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. , ^LONDONAS. — Sausio žinimą, o apie kitų karinių
30 d. Amerikos delegacija 
penkių didžiųjų valstybių 

. laivynų mažinimo konferen
cijoj laimėjo pravesdami 
planų, kad-pirmiausia būti] 
kalbama 'apie kreiserių ma-

laivų mažinimų pavesti spe- 
cialei komisijai. J tokių ko- 
misijųjėjo ir iš amerikiečių.

Galima tikėtis, kad iš šios 
konferencijos bus šioki toki 
nauda.

KERENSKIO PRANEŠIMAS PRANCŪZUOS >
PARLAMENTO SOCltflSTyfRAKCUAI

• • X. —

Rengimais. Politinių kalinių 
skaičius esąs toks didelis, 
kokio nebuvo net pilietinio 
karo metais. 99% kalinių 
darbo žmonės. Valstiečių ne
pasitenkinimas esąs toks di
delis, kad Sovietams reikią 
nuolat malšinti vietinio po
būdžio sukilimus.

' X'-------

Kerenskis nurodė, kad vi
sų socialistų kovojančių. su 
fašizmu pareigą neužmiršti, 
kad bolševikų diktatūra e- 
santi gėdingesnė ir kruvi- 
nesnė. ;-= - • ' ■
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TOKIO, sausio 29 d. —
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Iš Harbin praneša, kad Ki
nija pildo sutartį su Sovietų jau ūvp

■ ... •

Tai Retas Svečias!

tokolą ir pasiryžę .sulig jo 
atlikti kas sutarta. •

Sausio 14 d. A. Kerenskis 
Prancūzijos parlamento so
cialistų frakcijai padarė 
pranešimą apie tikrų dalyki] 
stovį- SSSR. Remdamasis 6- 
ficialiniais 'Sovietų vyriau
sybės dokumentais, Kerens
kis nupiešęs šitokį Sovietuo
se padėties vaizdą.
- Nuo 1929 m. spalių 1 d. 

iki lapkričio 29 d. pagal ofi- 
cialinius Sovietų davinius 

- buvę sušaudyta 583 žmonės, 
kaltinami politiniais nusi- 
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TIK BLAIVININKAI, GALĖSIĄ
BŪTI PROHIBICIJOS ' į 

VYKINTOJAIS ’T,”

—Wushmgt9n, D. C. -4 Tei
singumo departmento sekre
torius Mitchell pareiškė,, kad 
prohibicijos vykintojais ga
li būti ,skirįami tik iš “sau
sųjų.” - Bet ar daug p. Mįt- 
cheįį ras tokių “sausųjų,”,
kurie panorėtų dirbti pro^į, 
bicijos dirvoje.

Hamburg, Vokietija, sau
sio 30 d. — Šiame mieste 
komunistai sukėlė kruvinas 
riaušes. Susirėmė su polici- 
ja. " Riaušėse 11 po

Gru 
treles K< 
si melskit 
ddi ir n 
žintų.svi

tikuotis
* . * . L •*

čiais sene
■ • • ..T*.*

nuskubant
niai

Seniau girdėjome, kad ža
da atvažiuoti Lietuvos 
vienąs lhanciškouas. Neno
rėjau tikėti, kad tektų mums.1 
kada pamatvti Švento Pran- 
ciškaus sūnų, savo brolį lie- J 
tuvi.tautietį- . Išgirdęs, nu- 
stebau, kad. tikrai vienas 

V* ' V .T — • _ • _ _t

Pranciškonas iš Lietuvos at- 
atvažiąvo pas mus į So. Bos
ton, Mass. Dar jaunas ku- 
nigaš-vienuolis - Tėvas Au
gustinas Dirvelė O. F. M. 
Jis sakosi atvykęs 4 Ameri
ką lankyti lietuvių tretinin
kų; jų tarpe atgaivinti ir 
skleisti šv. Pranciškaus dva
sią, platinti Pranciškonų 
leidžiamą “Šv. Pranciškaus 
Varpelį” ir vesti misijas. 
Ateinantį sekmadienį (vaka
rio 2 d.) važiuosiąs į Law- 
rence, Mass. Paskui, sako, 
lankys tas parapijas kur y- 
ra daugiau tretininkų. Ma- 

8; mums .visiems

Spauda praneša, kad buvu
sioje Tautų Sąjungos kon
ferencijoje taryba svarstė 
34 rusųz kolonistų skundų 
prieš Lietuvą. . : . ' r
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JXV“' pamačiau ir šnekėjausi, nes
^1 a .._ ■ZX’T i^4-..T.<^rx

•milsų va- 
evulis grų-

■ ~r' - ■■

Kaunas. _J^ietuvos ko
munistai Kontautas ir Kii- 
činskis buvo nuteisti už ko
munistinį veikimų Lietuvo
je mirties bausmę.

• Nuteistieji prašė preziden
to Smetonos malones. Jų
dviejų prašymai patenkinti. 
Mirties bausmė pakeista s. 
d. kalėjimu' ligi gyvos gal
vos. ■ . < .

Lietuvos užsienių^eŽ^ 
ministeris -dr. ZaunžusM 
jo ilgus pasikalbėjimiiS 
kitų šalin atstovais

■ ■ ' • ■ • •■Z'S

lą likvidavo.
■■ ■

I ARGENTINOS S
ROJĘ ■' >11

.......... .“T— -------- ”,
Cordoba^ Aogentina^ ss 

šio 29 d. — Keletą 
žuvo ir keliolika sužėž 
audroje, kuri nušlavė 
Cordoba apielinkę. NufaJ 
elektros šviesa ir telefonų 
telegrafų susisiekimų*

«NIU3'.;.W
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Montredl, Canada,-saSj 
30 d. — Peter Traną,' iflO

* V - 

nusileidęs 20 pėdų ’ įįo VĮ 
deniu St.' Lawrencė *-dįb_ _— , 
taip susipainiojo, 
galėjo iškilti. į v' 
visokiais būdais jį .i 
bet veltui. Po dvied
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nutrauktos.' Vokietijos at- 
sakbmingos, vietos tvirtina, 
kad joms apie derybų nu
traukimų dar ne esą tikrų 
žinių ir kad derybos kol kas 
dar tebeeinančios. Visgi pa
sirodo, kad lenkų laikraščiai 
teisybę parašė, nes derybos 
jau ilgesnį laikų stovi vieto
je, o kaslink susitarimo nė-

klavę
ir geležimis, bet prieš gin
kluotų policijų neatsilaikė.”

Rytprūsiams kolo- 
pabegę iš Sovietų 
vokiečių kolonistai

komisaras 
kad kolo-

skyrė emigravusiems iš So^- 
i vietų Rusijos vokiečių kolo

nistams sušelpti 6,000,000 
markių, kurios bus įneštos 
į papildomąją 1929 metų są-> 

^hiatą. _' -..'j

Per debatus šiuo klausi
mu reichstago biudžeto ko
misijoj vidaus reikalų mi
ni steris Severingas pa^fekė, 
kad vyriausybė stengsis vi
sus pabėgėlius, kiek tik ga- 
t *lės,' išsiųsti į užjūrių kraš
tus, nes 
nizuoti 
Rusijos 
netinka.

-Vyriausybės 
Stucklen nurodė, 
nistai neturi ne tik pinigų, 
bet net ir pasų, kinuos 
jiems rusai atėmė. Todėl jie 
negali būti tuoj išsiųsti to
liau. Pirmas pabėgėlių tran
sportas bus išsiųstas iš Vo
kietijos už keturių savaičių. 
Dalįs pabėgėlių išvažiuoja į 
Kanadą, kiti į Braziliją. Jų 
pageidavimai bus patenkin
ti. '>i ‘
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mmunistų propaganda Vo
kietijos armijoje 4 plačiai 
skleidžiama^ Barakuose ir 
ritur bolševikai primėto sa- 
... : ■

■

Komunistai naudoja ir' ki- 
ą metodų briaudamiesi { ka-' 
riuomenę, kad pažinti joS 
tvarką.
f Karo ministeriš prisipa
žįsta, kad jis turi energin
gai kovoti su bolševizmu.

Vadinasi bolševikai ir Vo
kietijoj nesnaudžia, kad už
nuodijus kariuomenę" ir kad 
jos pagalba galėtų pralieti 
nekaltų žmonių kraują.

X 4. •

42 LAIPSNIU ŽEMIAU ZERO 
VAKARINĖSE VALSTIJOSE

Chicago, III. — Vidųrva- 
karinėse valstijose ėreitą sa
vaitę buvo nepaprasti šalčiai. 
Intemational Falls, Minu., 
sausioJL7 d.,' buvo 42 laipsniu 
žemiau zerų. * Žemiau zero 
buvo ir pietvakariuose, Kali
fornijoj ir pietinėje Flori
doj. 4Taip pat yra didi šal
čiai it šiaurės centralinėsę 
valstijose.

tą-savaitę išeiti į streikų fiinniutuvii nniriflTrCĮ

. 7 k

Lodzėj šiomis diėnomiš 
vienų moteris pagimdė vaiką 
su dviem galvom. Kadangi 
abi galvos lttri~bendm^a^ yo literatūros, 
genis, operacijos būdu jų ne
galima atburti.- Gydytojai 
mano, kad kūdikis neišliks 
gyvas. * . >... V-
y

________ ■______________

LAKŪNAS EIELSON ŽUVO
SIBIRO SNIEGUOSE

• SAN FRANCISČO, CaL? 
sausio 26. — Carl Ben Eiel- 
son ir lEarl Borland, kurie 
nuo lapkričio 9 d. buvo žuvę

•valandų Trans iš 
negyvą. Smai 
Juo jį užmušė 
bužius nuplėš*

ISPANUOS l
PASITRAUKĖ 1

———• ----
MADRIDjIspahija.—1 

reitą antradienį pasitra® 
nuo diktatoriško vaięafd 
tatorius Prųno de .RiVė 
Jis išbuvo diktatorium še 
metus. Karalius- Alfoų 
neturėjo jokios galės 
tą valdvti. Jis tik btfvd 1 
‘ ‘ ornamentas. ’

Prieš_djkiafonį buvo Įd 
dąngmeęasitenkipimų. S 
staruojuv metu buvo ks 
trinimasis kariuomeneją* 
studentų streikai.

Primo de Rivęra rezign 
ciją karalius Alfonso pr$Sį 
ir paskyrė gen. Berengs 
sudaryti naują kabinetįg 

Ispanijoj generolų.-jįi 
keitimai yra labai 
į Lietuvos- tautininkų pėį 
grupavimą. Tiesa^

JILNIUJ WYK(rApFERIŲ lR 

KONDUKTORIŲSTREIKAS

Vilnius.. ^4 Kelias dienas 
Vilniuj streikavo- autobusų 
ir taksių šof eriai ir konduk
toriai. Sąryšy su tuopkaip 
pastebi “Slovo,” mieštaszat- 
rodo visai negyvas. '.

