalizmas pagundė bol
ševizmų ir dabar jo išsižada. 
Bet nepasitenkinimas yra 
bendra?, nes bolševizmas] 
išsižada soeijalizmo. Tačiau, 
kaipo artimiausi gimines 
viens kito neužmiršta it kas 
sąyąitė, arba tankiau, viens 
kitų sveikai iškolioja. Tė
vas gailisi pagimdęs tekpsų- 

kad jis prasmegtų — 
sūnus gėdisi tokio atžagarei- 
viško. tėvo. Lygiai kaip pa
sikalbėjimas Maikio su tė
vu. Socijalistaš — tėvas, a- 
pytamsis, konservatyvus, gy- 
venimo apdaužytas, neturi 
drąsos eiti sūnaus pėdomis. 
Jam pravartu kareiviška 
kepurė ir kardas — reikalui 
atsiėjus ir sodjalfctamsrien- 
ka patarnauti militarizmui, 
kaip pasaulinio karo metu— 
ir labai patogu turėti degti
nės bonką karčioms gyveni
mo valandoms užmiršti. Sū- 
nu^^— bolševikas, Ūar vai
kėzas; bet drįsus, akyplė^, 
tėvo negerbiąs ir su panieka 
pašiepiąs jo atgyventus 
principus, viską, girdi, žinąs 
ir autoritetingai mokinąs sa
vo atsilikusį tėvą. Ir ne tik 
mokina, bet taukiai ir iško
lioja, vadindamas jį darbi
ninkų išdaviku, kapitalistų 
tarnu ir dar vienu aršiausiu 
vardu — menševiku.
. . • ■ ■ • '*•* ' / '

> .Tėvas, žinosią, neatsilieka 
ir sūnui prikiša žiaurumą, 
melagystę, despotiškumą, ties visai nesimato ? 
siaurų pasaulėžvalgą ir, kas

-■jyjk- —“■ —— » Li .-HEsr'- f s

laužę pagrindiniu^ vb^yįgs 

įstatymu?—konstituciją, nei 

nebejaučia 

kitų įstatymų laužymą. ;

Lietuvos įstatymai leidžia 
steigti; ir palaikyti, privati
nes mokyklas. Tautininkai, 
paėmę keletą lekcijų iš bolše
vikų ir Mussolini katalikų,

čių įstatymus. J 
įstatymuose Įrašyta kaipo 
valstybinė Šyeųtėr įęį 
ninkame netinka, |
na Steigiamojo Soimo( 
kimą. jie švenčia 
d. įstatymuose nenumatytą / 
šventę. Vadinasi, tautiniu^ 
kai yrit pasiryžę; yiską! kaa y 
per kelėtų'metif dehidkrati- 
nes valdžios pastatyta su

griauti ir aut tų griuvėsių, • 
prisisėmę mokslo iš.bolšeri- i j; 
kų ir fašistų, pastatyti fa- 
šist-bolševistinę kultūrų ir 
tvarką. ‘ '■

.■ i . ■ '• "

Plačiosios visuomenės rei-
o , < • e ■’ v

jiems yra svetimi. • y >
‘ ’. i Z~:.
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l • 
osrsandarieČiai su-

Tujas B. F. Simons

\ <• *

tentuotą kvailystę, ekonomu 

jo^dalykuoęe. J

' Tokiom^ Ihauriomsipešty
nėms* einant terp artimiau^ 
šių soči jalįzmo šeimos narių, 
katalikai darbininkai tik 
žittri ir’stebiei,. Ąb tįjt tiek 
socijalįzmas galėjo padary-> privatines mokyklas uždari- 

Ptor tink- metu ^rvT,PRi - -• »

r$ .

ti ? Per tiekf pietą gyrėsi 
užžavėsiąs" pasaulį ir galų 
gale pagimdė tokį -sūnų, į 
kurį dabar pažiūrėjęs tik nu
sispjauti, težori. Ir kur jam, 
tam socijalizmui, dabar 
dingti ? Eiti plrmyn — tai 
vienatinis logiškas išsivysty
mas—bolševizmas. Eiti kai- 
Tėn jau nebegalima, ir taip 
pertoli nueita.—Kreiptis ‘ de
šinėn — teks susidurti su 
krikščioniška demokratija. 
Grįžti atgal lyg ir negražu. 
Stovėti ant vietos, tai reiš
kia prisipažinti, kad dienos 
jau atgyventos ir likti pa- 
stuindėUu-tų. visų, kurie ei
na pirmyn ir trauktis jiems 
iš kelio. Tai tokįa, maž
daug, dabartinė, socijalizmo 
padėtis.-' *7

“Keleivis” mėgina pa
šiepti “Darbininką,” kad 
nepataria savo skaitytojams 
dėtis prie socijalistų. Bet 
kas gi. Čia patardinės glaus
tis prie tokio vargšo, kurio 
praeitis buvo triukšminga, 
dabartis apverktina, o atei-

1^-

pabėga hito tėvų, betf kariais atsitinka; 
sveikas, ant kiek jisai stovės arti savo Gyvybes Šal- zkad ir į pataisos namiis ar net ir į kalėjimą papuo- 
tihio mėnesinės Komunijos. J ' ' ^lar~ ‘ Jeigu būtų padaryta jaunų lietuvių praalkai-

t*** ' * „ * . _ t . ~ , Z’ <■- ’ ' ■ • ■ - • J Y

šeimyną Gyvenimas. . ; talių statistika, skaitmens pasirodytų gana' dideli.

Minėtosios gyvenimo apystovos nėra taip pa-; < Dvasinis Atgimimas.
vojingos senesnęykartai, kaip musų jaunimui^ Bet . šiuos negeistinus reiškinius tegali pašalinti gi- 
ir subrendusioji senesnėji karta — .mūsų šeimy--4us tikėjimas ir aukšta dorovė. Bet tą tikėjimą ir 
uos-^-nelaisva nuo savo dvasios priešų, kurie neša, dorovę tegalima rasti Bažnyčioje^-Josios Sakra- 
dvasiai tramdančios žalos arba net ir mirtinai pra- mentuose, Josios sukurtose ir palaikomose mokyk-

nu nėja/ • ų .• ■ .. < •■ y _.č
SuligLįetuvos įstatymu 

Universiteto profesoriai tu
rėtų gauti po 80 litų už kiek
vienų, savaitinę paskaitą, bet 
Švietimo Ministerija jieji 
sumokėjo tik po 60 litų, 
dmasi, nusuko po 20 liflįGafc 
sakysite neturi pinigų? Sei 
jpo nesant kas gali - žinoti 
kiek jie pinigų! turi ir kur 
juos padeda? “L. A,” tau
tininkų valdžios oficiozas 
^artojo, kad iš 1928 metų 
biudžeto susidarė 40 milijo
nų litų pertekliaus. Jeigu y- 
ra perteklius, tai negalima a* 
bejoti, kad neturi pinigų .Va
dinasi, nusuko iš papratinto 
įstatymus laužyti. i . .

'I SVEČIAI
------ — - *i".. •< rįV 

tomai jie tiksliai nori sukelti 
alarmą, kad tik išpūtus bol
ševizmo pavojų jr įtikinus 
Pabaltijos valstybes, kądyis 
vien jos bus sovietų paglemž
tos ir praryto^ Jie taip ir 
sako: už kelių metų bolševi
kai” .sutvarkys savo ūkio 
klausimų ir tuomet jų naci- 
jonalizacijos sistemai nieks

* * ’X.‘ - . • -r,

negalė? atsispirti.
Reikia tik mažo daikto: su
tvarkyti savo ūkį. Bet tasai 
mažas daiktas taip yra di
delis, kad su juom bolševi
kai nieku būdu negali apsi- 
dirbti. " Jų pačių ūkio su
tvarkymas yra kaip tik di
džiausias kaulas jų koserėj.

□b sovietų ^nėjųšūka-5^dengva. .įtikinti mužikų, _ __
gerokai perdėti. „MaĮ’kaa jis visko atsižadėtų ir

f

|£_įfc)lševikai lyg nesupranta 
įfejdėl visi jjų bijosi, neapken- 

pnola į spaudoje. Juk, 
^jįdį, sovietai nacijonalizuo- 
||į. ūkius, vyrio pramonę • ir 
ĮljįSitdrai visame^ kaiw daro 
Fpįogresą, už ką gi tada juos 
š^aeižti ? Ir ko gijų pagaliąs 
'^Bijotis? Juk jie kultūros,ne- 

ri, — hysteriškai šaukia 
^usokie pasamdyti sovietų gi- 

Girdi,^Pabaltijos Su
minga tam ir kuriasi, kad ap-? 
ffijgynus nuo bolševizmo ban- 
’g^kttn veržte veržįasi į va- 

Dėl jų baimės, girdi, 
^etuviąį išsižadėsią Vilniaus. 
JįvVėlj susibroliausią su Ten-. 
Siris^kad tik atsilaikius prieš 
jįendrąjį riešą.' >
JjBįK7-' * jk >■ ' s i i r.y.

gerokai perdėti.

•»
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Praėjo ir 1929 metai; Kaip kiekvieni, taip ir 
^ptie metai, savo metraščiuose užrekordavo įvai- 
^tausių nūofikių. Vieni tuos_ metus skaito sau lai- 
jfiįingais, kiti nelaimingais, atatinkamai tai laimei, 
dEųn yra gana klastinga’ir lemia žmogaus likimą, 
Cjp paties visiškai neatsiklausdama.

Tautos gyvenimas yra panašus asmeiis gy^ve- 
įįgmnui, nes ne visos tautos lygiai laimingos ir ne 
®ekvieni metai- tai pačiai tautaf neša tolygios lai- 

Taip ir su^mūsų lietuvių tauta Amerikoje. 
^Praėjusių 1929 metu užrašuose arba metraščiuose 
^»ęs randame irgi įvairiu nuotikiu; linksmu ir liū-

: -z \ v . c > r . . '

^nų, garbingų ir negarbingų, kilnių ir žemų, kurie 
yĮįEilėmė mūsų visuomeninio gyvenimo pažangą.

Kaip žmogus, taip'ir tauta gyvena dvasiniu 
gįFmaierialimų gyvenimu. Pasinėje srityje nėra 
^riiastd -nė saiko, kuriuo būtų galima įvertinti dva- 

gyvenimo turinys; jisai tesprendžiąmas ma-j 
gteuaĮšyiršutimais reiškiniais. Ir reikia pasakyti, 
Pnd tie mūsų dvasinio gyvenimo reiškiniai yra ga-

za ir džiuginanti. ,
/ . Jaunimo Gyvenimas. . -
r ' -.■., >■ . Ą y • >'*'• \
į. mes gyvename ypatingose apystovose, 
skelia tos sielos aukštyn, prie sūto Kure-

K*. ■ y
•

£-Tie fe: 
Sttios I
k bet stumia ją prie visa, kas žema, urvina. Pa- 
mme'mūsų dienų muziką, šokius, įvairius teat- 
bįee vaidinimus, jūros pakraščių nuogojo grožio 

naktimis automobiliais pasivažinėjimus, 
Įį^įt^madAg, laikraščių populeriausiųs straipa- 
M^Jrimalų piešinius ir paveikslus — kuris šių 
■įnaiiį kelia žmogaus sielą prie idealo, ^aris jų 
Elelą tobulina, dievina? Deja, sunku tai sielai 
Kįioa sparnais pakilti prie savo Kūrėjo t 
■r 5* - i •
j^Ir visgi reikia pripažinti, kad šių nelemtų gy- 
■mįįiė apvstovų akyvaizdojė, mums tenka paste- 
ĮĮjjjjįfaffįų reiškinių. 'Atkreipkime ėavo dėmesį į 
Mm; parapijų orgahizhotąjį' jaunimą — dyaugi- 
|į, sodalicijas, vyčiij kuopas •— tūkstančiai giliai 
iįįtbiniai ir doringai ^nusiteikusio jaunimo, sie- 

aukštesnių tikslų — Idealo. Tasai visas 
* v** * .į ^*4 Z* “MT • ’-A *4 -A * A .4 » tA .
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“—Kodėl es&te^ailns jūs, žmonės 

menko tikėjimo! Fo to atsikėlęs 

jis d*vė paliepimą vėjams ir jūrai, 

ir pasidarė didelė tyla, žmonės 

gi stebėjosi ir sake: Kas gi jisai y- 

ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?” 