Streiklaužių atžvilgiu strei
kuojantieji pradėjo vartoti 
terorų Kai kuriems dar 
kursuoj an|* autobusams iš
daužyti langai, o taip, pat 
šaudytaJ& revolverįų ir mė- 
sekmadieni buvo sužeisti.
DėL/tŲ padaryta suėmimų Sibiro sniego kalnuose, at^ 
streikuojančiųjų tarpe, z rasti negyvi ir jų orlaivis esą 

Streiką auto savininkams į šipulius subirę j ęs. Per du 
pavvko likviduoti. : mėnesiu jų ieškojo.
-------------------------- ■ ■ ---------------- -------- ■ ........... — - . "

SUSIRGO RUSUOS
VOKIEČIU PABĖGĖLIAI

Vokiečių laikraščiai pla
čiai praneša apie didelius pa
bėgusių-iš Rusijos vokiečių 
vaikų ir suaugusių susirgi- 

ra jokios Iūkesties. Dide- imus Bamersteino viešbutyje. 
Tame liogery yra apie 1500- 
1800 Vaikų. Jų sveikata jau 
kelionėje dėl prasto maitini
mo buvo labai silpna.. Todėl 
atvažiavus pasirodė visokių 
ligų, kurios dėl silpnos kūdi
kių-sveikatos turėjo liūdnas 
pasėkas, daug kūdikių pra
dėjo mirti. f

Vokietijos vyriausybė at
siuntė vieną-berlyni^cį-’ 
fesorių gydytojų Ulrich iš
tirti pabėgėlių sveikatą. Jis 
atrado, kad ligos yra tiek iš
siplėtusios, jog negalima ser
gančius gabenti į ligonines ir 
visų liogerį paskelbti kųipo 
karantinų, idant atskirti nuo 
sveikų žmonių ir neduoti li
goms toliau išsiplėsti.

i - ' : M
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■ Rašiį bolševik^laikikšči;

liausią sunkenybę sudaro su-! 
sitarimas dėl anglių bet 
kiaulių įvežimo. Išeities ši
tuose klausimuose nerasta ir 
dėl to derybos šituose klau
simuose nustojo. Galimas 
dalykas, kad,vokiečių atsto
vas Varšuvoje, Rauscheris, 
bandys ligi šiol pasiektus .su- 
bet abejotina, ar lenkai su
sitarimus ant gero išvesti, 
tiks susitarimo trupenus 
priimti, kuomet jų vyriausi 
interesai liko neišpildti.

** I *

Ęriešpat Kalėdas netoli 
nuo Šeduvos miškuose viena 
mokytoja radūsi ką tik iš- 
dygusių grybų.
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BERLYNAS.
Rusijos teisme buvo iškalta 
byla’įriės Kari Schmizdorf 
už daugpatystę. Jis buvo ve
dęs ir turėjo žmonų Vokie
tijoj. Atvykęs į Rusiją vėl 
apsivedė.
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Teisme paaiškėjo,zkad; su
lig komhnistų įstatymų už 
daugpatystę negali būti tei-.

...H , C ■ *- —•

Siamas... įstatymuose biga- 
mija neskaitoma kriminalia 
prasižengimu.

• . ♦‘.T •' . V-t V
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tašydami dęt7 *tU sušitgimų 
tako, kadgitai, jie idabar y- 
ra apsigyvenę visai kitokiose 
gyvenimo sąlygose, visai ki- 
tokis oras, neturi ųžąiėmųno 
ir nežino kas jų ateityje lau
kia, todėl ir pasiduoda gy^e- 
nirfto susmukimai dėl to kv- e- * - “* * . * *
lančioms ligoms.*

<. r •

nŽGIONmiĄI KVIES 

DIKTATORIŲ IR5 BRINCĄ

Massachusetts valstijos. A- 
merikos Legionieriai į sayp< 
metinį seimų, kuris įvyks

* ■ ■ c -
,šiais metais Bostone, nutarė 
kviesti Italijos diktatorį 
Mussolmį ir WaW ^Princų. 
SeimAs įvyks spalių 6,7,8 ir 
SgsO®

( ATĖNUOSE

Lietuvos keliautojai po pa
saulį — žurnalistas' M, Rai
čius ir esperantininkas Paš
kevičius Kalėdų šventes pra
leido Atėnuose ir išbus čia iki 
vasario 30 ;(k/’paskfti vykfc-t 
Kairų y

e.-'- W

Sausio 
i°naį 

Ladies Garment rkers u- 
nijos mitingas.

V. V

'Šiame mitinge nutarta ki-

NEW YORK.
30 d. įvyko Į: • -

>■

- Z

V
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kalaudami pakelti $5XX) ša-' 
vaitinę algą, 10 nuoš. pakel
ti tiž daibą m a
žinti 40. yaljdaiJją, savaitėje. 
Prie ųnijž; priklauso 45,000 
narių h* tik 47 balsavo prieš* 
streiką. J

. Mitinge phslprta 3,70Q pi- 
kietieriį kurie dabos, kad 
strėikhs būtų 100 nuoš.

Atskįrų ^usAtarimų nebū
sią.

. ' - 41 . * V -

5UVAŽIAVIMAN! < 1
LDS. Naujos fAngUjo« Apriot- 

čio suvažiavimas Įvyks sekmadie

ny, kovo 9, 1930, MonUUp, Man. 

PosMiiai praaidi* 1 vaL po pietų 

Mo apskričio lraopo* Atrinkite ko- 

daugiausia atstovų ne* turime 
svarbią reikalą svaniymui ir nu

tarimui.

■ F

K * 

■' * 'T

* V «L'

K *

r 5'^ J '•

domąroįatstatydiniiro  ̂
jn 'ar' ' ’ * ‘ 
Ar daro r Greičiai 
tai yra muilo burbi

Geri. Berenguer 
rinko kabinetą iF jMH 

kad karalius Alfonso » 
tvirtins. ‘

Diktatūros gaus

da, kada plačioji 

pradės protauti.

latytKrinkimūs į ari
-----O » -----

J /



:ėlii£ įdomių ir rimtų, straips- 
liustraeijn—pažinsi visą Lie- 
besimokaneio jaunimo gyve- IŠLEISTI Į APYVARTĄ NAUJI 

POPIERINIAI PENKUČIAI

Lietuos bankas Šiems me- 
tams išleidžia į apyvartą 
naujus popierinius penkli- 
čius. Šitie nuo senų jų pėhk- 
licių kkiriaši spalva ir pieši
niais. Didumas jų toks pat 
kaip ir senųjų. Viena pusė 
riisva,' kiekviepame kampe 
baltos spalvos skaičius 5,'į- 
dėtas kiekvienas vis j kito-

“Vilnians Ry- 
ai kritikuoja

sumanymą prijungti, prie 
vaivadijos^ Nąugardo vai
vadijos apskritis, kad tuo 
būdu kiek atgytų apmiręs 
Vilniaus 'gyvenimas^ Laik-

projektas. Iškilus įvairiems 
projekto- netobulumams - jis

r.-Sausinę 3—5d,z d. Vilniuj 
įvyko Vilniau^,vaivadijos 
valsčių tarybų ^važiavimas,

m moterimi jų asmeni- 
ię,-šeuayninuune ir visuo-

. KAUNAS. - SSSR vy
riausybė kreipės i Lietuves 
vyriausybę, prašydama jos 
sutikimo paskirti buvusį S.• 
Sį S. R. atstovą Taline Pet- 
riskį savo atstovu Kiaune. 
Lietuvos vyriausybė savo 
sutįkimą jau davė. > r

< Dar trūksta gerų vargonų, 
bet tas nifeip pastebima-dė
ka sumaniam vargoninin
kui, sugebėjusiam suorgani
zuoti ir vesti didelį chorą.

Tuo pat reikia džiaugtis, 
kad Anykščių šaulių būrio 
dūdų orkestras, nors, dar 
jaunas, bet jau išmoko gro
ti ir bažnyčioje .su choru 
draugią groja.

^tegalės ,šave jaunuoliu draugu 
sfinti, kuris 1930 metais uieuž- 
įHresąmernos leidžiamo Kaune 
pksieivin, Skaisčiausio iyKIsų tan-

MENKEJANTI SVEIKATA 
; > z IR NETEKIMAS SPĖKOS

Kalia netiksiąs gyvenimas, ar nenor- 
inalls ftę»phnax ir išafkvojinras gyve
nimo įSgą susilpnina jūsų sveikatą ir 
spėkas ir gyvenimas pasidaro nemalo
nus ir skurdūs, paimkit Nnga-Tone tik 
per kelias dienas ir pastebėkite, kokis 
pairtebėtiuas seks pagerėjimas, šis pni- 
klansias preparatas išvalo kūną nw> so- 
sirinkiulŲ nuodingų atmatų, nugali 
konstipadjų, 'suderina ir sustiprina 'or
ganus ir greitai pagerina abelnij svei
katą.

Nuga-Tane priduoda jums geresni ą- 
petitų, pagelbsti virškinimui, pagamina 
užtektinai raudono, šveikuus kraujo, 
pu lengvina gasus ir išpūtimų viduriu 
ar pilvo, Inkstų ar pūslės jdegimftir 
manaMNĮcigas. Jis suteikia M-
Wng<Wpiivlpa6tj miegų, ir įdeda adM- 
4 n0«d kHp- -TQ> PflP
gauti N’uza-Tone kur tik vaistai M-i 
pardavinėjami. Jeigu. ju»ų panlav^K

L z[TRUŲ AF8KRHHŲ PRIJUNGI 

MAS TUŠČIOS KIŠENES “
L NEPRIPILDYS

1 -* i -

[tojus”; gri 
iVilniaįs vaivadijostaiybos

Parašė KUN. PRČf’.PH.^JČIS, M- L
m . t- - ...

Labai įdomį knyga. Apmymas žymiausių nuq0kig Kunigo 
ProL P. 'B<iLI/C.
t&ia viršeliais $1^0. KieUh virikAsb |L00 Užsakymus siųs

kite sekantu ^dresu: • į L. | įjy- - ''

•' “ DARBININKO“ AMnNO^lAOUil - V 

M$ We«t Bn»4w»y, : t b

NAUJAS SUSIRINKIMAMS 1 

ĮSAKYMAS
• ■ --i ' X*- -i

Telšių miesto ir apskrities] 
kąro Komendantas išleidol 
įsakymą sulig kuriuo viso-| 
kių susirinkimų leidimams! 
gauti nustatoma ši tvarka:! 
Ne vėliau 7 dienų prieš su-[ 
širinkimą reikiaKaro Ko
mendantui paduoti/prašy-1 
mas, kuriame turi būti pa-j 
žymėta: , a) prašytojo pa-] 
varde vardas ir gyvenamoji] 
vieta, b) kur ir kada no-1 
rimą padaryti susirinkimas, 
c) kas bus atsakomingas už] 

^padarytą susirinkimą, ir jėi 
į. toks asmuo nėra pate prašyk 

tojas, tai turi būti prie prą- 
~/ šymo pridėtas .atsakomingo 

asmens sutikimas,'d) su įs 
imkimo programa ir paskąį- 

,- tų santrauka (konspektas'). 
/' Gautas leidimas turi1 būti 

ūž 24 valandų prieše šūfetrih- nk^ąi . -^^ImiAus Ry
tojus'*’ tokios padėties aki- 
vdizddjL^dina juokingomis 
viltis, kad 3 apskričių pri
jungimas atgaivinš Vilniaus 
vaivadiją. ' > ‘-

Hf ! • &’• ■

/. Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
pjpori žinoti, .ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
. VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
^įwą; papasakos. - - - . y- •

‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
|lM8»Įtetuvių katalikių moterų žurnalas, leįdžia- 
' Moterų Sąjungoj Joje šalę straipsnių ak
eliai •moterų klausiniais, sale žinių iŠ viso pa~ 

[ ianlio moi'eni gyvenimo, nuolhfos eina are sky- 
Uaaį:T) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
į uju ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
Įltyrirkiti. • 7
L’ - MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
M^ri^liais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
vtą toks, kad po metų galima pąsįdaryti daili 

(Įmyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
» "MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotavąn.

Užsakymus siųskite Šiuo-adresų: 7 "
“MOTERŲ Dl'BSVA"

W. Si Streetr y ' Chicaffo, IU.

liciįos nuovadoj,kur bda da 
romas toks susirinkimas.