‘ " 26-27). • y

gaištuos. Toji tramdančioji žala ypatingai reiš
kiasi materialiniame gyvenime ir tiktąi netiesiogi
niai liečia dvasią.' ‘

Kiekvienas nori mažiau dirbti, bet daugiau 
į, • .. - t

turto turėti, ypatingai tų įvairių patogumų—kom
fortų, be kurių retas kuris norėtų apsieiti. Šian
die dažnai namuose rasi įvairius virimui, skalbi
mui, šildythui patogumus; reta šeima neturi spin
džio (radio), automobiliaus ir kitokiij. prašmatnu
mų. Visa tai pinigo verta. Kuomet užtektinai vi
sa kam lėšų nėra, jų ieškoma dvasinių reikalti sri-

•fc. - - A-A. ■_ •- g, f ■ .

tyje ir taip nukenčia bažnyčia, mokykla, labdarybe.

Daug žalingesnis yra mūsiškių dvasinis skur-* • ' ** _
das, kuris tiesioginiai paliečia sielą. Prohibicija 
užnuodijo visas Amerikos tautas; jinai neišskyrė 
nė mūsų. Girtuoklybes\libinas vargina mus, ne
aplenkdamas nė skaistaus jaunimo. Plinta gir- 
tuoklybė, mažta tikėjimas žmęnių širdyse ir plin
ta nedorybė — neteisė, skriauda, pasileidimaš. Ša
lia girtojo slibino mūsų lįetuviškose šeimose pasi
reiškė baisus siaubūnas, kuriam dar lietuvių kaL 
boję neturime vardo, “bet visi žinome ir jaučiame, 
kad jisai jau yra it, nelaimei, mųins gerai žinomas. 
Tai mūsų šeimyntį sumažėjimas. Kokios gi atei- 
tite. gall laukti tautos, kurių Šeimynose tesiranda 
po vieną, po du vaiku. Tokiai tautai gresia mirtis.

r ’-•/ ”r- j, .

Visa tai sumetus į bendrų vaizdą, gausime dva
sią slėgusio įspūdžio? Kaip, pavyzdžiui, skau
dus turi būti reiškinys, kuomet tėvai," gorėdami su- 
taupiati keletą dolerių automobiliui arija de *! 
Vieton 1 ei s t i sa vo vaįku s į katalikišką mokyki 
leidžia į pigesnę viešą mokyklą. Dažnai atsitinka, 
kad tėvai iurį gana daug tarto, bet per savo nei&na-

T

‘<r^-U'<
•Sfe-M’rlS-A.-i’.
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Chi 
skilo, 
pradėjo leijsti ir laikraštuku. 
Jame a protestų prieš - -
Sandaros. Centrą už bičiulia- 

 

vimosi *su socialistais.
Matyt, “SandąraV ^pabė

gus nuo vilko užbėgo ant 
meškos. Į■ Z/' ■
----- ' j ---- 4'.‘

Pijais XI Kunigavimo Jubiliejiiš': 
— Pratęstas

Letos pranešimu, sąryšy patingą Laterano sutarties 
su 50 m. kunigavimo iškil- reikšmę, taip pat pažymi \ 
mių užbaigimu popiežius svarbą visos uilės konfordar. . 
Rijus XI paskefbe bųllą tų. Užbaigdamas triillą po- 
11 Quinquagešimo anno, ” ku- pfežius nurodo, kad jo da
rioje primena visus švarbes nytojiškasjubiliejus pratę- 
muosius pastarųjų mėtų Į- siąmas TijiAiį@O m. birželio 
vykius, tarp kurių iškelia y- 30. d. ’ J

— i' — jz.-..--- įr t-r. «■
: • - - ■ - - BBBBaėssesefe
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T ■ Žmonių sielos dvasinis atgimimas yra tautos 
atgimimu. Kuomet tauta yrą dora' ir sveika;. j<£ 
šios ateitis yra aišku Praėjusieji 1929 metai & ’ 
kybinin ir doroviniu žvilgsniu teikia gero įspūdžio, ? , 
nes tos priemonės, kurios yra vartojamos tam dva
siniam stoviui pakelti, atnešė geriausių vaisių. 
Šiandie šioje srityje, kelias jau pilnai nustatytasir , 
jojo pasėkos aiškios. Telieka mum? šiuo keliu ėift, 
k&d savo dvasioje kiltume aukštyn prie bavb Kii-

— • i ' • . ■ * . • ♦ • ■' ■ • * - t -s ' t ♦■•'4

rej°. ' ' , •. - . - '
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Atatinkamai įvertinę savo dvasinį gyvenimų - - 
pažvelgiame ir į savo materialinę būklę. Aut tiek 
žmogui yra lengva gyventi, ant kiek jisai^rą 
' 1 Ona

lose, draugijosfe ir spaudoje. /Šianqp gyvenime kaip 
tik mums ir tenka stebėti gražiu reiškinių. Pas 
mūs pradeda įsigyvuoti paprotys — dažnas ėjimas 
įvairių draugijų in, corpore prie Šv. Komunijos. 
Tiktai vienybė su Dievu gali išlaikyti žmogaus sie
lų josios aukštumoje ir visų tautų josios laimėje. — dingas, taupus ir išmintingas. Tasai gi t

* t ‘ ~ ‘ W ** 5 r * _' • •! 1 -v ' v T' • .'7?~— 3 ? _11 1 j.

- Didžiausios naudos šioje srityje gali teikti-ti
kybinės, arba kartais-vadinamos bažnytinės, ir i-z 
dealinės draugijos. Šiandie dvasios vadai daug 
dėmesio kreipia į sodalicijas, Švč.'Vardo draugijų 
ir Blaivininkus. Jos ir yra daugiaušia žadančiomis 
draugijomis. Nuo seno pas mus gerai gyvuoja 
Tretininkų Santvarka,'Maldos Apaštalystė, ku
rios turi didelės reikšmės parapijos gyvenime.

Paskutiniais keliais metais daug dvasinio atgi
mimo atnešė pasiaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai 
arba intronizacija. Šiuo būdu ištisos valstybės ir 
tautos yra paaukojamos Dievo garbei, kad besilai- 
kydamos arčiau savd Kūrėjo, kiltų aukščiau dva
sioje. Reikia tikėtis, kad pamaldumas į Švenč. Jė' 
saus Širdį ras pas mus platesnio susidomėjimo.0

' Patsai gi gražiausia mūsų dvasinio gyvenimė 

reiškinys — tai misijos? Seniau rties turėjome ma

žiau misijonįerįų, todėl ir mąŽai ^uvo laikomų mi

sijų. šiandien jau tyrime daug mlsijonįerių, 'kurie 

wša mūsų parapijoms didelės paramos pastoraci- 
jos'cLarbųotėje. Misijos tai ypatingas Dievo malo

nių laikas^ Josios sutvarkė tūkstančius mūsų šei

mynų irdaugelį atvedČįTięsos kėlią. Šėriau, ruo

šiant prakalbas, minios suririnkdayo, Pįfėjo tie 

laikai. Šiandie ant prakalbų beveik niekas noina, 

ležiūrint kaa ir ką kalbių. Bet mirijtį-pietų Ir

rtas pil
nai priklauso darbo. Jeigu salyje dirbtuvės dirba, 
darbo netrūksta — tai ir pinigo yra. Kadangi lie

tuviai yrą išsimėtę po visas plačiųjų Jungtinių A- 

merikos Valstybių vietas, tai ne vienoda ir materia
linė jų būklė. \

* . * * - 5 * •*' f w

Anglių kasyklų apieiinkėsę jau nuo kėlėjas me
tų darbai žymiai sustojo ir vargu kuomet nors pa- 
gerės,, nes pradedama daugiau vartoti elektros jė
gos ir-aliejaus ir tokiu būdu anglių vartojimas rite 
mažėjo. Todėl auglių "kasyklų lietuviai daridnftte- . 

kai arba ieško darbo diri>tuv^?arba tiesidgketia- ;‘ 
si į kitas apieiinkes. Naujoje Anglijoje dariMd ir« 
gi sumažėjo, ypatingai užsidarius audinyčiotns. 
Aplamai visur pabaigoje 1929 matų dirbtuvės snrir- 

kiai apstojo, teduodamosdaibo savo darbininkams " ... 

tiktai po keletą dienų savaitėje. Heikia tikMi»,kad . 
valdžia šia padėtimi snopins, nes 
laukti didelės bedarbės. Taupus žmogus ir brikus' 

bo metu netari vargo, perai atmindamas, Md ttė r ;
sumai darbai Kuomet
gus dkugiau turi, daugiau išleidžia, mažiau tari, 

tai mažiau ir išleidžia.' , 
F <” / «* • C- .V

.. / .: •

Kuoinet sumažėja įį 

tyba ir įsįgųįpas nejui 

igoj lėttžir namai
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6) Martipkčnąs Kaz. už sįlnų lOa.
7) Kazakevičius G. už dūkti Ka.

8) Martinkėnas Just. n£sūnų20a.
< . . ' A ą,
S v ’ k 'fy--VV V. ■ Vųo lSfrauks.

' Pasakykime atvirai, kad 
i 1 ' pabaudas "gavo tie, kurią uo-
laužyt,, pasakys, kad moky- 8tovėjį n^Uką mo-
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rai pavojingu 
eršalimo naudodami
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tėnų< sodžius 
s ■

į
BĮHjojtC So

lis, jnri net savo 
Gyventojai lietu- 

susipratę -žmo* 
■ •, i. ■ *-;•.■ ■

.......
Jau beųi. sęptyneri .metai, 

kaip čia veikia uRyto” lie
tuviška mokykla. Ketverius, 
metas toje mokykloje., dirbo 
mokytojas Nikodemas S Ja- 

įy Kulionis, kuklus sau vyru
kas, kurs savo da^bą dirbo 
ipekam vandens nodrum^da- 
mas. Mylėjo jį vaikai, įdy- 

< Įėjo ir tėvai, patenkintas, 
matyt, buvo ir “Rąstas,” nes 

_ laikė jį vis toje pat vietoje. 
Pernai jo mokykla turėjo a- 
pie 70 vaiki]. Tik džiaugtis! 
Imant galvon vaikų kiekį ir 
tėvų norus, reikėjo čia steig- 

■* ii dviklasė mokykla. “Ryto” 
valdyba taip ir padarė: ge- 

'fK^užės mėnesį įteikė p. in- 
špektoriųi prašymą pakelti 

, mokyklą į dviklasę ir užtvir- 
tinti antrą mokytoją. .

^ ' Nelaimingo būta to, suma-., 
r’nymo! Pradedant naujus 

mokslo metus jau buvo' Ręs
ti Indėnuose įsteigta valstybi- 
’ nė mokykla ir paskirtas mo-

. . kytojas sentikis, Šviežiai bai- 
gęs Švenčionių seminariją, 
kur, kaip žinome, yra moki
nama ir lietuvių kalbos. Naų- 
jos mokyklos, įsteigimas, ži
noma, > nieko, blogai tegu ji

-"A. .'

todadaJykų ištuil ir išspręs- 
tLti " / ‘ z /.■’ J ’

Grįžta reškutėniškiąi geru
Ūpu irtaukia-1 /ĮJšįkričio 14 
dieną ateina ^lieija ir in* 
spektoriads pavedimu už- 
^j?audžia Jąąiulibhiūi moky
ti vaikus net I ir H skyriaus 
ir 'stebisi, kodėl jiš dai^ mo
kinąs. Pasirodė,’ kad inspek-

ti'.’
// ■ f i- 1'' ■ "Ą . - ■ ' ■- .