Tenjta patirti kad Iraną- 

sius įsakymus išleidi* Trakų 
Vilkaviškio ir Šakių komeri 
dantai; L < . . - L “ j

tis, Paknys ir V. Statkus, 
ftita pusė perdėm rusVai’Vi-
ŲrejyfiavT-djjr n-n-iidūry Vvtauto Didžiojo pne-

vLietuvos -banko apgavimo 
ąpeliaciriįbyla paskirta na
grinėti vyriausiame tribuno
le vasario 8 d. /

Alytaus^- apskrities virši
ninko pareigoms ei^ vietoje 
Araviciaus, kuris dabar .yra 
vidaus veikalų ministeris, 
laikinai paskirtas policijos 
vadas Neuronis. ’ * -

kitam visuotinam susirinki
mui. . . - . . ..-.-į

Centro valdybon slaptu 
balsavimu išrinkta: proū 
kun. Dambrauskas, p. Ku
bilius ir prof. kun. Ražaitis, 
Revizijos, komisijon: kųn. 
Krištolaitis, kun. Švelnys ir 
kun. Petrikas.

į Kataliką Bažny&ą ir rĮ)e- 
feiokraĮizmas. — Paraše ktm.* 
Tarnas Žilinskas —.——50c.

Apaštalystės Maldos Statu- * 
tas. t— Vertė Kun. S. Sauru- 
saltis a...'—_____25c,

I Kelionė Aplink Pasaulį per 

[80 dienų-—Apie visas delbus 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas 
£ .Balčikonio ..-.$1.00

malas eina sąsiuviniais po 64 
Jkas’ mėnuo jau 10 metų. Jame

iiius ūkiškai bankrutuojąs, 
pramone apmirusi,? prekyba 
^tuiipti kur plėstis, staty-' 
ja nė kiek nepažengusi: nuo

rpTINIO “ŽIBURIO” 

JM SUSIRINKIMO 
■'.NUTARIMAI 3/

Sausio 3 .d., Ma- 
olėje įvyko visuotinis 
jįg” draugijos jusl
ias. v <
arta:, 1) “Žiburio” 
p.perkelti į Vilkaviškį, 
?yejk. visos ‘“Žiburio” 
ųo įstaigos yra Vilka- 

vyskupijos diecezijo- 
) perduoti “žiburio” 
iziją Kražiuose Telšių 
jos žinion* nes ji yra 
utėlė “Žiburio” gimna- 
ae Suvalkijos krašte ir 
“Žiburio” Centrui jos 

iūra sudaro daug kliū- 
3) dėl Vilkaviškio “Ži- 
)” gimnazijos mokinių 
ko konstatuota, kad nei 
>urio” draugija nei gim- 
jbs vadovybė nėra kalta 
to iškilimo, nes nei gim- 
josf mokymuijiei aų^lė-: 
ii ligšiol nepadaryta jo- 
irimtų priekaištų, 4*) dėl 
’timo Ministerijos pasiū- 
o piėrduoti Vilkaviškio 
Būrio” gimnaziją val
as žinion, nutarta pasitei- 
ti ąpje vyriausybės atsa- 
į Vyskupų raštą mokyk- 
klausimu, ir įgaliota “Ži
no” Centro Vaizba tie- 
giniai tartis su ^yiet. mi
zerija, Svarstyta dar 
aųgijos įstatų pakeitimo

■“D/mpni^. W^nski” pra
nešimų, Į ąąįę įjo^duJgudų 
į seimo ., atstovą], .Krynęūkas 
; ir ’ Havriliukas, ir pradėję 
sakytį gudiškąjį 4 ‘ priešvals- 
įtybįnes kalbas^” Atstovai iš 
kales buvę pašalįnt| prievar- 
Ltak _ , ... L.. . .. . * Z

• —VILNIAUS KRASTAB JAU

■ NEBETURI MIŠKŲ?

Viluiuj praėjusių metų pa- 
I baigoj įvyko vietos medžio 
pramoninkų; suvažiavimas. 

[Paskutiniam per suvažiavi- 
Įiną referate medžio pramonė 
[Vilniaus krašte buyo charak- fc-' * * - x c ’Įterizuota kaipo katastrofin- 
ga ir reikalinga skubios pa- 

Įgelbos. . T? -

KAM PRITIKTŲ PAVESTI | 

BUVUSIA CERKVĘ" ,
— ■ . ' ■ ” ■ - ' ■

Gelvonai. ^Čia aštuųheris 
metus gyvavo vidurinė incp 
kykla, kuri su daugelTu kitiĮ 
šiemet buvoų uždaryta. Mo
kykla naudojosi buvusiu ka-] 
daise katalikų vįėnŲoJyno, 
vėliau stačiatikių šventiko, 
mūriniu namu ir buvusia 
štąičatikių cerkve. Bųv. cer
kvėje-buvo įtaisyta mokyk- 
los salė. Ja naudoj osi ne tik 

mokiniai, (bet ir visi kiti.• 'T
Dawiąų^ia buvo daromi va
karėliai ir pasilinksminimai. 
Daugelis žmonių tuo piktin
davosi.

Mokyklai už«$darius. salė, 
rodos) priklauso Valsčiaus 
Valdybai. Kažin, ar tą salę 

laikys žydų įr kitų pasilinks
minimams? Maldos namai,

KIEK LIETUVOJ KIKEMA.

> TOcaĖĖę:
«• • . - v- — į

. ;Šiuo metu Lietuvoj yra 58 
kinematografai, kurių dau
giausia Kauno ir Šiaulių 
apskričiuose.

. ; APDOVANOJO MEDALIAIS . 

. Klaipėdą. Klaipėdos kraš
to dirėkt^ja-’^apdovanojo 
tam tikru medaliu ir pami
nėjimo lapu 6 Klaipėdos 
krašto šeimas jų auksinių 
vestuvių proga.

»»»
žio|*.nupirkti trys cįįjCb

ALYTAUS APSKRITIES

VALDYBOS RINKIMAI

- Gruodžio 17 d. Alytųje i- 
vyko Alytaus apsk. savyval- 
dybės valdomųjų organų 
rinkimai. Pirmutiniame ap
skrities Tarybos posėdyje 
buvo išrinktą, apskrities 
Valdyba: rinkimuose daly
vavo naujai, išrinkti yiršaĮ- 
čiai ir valsčių atstovai. *‘Į 
valdybą išrinkta: R. Adž- 
gauskas ir Vaškevičius—abu 
liaudininkai, pastarasis se
niau komunistii. partijai pri
klausęs. Krikščionys demo
kratui ir Ūkininkų Sąjunga

X

apskrities valdybos rinki-, 
muose savo kandidatų nestą- 

. te, nors apsčiai turi savo 
žmonių apskrities Taryboje.

mė -J* Vytauto Didžiojo pa^ 
veikslą^1' po , kuriuo ^yra 
1430—1930 metai.^Ant įęįfc- 

pataisytas nutarta patiekti uotoj’ra parašuij V.^ Ju^ų-

; Anytai', (Utenos aps.). 
^eigin^cfrr ąpmanąus kun. 
klebono $ąrvilo, dėka, ap
daužytąją per karą bažny
čia —hoy-

c

* »
4

.^jplė trokšta rasos ,gamta gaivi- 
asi ir stiprinasi saulės špindu- 
iis, o žmogaus širdis ilgisi tėyų 
ŪK^-gimtinės, gaivinasi ir stip- 
I6ąi jos gyvenimu ir žiniomis, i

ižL. » ■ ■ t. *■ * • - -
v- ■į

■ •>

nmnuiuium



centėjimas
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toliaus skaitome, 
vyrų ir mo-

_Jx

Tautiškas “ 
iness”:

i

r
iasiun-
■į'4' x-.!.

Mūsų gyvenimas panašus 
ajūrai,> kuri kartais būna la- 
& -

plauktį per ją ne tik saugu 
.bet ir malonu. Bet jūra 
dažnai būva nerami ir au-, 

jdrip^ą? Pakalęs vėjas ją 
drumsčia,.ir. bangos blaško 
laivą), kaip, šipulį. Tuomet 
ne tikę keleivių širdys dreba 
jš baiiriėsf .bet ir pritvru-

• - *■ » ** '

/ sierai jūreiviams darosi ne- 
^jaukti. Ir gyvenime tokių 

. audrų pasitaiko nemaža — 
daugiau negu ramių valan- 

£ dų. Tuomet baimė suspau- 
♦ džia mūsų širdis ir kartais

. mums rodosi, kad tikrai žū- 
— siųie. Kas tas audras suke

lia? Ne kas kits kaip mūsų 
dideliausias priešas — pik
toji dvasia. Ji gęrai moka 
žaisti ant mūsų geidulių, su
kiršina kūno pageidimą, a- 
kių godulvstę ir gyvenimo 
puikybę. Anot šv. Rašto: 
“Bėdos žemei ir jūrai: jog 
nužengė velnias pas jumis 
turįs didį- pykčių, žinoda
mas, kad maž teturi laiko.” 
(Apoc. XII, 12). “Būkite 
blaivūs ir jauskite, nes jūsų 
priešas velnias sukinasi ap
linkui kaip „liūtas rėkiantis 

" ieškodamas kurį prarytų. ” 
(l Ep. Petri V, 8). v.

Kovoti Su piktąja dvasia 
nelengvai. Ji jau nuo senų- 
—---- i———i- ■ ■

senovės didelis žmonių ne- 
’—— prietelis. Ji sngundę ir į- 

1 rami? ir tuomet krampinomuodėmėp pirmuo-
sius Gimdytojus. Ji sūkiai? 
dįno pagonis, kurie Vieton 
DieVo-garbino ją pačią s^a-ipąvogus.' 
bij payidale. Piktoji 4va-] 
šia net ir patį žmogų apsės
davo, taigi Evangelijoj ir 
paminėta apie velnio apsės
tuosius. Kristus nulaužė šė
tonui ^ragus, sugriovė jo 
viešpatavimą ir nuvertė jo 
karalystę, bet užtat jis pa
tylomis nesiliauna kliudęs 
žmogų kaip tik gali. Dabar 
piktoji dvasia .panaši į tą šu
nį pririštą ant'retežio: loti 
jis gali kiek nori, bėf įkan
da tik tam, kurs prie jo pri
siartina. Šėtonas, anot Šv. 
Augustino, negali mus prie 
nuodėmės priversti, jis tik 
gražumu prašo, kad sutiktu
me su jo pagunda. Išrodo, 
kad būtų pigu su jūom ko-_ 
voti, o vienok tiek žmonių 
pasiduoda jo kurstymams ir 
dirba jo darbą. z _ Tai vien

laisvadariui į ausį ir sukels 
jo vaizduotėj kokį nešvaru 
paveikslų, ir Ftas nelaimin
gasis, kaip kbks naktinis 
paukštis trypia ktfr vakaruš
kose ar šokiuose ieškodamas 
tik savo žemuosius geidulius^ 
patenkinti. Pamos tik su 
pirštų Vagiui,1 įr-tas slankio
ju pafariisese?kad vėliAi ką 
^«ami0 ' ■ ' } ’ ■* • :

....