Nu dirba, jei turį vaiką Bet 
gi štita vaikaiti, iš kur jų 
tintil , ^T..;ti

ReškutėnišMii’Metuviai dr 
katah’fcotj ijto’ pasiryžę siųsti 
savo vaikns; t-- torato pdta diėriii anksčiau
£yklą. Kas daryti? Betvsti Jtanėšfa1 uityta” Valdybai, 

žmonėmšdu^ta nepdėti.
mo

kyklai mokytojo rietvirtina 
ir dviklasei koncesijos ne
duoda. — ' ti

Tėvai važinėja inspektora- 
tan, prašo, maldauja:" už
tvirtinkite mūsų mokytoją ir
*' ♦ * • •

leiskite jam dirbti — mokslo 
inetaĮJdu senai rasidėję.
Salių mėnesyje inspektora- irjjuoda suprasti, kad 
tas,. aplenkdamas “Ryto”įiei mokytojas spirhjki toje 
valdybą davė tiesiog tėvamš Pkt vietoje, tai gali likti ir 
ar per tėvus mokytojui, raš
tą kad ' leidžia jam mokyti 
“Ryto” mokykloje I ir II 
skyrių vaikus, III gi'ir IV 
skyriaus vaikai turi eiti vai- 
štybės mokyklon. * Tėvams 
nesinorf atimti- iš'lie
tuviškos mokyklos ir užrašy- 

lęųkiškopp jie rašo prašy
lą, važiuoja Vilniun kiira- 

to^tjon- ir įrodinėja, kad tu
Iš turėti savo privati

nę mokyklą, kadm^pektora- 
taš, pąlilądamąs Į ir II sky
rių lietuviškoj^ mokykloje, 

. rdamąs val- 
diškon, daro kaž ^okią keis
tenybę — privatiškai valdiš- 

j i n■’• •i"<• < r
ką mokyklą. _*Kųraforijogę

Peiialimo!

.............................

tu. savo reikalai aprūP^^tai jūo sunkiąu .pąrapi- < 
'. joms. Ne nuostabu todėl, kad šiais praėjusiais me7 ne^< 

tąis mąža kas(-.iiaųjo pastatyta. Per paskutinius 
metus pastatyta viena nauja mokykla Rockford, 
lllinois. Tai ^up. V, Kulikaūsko nuopelnas, kuris 
į puse metų pastatė tokius puikius namus ir įkūrė

y . - 3 • -• > 7'-i u ' ri • \ 2. • L '* ’ k i * ; • ’

' liaują mokyklą. ‘ ; . .'.ti .
. Visi laukia patogesnio laiko, kuomet darbai 

\ pagerės.- Dąug yra parapijų, kurios ruošiasi prie. 
Atidesnių statybos darbų — bažnyčių ir mokyklip- 

Pereįtais Ineta i sišieigta naują .parapija Cleveland, 
■-, Ohio, rytinėje miesto dalyje. Kun. A Karužiškis 

ruošiasi prie statymo bažnyčios. ■> 
I., yra bažnytėlė, bet labai maža. Todėl kun. L. 
Kavaliauskas pradėjo vajų naujai bažnyčiai staty
ti. Reikia pasidžiaugti, kad esama daug parapijų, 
kurios ugdo fondus mokykloms statyti, kaip pa
vyzdžiui Boston, Brockton, Harrison.

1 • ■ ' ’

. ti švietimas

Švietimo sritis pas mus nčapleista;- bet. toli 
gražu nepatenkinanti mūsų reikalavimų. Ypatin- 

x gai toji spraga jaučiama aukštesnėje moksjd.srity- 
je. Įvairios tautos Amerikoje turi savo aukštesnes 
mokyklas, Lietuvoje kiekviename didesniame mi__
telyj randasi gimnazija, mes gi Amerikos lietuviai 

' . . n 4* • ' ' • ' ‘

z. teturirgę vieną^ aukštesnę mokyklą mergaitėmis — 
<• Šv. Kazimiero Akademiją, ir vieną jnažą aukštesnę 

mokyklą bernaičiams — kolegiją, bet ir toji kolegi
ja tėra tiktai sąvp užuomazgoje.

x ■ • . v *- ■

Šv. Kazimiero Akademiją yra skirta Aiąeri- 
koą |ietuvaitėjns. Gaila, kad tąja akademija.ptĮteų 
H)ęrgait«i nesinaudoja. Kad ižĮąikiųs mpfy’jdą, 
priimamos ir ne lietuvaitės, ši aplinkybė atįm^Šv. 
Kazi^rp ti’ ’ ' — ’ ——

Įpękykta»jiW 
reitą vasarą išleistas 8v> ^azintiero akademijos 
metrašti® ‘-The Green Towėr” aiškiai visuomenėj 
jiarodėjoskryptį. NetakademijcsaliĮmnietėssa
vo pirmininke išrinko alr^,". tartum akademikių 
ąlumnie&ų tarpamesiradd4ihliąmo asmens tai .vie
tai užimtį. Čta ir vėl vienfaj darinys/kad

v tuviai gyvuojame * vergų dvasia — nesugebame sa- 
vystoviai gyventi Ir dirbti. Būtų * ’ 

ŠvtiKazitoieroViėnuotij ~

Sustabdykite pirm .'negu UUkyklą.,; • ’ ‘
Po tų visų įvykių žmonių 

sielos pildos kąrtunib. Taip 
ir girdi iš^ visų^pusiij?“ Juk 
mes niėkd.bloga neminėjome,

L 
lietuviška mokykla. Juk mes 
savo mokyklą galime turėti, 
įstatymai leidžia. Kodėl 
mums tiel  ̂trukdyta, kodėl 
mus . verte, tiek žygio dalyti, 
tiek pinigo išleisti ir galop 
netekti gero mokytojo ir su-iį 
silaukti pabaudos už neleidi
mą vaikų 4 valdišką mokyk
lą?” Nesmagu ir Mykolui 
Daubarui, kurs išnuomuoja 
savo butą svetiniai mokyk
lai; ji Visuomenė pasmerkė... 

Turiu pastebėti, kad i'eš- 
kutėniškiams Šitie žygiai, va
žinėjimai tikrai nepigiai at
sėjo, bent pora šimtų auksi
nų iššoko kelionėms į Vilnių 
-ir Švenčionis. Reškutėniš
kiai juos surinko savo tarpe. 
Tai parodo, kad Jali moka-

Idos moky- 
erai jautė

si. Taibuvofiūdnareškutė- 
niškiams. dieiū — nesindri 
išleisti mokytojo, bet baisų jį 
laikant ir jam gyvenimas su- z - £ * . * ’ *y w i • ■»

tojas agitavtų netvirtinš ir 
niAo nepadarysi.

Ant rytojaus paaiškėjo, 
kad “Rytb” 'valdyba ^avo 
inspektorate patirti, jog Ja- 
siėlioniš negaiš likti-mes~r^in0iiiėš:f tik savąja 
tėnuifce, kad-gal ne tiek jis,* . • 
kiek jo žmona kaž- ką pasa
kiusi ir todėl inspektoratas 
gulįs jį patvirtinti mokytoju 
tik kitame valsčiuje ir dargi 
inspektoratas tai darąs savo

jog Jrisiuli Jniui neleidžiama 
mokyti, itjis tikėjosi, kad 
“Ryto” valdyba mokytojui 
jau bus pranešusi.;, ,

Tėvai vėl pas p. inspekto
rių prašyti, kad palikti] mo
kytoją, bet nieko negelbi, 
mokytojas agituojąs prieš L fsakomy be ištirti. Niekone- 
valdišką mokyklą ir jis Mediko “&ytui,”tik perkelti 
galįs toje pat vietoje jo pa
likti ir jjuoda suprasti, kad

visai netvirtintas. v v
Tėvai vėl deda kelionei lėr.

• * -» “ ' ‘I-A.-' « ' •

šąs ir važiuoja su nauju pra
šymu-, kuratori j on. Kurato-' 
rijoje nepriėmimo diena, bet 
vis tik^ pavykę kaž koks po
nas pagauti ir įteikti. Ponas 
pareiškęs ’ ’nepasitenkinimą 
dėl inspektorato elgesio ir 
pažadėjęs per 10 dienų duo
ti atsakymą. •

Praėjo, 10. dienų ir gruo
džio 5 dieną mokyt. Jasiulio
nis išvažiavo iš . Reškutėrių 
kitan sodžiun, Aučinon Švem
•'Vr*A x ' n / ..•;•* . r

čionių valsčium Alylimo,mo
kytojo išleisti, susirinko vi
sas sodžius, verkė vaikučiai,
* * ■ • • k' ’• >

verk.e ir suaugę,"žiūrėjo į tai
i T. >*■ \

- -----v - • ;_

mokytoją'kitur, o į Reškutė
nus duoti kitą. Tuo būdu su
mainyta Reškutėnų i rAn ci
nų mokytojai — Jasiulionis 
ir Mudęnas. ;.į • . : ' 1 •
A Maudėnas jau savo perkė
limo rašte negavo pastabos, 
kad galės mokyti tik I ir II 
skyrių; vadinasi, gąlėsdirb- 
ti su visais skyriais, rraigi 
šis tas' ir laimėta. :

Bet tėvu nelaimės tuo be
sibaigė- gruodžio pirmomis 
dienomis' atS j & kai ’ kuriems md vietomis vertinti' lietu viš- 
ją‘ pabaudos' liiž neleidimą 
vaiku į fnokykISj shprask val- 
dišką,ir'gahadidelis. PažiŪ-’ 
rėkime, kas iri kiek nubaus
tas

s.-—
V) *

X 4

1) Petkūnaš Augus t. už\sūiių35 a.
2) Jrartfnkėnas Gab. uf dukt. 20 a.
3JĮ Petk&nas K^h' -20 &.
41;šestdkag Adomas užWnų 20-ja^
5) Petkūnaą

*

ką mokyklą. R-ašaiT tai vi- 
^uomeiles žiniai, kad nežūtų 
ir šviesesni mūsų gyvenimo 
bruožai. -............. : ‘'

Galop; pora žodžių apie 
valdiškos mokyklos vargus: 
jr neturi vaiki], ją lariko tik 
5'ihokiniairir tie nė iš Rėš: 
kūftni£ išskyrus; ĄėgU ' tik 
’ -•: z r j- ‘ *•/ ‘

mu. Du ar trys nssittynūnai ‘ 
su PAIN-EXPELLERIU su- . 
teiks jums neikainuojatp3<p**-f

. PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo čir-.
— — - W  T — - - — — 1 * •* rf. • •• t o t - 11Skunacna. jis ui^iihkoiuužo jw». —;r-— - ~ ,. -suteikiat juras daugiau galios pasipnesinti ligoms. Jis su
kelia jumyse impulsą kovai.su paprastais susirgima.s.

Netenka — Galios

namų savininko vaikus. Reš
kutėniškiai ligi šiol nelSdo 
savi], o dabar;-kai leista mo
kyti “Ryto” mokytojui ir 
“Ryto” mokytojas cenzuo- 
tas, taigai jau niekas jų ir 
nevaro, o valdiška, tur būt, 
ir pasiliks au penkiais.

Tiktai sveika siela teišlai
ko kūną sveiką — doras gy
venimas turi savyje visas 
higienos sąlygas: darbą, pa
prastą maistą, susilaikymą, 
skaistybę.—L. Tolstojus. r

STASIO PILKOS-i
"Nauja Knyga■'tiįSti
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Daug rimtų ir juokingų ^|h 

skaitymų, dainelių, deS 

jų 

Verta kiekvienam

įmuose tą gražią knygų 

Kaina tik 25c.____
Už persiuntimą prisiųsl^ttisBti 

3c. pašto ženkle]į. , i -

336 B’vay, So. Bostaę,

dalukų stpyį iri laiku prašalintų iš sayp. aįmdejąaųoš' 
negeistiną svetimtautišką dvasią.r v z 
.-•Z'-'" į • \',4- — ti.. ■ " ' ■ r"^\ ' įi..t -•

Bernaičių kolegija sparčiai augą.;. Šiandie 
jai reikalingi nauji mūrai, nes Tėvų Marijonų nau-; 
jokyno namai jai per maži. Su šiuo tai tikslu ber
naičių kolegija ir pradėjo vajų naujos vietos pirki- 
mui, kur būtų įruošta didelė kolegija, atidaranti 
savo duris visiems Amerikos lietuviams jaunikai
čiams, ieškantiems aukštesnio mokslo, pagristo ka
talikiška, lietuviška dvasia. . -.-y.-.

.< Dabartinė bernaičių kolegija, kurios užduoti- 
. z mi buvo paruošti būdai viešajai kolegijai mokytojų,

Providence, R. savaiine buvo gera praktika.’ Kolegijos vedėjai 
praktikoje išbandė kilnių obalsių principus ir pri-’ 
ėjo prie išvddos, kad toji lietuviškoji kolegija yra. 
galima lt būtina, bet jinai reikia laikyti nuošaliai , _ .
nuo svetimtautiškos įtakps. Kolegijos vadovybė' dėlės Diena, ’ ki/omet surenkama po keletą tūk- 
tos padėties siekia ir tiktai reikia pasidžiaugti jo
sios pasėkomis.

Šie metai yra mums lietuviams ypatingi

prifgląuda .našlaičiams; ir-senfeiufrns. tiTai parodp 
ką gailestingoj i širdis gali padaryti. Sektinas pa
vyzd vs kitoms lietuvių kolonijoms, kuriose šian- 
dien našlaičių ir senelių netrūksta.

Pine įsteigimo naujos prieglaudos ruošiasi ir 
Seselės Pašijonistes, nes dabartinė jų prieglauda 

-yra; per maža.. . Reikia tikėtis, kad artimiausios 
•Pennsylvanijds kolonijos geri]jų’ Seselių darbą pa- 
Teffts, ries iš tiesų tai šventas darbas ir paramos rei- 
kalingas."' -' -.r' - - .

' Gerai gyvuoja ir Waterbury, Conn. kun. J. 
Valantiejaus, šv. Juozapo parapijos klebono, glo
bojamoji našlaičių, prieglauda. Kadangi Water- 
tįury imesto kitos panašios įstaigos nėra, tai gerojo 
globėjo rūpesčiu pašalpa gaunama ir iš miestą val
džios, ypatingai kas metai yra sėkminga “Našlai-

v

£’*■ • i lingi./neįvairūs mėnesiniai susi rinkima» 
nereguleriai.' Bet štai pereitą vasarą- mūsų 
ųizacijų seimai išsiskyrė savo atstovi], skaitlingĮi 
mų, įvairiais sumanymais-nutarimais ir g„ 
l/as sudarėnaują kryptį mūsų organizuotėjež 

federacijos kongresas, įvykęs Cicero^ Uli 
buvo labai skaitlingas.'iškilniingas ir gyvas, 
tiektos kongreso dalyviams paskaitos ir diski 
pridavė posėdžiams rimtumo. Visur pas 
susidomėjimas viešojo gyvenimo reikalais,/ 
domis ir jų pataisomis. Išnešta keletas nuta 
<urie tuojau pradėta taikinti gyvenimui, 
ei jos o irimas pasireiškė ir kitose organizacijose,kil- 
rios viešame gyvenime laikosi josios taktil 
rientuotė^ ' ’ ." % >

Daugiau gyvumo pasireiškė ir Lietuvos 
sęime, į vykusiame Cleveland, Ohio. Seiiųo j 
boję ir centro valdyboje užėmė vietas ja . . -e. - 4 .
darbuotojai, kas teikia vilties manyti, kad 
vos Vyčiai moka auklėti visuomenei ne tiktai 4

'■ 

bininkų, bet ir vadų. Šiandie kaip tik visos 
nizaeijos yra reikalingos darbuotojų—-vadų. 
niau gyvavo Moksleivių Susivienijimas, --J 
giedrininkais pasivadinęs. Tasai Sus-ji 
jo kelis šimtus visuomenės darbuotojų, 
jisai, beauklėdąmas visuomenei vadus, 
vo reikalus. Lietuvos Vyčiai eina saugesniu 
Visu pirma jie sau auklėja darbuotojus, k 
naudingi ir visuomenei. Šitos krypties 
silaikyti visos ^organizacijos kuopos, tuoi 

 

gins visą minią visuomenės darbuotojų, 
tum tinklu gal$s apjuosti mūsų visas kol 
m Panašaus gyvumo ir didesnio s 

visuomeniniu darbu parodė ir kitųorgapi? 
mai -r- Darbininkų, Moterų ir ypatingai 
kų. Moterų Są juPga sparčiai auga narių bei 

įr finansiniai stiprėja. Jų tarpe 
daugiau jaunegnės kartos narių, šita aplink? 
tikrins Sąjungos likimą.. Gaila, katFto-lį 
pasakyti apie darbininkų ir blaiyįninįų i 
ei jas. ąą^c^ųo^^n^aąi senesni^ 
rankose, nors mūsų jaunimas ne mažiau "

9 'y -T k * .*
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Akademijai galųnyl^ išlikti tietųyiška. , \ 
inąi virstą į amerikięĮį|k^pKikyklę. Re- ^4.
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stahčių dolerių miesto gatvėse. Tai didelė našlai
čiams parama. Vargdienių yra daug, bet ir gerų 
žmonių nestinga. • _ ‘-
r .. ' ' ■■ ■ ; '

x1 Puošnumas''
'į •’ ■ -ti ?'• ti
/ Kalbėdami apie Amerikos lietuvių gailestingu
mo įstaigas, negalime užmiršti jųjų duosnumo. Pe-

• * • f J ■ - *, ■ .

reitais metais pas mus aukas rinko keletas asmenų 
įvairiems Lietuvos reikalams. Kun. J. Valaitis rin
ko aukas statomęjai Žemaičių dvasinei Seminari- 

visi lietuviai. Todėl visi Amerikos lietuviai laiky- jai;, p. E. Vileišienė — Vilniaus našlaičiams; kun.

Šie metai yra mums lietuviams ypatingi — tai
Vytauto Didžiojo Metai. Tenerilpsta mumyse ir

• K '' 'S •

ypatingai mūsų jaunoje kartoje tojv galingoj i Vy- 
nes dvasia, bet teuždega jinai mūsų silpną taūtr- 
ies^ dvasią ir tepagimdū tautos galiūnus. Amerikos 

lietuviai yra neatskiriama lietuviųrtautos dalis, tu
rinti tolygių gabumų ir lakumo, kuriuo pasižymi

kime savo viršiausia, pareiga remti įą kolegijos va
ju, kad būtų galima pastatyti tipkami namai tai ko-

X *'**■■ . w • * * *

tegijaj, kų^.turilli£tįs lųųsų tikybinis ir tautinis 
židinys nulėmus Arperikps lietuviu'gaipipgą atei
tį. ■ t - .• ti : * r .

tKrakščic&yhę šalįa ^vįątimp stato gailestingu- 
•: Tą«grąžaus gailestinguiųo reiškiniai šiandie 

visiems y ta matomį. Užpernai pastatyta ir pernai 
atidaryta gražio j išv. Kryžiaus lietuvių ligoninė 
Chicagoj.' Savo/išytataa ligoninė tikrai maj&ito- 
ingą., LietayUwytą garbės ir džiaugsmo, ką^ 
okią i>uikią įstaigą galėjo įkurti. Tai ris Į^bda- 
tybėę draugijos nuopelnas. ' . *•

T6ji Labdarybės draugija nepasitenkino viena 
ligonine. Pereitą vasarą.nupįrko įjįprieglaūdai,

P. Karalius — Ateitininkų namaųis Kaune; gerb. 
kun. prelatas J. Maciejauskas — Švėkšnos parapi
jos Reikalams; pagalimų įr mūsų pačių Amerikos 
lietuvių reikalams — bernaičių kolegijai yra veda
mas vajus. Tai visa parodo, kad, mūsų žmonėe ne 
įnažai aukoja įvairioms;švietime ir labdarybės rti- 
kaląms, tiktąi čia raįkia yįena pastaba padaryti: 
įie visi Amerikos lietuviai jąu. toki duosnūs, bet 
jųjų tarpe yra tiktai viena dalis,.kuri ir aukoja vi-? 
siems tiems reikalams sulig savo galimybe. *
Į . Ir stebėtina, šioji duosmoji visuomenes dalis 
visiškai nėra var^ngesnė už tuos,f kurie mažai ar 
nieko nėra ’daVę^ nįrtifiioįneji Pūkštančius 
doleijų suaukojo tautos "reikalams. <

f . • * • '

j ;\ . Mūsų Orgaiiittcijoi

įti^ Por šiuos kelius paskutinius metus mųsų or
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pirmą,.; darbuotis;• tarų,; kad 
neapykąntąd^,,kerbtas prieš: 
mus.išny^mr^is’ląikrąštię.

JUOZAS!. SOOTK
v Vtauatčlu Btgistraotag

LIETUVIS APTIEK01IUB

Išpildau gydytojo receptu ir
laikau t1«< eilę gyduollą. -j

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštą idealą, iš tikrąją nerią 
buvęs jaimas.—Prdf. St.' ŠalkauĮ 
kis. ..... • - - $

’ a .*
< ■ >

- ■■ l

jąlimumą

pųžlMu 
fa t ji^ visšems. tiems,' ku

rie4^ ar kokio

Kaunas, p. d. 88. : /

■V' -t
‘t
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aus StraĮes
JS 
■įe ? ap: tos ’

f:
gavimo

* juos įgyvehdinti
JKongregacija kreipiasi į yi- 
Įsuomenę prašydama pagel-

r d^ag prisidėjo’a. a. Beoricsl “ Todėl brangus broliai ir se-
b„ h. rn«h, Inikn. Vyskupas D«™e D. K ir l™W S&lykįme

ketinių metų laiko- 
K y. birželio 29 d.,4925 

tapo įsteigta Šven- 
Jėzaus Širdies Mei- 

egacija.
• '* ■ \ 
nas naujai užma- 

į; dalykas tik per pasi
imu išlengvo yi*’a atsie-

Kad ir geriausius 
iabymus, norint įgyven- 

,, tankiai priseina eit 
®čiuotu keliu. Nestigo 

t jr mums, kaip naujai įsi- 
Kongregaeijai de

ni! pirmus pamatus, bet 
Mevui padedant, Jo begali- 

l meilei globojant ir Juo 
tikėdami žengiame pir-

Philadelphijos Kardinolas, [sau kol gyvi eeam amžinus 
Taipgi prisidėjo ir a. a. paminkius; Jiiž kuriuos pats 

Vyskupas Dunne D. D.£, ku- Dįevas pažadėjo tokiems am- 
ris nuo pat įsik^ri11^ Kon-pinai ^me atlyginti. \ 
gtegaeijos buvo jos globėju Laikas bėg^r kaįj) upes 
iki pat grabo lentos, jis mu-Į vanduo. Tfu pir mūsų visų 
mis-rūpinos, ir lyg nusijaus- jgyvenĮirtas greitai slenka 
damas nebeilgą savo likimą I pirmyn. Bet mųsų ųuveikti 
šioj žemės kelionėj, dar ke^ ’ lnūs darbai paliks amžinai, 
turias dienas prieš apleisiant {žmonės, įnirusiems išreikšti 
šį pasaulį rašo laišką ir iš
siunčia visus prašymus į Ry
mą dėl gavimo mūs Kongre
gacijai užtvirtinimo. t

Tiesa jį jau ir gavom, 
džiaugiamės juo, beb nebe
pritaria mūsų džiaugsmui ą. 
ą. Vyskupas Dūnne ,DKI). 
GFąįla, nes nebeturim jo j^ą 
gyvųjų tarpe, bet jo nuopel- Harybės darbų^ 
nąi mūs Kongregacijai pa- > Pats/Išgany