Kaip matome, šėtonas-be4 
tiek galingai kiek gudrus. 
Jis tik 'galfri’gas"mūsų silp
nybėmis. Tiek? sykių jau e- 
same apgauti, ir vėl kišame 
nagus į jo pinkles. Taigi 
nebereikalo šv.' Petras per-: 
Spėja nąus būti nuolatos sar
gyboje ir tvirtu tikėjimu 
priešintis piktosid s dvasios 
pakuždoms. . *
—------------ ..^4—r.,.

k f c
. * r"' '

Žmonių Išnaudojimas
— I ; ■ II •» J •

VIDURIŲ SUKIETĖJIMAS

. •• . _____ —- • J, Mo- 01X1

Better Bus-irą kambarį prie mikrofono.’ šimto 
Biuras, su savo 42 vie- Jis turėjo pakalbėti ką nors, 

tiniais skyriais, veda vpatin- ir į trumpą laikų žmogus at- 
gai aštrią-kovąprieš- viso-ėjo į kambarį ir jam pasakė, 
Irius . išnaudoj iraus biznyje, j kad turi puikų lialsą. Kom- 
ypatingai stėgdamiesi 
stabdyti neteisingus apgarsi
nimus laikraščiuose ir page- 

rinti pardavinėjimo santi- 
kius. Pereitais metais ta or
ganizacija gavo net 500,000 
užklausimu nuo visokiu žmo-*• . k

nių, beveik iš visų valstijų, 
kaslink kapitalo įdėjimo ir 
apie visokius apgarsinimus 
laikraščiuose. Įvairūs žmo
nių išnaudojimo apgavingi 
taktikai biznyje buvo sustab
dyti, daug neteisingų apgar- 

todėl, kad piktoji dvasia ge- ginimų sustabdyta,' ir kelios 
rai pažįsta žmogaus ppgim- firmos uždarytos 
tį ir puikiai moka išnaudoti jdinė j imą žmonių, 
jo siįnybes. Lengviausia J 
jam apsidirbti su žmogumi 
jau įpratusiu nusidėti Pa
kiš tik girtuokliui stiklelį po , 
nosia, ir žiūrėk, jau tas vėl . 
girtuokliauja. Pakuždės tik .

->Jeigu arčiau prisižiūrėsi
me paukščiams^ tai visų pir
ma nustebins mus ju amžiaus 
ilgumas. Ir iš tikrųjų, pav. 
aras, gulbė, varnas gyvena, 
šimtų.suviršum metų; pelė
da, vanagas, žąsis — iki 100 
metų ir 1.1. Tuo tarpu kai 
iš šimto tūkstančių žmonių 
šimto metų sulaukia vos vie
nas. Priežasčių reiktų gal 
ieškoti ' žmogaus nutolime 
nuo gamtos.. Kaipo viena iš 
daugelio to nutolimo pasėkų 
ir, yrA vidurių sukietėjimas. 
Paukščių viduriai valosi la
bai reguliariai, dažnai.’ Ir 
žydų Talmude yra parašyta, 
kad tas ilgai gyvens, kas daž-.

panija reikalavo nuo kiek
vieno aplikanto fotografiją 
rr balso užrekordavimą. Ir 
vyras siuntė aplikantą į jų 
tam tikslui įsteigtą vietą. 
Aplikantas tufėįo užmokėti nai Neiriamąja vieta,
už fotografiją, |r ūž rekordą 
balso ir dalykas užbaigtas. 
Didelės, atsakomingos filmų 
kompanijos nežinojo apie ši
tokias pabandymo vietas.

Per septynioliką metų, 
tūla Nevvyorkietė, pardavi- 
ūp jp t ‘ brangius” ^akmeni usį- 
dėdama apgaršinimūs į ląįk^ 
raičius, — pranešdama, kad 
‘ ‘ turtinga mot’e^kė. pri
versta parduoti kavo braftgk- 
mynus.” Jos toliausias ap
garsinimas pratiesė, kad .‘ji 
turi deimantinį5' žiedą, - kurį' 
parduos už žeirią, kaimą. Bet 
reikalavo pinigu pilną- užįrio- 
kėjrmą. • ’ Kuomet agentas 
pas įą nuVyko^ją jamrĮjfaiie- 
šė, kad įi5 pųl^ūk šefai 'iri* (o^

už apgau-

'Vienas Atsitikimas. Ap
garsinime “Darbininkų Rei
kalaut a/f t. 
“Dainininkų 
terų—geriausi balsai bus iš
rinkti ir pasekmingi artistai 
pasirodys naujuose kalban
čiuose paveiksluose.” uBet- 
terBusinešš” Biuras įu__

r-—-rf-- -77-c-

rado, kad pieniaus turėjo 
prisirašyti prie “krutamųjų 
paveikslų kliubo.” Užmo
kestis buvo $25.00 į metus. 
Turėjo imti tam tinkamą 
kursą, ir tik kuomet1 užbaigs 
kursą, galės gauti darbą ūž 
$50.00 į Saįailę.

Tos kompanijos- vardas 
nebuvo užregistruotas kaip 
įstatymai reikalauja. Ir var
das . nebuvo užrękorduotas apgarsinimų “moteris, aplei- 
“directory” knygoje. .Kom- 
■panija nuo lengvatikių lupo 
po $25.00.

Kitas apgarsinimas buvo 
—“ Amatorių —Jcalbantiems 
paveikslams ir radio darbui?

i 't /.r 5LUUU1 -r- '

prasyti darbą Tie agentai brarigaknteniuš l^ad į _ , 
užmokėti liėkįūritiš’ pinigus 
už serus, •'beritėdama £ad 
būtų nuo jos atimti. ’ ’. 
^Kuomet moteriškė sužino

jo, kad sugaubi/ \prižadėjo 
pertraukti savo aįjgavingus 
darbelius ir nedėti apgavin- 
gų apgarsinimų f laikraščius._ I 

Daugiausia žmonių išnau
dojama perkant nęblius, ries 
beveik visi laikraščiai pilni.

r “ - • X • >. -

džia miestą, priversta par- 
duoti viską^zarba priversta 
parduoti ką tik naujai me-- 
bliuotą apartmentą.” Pa
prastai tos moterys, perka 
pigius meblius? juos pertaiso 

Atvykite pabandyti balsus ir parduoda už drLar tris syk 
tiek kiek joms kaštavo. . - - 

Vienas atsitikimas £uvo 
praneštas apie * pardavimą 
drabužių krautuvės. Šitas 
apgarsinimas, ir gal panašūs 
apgarsinimai, įdėtas į laikra-

• ■ j .- ‘ '

ščius labai mažuose mieste
liuose. “Drabužių krautuvė 
ant pardavimo.” Žmogelis, 
per -daug metų susitaupę^ 
gražią sumą pinigų, nori 
pradėti kokį biznį, perskaito 
tą labai -gražiai skambantį 
apgarsinimą ir atvyksta į di
delį miestą dalyką ištyrinė
ti. Viskas 30 laukia. Jam 
taip patinka krautuvė kad 
jis-nuperka, ir taip žūsta jo 
sunkiai uždirbti pinigai. Jis 
nežino,, kad apgavikai kaip, 
tik tam tikslui nupirko ir iš
taisė tą krautuvę; patys vedė, 
nei šiokį, neį tokį biznelį pa- 

parduoti,

Tai, žinoma, yra teisinga. 
Sveikas žmogus paprastai 
per parą valosi 1-2 kart. At- 
Siinka kartais, kad toks va- 
typia^is esti vieną kart per 
i'O dienų. Tai jaianenoriria- 
lus reiškinys. ltyuT vidurių 
sukietėjimo linkę dažniausiai 
asmenys priversti daug sė
dėti, pvK mokslininkai, lite
ratai, vai
darbo žmon 
retai tepasitaiko. Chrori 
vidurių sukietėjimas pareina 
dažniausiai nuo silpno kūno 
judėjimo, ypatingai raume
nų, dalinai žarnų sienelių. 
Atsitiktinas laikinas vidurių 
sukietėjimas pareina ^.nuo 

; valgio, (stori miltai, bulvės, 
žirniai), mechaniški! kliūčių 
žarnose, įvairitpligii.

Vidurių sukietėjimas su
kelia galvos skaudėj irpą, pil
vo išutimą, širdies plakimą, 
neramumą. Atsitiktinas lai
kinas vidurių sukietėjimas 
neskaitomas liga ir jam pa
šalinti dažniausiai užtenka 
valgių permainos. Kas ki
ta ilgi vidurių suiketėjimai, 
kurie sudaro daug vargo li
goniams, priversdami juos 
griebtis dirbtinų priemoniųM 
šiam blogumui pasalinti. • Y.- 
ra žmoniip kurie didesnę gy
venimo pusę nępersiskiria su 
levatyvomis ir įvairiais vi
durki valymo vaistais. ...
y Chroniško vidurių: sukie- 

ygtyvos ir Vaistai vidurių Va-

tymui (r teina, karčio jis.
Z A. ■». '

lų druska ir kt) ga 
bėti tik laikinai, bet litį^Į 
prašalina ir tik įpratina? 
gonį prie dirbtino vidų 
valymo. Taigi levatįvos 
yąistų vidurių valymai 
kia 'kiek fjalima 
vartoti juos tik kraštu# 
še. atvejuose. Reikale* 
ma vartoti sennos lapai'(lft 
lliculi Sennae) — pigiai 
kami vąistinėj. Vieną? 
gornąjį šaukštą tų lapų 1 
pilti karštu vanderiiu ir kaį 
pritrauks gerti antyn 
kaip arbatą. ' *

Atsitiktinam laikinamli 
durių sukietėjimui gydj 
dažnai užtenka valgių pet 
mąinos. Vaisiai (ypač sly
vos, morkos), juoda apžiedė 
jusi duona, rūgusis pienagj 
riikštūs kopūstai, šalto, v 
dens nevalgius (ant tuščioj 
širdies) gėrimas — to 
niausiai užtenka viduria 
sureguliuoti. Be to, 
gi sukietėjimu serga 
priversti daug sėdėti,'; 
jiems reikalingas judėjime 
raumenų darbas, pilvo brį^ 
kymąs. Vien pasivaikščiojf 
mo (fežuąi neužtenka, re 
surasti įvai’resnpdaibą k 
veikti! viso kūno 
Gimnastika gali jau < 
daugiau naudos, bet geria 
šiai užsiimti rfeturaliu" fizi--

r—

■ Laito varifa*
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$107.00 
$181.00 
$123.50 
$204.00 
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Laiva vardo* Ii New Yorka
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-nu metu iki 10 matų am-
KUDIRtImŠ : TkUl-nū nfe Ani«lX. $5.50
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IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M. U

■ TietMU

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PAD4SYT KELIONĘ ATMINTINU * 
{VYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS 

Z ' . •

žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.
Trečia klesa j vieną pnse ................
Trečia klesn j abi pusi .. .................
Turistine trečia klesa J vieną pusę
Turistinė klesa j abi pusi (min.).*
Osbin klesu .....................

PROMENADOS DfiNISf US vietas turistine
klesa ant Promenados DČnio nuo Gegužės 1-mos 
iki Liepos 15 f Lietuvą, o j Ameriką nuo Rug
pjūčio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos pndltffiVpnos 
sekamai: $7.50 J viena pusę, o $12.50 ri>l pusi. .

VAIKAMS: Nuo 1-nu metn iki 10 nttžh| am
žiaus pusė’kainoj

KUDtĖTAMŠ: ]______ ___________
j viena puse. I abi pusi -11.00.

U. S. Reveruė Tax Ir Head Tax atikyriun).
- y • • 1

y
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—. mokešties nereikalauja
ma.”' : . .

Kuomet agentas nuvyko 
rado, kad toj vietpj gamino 
riešutų mašinas. Ąplikan- 
ias.buvo nevestas į tam tik-

iiiilIlIlU• s

os Per Vandenyną^
PER CHEMOUBG’Ą—6 DIENOS 
y - PER BREMENĄ . v

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu . _ 
ii-’ ■ .. _, .

f

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir 
vę|kf prad5s nuo kovo mėn., 1930 m.

Maliau Nagu 8 Dienos į Lietuvą.

* Patogus ir tiesas Bukinėsimas ru bite Europos Salimi. 
Reguliariai lšpliuklmAl kiekvienų savaite populiariais 

Lloyd laivais. *
D«1 tragrJMmo lindy
nių ir kity Infohba- 
cljų atsiklauakit sa
ro vietinio agento 
arba

65 STATĖ ST.

Y BOSTOir, MABS.
1 Hį. tif'F

ESTONIA... t. vasario 20 

LITUANIA................kovo 8

ESTONIA... balandžio 3 
LITUiNIA. .balandžio 17 

POLONIA............ geguftal

ESTONIA............ gegužį 17
LITUANIA ...geguži 26

M - * ‘

E8T0NIA... 

POLONIA.. 

irruANiA.. 
LITUANIA.;...lilpbl w

E8T0NIA...ragpttčtol$ 
LITUANIA..tOCTttčtori 

POLONIA..

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELlONtj
Dvi Informacijų !r talvnlrorčhj kreipkite* tuojau* pasųaavo vietos agentų. 

NELAUKIT PASKUTINI!) DlESftf ...

BALTIC AMERICA LIHE
8—10 BRIDGE ST, NEW TOM, N. T. 315 BO. MARBORN 8T„
VNION TfeUSTBLDO, HTT8EURffig»PA 618 ST J AMU ET., MONTREAL,
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Įjpybįa. Bąinyriuč discipli
na viąką jau sutvarkė, ir kas 
iŠ į?- W»tų išsiverž
ti, tas ir prabaščiu būti ne- 
įegali,' <

Bet čia yra kitoks daly- 
kas. Čia eina apie gerą val
džios vatiąrikaį dėl paties 
konkordato vykdimo. Taigi 
čia kaip tik pasirodė, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 
neparodo geros valios, ir nu
tarties su Vatikanu vykini- 
me kartais nužygiuoja kai
rėn. Turime jau nemaža 
faktų, kur konkordato sąly
gas paneigiamos ir skriau
džiamos tos bažnyčios teises, 

‘kurios buvo' sutarta pagerb
ti.? Kuomet sutartis nepil
domą kaip reikiant, tuorūet 
tenka pi-otestuoti ir tą pa
reigą atlieka jau vyskupai. 
Kuomet vyskupai pakelia 
savo balsą, tai jau ten kas 
rimto turi būti. Jau čia ne 
šūkavimas įsįpolitikavusių 
kunigėlių, bet rimtas atsi- 
įiepimas Ganytojų, kurie 
mato, kad. ne tuo keliu eina
ma, kad užtikrinus šaliai 
sveiką ir normalią ateitį.

Kai Lietuvos valdžia ište
sės savo pasižadėjimuose 
leisti Katalikų Bažnyčiai 
laisvai gyvuoti, nebus tuo
met jokių nusiskundimų a- 
pie tragingą tikėjimo padė
tį.

- ~ . K.
• . • - . — • -K.: >

r —< • ■ x • • ’-.y į "
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. Tiktm sveika siela’ teišlai- 
kp kūną s^jęik^ doraą gj
vęnimas tari;o»vyję ..^9 
higienos sąlygas: darbą, pa
prastą maistą, susilaikymą, 
'skaistybę.—L. Tolstojus. .
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tenka ir kupigo rūbus ir sie
lą gerokai suvalkioti. Jei ne
priklausomybės pradžioje ir 
būtą politijdėrių kunigų tai 
gal tik todėl, kad tuomet ne
turėta pakankamo skaičiaus 
tąm tikslui tinkamų pasau
liečių. Dabar dalykams^u- 
šitvarlrius, rimtesnieji kuni
gai rš politikos išsitraukė, 
kiti gi silpnesnieji liko pake
lėj, atpuolė-nuo tikslaus vei
kimo ir jokio vaidmenio po
litikoj nevaidiną. •

Dabar dalykai ipėjo į ndF 
nialią sriovę.Padaryta su 
Vatikanu- konkordatas bei 
baMyčios if: Valstybės susi- 
eu^^TvtdSybe sątyknįva-' 

džiąs- pa^įyy^pąįku^ 
m^Lžinamą/s^p yąldyūapr*: 
pyskaitą išduoda Popiežiui.’ 
Čia jau prabasčiams nėra 

jflngąs' kelias, kuriuo einant kas veikti, ir politikuoti, jei-

• . f

Laisvamaniai prisimeta 
ko nežiną apie sunkią 

yČįos padėtį Lietuvoje, 
lįk/girdi, tik tuščias, berei- 

as ir dar gi neteisin- 
prabašeių nusiskundi- 
todėl, kad jiems nelei- 

vąldyti šalį ir jody- 
nonių sprando. Jei- 

l tik tdkia nusiskundimo 
ištiš’ būtų, , tai, ■ žino- 
nieks tokiems praba- 

iams neparodytų siinpati- 
eCkam jiems kištis į ša- 

tes valdymą, kad turi pil- 
^-’tankas darbo savo para- 

. Deja* taip nėra. Pra- 
” kaipo tokie, ir neno-: 

ištiš į šalies politiką, Jiė 
į®“: ąukl^į^ ? politikoje

4-
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“Keleivis” pareiškia, kad 
Dievas sutvėrė tamsą, ų W 
djsonas šviesą. - Toką posa
kis. tur būt skįriainas tam
siems “Keleivio1 ’skaity to
jams, nes neįnganoma, kad 
laikraštis nors kiek gerbiąs 
savę ir platesnę visuomenę 
galėtų skelbti tokią nesąmo
nę. Šv. Rašte juk pasaky
ta, kad Dievas sutvėrė švįe- 
są. “Lai būna šviesa, ir pa
sidarė šviesa.”- Taigi rodos 
netenka abejoti, kad Dievas 
lyra šviesos tvėrėjas.

^Keleivis” gi sako, kad 
Dįevas sutvėrė .tamsą. Kas 
gi čia būtų?. Kokiu tikslu 
“Keleivis” taip sakydamas

’ V*4 Tr. »*

W ’T’PU- 

ga netilpta mujtįąąčjon^ 
galvon: Earekal Suradau! 
Nugi HKeleivįs’į d^?pj®r 
tensi ją, kad ir jį Dievas su
tvėrė! -Mat, tvirtindamas, 
kad Dievas sutvėrė tamsą, 
j^ pats, tamsos-padaras, tuo 
būdu į Dievą tvarinius nori 
įsibriauti. Žiūrėkit: rodos, 
bedievis, o kur gretinasi.

Deja, negalima jam nė to 
pripažinti, kad neįžeidus ge
rąjį Dievulį. “Keleivį” su-
tvėre ne Dievas, tik tamsūs 
žmonės.
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TyHai pririšlijus nalj^es glūdumoje >

Vidurnakčio juodo sparnais nuplasnoja, i ■.
Mintis lig žvaigždžių. - ri : :

Širdis, bet girdis vis prie žęmėsp&liėka.
A •- 21-__________ ____ _____ •Ji? ___zvaij
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Ji spindi ten dangišku auksu aplieta/ V , 
O aš tik ilgiuosi nykioj lygumoj.

Regiu meteorai pro žvaigždę praskrenda, 
O, kaip meteoru norėčia aš būt.
Jie skuba į tolį, į nežinią krenta, 
žvaigždės aš šviesoje no:

i

S

ia pražūt. ' •
SiSA u*x^TL.*»u^J4g&Jf7J» ,4U

Kai rudenį skamba skliautai vakariniai 
Ieškančių vasaros gervių-šnekom, ____
Mainvčįą eu gervėmis savąją dalią,/ 
Ne vasaron skrisčia.—žvaigždžių tolumon.
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menkas tai dalykas yra 
skaitymas, K bet labai svar? 
bus. Svarbu yra ką skaitai 7 
“Pasakyk man ką tu skąį- 
tai 'ir aš pasakysiu kas tu 
esi.” . _■ ■

Geros khygos ir laikra
ščiai tai yra neapkainuoja- 
mos dovanos* Jos skaityto
jo'protui ir širdžiai priduo- 

- daf teisybę, grožybę, genimą. 
Skaitymas tai yra- protui 
maistas. - Skaitymas/ pada
ro pilną žmogų. Beskaity
damas žmogus įgija naują 
mokslą,’* 
žinomų 
pagimdė

“A, menkas tai dąlykas, 
skaitymas blogų raštų ma
nęs į blogą nepakreips.” ;

Ištikrųjų, skaitymas yra 
menkas dalykas. Kasgi ga- 
Ii būti menkesnio arba leng- 
vesnio kaip paimti laikraštį 
ar knygą į rankas. Paimi, 
pradedi skaityti, paskaitai 
ir vėl padedi .į šalį. Labai 
menkas tai dąlykas,'ū* vie
nok tas skaitymas nejučio
mis tavo sieloje padarė ne
išdildomą žymę. ?

Ir štai už kiek laiko ženk- 
laį gero ar Wogo skaitymo 
pradeda apsileikšp. Tas a- 

...pie M tu skaitei pasilieka 
T 
iM

*~

t

Tylinčią arfą ranka pąlytęsiu •
Ir garsas pabus lygumose miegojęs, ~ .
Kaip paukštis padangėj jausmu prašnekėsiu. - 
Kaip paukštis, kurs linksmina tėviškės gojus.

Pavasaris”)
x v.-7 -T .

venti.' Nieko su savim ne
pasiima tikthi savo knygas. 
Knygos 4ai buvo jo bran
giausias turtas. Abraomas 
Linkolnas mažas būdamas 
neturėjo progos eiti į mo
kyklą, bet jis mėgo skaityti 
ir skaitymas jį padarė tau
tos vadu. Nesakyk, jog tai 
menkas dąlyka^izką 
Nemenkas. 4' ' ’ ;r 3

Jįno
v v

)

išminčiai. Štai Aristotelis, 
garsus Grėkijos išminčius, 
už kelias Speusippus para
šytas knygas užmokėjo 72,- 
000 8eštereų. Su labai di
džiu pamėgimu jis skaitė 
knygas, kurias Aleksandras 
didysis jam buvo atsiuntęs. 
O patsai.Aleksandras didy
sis Homer’io raštus vakare 
pasidėdavo po paduška, kad r.. . 
ryte' Apie ^skaityi
paskaityti, Šv. Jeronimas kartą. 
visą palikęs eina į tyrus gy-
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ą, sužino jam pirm ne- 
ų dalykų; skaitymas 

ęjąą, .gi

tąvp skaitymo ap-?Kad skaitymas yrą labai 
sireiškia darbais. Užtat nesvarbu prirodo visų amžių

Pasirodo,J<ad “Š. j. P. Žinių” p. Redaktorius yra 
buvusio “Vanago” stambusis šėrininkas. Tai ir 
visa paslaptis/ Vardas ir plunksnos paukščio esmės 
nepakeičia. '••• . " • •$.
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METŲ APŽVALGA

Įstaigą Rėmėjai

5 ^'Nepaprastai didelio veiklumo parodė rnūfių 
rimo ir labdarybės-erganizacijos ir plataus už- 
ojimo jųjų seimai. Kolegijos Rėmėjų organi
ka savp-seime sukėlė per du tūkstančiu dolerių 
italo,^paskelbdamas vajų kolegijos-namams 

asai vajus, nors ne sparčiai, bet nuosek- 
yra varomas prie savo tikslo. Kiek tenka sū
ri, jau trečdalis reikiamos sumos kolegijos na- 

ms pastatyti yra sukeltas. Mums lietuviams 
-įau daug reiškia. ‘ *
\ Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų seimas ir-

i buvo skaitlingas. Bet kadangi akademijai da- 
-bar nieko netrūksta, tai rėmėjoms telieka palaiky- 

įtrtai, kas jau turima. \ \ '
į- Naują gražų darbą pradėjo ir Labdarybė, 

a našlaičiams ir seneliams prieglaud^Vie- 
' * * • A r

is Labdarybės paminklas — Šv. Kryžiaus ligo- 
įjmč jau puošia Amerikos lietuvių istorijos lapus.