,''TILŽĖ, 
mis Tilžėj išėjo vokiečių 
kalkalba leidžiamas Rytprū-- - 7 ¥ *v.' * • 
šiuose gyvenančios lietuvių 
tautinės mažumos organas 
“ Unsere Stimme/ ’U Naujai

« *- \ f ' * <’ ’JH ’ I' J J • '•’! * i ’ » ■-* ’ ’■

išleistas" laikraštis yra Jęny- męs ir visuojnet pasisterigsi- 
gutės. ęayidalo.. ir eis, kaip||nei il-prūsivĮąt 
redakcija praneša, neregula-, 
riai. Savo -, vedamajam 
straipsny redakcija, tarp 
kitko, pareiškia: “Mes lie
tuviai, norėdami išgelbėti ir 
išlaikyti smarkiam pavojuj 
esančią savo kultūrą, turi
me daug, veikti, kad suteik
tume žinių apie savo tikrą
jį padėjimą^ apie savo kul
tūriškus ir tautiškus sieki
mus. Tam mes pasinaudo-

Šiomis dieno-
. --v A • * *

prie jų meilę, pagalbą įr at
siminimą, stato įvairius pa
minklus iš geležies, akmens 
ar iš kitokios, kurios medžia
gos, bet kaip viskas greit iš
nyksta, taip ir tie paminklai 
žus. Tad verčiau gaminti 
nevyštančios atminties pa- 

inklus iš mušti kilnių lab.-. fedan

Išganyto j as sakė: 
rinkite sau turtų ant že-

>rs ir prie tokio syar- 
siekymo,palyginant ne- 
laikotarpis prabėgo, bet 
ręgacijos stovis diena
nos gerėja ir jos šėimv- 

dįdinas. Ateinanti pava- 
ri turime viltį susilaukt ke- 

ttrių naujų kunigų,' savo au-" 
lėtiniu vienuoliu, kurie bus

enHnti.
% ' : . . •• .. . • Ų-\ ’

ičišas Kongregacijos ir jos 
pūdų rūpesti s-buvo, nuo pat 

mo laika, gerint Kon- 
d jos būvį ir, išgaut iš 
Aprobatą —- užtvirti- 
n Štai jau jr- nušvyto i 

oji dienos šviesa, ūp- 
etė^ ‘ skaistesni saulutės 

įat Įr'Kongregaąijbs 
Tia, n&s :Visu Šventu

*■ J o. 4. V

.Laiške 2^ M“ v

daryti niekuomet nebu
miršti ir mes visuomet savo Įmes kur kandis ir rudis ga- 

 

geradėją atsiminsim amaldo- jdina arba vagis iškasą W iš- 
se.

Kadangi aprobatą gavome, 
tai ir Kongregacija nuo to 
laiko yra pilnateisė, kurios 
pirtnas tikslas yra ir bus: 
auklėti visuomenes ir jtentos 
vadus. Kongregaci ja, be ki
tų pagelbos neįstengia to atr 
likti dėl materialės sunkios 
padėties. " Tad šiais keliais

vagia. Rinkite gi sali turtus 
danguje, kur nei kandis, nei 
rūdis negadina, ir kur vagis 
heiskasa ir neiš vagia. Nes 
kame yra tavo turtas, febai; 
yra ir tavo širdis.”

Kilnus darbas remti švie
timo ir labdarybės įstaigas. 
Bet kul kas yra kilnesnis, 
kuriose auklejaz mūsų dva-

gi mūsų vokiškieji draugpi- 
liečiai musų visuose ‘mūsų 
troškimuose ir siekimuose 
iki šiolei tiktai nesuprato. 
Po karo prieš musr Rytprū
sių lietuvius, iš mūsij tikro
jo padėjimo’ nežinojimo, per 
fanatišką, nesąžiningą su- 
kfršinimą lš aĮskirų žmonių 
arba tam tikrų politiški) 
grupių bei laikraščių pusės, 
sukilo kerštas^'kuris visuo
menėj ir §iąn$en, kada jau 
seniai būtų reikėję suprasti, 
jog toks kerštas visai nereį-

tiškoji lieiįyių mažuma Vo
kietijoj, turėdama "savo pa
čios kultūrą, say^o siekimuo
se veikia višišfeaj teisėtai ir 
į tokį Veikimą žiūri, kaip į 
savo šventų pareigą. Todėl 

tūriškus. ir ūkiskųš ‘ reikalus 
ginti, * 2) visus' muš, lietu
vius, liečiančius ‘ šūkiršilii- 
mus ir šmeižtus, pasirodan
čius visuomenėj, vokiečių1 
spaudoj, tinkamai atremti ir 
paaiškinti, 3) kiekvieną lie
tuvių persekiojimą arba 
jiems padarytą skriaudą iš
garsinti ir užtarti.

x Laikraščio turinys labaLĮ* 
vairus ir turtingas. Jame 
yra įdėta Vydūno straips
nis “Schefn und Sein,” 
Kanto žodis apie lietuvius,, 
ilgesnis, prūsų lietuvių tau
tišką padėjimą nušviečiantis 

— • r. ,

straipsnis“ X‘Unser Volkšt- 
um,” iš dr. Efeto knygos iš- 
tjgLiika apie tai, ką vokiečių 
klasikai sako apie lietuvių 
dainas ir vienos lietuviškos 
dainos Rėzos padarytas ver-

Tarptautinėmis, dienomis pys. 20 *> sužeista^. KeJ
atvažiuojantieji iš' JRųsijos 
Ukrainos į.Rumuniją'kelei- 
viai praneša apie vis dHe* y v -**'r*’< -
j antį: Ukrainos kaimo- gy- ' 
tehtojų pasipiktinimą Rusi
jos bolševikų valdžia, kuris 
viėtomiš priveda prie suki
limų, Labiausiai jaudina' 
į*yventojuš “raudonosios ar-, 
nujos” ir čėkos įstatymai, 
kuriais įmetami į kalėjimus 
šimtai gyventojų, apie ku
lių suėmimą ir vietą, kur 
jie yra padėti į .kalėjimą, 
nieko' nępranešama suimtų
jų šeimoms. Nežinodami, 
kas dedasi su jų artimiau
siais šeimynų nariais — tė
vais, broliais, sūnumis, vy
rais, gyventoj ai nerimau j a, 
Bęliįovsko kaime pasipikti
nimas valdžia taip įsisiau- 
fė, kad supykę gyventojai 
užpuolė mokesčių įstaigos' 
būstinę, nužudė mokesčių in- 

namus sudegino. Į pagalbą 
pašaukta kariuomenė apšau
dė pulką susirinkusių gy
ventąjį). 3 žmonės "buvo nu-

ka žmonių suimta. ; J f re
> Duče

JOJ — gyventojai užpuolė j 
užmušė sovietų valdžios ats-“ 
tovus,' /f!įa

<> ».

vojo labai atkakliai, " Tįk pą?„4f: 
penkių, dienų kovų kariuol

■ ' * **

mener pavyko maištą^numal^ "I 
Sinti ir sugrąžinti ramybę. /

■ ’ • ’ * " ;i*<

• Vienam Podolsko apygar
dos kaime gyventoj ai užpuo^ 
lė valdišką kasa. Pašaukta1 
kariuomenė ^nepaprastai 
žiauriai malšino sųkiliiųų? 
Sušaudyta apie 30 žmonių* 
— moterų ir vyrų. ■' ' - f

* ' ** ' ‘ ■ ** .

“Pravda” sovietų vyriau- 
sybės vardu-reikalauja irųį 
lis visų priemonių ūkininkų j 
sukilimams numalšinti. |

įprobatas, lapkričio' pirmą

W VORKO į KAUNĄ]
• IR ATGAL

“s $5 . S. V. jeigu ' 
Taksus). Trečia, klesa.

Pfatfgtis persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

& sugrįžimo leidimų it kitų j 

djų klauskit pas vietos 
arba pu

HM
8t, Boston, Mass.

JcLClvlIvo. JL dvi. oldlS Jtvvlldl^ • • ■ • » . JI • • * — 1 a •,

žodžiais atsišaukiu i visą lie- a0S fedingas, vis dar Mfel tebft
tuviu visuomenę prašydamas ""t8’?"™“ “®‘ siaučia, . ,‘*Į5nsere Stimipe”
paramos kilniems tikslams, ” ^.hkeprao ^Mnori, kieki^sten^, v1S,

cad su laikų gaj^turiifeAtsįę^ 
tiužbriežtojo tikslo, pešdami

W."t5 • J;.;

mus; :> — • h
■■ KokrtĮ esarria rėmėjų.

1. Vienkartiniai, kurie tei-

auką t -

. 4. Amžinieji, kurie įneša 
$100.00 auką. . ...r .. .

5. Įsteigėjai, kurie paau
koja Vienuolynui $500.00 ar 
daugiau^ aifoa kurie apsi
ima užmokėti vienam’jauni
kaičiu Už mokslą kol jis tam
pa kunigu-misijbniėriu; ku-

tiriį gyvenimą, bet labai gai
la, kad dėl materialės prie-- 
žasties jų priimti negalime.

Tiesa, pradžia jau padary
ta, vieta nupirkta patogioj 
vietoj, ant kurios yra šeši ą- 
keriai žemės su namais, didė
lio sodnas ir daržas, bet gaį- 
la, kad Kongregacija' netuji 
užtektinai ištekliaus, kad gari ris pasilieka to jaunikaičio 
lėtų iižlaikvtf, auklėti ir me- Iglobėju ir dėl kurio jis ypa>' 
kyti savuosius ir įstojaučius (tingas maldas kalbai* 1 
jaunuolius dėl Dievo ir vi
suomenės.

rie<žW
kito šumefimoarba iš palan-, 
kūmo rūpinasi prūsiškai liė- 
tuvišku klausimu, bus ge
riausias vadovas iki šiolei 
mažai žinomoj srity. Pirm 
visą ko šio laikraščio užda
vinys bus: įrodyti^ įard tau-
• - . . 4.-'*'* ' *
, --. \ -.J*-. _______*■’

Urnas, i Be to, nemažą lai-j^^b tame skaičiuj 3 mote- 
kraščio dalį užima Rytprū
sių i lietuvių tautinio jiidėji- 
įflo i apžvalga,, kur, tarp {kiŲ 
ko,: aprašyta pernai sureng
tą lietuvių liaudies dirbinių 
paroda ir paskelbti doku-t 
mentąi'iš lietuvių 
sąVo. teisių ir lietuvių atsto
vų; kalba tautinių. mažumų 
sųvažįayime Berlyną Tąįp

prūsįų lietuviu draugijų vei- * 5. UL
kįmas ir įneseniai įvykę rin
kimai; kuriuose šiek tiek lai- 
mėjo ir lietuviai. 7 \ : ’

’ /T.' A.”

■ I JĮ .■■■^ I ■ ■ ■■! IĮ

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
1 Vytautui Didžiajam nžsipre^"* 

■ I numeruodamas ,

0 “PAVASARĮ”
* A Pavasaris ” jaunuolĮ-lietuvi is- 

auklės-doru, kilniu, energingu, są- 
žliėngu, narsiu, ištvermingu.

r u'J ' '•f • 1 ■ • • *

J Vgjautas Didysai pats tokiu bu- 
vo jr tokiais norTmatyti visus a-

( 10 DIDŽIULIO W į 

(turinčią arti 5000 pusi.) ;

puošia kiekvieno lietuvio inteligei^ 
.to bibJiotokąj deur-is. skaito 
nį,” didžiausią mėnesinį literatę? ; t: 
ros, mokslo, visufup^nėą ir 'akadeį • r 
iniš.kojo gyvenimo ztiwlą, J3ju^ 
pat jo leidimo pradžios. Bet “ŽU - 
dinys” darosi kaskart Įdomesnį, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jeiĮ • 
gu kuris. inteligentas, yistiekjkifr „ _ 
rios profesijos jis bebūtą ir kuj 
begyventą, nęprepnmeručfą' Įft
neskaitytą Zberit’ nito’ 1930 fBėtĮjį Ų < 
pradžios. h

*4Židinio'kaina Amerikoje: me£ f . z 
—$450/ pusm.-r-$250; Lietuvoj ;

■ 351U pwtt^-į£^lt ---By 

Adresas: KAUNAS. Laisvas 
lieja 3 nri ‘‘žroiNYS?’ ’ ‘ T'*
r ■.. ^■•.:

———u-------- '---------------------------------- fe-..'?

•r

Kiekvienas rėmėjas aptū- I •
j rėš iš vienuolyno gražu pa- 

Padėtisyra sunki, reikalaipjudymą ir vardai.bus tokių 
labai kilnūs ir gražūs. Kad jįrasyti į Vienuolyno Rėmėjų 

knygą, kuri bus laikoma žv- 
ioje vietoje.
Tie, kurie aukavo ir au

kuos $500.00 ar daugiais, tai 
tokių vardai buę aukso rai
dėmis surašyti ant marmory- 
nės lentos ir įmūryta į sieną 
koplyčios. Prie to, už rėmė
jus ir geradarius kiekvieną; 
dieną yra kalbamos maldos, 
o kiekvielną -menesį, pirmą 
penktadiertįykfekviehąs kon
gregacijos kunigas laiko šv. 
Mišiks jų intencijai.c f ' 
’ Tegul1 rtojir gldlestingoji 
Širdis patraiikiM1 jūėų ^itdfe 
prie havęs ii* gku^oiriis malo
nėmis jus apdovanoja.

PARKWAYAUTOWIVICE
and PILLDtG'aTAtloir

Studėtoker tai]
rla«M taisymo vieta. Darbai 
kainų friettftoii Jdtn tMbttr. | 
tų kirai ierai tn
J • z** ■* I

415 dM oiaį

Reikšdamas kuoširdingiau- 
sią padėką visiems aukoto
jams, kaip ktmigams, taip ir 
pasauliečiaiiiš, pasilieku dė
kingas vardan Švenčiausios 
Jėzaus Širdies Meilės Kon- 
gregaeijoš? L'-.

v.

Vyresnysis Tėvas,
L. S. Brigmanas, C. C. J.

P. S. Visais Kongregaci 
jos reikalais mdldžiu kreip
tis šiuo adresu : Congrega- 
tion of the Charity of the 
Sacred Heart of Jesus, Har - 
vey ’s Lake, Penna. ‘Alderson, 
P. O.

parapijoms, teatrą savininkams- 
ir šiaip mėgėjams, kad įsigytą iš ' 
■Lietuvos judamąją paveikslą. Aš 
ją turiu Įvairią nufilmavęs in dar 
nufilmuosiu. Kas norėtą pamaty
ti, pMau pasistengti užeiti Į ma- 
no rengiamus demoąstruojamus; 
vakirus. Tuflpii aukščiau minėtos 
Įstaigos pagelbėti Lietuvos kino 
filmą; išdirbimui rir eii palaikytą 
lietuvią dvasią.' Prie kiekvienos' 
progos reikėtą tuos paveikslus pa
naudoti savo vakaruose. Labai bū
tą naudingas darbas. Rašykit:

J. K. MILIUS, 

3251 S. Union Ave^ Chicago, HL

UNIVERSITY HARDWARE
COMPANY

HARDWARE A BUILDEITS 
STTPPT.TES __ -

Užlaiko visokios raSfes pentus ir popiera 
nienoma /

J. H. fflSTAHY Ą -
1147 Cambridge Street, (Mmbridge 

Telephone PorterOT55

VEBNON DEUG COMTAlTt' 
'z 360 MOIlrary Street j

Worcestor, Mm*. J

I- > -

taipfi
‘ * i gerta, 

. JK Irtą Ju
tu karts gerai trauktą. uakltt gitdlibe

victob y
i

Teief^M: So. BdMėa OfT?.

5

; TONIKAS I& ŠAKNŲ IR iOLELlŲ
Atsargiai sutaisytas, Karbontnkuotas mišiny*, turintis Įganaus,; pulkaus gerinto 
.ir drauge vaistą ypatybes. Pagelbsti grumnliąvimul, snatlprina nuilsime, sutei
kia saldtj miegą ir veikia atgaivinime dlricanlij. s - k

DAROMAS Ig SEPTYNIOLIKOS ĮVAIRIŲ ŠAKNŲ, 
‘ ŽOLIŲ IR ŽIEVIŲ

Torih garantuotas pagal maisto ir vaistą akto-BJrtelio SU^Usm, IMA meto. 
... Serijos Na 2M0T. /:< ’ t > / * >4*^

Skaneifola kada>riaSMB nudilo. Todėl patartina laikyti‘•šitoje’vatoje? \J. 
Labai sv«ika gen s« pfantb ' . »<*

2 TOlefAnsa Unljerslty 4111 .£- •-

; .f 
u t , . i1

OaaMdge, BŪm.
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Senai mes kovojame dėl Vilniaus" atvadavimo, ~ 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi Įup- 
klansimu tik ligi šiol beturėjome tokio laikraščio 

/ - kuriam rūpėtų'vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme' 7/. * I 7 : -

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo & apie ? 
’ Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 

Vilniumi labiau, susirūpinusias organizacijas. .
' t “MŪSŲ VILNIUS0 trumpai ir aiškiai patie^' 
kia visas žiniAš S Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus. :'y

“MŪŠŲ VILNIUS0 daugybe fliustraeijų pa- * 
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos. r ■ 1 t -iV . 'I J

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus

1—Vilniaus klausimą.
“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- 

| tįmas laikraštiSj kaip visi/ms artima ir brangi mū- 
J sų pavergta sostinė. y ■

“MŪSŲ VH.NIŲ” ^aito visji^ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, vaidininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- ; 
įrie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus. ?
■ “MŪSŲ VILNIUS“ išeini' kart? f m&ieeį 

gražiomis kuygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo^ 
?tas. ■ • -jt ’ ' •*.» • » ■ w

<. r * “MŪSŲ VILNIUS” metaiDB kainuoja ėk 1 | 

; doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 

iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” /.
* \ l •

Už ‘‘vieną dplerį gausite dar ir daug priedu ?

. knygelėmis Vilniaus klausimu.' e \r

“MŪSŲ VD^ŪS”,^ ;

Vės Al. 61 Lithuania. l u x

‘ T /'
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tik noriu sakyti, kad "Old ti.

&HEATINGCO,

JEWELER

BOOM NO. FIVE

*Pa« mus taipgi galima gauti rašomosios nMiioėlftLSti lietuvių raidėmis ir kK
_____ _______________________ ....dH..-.,. ___ . . 1 y ■ ■

Kad taip yra, mokslinin-; 
kai neabejoja. Tai matoma 
ir iš to, kad randamo ginta-

TeL South Boston ŽO28lW
V u.

* . /• -Z’ 1 . !

> Jeigu manai pirkti parduoti ar man;
mus. Suteiksime gerinusi patarimų dovanai. Jei reikalingu apdrauda-insurance

Seniausia Lietuvių Geležinių 
Daiktų Krautuvė

j. KLIMAS, Savininkas........

379 Broadway, SA Boston, Maw. 
•'dėt South Boston 0122 •- -

• • 5. ^ĮnMVnnl WW.1‘’
Parankiausia užvafftSrtf.Stf-amąmdbnrum ar troktf. Patarnjfyimw» 
pirmo* Ueeos. Galite palikti kar<>a» mus nuo dienų ariat'menesių. Priegtam 

thisom. nupkmhaifi. UaUeJooJam. Lietuviai darbininkai ir sąviniakaf, 3£t
C41 lart ^rw^way South Bortou, ^w.

RES&S *#'•
jų, ė 

wn>,dw>«wę>> frfc
rĮ rn?F^o.

is: ar tai psupeidavinių,

"KOMPLIMENTAI
< •' - - -s. •

• , ""'nuo' ^’“"v

308 W. Fourth St., South Boston.
/. . - . . t ■. '

.1/.ij "i Vs '■ 'J 19- r l.

{ didesnes

ii T.f?l ii

ri-pdkelt jos patarnavimą Ikfcaiik- 
Jįęiaiisjani laipsniui. , • ;■ . '

jšie laivai yra vieninteliai laivai, 
kurie turi Įtaisymus sulaikyt laivą 
nuo-supimo. Nepaprastžsriygumas 
gauiidoias dėl šių įtaisymų, pada
ro Hamburg Ameriean linijos lai
vus labai populiariškus. . ; •

Tįrl^ūt (didžiausias ;perdįrbim.d 
.darbas; kas ,kada ^uyof‘,dįrtjaipą«^ 
dabartiniu laiku atliekamas 
^lobm and ‘ ’ Voss kompanijoj, 
Hamburg Ameriean linijos 4 didb-

• f .'‘v /"'t 'k ; -. •

į A. BALČIUS,. Savininkas __
Auto Repairing of Ali Rinds' 

Kurnėti and tVrecked Cars a Specialty 
Ali tVork Guaranteėtf

844 £ 4-th St, So. Boston, Misa.

• * - • ♦ J>K » l

* ■ Telephone South Boston 0508

Geriausios Mėsos it Gtoserio 
Krautuvė ’

sadmiero draugi\1 

y ♦«;*!> i
/' . ! • a ’ '. * '< i

STONIS, * '* 

s ĮgtUotinis Amerikoje.*

kuyrądaug taisomi.,'Tosmąmos 
.3pįraa ir įdėjimą naujos mašineri
jos kad laivas greičiau plauktų. 
Taip pat ir pagerina laivo pato-

. i-<r ■ r<‘'' ytsV •.i1
gurnus; . •• ■:• y; z ■

■. ' ; i, , ■ * r'- '\ :.-į

1 Manomi įtaisyti' rcguliarį savai
tinį išplaukimą • kas trečiadtchio 

i vakarą,, kuomet 4 garlaiviai, .“.Ažė, 
BERT BALLIN,”. “DĘUTSCH- 
LAND, ” “HAMBURG ’ ’ir 'NEW 
S’ORK,” vėl pradės plaukt. S. S. 
Hamburg beveik paruoštas' ir iš
plauks iš Hamburg ’o vasario l£tą, 
ir is Ne^UVo r ko vasario 27-tą. 
Kiti laivai pradės šį, pavasarį is- 
jflaukt. PagerintiŠiol laivai per
plauks jūras per-7 dienas. . 7

Žiūrint, kad šie laivai yra be-' 
veik nauji ir dar taisopii parodo, 
kad Hambtn^ Ameriean linija no- 180

vąjį susirinkimą;oi t r ųili / i'.t
Klebonas “nwĮžwg<J .pamatęs pu

sę sąlĮįs gražios jaunuomenės. P«-' 
sveikino prezidiumą’ir visus sari- 
riakušius su pasekmingu parapi
jos naudai veikimu.’ Stebėjosi iš 
surinkimo tiek daug pinigų. Pa
reiškė norą pažinti asmeniškai Vi
są susirinkusįjaunimą ir kitus dar 
čion neatėjusius. Prašė jų neiš
krikti, bet ir toliau veikti garbin
gos parapijos naudai — ypač po 
tokia planinga daktaro direkcija.

Dr. Kasparas, kalbėdamas komi
sijai, sakė, jei kartais žmonės 
‘ ‘ Old timerio” ’ vakare nebetilptų 
MuriicipaĮ Salėn, tai būrys su vie
na: orkestrą ateisime į parapijos 
salę, 492 Ė. Seventh St, Ameriko
niškoji orkestrą galės viena palik
ti Municipal didžiulėje salėje.

nttaamu Ae««y, MS * ^*^,8.;!^ Ma».

Jeigu dar negavai rto?? Kąfefidoriati* 1930

nr-r-TTl--------—y.r?r—?»
Alkoholio ir aliejaus. masažų ir 

maudynių gydymo būdai vyrams 
ir moterims. Anna CIayton, 191 
Pleasant St., Malden. Tel. 5511-M.