^ mažiau gražesnis dabar vra prieglaudos kuri- 
sį; Prieglaudai nupirktas ūkis yra tinkamas, 

gamta turtingas. Kadangi ūkis nėra 
ai išmokėtas, tai Labdarybės seimas paskel- 

tevo vajų prieglaudos reikalams. Ne daug jiems

/ Smida * ' . • f ,
v '• *♦*.«. r ' •

spaudoje žymesnių permainų nepastebe- 
įtėlis lietuvių katalikų dienraštis “Drati-

* pirmiau sąvo vedamuose straipsniuose per 
g mums teikdavo medegos iš Lietuvos politinio 

imo, ypatingai Krikščionių Demokratų par- 
darbuotės. Vėlesniu laiku teko pastebėti 

ris į tinkamesnę vagą — ‘daugiau pradėta ril- 
Amesrikos lietuvių gyvenimu. Lai-

' j ’ ‘ * * ' * - 1 •" -*• ę* '• ■■ > —. 't
mums suprasti, kad mes esame ne Lietu- 

ai, kad meą gyvename sa- 
ir turime saws reikalus, kuriąis nie

Darbininkas” kiek nusilpo—neteko savo g^-į 
baus redaktoriaus kun. V. K. Taškūno. Tai dar 
nereiškia, kad laikraštis būtų nustojęs tos aukštu-* 
mos, kurios pasiekė per šiuos kelis paskutinius me
tus. Dabartinis redaktorius p. A. Knėižys sugebėk 
jo sutraukti visą eilę gabių rašytojų, kufiė “Dar
bininkui” teikia didelio įvairumo ir populerumo. <

- • p * *■ *

■ “Garsas” neparodė savo skiltyse jokių atmai
nų. Tiktai tenka konstatuoti faktas, kad “Gar
sas” išsikėlė iš Brooklyn, N. Y. į Wilkes-Barre, 
Pa. Kiek iš to naudos bus pačiam Katalikų Susi
vienijimui, prisiminus Vakarinių valstybių ir Nau
josios Anglijos kuopas, reikia labai paabejoti, bet 
įvykusiam faktui kritika nereikalinga; ją suteiks 
patsai gyvenimas: * Kad tiktai ‘4 Garsas”. neliktų 
vienos provincijos laikraščiu. , . ■

■ Vienintelis tikybinių reikalų laikraštis yrą
“Laivas.” Jisai rūpinasi suteikti dvasnno pasi
skaitymo ir žinių iš Katalikų pasaulio kiekvieną 
savaitę, Čia randami įvairūs pranešimai Apašta
lystės Maldos, draugijos, Tretininkų Santvarkos, 
kolegijos Rėmėjų organizacijos. Tfereikia palin
kėti, kad “Laivas”., rastųsi kiekviename lietuviš
kame name, nes jisai moko žmones tikėjimo ir do
rovės, aiškindamas įvairius katalikų tikėjimui da
romus priekaištus, atsako į žmonių abejojimus-pa- 
klaųsimųs. Visgi reiktų ‘5Ląiyo” administracijai 
rūpintis, kad laikraščiui suteikus daugiau grožio 
feklįkiniu atžvilgiu, tuomet turėtų daugiau pasise- 
kirnp/-*'* ,z • r -u* • r . -v

7’ ' į <

’ Lietuvos Vyčių organas M Vytis”- ir Moterų 
Sąjungos — “Moterų Dirva” eina savo sena kryp
timi, tiktai gailą, kad “Vytis” kartais išeina savo 
turiniu labši menk 
ridaugpągars 
kraštis-žumalas pilnas ’ vien tik' pagarsinimų ir 
- jokų.n Tokiu organu įneš nepakelsime savo jau-

Gera, kuomet laikrašti s tu- 
> bet bloga, kuomet išeina lai;

ma literatūros dalis, bet jinai netinka laikraščio 
esmei, tiktai jojo pamarginimui.

Jovalas Spaudoje

i Pereitais, ar užpereitais, metais šv. Jurgio, 
Chieago, Ulinois, parapijos klebonas pradėjo leis
ti dviejų lapų—du puslapiu lietuviškai ir-du an
gliškai— laikraštuką, užvąrdintą “Šv. Jurgio Pa
rapijos Žinios.” Labai gera, kad dvasios vadas tei
kia savo parapijiečiams informacijų vietinio gyve
nimo reikalais, neužimdamas brangaus maldos lai
ko Įjūriais pagarsinimais bažnyčioje. 4

Bet neigiamoji to laikraštuko pusė yra p. Re
daktoriaus jame vedama kova su savo išsvajotais 
priešais.1 Kiekvienas išmintingas žmogus savo 
tikslui pasiekti vartoja tinkamiąusias priemones. 
Kokio tikslo p. Redaktorius nori pasiekti, varto
damas dabartines spaudos jovalo priemones? P. 
Redaktorius^abai gerai žino kur randasi ta instan
cija, kuri tinkamiai^erjį apgintų nuo jojo išsvajo
tų priešų. . • . .

Dabar gi p. Redaktorius naudoja blogiausią 
priemonę — minios teismą -* savo tikslui atsiekti. 
Laikas būtų p. Redaktoriui suprasti, kad jisai var
todamas šias priemones, savo Skslo visiškai nepa- 
siekia, bet skriaudžia savo geruosius prietevius- 
škaitytojus, mažindamas jųjų tikėjimą bei pasiti
kėjimą savo dvasios vadais, ir patsai susitepa' tais 
purvais, kunuosdrębia aųtkitų.

Yra paskutine sarmatą, kuomet dvasios vadai 
prasilenkia su savo aukštu pašaukimu, niekinda
mas ir šmeiždamas dvasiški ją, katalikiškąją spau
du Katalikiškąją Akciją. Toksai žmogus yra biau- 
rasnis už atvirą ateistą, nes save pridengia bažny
tinio orumo skraiste.

Seniau tą nešvarų darbą atlikdavo juokų lai- 
kraštis ^Vjpągaa” Dabar jį atlieka J. P. Ž.” 
Anas buvo!juota)-8atyfo8 laikraštis, o šitas visgi 
yra tikybiųėą lcrypHee—parapiji

Literatūra

Praėjusieji 1929 metai mūsų literatūrai buvo 
gana gausus. Išleista knygų įvairaus turinio: ti-

X -y . Z . . . »

kybinio, istorinio, kelionės^ptašymų ir 11.

Pati gausiausia literatūra ®^tikybinė. Savo 
turiniu Ir išvaizda pirma vieta tenka kun. dr. K. 
Matulaičio 200 puslapių knygai “Kristaus Patari
mų Keliais. ’ ’ Tai yra gilesnis asketinio gyvenime—----- .
aiškinimas, tinkąs ne vien dvasinio luomo asine-__
nims, bet ir pasauliečiams, kurie ieško gilesnio pa
žinimo Kristaus patarimų ir nori juos taikinti sa- ' 
vo. gyvenimui.' . Kun. dr. K. Matulaitis paraše ir 
antrą panašų veikalą “Sįęlai Takai Tobulybėn,” 
kuris dabar spausdinamas “Laivę” ir, reikia tikė
ti i bus išleistas atskira knyga. •

Kitas turtingas turiniu ir gražus savo išvrnz- ‘ 
dą veikalėlis yra “Šve<ič. Jėzaus Širdies Introni- 
zacija,” parašytas kun. dr. J. Vaitkevičiaus. Kuo
met lietuvių tarpe prasideda {destis panųddumas į 
švenč. Jėząųs Širdį, šitas veikalėlis turės didelio 
pasisekimo. .
x . r?v - y

Dvi nedideles knygutes parašė ir Ulęįdp kum 
J. Jusevįčiu8. Pirmutinė užvardinta “Mūsų Ke
lias.” Joje autorius aiškina pagrindines katiUikft * 
tikėjimo,tiesas. Antroji knygutė skirta jąunimo 
mokymo ir dorinimo klausimui. Abidvi knygutės 
gražiai išleistos ir gražia lietuvių kalba parašytos. 
Prisiminus, kad jųjų autorius kun. J. Juaąvičuis 
neseniai teišmoko lietuviškai, jam tenka pagyrimo 
žodis tarti. Telięka jojo pavyzdys paBkai 
tijauniems darbuotoj ams sąvo g 
W Pagarbos iodįs reikia ti
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Kun. J. Jakaitis—dvas. ved^a; tea^ Step. Kneiž»—pirm. ;
B. Jakuti^-—I-aą,vice-pinn.; O. Adomą bięaž—U-jį viee-piraa.; 7 
A. Akstj^fr—raštHdnkąs, 1Q4 Bdlevue Avė., MontelIo.Vąss. .
O. Sidabnenė,—ižd., 6 Commonvealth Avė., Worcester. Mass. 
Kūjų Aiid. Daugis—ręįaktoriųp; 105 Įfoin St, Athol, Mass.

ŽFiterątynė. Komisija-: Kun. Petras Saurusaitia,
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. Atsižymėjęs fiziolp^aų dr.1 
įs Ėoeųter ;(yokietys). tyrinėjo 
^7 / pasekmes tiktai

vienoje šeimynoje ir atrado
' (J1 * * 

baisius daiktus. Viena mo-
' tėviškė gimusį 1740. metuose, 

o mirusi pradžioje devynio
likto šimtmečio, buvo gir
tuoklė, vagis įf valkata. Jto 
nai paliko vaikus, kurie be- 

’ - sidaugindami pasiekė skai-
2 . ' čįų 834 asmenų. Iš visų 

tęs moteriškės ainių 709 bu-

’ NELEISKIME VELTUI LAIKO

nio laikraščių, brošiurėliij ir 
knygų. Vieno žmogaus gy
venimas yra pertrumpas 
skaityti visokias blogorturi- . 
nio knygas arba laikraščius. (

X-

'* A‘.£

c'

svarbu- Tįj 

vinmkųm6 

kime Blaivininkų susivieny- 
jimo ndriaas-parė'mis ir to
kiu būdu pAgelbėsime jiems 
tame prakilniame darbe, nes 
tik blaivių minčių žmonės 
tegali nuveikti gražius dar
bus, kaip • tai Bažnyčiai ir 
Tautai. Taigi ateikime pa-

• <' ■ - r i* »

dėkime d iš to bus mūsų vi
suomenei didelė ųauda ir a- 
teitis šviesi, garbingą.

- 2 Vilnite

nas suripratęs* lietuvis bei 
lietuvaitė turėtų pasinaudo- 
ti šia proga ir tikti-Blaivy
bės organizacijos nariais. O 
būdami Blaivybės nariais 
pųgelbėsitė platinti katali- 
kiškas. knygas bei ilaikrą- 
Ščiūs. j >'19-ias Blaivininkij

> žinias nutarė darbuotis pla- 
ttaime katalikiškos<spaudos. 
Tai ^epąs iš gražiausių 4a- 
lykų.-’ Tad kiekvienam ge
ram katalikui yra labai

- -Ar? /.ir

o pasekmes
■ ■ n*iii r / *' • •>* i »

vo baudžiami teisme, 106 
gimė neĮegališkai. 142 buvo 
elgetos, 64 gyveno iš visuo- 
menęspašalpų. 181 moteris 
buvo prostitutė. .. 76 bausti 
už įvairius prasikaltimus. 7 
už žmonių užmušimų. Visa 
ta šeimyna sulyg tikriausių 
apriUvymų atsiėjo valstijai 
netoli 5 milijonų markių 
(per 75 metus), nes tiek iš
leista jos užlaikymuo kalėji
muose, ligonbučiuose ir U t.