/' . (S.-31) - .

LIETUVIŠKA krautuve .

SO.BOSTON SUPPLY CO.
; ' ėi ■

Harthvare, Palnts, .liMalI Paper and
* Phnabing SifanDtię* ,. _..

tepmeratūros

^ųojasi ir pritraukia leųg- Li 
vespius daiktus, dėl to jau ki .* » ‘ e' l •
senovėje buvo vadinamas e- gi 
lektronu. V£

Gintaras ran^airias~įvap 
raus didumo gabalais,’ kar- . 
tais iki kelių kilogramų svo- 
rio. Dažniausia jis būna 
geltonas, gelsvai raudonas, 
rudas, rečiau grynai baltas* 
melsvas, žalias arba juodas. 
Iš gintaro daro įvairausius / 
papuošalus, karolius, sagas , t 
ir kita. Jau senovėję gin
taro prekybą plačiai varė f i- . > 
nikieeiai. Jie gabendavo gip- , 
tarą iš Pabaltijo kraštų ro- 
menams ir graikams, kurie L 

i' ’ ■*- x
laikė jį vienų puikiausit^pa- 
puošalų. Ypatingai vertino r 
gintarą rytų tautos, pas kn- . 
rias jis buvo ne vien papuo- 
šąląs, bet ir vaistas nuo p -g- 
vairių užkrečiamų ligų, .-i.

Gintaro kilmė moksliniu- bi 
kų jau tiksliai ištirtą. Tre>- gį 
čiame, moksliškai vadinama- gį 
me tercijaliniame žemes vyk dj 
tymoši. • laikotarpy, kada p] 
šiaurės kraštuose dar’ buvo yį 
šiltas klimatas, Pabaltijo pa- į* 
kraščiai: Dūnijk,'’ Švediją, ,pi 

SUSIRINkiMAS ̂ -ėt šįkartfe 
fadUny Jandija ir Islandija būvdap-f7
930 metam* pa. au^usios dideliais spygliui 
rbėsrfi- imuriasd: M* ir mišriais'miškais. H-; 
rfe būsiančio L. D. garniui, per tūkstančius me- 

■“kt? darbininkai fįe miškai, užlieti jūros 
fetf - — - arba užnešti zememis, suak-
piai ir nariais ge- menėjo, sukiet^jų ir tekėjusi 
pie $300 torto. iš augusių tuoge ^ miškuose 
kime prisiekdinta medžių smala (sakai). Ta

, sukietėjusi smala ir ura ain- 
}UVO rimtas ir pžf- , - J a_ ■

tdras. •-

__ / S -t
LANKiSI''

f Pereitą 1 ketvirtadienio vakarą 
redakcijoj lankėsi p. J. Žemaitis ir 
“Mės -Trys” iš Worcester, Mass.

V t - j *•?-.• A ; r-"

Atvežė programą ir turėjo progą 
primatyti spausdhiant ‘ ‘ Darbinin-

•«- -ką." <■ fr-tT-i' ^ė-z :

ūiių? miestely PąUmw-

.učrniu, kur įskasap^sun-

KMliniS HEIIAUN6IAU
i. ,-i.j ; , ■ ’ ; ._______

Boti limlntlągąą skaitydama* ž&tnalą “TAUPIKINKA’ 
mokslo. Ir vafzbės mėnroMta. Tik $1.00 njetdSSl/'lCūff'nK 
vMą/4 / x’ uąyryrBfjl.

Mwest broadway boston, MASS.
'«<eA*MrarrmrAd*9 . A •

LŽiaurumusi vis viena kieno
■*- 'i * - . * į, . *

j ie būtų daromi. _ :.
_ Kerenskio agitacija jau 
dąvų^iį vaųnų.>

Londoęnę sudaryta kopn- 
siją is įvairių, srovių^ir'vi
suomenės prganizacijų atsto-

' . i ■ . . J J-7CAl¥t?£jr k. į ,
108 BOTdtester St, South Boston 

' Phone &. B. 3198—1658

: Ji . - M2ton7993

:l nairtfcs, bizni ar farmas, užeikite pas

ant namu, rakandų, automobilių ir stiklų, patarnausime greitai ir t^s|ngal.
\'T«Į.MWhril3»7

in., tai užeik j ofisą piki imti, n/. T

I
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1 tiįsiL£ 71
i J ę

piL paskatinę kainę,.. P&«ic: 
galavo 20’dolerių; tuo pada
lydamas negirdėtą nuolai
dą! Brolis- nenorčjo^tiek 
|doti ir Wyt5^ * perėjo j 
peštynes, į kurias įsikišo po- 
Ėcijn,.. Nuovadoj paaiškė-

%įjp Jdviržo Pde&f ’ tMWkos Š<mos statybos M0ti*k

■ i'I*ĮriĮu$iko” namf 
7 gražūs dideli, ir Švi^i 
kambariai. Yra elektra,‘g; 
sas, maudynės, skalbynė 
duodama šiluma ir janit< 
rius patarnauja. Į)ėl plate 
nių informacijų kreipkitės 
‘iDarbininko ’ ’ AdminiatEi
CW j '•

. i * «

pėdų aukštumo 
ių ir penkių ^nas įvyks-'-vasamo 2-rą' Jia 

aoj- po sumos, šv; Kazijąiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na- 
r|ąi dalyvauti ir užsimokėti mėne- 
rines riokestia ir .naują narią at- 
riyesti prirašyti. Valdyba

kis pavojus, kuris neimanųĮ- 
mas bųtų pašalinti-ir ge
riausiomis , sanitarinėiųį 
priemonėmis, '{ųojs-’

£ i*" ’
ėntis buyo įsi 
dinamas cheminis ginklas 
ba nuodingosios dujos. Jų 
įiyba ir vax^ūįimas riek 
yo. > ištobulintą* kad po 
ro,7 apskaičj^yu^;šitd gin- 
b . pasibaisėtinus; išdavi
us ii$tųos galimumusiku- 
ęis jis gali naudotis- tum
iose karuose — šiurpas 

jfUtto dėl pasibaisėtino ža- 
^ Mgumoz Be cheminio gink- 
g Į^ - dar daug kalbama apie 

baisią gyvybes naikini- dėsnių nuostolių nesud
."“t s*. / « « , ••

f -

bakterijas.Jjrio priemonę
Bj&aug kas žino, kad cholera, 

šiltįnėrir kitos plati- 
|-inasi dėka be galo mažvčiąm 
£ Erimliams bakterijoms.

V .5

gyvuliams bakterijoms. 
Il^teteiika šitam gyvūnėliui f 

-žmogaus kūną patekti, kaip 
į tas'pradeda sirgti- O serga 

dS to, kad patękusi 
^bakterija Nepaprastu

ittu dauginasi ir ardo kūną. jįreS > 7^*. r X
Kaip žinoma, ligų bakteri- 

g -jas'galima ir dirbtinu būdu 
įauginti, bonkose, tam ty-

dęspnterįjos, drugi

E

lesusider itų penkių dolerių

"Ta

simą bakterijų pavojų, af 
kėja,, kadetu. jHo.Jcovoti 
gatima,deęB$ekeijaį s 
mu tij' 8kaep£jiin8^Ar<Be Į-*■ z
ilžkrptimnmg * tinka 
žmogaus kūno kilusios ba 
terijos, o laboratorijose a 
gintos bakterijos yra šit 
nos, ir patekusios į kūną d

utusi, kokią staiūtną “žu- 
į” ji net ketai sučiupo. Dėl

žmogus jei ’ ir suserga, t 
nesunkiai ir greit pas ve i 
ta. Vadinasi bakterijas 
ro tikslams reiktų garniu 
tokiu bųdu, kad jos bu 
tvirtos ir veiklios.

-■». -*• *; • •i

* K-? *

VU-TO-TAI NEFASDS-
*

kimas įvyks
pijos svetainėj, karnas Bobling 

ir South. 4th gatvių.
- . .■•• ' į ..

Kuopos mietiniame susirinkimą

sutaisytuose skysčiuose. 
kiu.- būdu karo tikslams
5 • .- -1 ■ -

■ — ■ .. -v >* -Į. 'ima esą išauginti difteri-
• * > -f ” L —

io;\de- 
iįiėtosios šiltinės, choleros ir 
maro bakterijas bei koki 
kiekį ir paskiau užkrėsti jo^ 

w f . 7 • - r ■ r •>

^ mis-didžiausius vandens, že- 
plotus, o tam tikromis 

jį -v -t 7 .
■ 1 -1 •—• ’ • ■■ ■. ■»■ a. ■ —

&■ v -4-. <<■... : » ur-c << :
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es kurie e<

n»Snft«į pggkutinigni

Taigi malonėkite 
ti ir užsimokėti 

 

sate skolingi. Nepgmi 
ąaują narią atrfv

^.gmomų 
ją — mirė ba- 

diB6?7^e'
Tokia tai tos sienos yra

- • .,-ųį

■*-.»< \

» Iniępos susirinkimas į-
2 d.,ytuejpo4 sumos 

pijos svetainėj. 
IflĮąnėkit viri nariai atrilaukyti 
ų mėnesines- mokestis užsyndcėti, 
S piėnesinga mokestis užsimokėti.

. v.

prirašyt 

oi

Kviečia Valdyti

reribamaf Vu-Fo-Tai at^^B^Sa į 
Įūrė šešeliems me&ns šin^r * ? ? - 

kiųjų darbų kalSįiirie; kur 
jis pakankamai dabar turi 
laiko pagalvoti, kas geriau 
buvo^ ar nusileisti tuos jmt- 
keiktus penkis dolerius '«r 
šeešris inętus sėdėti...
r- 
f.-

■ -T
y v Jr.

i! . ~v------------
d "T

1 Ministeris Balodięj^kąįp 
hnoma^ Ogesnį laiką buvo 

•pariiiTifinin - Lietuvoje, ‘ '
* ■ * * ’ ■< £ T'. "“ >* ’***v ‘ '

ąava laiku dar tebesant Mi- 
iisteriu Pirmininku prof.
^oldemaniįj jis- iš^^ri^ 
urėjo pasitraukti už rodytą 
enkams prielaukumą- "- ’•' 
Vt. tJ f - -Y •- - Ar aa’?. Dabar Latvijos miiustętris t 
pirmininkas Bal6dis.nuo užr_ ras^ _ ., — 
^^žiųnūnisteri^yjętosrpa- 
ritinukia-ir-^ririamas atsto? 
vu į Estijęą. O jei jis tačiau 
kalba apie Įietuvių latvių sti-?

rbų
M. Songaila

re). 8a Boston 0823 <r j j - 
NAUJOJE VIETOJE

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. C ASFER
(KASPARAVIČIUS) - <

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valanda: 

ano 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki B 
ir nuo 8 Iki 8 vak vakare. Ofisai 
apdarytai, eubatos vakarais ir ne- 
dffldiėnlals, taip-gl eeredomla nuo 

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

NABHUA,N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 
mąs įvyks vasario 2 d. tuoj po 
antrą mišią pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yrą keletą svarbią sumanymą. 
Tjępgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos. - 

Valdyba 
•. '-’-2 ■f r .'-v---------—

W0BCESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 2 d., Aušros Varti], 
parapijos ^lej, tuojaus po su- 
mps. Visi nariai meldžiami pri 
būti, nes turime svarbią reikalą. 

; ------  Kviečia Valdyba

VAISTAI DAKTIMS

Bobai skąiidSjb dantį'. Vaisti
ninkas davė įvairią vaistą, bet 
dantį vis sŽiudėjo. ’ 4į ;

- Karią-j^^ririis.iuižjo pas .vais-.. 
tininką ir keldamas triukrm^ rei- --------..