T '
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Pilnųjų Blaivininkų Susi- būtų! Tiesai randasi kuo-( 
i pu, kurios darbų seniai pra

dėjo, kaip tai Boston, Mass. 
49 kuopa, gruodžio 15 d. 
1929 m. parsikvietė garsųjį 

ų pamokslininkų, Blaivybės a-

*» • • "

. Mes rasi į niekų taip ne
same įpratę, kaip veltui lai- 
ką praleisti.. Kiek yra pra
leidžiama tuštiems pasikal
bėjimams, arba dar blogiau,, 
kiek lietuviai darbininkai 
arba jų moterėlės laiko prą- 
leidžia prie katiliuko, • ga- 

' mindami šnabę ar kaip ame- 
rikoniškai vadina “mūnški- 
ną/’ tai sunku ir įsivaįzduo- 

_ IĮ. Iš tokio valandų veltui 
- leidimo, netik žmogus neap

turi sau jokios naudos, bet 
,’dar ir trumpina sąyo.3gyyję-|

vienijimo naujų narių vajus 
jau čia pat.*y Kaip žinome 
iš seimo nutarimo ir laikra-

•**j\ • -‘x. x*” -• • ■ > -i

Ščiuose skelbimo su Grabny
čių švente prasideda naujų 
narių vajus ir tęsis visų va
sario mėnesį. Taigi visos 
kuopos . turėtų sukrusti — 
rengtis prie Grabnyčių šven
tės apvaikščiojimo koiškil- 
mingiausiai. Rytinis ap- 
vaikščiojimas tūrėtoj būti se
kančiai: užsiprašyti šventas 
miišas ir dalyvaujant vi- 
šiems nariams “in corpore” 
eiti pi’ie šv. Komunijos, pra-

U'

Bet, kiek yra tokių,, kurie; Aukščiausiojo palaimi- 
vien tik blogųjų pusę tema
to.. Tokiems apmaudingiems 
tikslams daugelis mūsų bro.-_ 
lių aikvoja savo brangias va
landas, dienas, mėnesius ir 
metiiš. ’ / ’ ’
O, labai gaila, kurie tik

'.1 L- j
tiek tesupranta, ? .Grabnyčių* 
laikas <arf------  ---------

vaikščios^ 
skaityme ivairių blogo turi-: pasilinksminimo vakarus ir 

■ to' "

. .... -.... Istorijos Srityje
.- * • . v . ' ■ z-’.*’*’. . “ X ■

Istorijos srityje išėjo dr. A. Račkaus .didelis 
veikalas “Gudai arba Gotai.”. Autorius savo vei-

- . _ _____ • - . M " ? —

kalu palielč visiškai naują, mažai kam į galvą at-
X

tuvių kilmės, ne vokiečių, kaip iki šiol kad buvo 
manyta.

Yra visa eilė mokslininkų, kurie yra-tos pa
čios. ininties. Jų tai autoritetu ir dr. A. Račkus 
remiasi ir savo težą gina. Tai tiktai viena tęzos 
pusė. Kad studija būtų pilna reikėjo, kad autorius 

-dr. A. Račkus pirmiaii būtų patiekęs priešingas 
nuomones, kurios tvirtina, kad gotai yra teutonų 
gilmes i Mes turime gotišką rašybą, gotišką arld- 

— lektūros stilių, gotų kalba rašytą, Bibliją. Šitie
. . A , " to. ——.

daviniai yra toniško tipo. Autorius tu
rėjo juos visus išgvildenti ir šiikritiloioti, tai yra, 

 

įrodyti istoriniais argumentais, kad toji nuomonė 
yra klaidingą, kad tie daviniai nėra tikri, ir nepa
matuoti istorine tikrenybe. < Tuomet mes būtume 
turėję pilną šiuo klausimu studiją.

<

Nors dr. A. Račkus savo veikale studijos pil
numos, ir neatsiekė, visgi tai, ką jisai patiekė, turi 
didelės reikšmės mūsų tautosakai, ypatingai jojo 
nauji argumentai, imti iš numizmatikos, pavardžių 
if kalbų palyginimo.. Kita veikalo ypatybė yra ta,

<
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nimo ir sudėti blaivybės at
naujinimo prižadus. Vaka
re surengti teatrėlius, pra
kalbas su dainomis ir dekle- 
macijomis, prirašinėjant 
naujus narius prie kuopų. 
Tverti naujas kuopas kur jų 
hėlįt;' ’ Bet ar visos kuopos 
f ■? i-a

z. 77/. ■— 
>- -

ap^ taip ;
7^.-! J > 

nūs 
; - -į

’ x“ ■ f?.’-. . • • Ą .

to'.prakilnaūs darbo!
Rodos-tdii gražu kad taip

paštalą, centro dvasios vadą 
kuli. Joną J-^Takaitį, kuris 
sėkmingai nupiešė alkoholio 
blėdiūgumą’ žmonijos gyve
nime^ ragindamas visus dė
tis prie blaivybės. Prie 
Blaivybės. kuopos prisirašė 
apie'33 naujų narių. Ypa
tingai didelis džiaugsmas, 
kad tai kone visos moterys. 
Tikrai garbė, kad ~ moterys 
supranta svaiginančių gėri
mų blėdingumą ir dedasi į 
Blaivininkų ėties. *
-i. '■ ■ ■ - ‘ •' »-•.<

Tautos atęltis priklauso 
nuo motinų, nes jei motina 
bus blaivi, tav ir šeimyną iš
augins ’blaifįh,* protina. 
Bet argi tŽį^flotįna priva
lo .hūti biąi^ - (į vji^s ? 

seunynd^ 

taip; vyriii  ̂&iį jaŽdilS-

Grabnyčios tai Blririnin- 

kų mėtonė šventė. Toje die- 
noje, nemažai kunigų sakys 
pamokęlus apie reikalingu
mų. ir naudų Blaivybės drau
gijos t toje dienoje,, blaivįnin- 
kai,?nuoširdžiaid' pasimeldę 
atnaujins padarytas pažą-Į 
dus, ir susistiprinę dvasioje 
eiš gelbėti girtuoklystėje žus- 
tančiųjų. Jie, persiėmę Kris
taus meile, artimo meile, eis 
pas artimus ir kaimynus ir 
trauks,-kels,, ves juos į geres
nį, gražesni gyvenimą. Ar- 
timo meilė ragina Blaiviom- įdedant į salę tvarkos žiūrė- 
kus gelbėti girtuoklystėje 
žūstančius, ir meilė pergalės.

Tiesa, Blaivininkų būrys 
neskaitlingas, bet jie nuošir
dūs. Jie darbuojasi, rengia 
prakalbas, vaidinimus, plati
na rastuę, ne savo naudai, bet 
artimo. Artimo meilė ragi
no 
Tik daugiau drąsos, Blaivi
ninkai! Atsinaujinę dvasio
je per Šių metinę šventę, va
lykite tų gražų darbų toliau.

P.

LąpkrįČįo ■ 34 d. Kaltinė- ikaltįpa1 ką^į
nuošė buvo toks liūdnas įvy- duodąs salę lenku ok 
kįs. Lehkųjaųųimo organi- ei joms, 
racija Kold'inlodziežy'MTiejs- 
kiej surengė savo nariams 
ir Isimpatikams šokių vaka
rėlį. Organizatorium to va
karėlio buvo Kaltinėnų, val
sčiaus raštininko pagelbinin- 
kas Zigmantas Lagoda. Va
karėliui buvo paimta para
pijos salė, kurioje kabėjo iš 
vienos pusės Vytimis kitos 
lenkų Arelis. Vakarėliui pra

Tik sunki PMĮ 
irt klebono: neduosi; 
kadi veiki\prieČ ’ 
duosi ir Vėl nepasi(tiKwįi^ 
Skaudu ir liūdna mūsį jgĮb*^ 
šaulyje, r. »«•>.• • " -,r

DIDŽIAUSIA
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Neu&airžkite užsakyti

ši atėjo du policininkai. Tarp 
dalyvių salėję buvo lenkų or
ganizacijos Strzelec narys 
Jan Szklenski. -

Šokiams einant Szklenski 
ėmęs graižytos prieš Vytį. 
Po valandikės visų susirin
kusių akivaizdoje Szklenski 

į ^ švęn^^^r^P«'al^Pos>.Pagrie-

čiui, taip ir panelei, visiems 
Blaivybė yra reikalinga ir 
prie, jos reikia dėtis..

Yra ir daugiau kuopų, ku
rios dirba ir rengiasi prie 
didesnių darbų. Tačiaus y- r ’ ■ ’ ■ * f *■ . - 1*

patingai kreipiama domę į 
Šo. Boston’o, vyrus, -kad ne- 
pasiduotų moterims. Tad vi
sos kuopos į lenktynes, ,0 po 
darbymečiui pasidžiaugsime 
gražiais rezultatais; -;

Sidabrienė,
.Centro Išminkė

■ '. \

■ • '..-
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broliukui* guriausiu vaikų .. . ,, Twj 
te didžiausią jam dži 

miausių vaiku laikraščių, k

/ -

Neužnirškite užsakyti 
liaam sūnui, dukteriai ai

A.

Jti “žvaigždutę.”
“Žvąigšdūtž” yra viašA
_ _____ ________

švietimo Ministerija prenUJBiaf^a

te daug pasakttfų 
skaitjrmSliiį ir pačių 
nėlių. 
mėnuo ir metams tewaštį< 
8 lit. Lietuvoje, užsienyje f i1—

Adresas: Lietuva, Ata*’ 
nas, Liaudies Namai, v A l f." 
i d u t ė s ’ ’ Administrariįt. > -

ja visoms mokykloms. Jujarsį 
x* J------------ Mfa framų

j vaikų ią»u r 
“Zvaigidut*” įtehu į* 
---------------------

bė Vytį ir metė žemėn; pas-
f" ■ 

kui paėmęs peilį supiaustė 
ir užmetė už šėpos.

Niekas iš buvusių lenkų ir. 
netgi policija nepasiprieši
no tokiam nekultūringam 
strzeĮco žingsniui. Lietuviai 
parapijiečiai labai tuo suer
zinti ir mato tame įžeidimų 
visos lietuvių tautos. Kai kas

A

3

- ’.** '.■■f—-*' , - ’ j *. , v --*7*-.•.ii-- v -J. ,
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aplink pasaulį. Tai gerįausis veikalas, kokį mes 
turime šioje srityje. ’

Dažniausia kelionės aprašymai išeina šabloniš
ki, be turinio. Šiame veikale autorius patiekia daug

- ėjusį, klausima, kad“ karingoji tauta gotai.yra lie- mokslinės medegos ir savo asmeninių pastabų, kas 
teikia veikalui įvairumo ir padaro jį skaitytojams 
Įdomiu. Veikalas labai gražiai išleistas.
—. Didžiuma šių veikalų yra išleistų “Draugo’.’ 
spaustuvėje, kuri iš tiesų pasirūpino mums duoti 
šį-tų geresnio. Reikia pastebėti, kad to pilnai pa- 
'šiekėj nes galime^pasidžiaugti, turėdami ne keletu 
popieriniais viršeliais knygelių, bet tinkamų gražia 
popiera ir gražiais storais apdarais knygų.

Naujos Pajėgos
. ■;, < > \ - - •

^Pereitų vasarų, susilaukėme kėlėjos naujų ku
nigų ir profesijonalų. Chicago arkivyskupijoje 
įšventinta du kunigu — kun. P. Jurgaitis, paskir
tas vikaru į šv. Jurgio parapijų, Chįcagd, ir kun. 
T. Gasparaitis, paskirtas vikaru į šv. Antanę* pa
rapijų, Cicero, Illinois. Brooklyno vyskupijoje į- 
švęstas kun. J. Aleksiūnas, dabartinis Apreiškimo 
parapijos, Brooklyn, N. Y. vikaras ir Cleveland 
vyskupijoje — kun. J. Šteigmanas šv. Jurgio para
pijos vikaras, Cleveland, Ohio.