Vaisiniii^as; ‘ negalėdamas , jo 
atsikratyti, rėžė jam į ausi ir iš
metė pro duris. .
. Jąją ^ąrg^tn^Jick, ž^ona klau
sia:- r c ""rt ", -

e > o a J w" © o c n » c w c *» " U.? »

Ar davė?
1—. piktai atsake- Vy7

v-; frreį^auJ-
ikantravo žmona.
Suerzintas tiriam vaistais, kaip 

mari aądą,- kad. tojį. 
dUvxl.s«-;cs..M <

MOKYKLOJE

Mokytoja ; — Pasakyk man, (b 
nute, iš kp daromos dešros?

Mergaitė tyli. ;
7 ^,Juk esi mėsininko duktė, it 
turėjai jau ne kartą matyti, kaip 
josdirbamos.
“blokinė: — Mačiau,'bet negaliu 

pasakyti, nes tėvelis uždraudė - ■ 
. ? ' J" “M. L.’?
- O- r----------- ;---------------- į

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 3.:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

»

>1DIDŽIA DOVANA
v •> - » . A .n. -5 . -----

. ;<*

■r r - ■* ‘ --
, \ A <

Neu&niržkite užsakyti savo mj: 
limkm afinuĘ dukteriai ar mažam 
broliukui .-'geriausią vaiką laikrgi. 
fį <*2vėigždutą.” Tuo padarysi, 
te didžiausią jam džiaugsęsą. £

“Žvaigždutė” yra viena 3 įdo-’' 
miausią vaiką laikraščių, kurį net 
Švietimo Mhtiąterija prenumeru#.' 
^ visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairią pasį- 
Bkaitymėlią ir pačią Vaiką kuri, 
jiėlią. " <rŽvaįgždntė’^ išeina ka£ 
mėnuu ir metams tevtaštuoja tik 
•F lit.' Lietuvoje, užsienyje 6 litajj

Adrėsąs: Lietuva, Katu 
nas, Liaudies Namai, r>Ž v a i gį

KIMAS *

- - -z' y- 'Gobiamojo kiniečio. 
Fo-Tai specialybė buvo voj 
ti svetimus vaikus ir; 
kiau įšręikalauffis tėvų a$ 
iygiS^i’iž paleidimsįBiaį 
nis ęjo Indrai neblogai. Bėt 
kartų, kų^p papustai gyv^ 
nime, turi irmepasisekti.Si£ 
čiupo jisJį. karią >16 metų 
margaitę ir paręikalavp $ 
tėvų 10,000 4oleriij. Tačiau 
pąsirodė, kad margaitės t^ 
vai/y^ą- visai «neturiingi> 
tiek pinigų per .rišajgyvęn 
mų'negąl^jojuždirbti. 
p^as&ėj? ^erylįę.& mie

> .y< * .__  _yciiTi erftfiL -* v į AJ i *■ 1 ’ 
nusileisti ir. mąloniaį sųtii 
mergaitę grąžinti ųž 
Į. derybas įsikiša pagrobi 
sios brolis ir pareiškė, tu 
sutaupęs 23 dolerius^ iš lę 
rių 15 dolerių''jis sutini! 
sumokėti už sesers išvadai

re

v*

- PHH*ADELPHIA, PA.
• • i

LDS. nariai turi rodyti gerą pa 
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į rijririnkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, vasario 7 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite . gaU" 

i faL-Nepamirškite užsimokėti duo- 
.Valdyba

«Lietuvis Dantistas.

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAąr •

414 Broadway, So. Boston

TeL So. Boston 2300 ,.
Ofisas atdaras nuo 10 Ud 12 vai 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną.
- pagal susitarimą'* • '

I —>■■ "■"■■■ "!■■■■
Lietuvi s Graborius

d^AKUNEVlčr
25S BTbadway, Bo.»os 

Telephone ; Sp. Boston 4480. / 
Miras sėlmynak narlut, llktilteas 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. Ai 

" laidotuves aprūpinu. gerai Ir ne 
brangiai• . .... ......

le;
riartinimo reikalą, tai reikia 
inanyti, kįid pagaliau ir lat
viai tikrai suprato lietuvių, 
latvių susiartinimo reikąĮą.;7 

t- T „J- ... uasvAj 
f. Jaučiai; puldami gyvuli 
ir žmoguj užsimerkia.__ __

* 1 n
vj-rA

?tąoj “pabiafOb,^ bet tainštai

7*WATERBURY, conn
; Gausio 27 . d., 1 vai. po pietą į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
80nos mokyklos kambary, Con 
gyess Avė. Ateikite visi. Valdyba

• t ————
BKIGHTOM, MASS.

;‘ - L. ' D.‘ S.- 22 kuopos mėnesini* 
fturirinįtimss; įvyks penktadieny. 
Vasario 7, 7 :30 vai. vak., Lincoln 

aėj, 26 Lincoln St. Ateikite
- tfoldyba 

-.7-' .. ■ i ‘" v - .

< ir.fnAVELAKD, DHIO

' Vasario 12 d., 8-tą vaL vakare, 
LietuVią Silėj įvyks LDS. 51 kp 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
pgriai prašomi susirinkti Rast

; “ y MONTELLO, MASS.

-LOS: 2 kp. susirinkimas įvyks 
yąsąyio d., -šv. Roko svetainė
je.-Visinariai prašomi ateiti į ši -|—Lieti

ją” grąžinu5—■?ir drožė vaistinin
kui į ausį. t? "M. L.”

■ i ■ — ■ ■ - ■ MM . ----*****
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VISI, KAM TIK KŪPI MŪSŲ. KARIUOMENfi IK 

KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

U

>A#BINL
< -^yra
f,*., L

..$4.00

$5.00

$2.50

i ĮVAIRIUS SPAUDOS i

• J • • • • •••į ‘ r;
• ė • * 'f i ’ Z

.i'
• • f < • • • •• « 
.-.if.Y.7.

r.-..- » . - "

p SPAUSTUVĖJE
_ • *' ”• " ' - ‘ -i ' / x •

I

. .$2.00 

. .$2.50

Vajaus- metu užsirašantiems dujame brangių dovanų.

* : Reikalaukpa^ižiftiė^nrai-

jt • 
4--------------------------- i----------------

į straipšnią is įvairią mokslo srieią, 
iSpažindlna skaitytojus su nanjai- 

|mokslo laimėjimais ir išradi- 

“^ARGYjSa” plačiai rašo svei- 
^' khto8 klausimais, pataria, kaip ap- 
i. asaugoti nuo įvairią ligą, Jtaip 

pačiam susirgus pasigydyti, pail- 
B J

•>“ SARGYBAZ ’ kovoja su įvai- 
§Į; riomis dvasios negaliomis ir gyvė
sy romo nenormalumais, k. a. bedie- 
Lį; yybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.

"“SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran- 
dta įvairią žinią ir apžvalgą iš 

|įj mokslo, meno, politikos ir visuo- 
‘menės gyvenimo.

SARGYBOS” kaina: metams
6 litai, pusei, metą — 3 litai, 1 

» fiąmėrią—75 centai Užsienyj dvi- 
g; gubai brangiau 
IF Metiniams skaitytojams duoda 
gšįpriedą “Laimės” kalendorius ir 

. loterijos bilietas.\ 
m 5;Adresas; “Sargybos” Admiitis- 
^ tiacija, Kaunas, Liaudie^ namai, tis.

»n~r v < • v $

Lietuvą matysi Skaitydamas 
taliką _Vdkimo,.pBto^lei< 
savaitraštį * ,

“MOSy LAIKRA!
Jį reikia užsisakyti sau 
ir visiems giminėms ir p 
miems Lietuvoje. ' ' j /.

“Mūsų laikraštis” metams 1 
tuoja keturi litai, pusei metą 
litai. > .
zLatvijoj, Estijoj*ir Vokiė 

kaina ta pati, o visur kitur 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigu 
brangiau.

e f mPIGINTA
Amerikoje metams ;\J-y?.

i..x. • ■ v/. JPtisei iuętų,7. 
JAetųyoje metaiutf • • • •,

. Pusei metų!1:...........

<teDAJ^^INI^KAS,, 
EINA PU KARTU SAVAITRJK. ,

• »■ r:- ■, ' - '

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ .

Kaina
• c

.«■ <
• 9 • • 1W ■.• •

*.v;.- > •

Amerikoje metams ., 
Lietuvoje metams .

• ■ •. ’ ' * r •

-T

■•?>-
■ ž

b

J

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

S. BARUSEVIČiUS
Graborlps. Balsnomuo-

, Real Estate ir Pnbllc 
’ Notaras

7 254 W. Broadway

7. S<nith Bpston  , Ma33.

Rezidencija: 838 Dorcšester Av. 
Dordiester, Mass.

ir užsimokėti senai 
BŽtMrtdrtM mėnesines duokles.

i • Valdyba
i > ■.

= - a-ELIZABEOT, M. J.

Į LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki 
riąB'.įyyk8 trečiadieny, vasario 5

Ti yil. vąkarefbažnytinėje sve 
tafofejė. Nariai kviečiami gausiai 
jtąfti ir atsivesti savo draugus (es) 

Valdyba

nuo reumatizmo, ran
ką, koją, kratines, ir 
strteą skaudėjimo 

, užstojimo kraąjo nėra geresniu 
ią kaip Einik. Mostj Ir Šaknis 

gauti visur arba pas lėradėję 
X' A ®nik Go., City HOF St, Unton 
Olty, Conn.

Kentėjau ilgą laiką nuo vielos ligos 
Ir niekas negelbėjo kaip Einik'gyduo- 
Ite, tad ir kitam patariu. S.Bulk, Nev 
York City.
--------------- -------a-------r-----------------------------------------

DAKTARAS BALABAN]
Gydytojas iš Kurijos 

J7B Dorotaster St, So. Boston.

r' ■ TKL 8. B. 4768
., Rezidencija ir kitas ofisas
12& Blue HUl Ave^ Mattapan 

r " ;-7W- Milton 2952. ■t''

VLADAS P. MIKSA

49 Chąrch St, Lowell, Mass., 
' Telephone 5786.

Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl kriklty-, 
ną, vestuvių ir Šiaip visokiems rel- ’ 
kalama
... a a,.į .............................................

E. V. WARABOW
(tVrabllauBku) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washingtan Stnet 

Norvood, Mass.
TM. Nonrood. ĮSOS •- „ 

MONTELLO OFFIO 
' Am Strtet 

e Brockton 787M.

5
c

ptirjfeca c: &.»urwrjjs 
frnlč mnjd vtspse • ~ btijąki 

< •,64 s ez npKj* J
S ji nsHra?o^-ę>į' « rrr.’> * 
0 f ?

Į»B “KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetcRG 

į ' nų, eileraSŠųy įvairenybių ir tt. i ę ii ^4.^
e “KARlO” nr. yra linkamo skyrhis “Kap? į 

rfnėspabirM.,, :j

Šiemet<‘‘KARYS”žynuai papigintas. Jo 1
į; ha metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- ’ 

[ - ris 60 amerikoniškų centų.
F <* z ' _ v \
i- Redaguoja kpt BaZ&taaa Leidžia Karo ^• Mokdė Valdybą

Adrons: Eąm

FoanaHjGL ;pi>• 
u an^Tf/’K*H1 ' ' • J

•> /

gGrip..

-u- f,rr 
/’• . • 5. .

Ji J!? p. L

♦

I 4.

f- v 
i* 1 •

U’. T ‘

: South Boiton, Mass.

' V'rTotCtf Z’Zf dSZ ,

i i jerr;:
.gRjMfHhlIfiP j

j m»;‘Tfy|r€ <sj

i. •;! bvtyprrmi;

■
»;

Ii

^SPECIALISTAS
N. Y. vnlvenlty mediką- 

koRfiją; teves gydytoju Ft 
------Ligoninei N. Y.; chtrar- 

tt* | Out-Pattent Staff Lovrelllo U- 
■itaMa Daktaras Miesto Dtapen- 

-------njnagtaa grto St . Jote** 
tote: Medlkanmaegaaihmuo- 
Jd« Metropolitan Ina,f 

IMCA, Gyau; A. a Roaoa-

10 Iki Ii
M» tvfaA

, i' ’

v

■ AVE.LO'
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