Mūsų naujus profesijonalus sunku sumedžio
ti ir juos visuomenei paskelbti, nes daugelis jųjų 
užbaigę mokslus, visiškai pasitraukia iš lietuvių 
gyvenimo, nieką bendra sų savais neturėdami. Ši
to priekaišto) .negalima visiems taikinti; nes turime 
profesįj^lų.įrį pę^itų, vasarų.mokslus baigusių, 
kunę yrų^jcpdietųtoąi,;mylmtięjį savo tautų ir jos 
reikalais besirūppiantoeji, kaip. pavyzdžiui dr. J. 
Rakauskas, medikas, dr. J. Adomaitis, juristas, p._ 
R. Juška, muzikas, it kiti. - y

- , : Nekrologija - , l

.7 - ■ ■ ; >;■ ' <„•;
.Kaip kiekviefai metai,, taip ir 1929 nuėjo aųĮ-« 

žinybėn — tepalieka istorijos mokslu, panašiai # 
žmones: amžinybei sukurti- pereįųa i ąųižųiytlfij

Suvirs 22 Meti - 
z JUOZAS P. tABKlUJttdl

_ DASBŪOJAS 8ū į ę
VOSE A SOHB-Kldįi^ 

'■ KOMPAMJA-^^V 
’• '. Ū- ■

Buk tikras mane matyt phrDkJJr
’ siaut Jokio komiso nareikte jiuMMM 

ĄS parduodu tiesiai. . ' 
Pasaulio garmjs . yOS Jhi 

. pteyer ir upri^it planai. 1 
vartoti Otthoptoui^ VJCTBflf

d jm’Ujiha^Klaiaf

100 BOYLSTON ST.
LENGVOS

degimu,*kuris pakirto ąžuolo gyvybę:'- Viso Wor-

x

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą, 
’ Vytautui Didžiajam užsipre- - 

■ : numeruodamas

“PAVASARĮ"
‘ ‘Pavasaris ” jaunuolį-lietuvi iš- 

ąuklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats to&Hri- 
vo ir'tokiai* ne 
tefiięs'yetuvins. ... .
;■ ■ ‘Pavasaris^’ tekainuoja 5 Ii t

Kaunas, p. d. 88.

-.t sus a-

.kome jaunų pajėgų, brangių mūsų visuomenės dar- 
ibubtojų.' \ 1. •' ; ' - / ;
į/ - Kunigij mirė keturi. Kun. J. Poluj anskis mi
rė Baltimore, Md. Tai buvo seniausis lietuvis ku
nigas Amerikoj e,*iš senatvės beveik neregys. Ji
sai daug pasidarbavo Pennsylvanijos lietuviams, 
sukūręs pora lietuviškų parapijų. Palaidotas 
Brooklyn, N. Y. kapinėse.

j < Kun. J. Cisas mirė Michigan valstybėje, palai
dotas Grand Rapids, Mieh kapinėse. Daugiausia 
darbavosi Vakarinėse valstybėse, buvo kiek laiko
Į**-- - r .'...Z' -*• »x-;* J ■> ’•

klebonu šv. Mykolo parapijoje, Chicago, III. Savo 
paskutiniuose gyvenimo metuose buvo suparaližuo- 
tas, patyrė daug vargo savo senatvėje.

Brooklyn, N. Y. mieste mirė savo draugų ku
nigų ir parapijiečių apgailėtas kun. A. Kojis, Ap- 
reiškimo parapijos klebonas, žmogus dar ne senąs. 
Kun. A. Kodis įkūrė šv. Jurgio -parapijų Brook
lyn, N. .Y., pastatė bažnyčių ir kleboniją. Daug, 
tokiu būdu, pasidarbavo Amerikos lietuvių katali
kų gerui ir būtoj dar daugiau padirbėjęs, jeigu ne 
ankstyboji mirtis,pakirtusi jojo gyvybę. . -
* f*'. ’ **• ,.>■•. . t • ' -

y ' "Pernai miręs kun. J. Čaplikas buvo Aušros 
Vartų parapijos klebonų Worcester, Mass. Savo 
amžiumi ir kimigavimo metais buyo jaunas žmo
gus, energingas, į mažą laikų spėjęs daug gera pa
daryti. Providenee, R. I, gyyavo mažutė parapi
jėlė. Kun. J. Čaplikus Čia atėjęs, tų parapiją su
tvarkė, išaugino, nupirko kleboniją. Patekęs j 
WomesteTį naujai įkurtos Aušros Vartųparapijos 
klebonu, sparčiai ėmėsi jam skirto darbo. Pastatė VarpųSarpolietės rolėje 
didelę ir puikių bažnyčių, bet nespėjo josios vidaus 
Jruoštv Kalnas, ant kurio pastatyta bažnyčia nuo 
Seno vietinių lietuvių buvo vadinamas Gedimino 

Kalnų. Iš tiesų, tai graži vieta-^kalnas, nuo ku
rio puikiausia matomas visas Woreesterio miestas.
Kaip vieta, tai ir naujoji bažnyčia labai majesto
tingų, savo išorine išvaizdą vienfcgražiausnį lietu- 
rių bsžnj-fių Amerikoje.

T*Kun. J. Čaplikas, šalčįo ir 1

cesterio žmonių apverktas, buvo iškilmingai j
- dotas vietinėse kapinėse. Ne seniai ant jojo 

kun. J. Jakaičio rūpesnių, pastatytas gražus velio

niui paminklas.
Keistu supuolimu pereitais metais Ai 

lietuviai neteko savo dviejų garsių dainini
Rytuose, New%ritain, Conn. mirė p-lė Mi 
Blažauskaitė ir Vakaruose, Chicago 
Pocienė.

* / T

Michalina Blažauskaitė buvo jauna prą 
mokyklos mokytoja, mūsų visuomenės 
Naujosios Anglijos lakštutė. Amerikietė Įi 
te, inteligentė, įvairiose lietuviškose organizacijoj ‘ 
besidarbuodama, nuolatos stovėjo prie vairo. Da&z 
bininkų Sąjungoje p-lė M. Blažauskaitė keletą tap
tų buvo centro valdyboje. Savo nuoląnkūnąį 
lietuviška širdimi jinai buvo įsigijusi minias-p: 
teini. Ne nuostabu todėl," kad Iaddbtuvėse ddįį 
yo didelis skaičius dvasiškijos, profesijonalų^ 
nios žmoniij, kurie mylėjo p-lės M. Blažį 
dainas ir dvasia. . . .
, Ponia Ona Pocienė, Chicago lietuvių 
vatorijbs direktoriaus p. A. Pociaus ži 
garsi dainininkė, Jinai mokėsi muzikos Ir 
meno Italijoje. Lietuvoj e buvo Valstybes 0|į 
dainininkė. Chicago lietuvių konservatoi 
vo muzikos^ mokytoja. PonitrO. Pocienė ųū 
mi vaidintoja. Viri Chicago lietuviai
< . * * < ' 

mena josios paskutinį vaidinimą “Ką

giesmę nulaužė.”
* t * .
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Toksai, maž-daug, yra praėjusių 4$ 

vaizdas, žiūrint į jį lietuvio amerikiečio kr 

mia. Ne visatoje netolimos praeities isi 

nu ir malonu, bet visgi reikia konstat 

ma gražių 

Am<ito lietavius katatikuą. Ž
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našaus veikalo mes dar neturime.
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Kelionės Aprašymai
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ir kalbų palyginimo.. Kita veikalo ypatybė yra ta, 
kad Įmyga išleista dviejomis— lietuvių ir anglų 
— kalbomis. ; Tdkiu būdu duoda galimybes sve
timtaučių mokslininkams susidometikalbamu klau
simu Rėikitf pasakyti, kad dr. A. Račkaus veika
las “Gudui Arba Gotai” yra vienas geriausiųyeit- 
kalų kuomet nors Amerikos išleistų. 4 »

Teko girdėti, kad dr. A. Račkus yra žymus nu-' 
mizmatikas. Būtoj gera, kad dr. A. Račkus ir šiuo, 
klausimu patiektų studijų mūsų literatūrai, nes pa- 

___į. ... ,__ ŽiL_ V
•. ♦
11

Iš keliones aprašymų, kuriais mūsų literatūra 
gana turtinga, susilaukėme naujo veikalo, kurį 

^.parašė gefbMran. PJPOL. R’ M * ^-**-*’ -*
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taip svarbią prakalbą.
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Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building. 
' Vorcester, Mass. L 

. Ramu tel: Cedar 1768-M
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ANTHOHY J. MILLER
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STASIO PILKOS 

Nauja Knyga 

“JAUNA AĮIRYBA” 
žemšs istoriją _g«*<iyn&-va-ĮDaūg

sdtas- 
tuoja keturi litai, pusei metu'du 
litai. _____ •”/

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsic- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau. ' - -
~ Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. "Mūsų Laikraš
tis.”

- .
T

KUN. S. STONIS, 
šv. Kazimiero Draugijos 

Įgaliotinis Amerikoje
*• • • * *

.......... ■
Sr - . . : .

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuviojė.

“Mūsų laikraštis” metamu

i

2 J eį.-

Kad žmūmjbs 
.................»

lai. •ęenas

‘ oįįės šiuo

’7®J

t

žvaigždėtą vakarą tikrą vieta ] 
pakelia akis į dan- link. a 

‘ įa didelis bėnrif-5 ~
, £au 

prasta akimi žmo- 
'HfedauffŽJEaig^džitĮ 
daugiau kaip tris 

<tuo tarpu kai 
rausius žiūronus, r-.r i. • '• •-.«.•

ais vadinamus, ma- 
žvaigždžių. skaičius' 
i^įdę^inčių ynili jo- 
islĮ ‘saulė yra taip 
^de ir visos plane- 
os sukasi aplink ją.

K

P&skutinis — PiZMtvt’jaMS

.^_ledo 
baigęs maž 

imettj!
Toki yra<' 

gyvenimo \ tai

daug didesnę: jį/buvo mik 

žiniškas dujų k&miąlyA nuo! 
kurio laikui bėgant atskilo 
atskiros dalys, kurios d^har, 
lygiai kaip ir mūsų įėmė,; 
sukasi apie saulę ir vądina- 

.Didesnių 
tikrų dėsnių..^ Paukščių kurios iy.^Jidaro
lio pasaulio ilgumas yra a^ljnyjsu^saulės sistemą, arba 
skaitomas lig 30,000 šviesos “
metų, t. y. šviesos spindulys^ 
lėkdamas" per sekundę po 
300,000 kilometrų, tik per 
30,000 metų gali perlėkti 
nuo vieno “galo” pasaulio 
ligi kito per visą ilgį; pa
saulio “plotis” yra žymiai

“ne
pabaigiamas” ta pat prasr-

- ‘ ’ ** ? / v

ščių Kg$o 
Paukščiu 

yra tiėria, organiškai 
ūsavy sujungta sistema, 

kuri juda, tvarkoma tam [ si planetomis.

i». mūsų pasauli, kurs'mažesnis. Pasaulis yra 
ėj yra tiktai ,men- 

u* \ nepabaigiamai maža
. dalelė.

ipz didelis yra visas 
igždžių pasaulis ? Kur y- 

radžia ir kur pabai- 
as yra toliau užrma- 
žvaigždžių ? Tuštu- 

r galų gale, ar pasaū- 
-kokią formą, išvaiz- 

tAt yrd jis kampuotas ar 
įtas? Yra įdomu, kaip, 

tuos klausimus atsa- 
dabartinis mokslas.
ų dienų mokslas yra 

manyti, kad pasaulis, 
labai jis yra didelis, 
vis dėlto vra pabai- 
, nes pati ^rdvė tam 

a prasme yra 'apribotas 
1$. v Pasaulis^, moksli- 
^irttbmone^uri ir savo 
i, išvaizdą. Būtent jis 

pailgas, lęšio (linzės) 
vidalo. Matomas gražio- 

s.Patikščtą Kė- 
kurs sudarytas iš pa-.

i neįžiūrimų, dėl 
žvaigždžių, yrą

iiikšČMĮ 
daųgiaLo^ y 

nio jo 'žvaigž- 
kaič-ius gTeitai mažė- 
ūsų saule yra taip sa- 
Paukščių Kelio pa- 

iyA Tačiau ir saulė, pri- 
liisydama prie Paukščių 

-nestovi vietoj ir 
ida beveik 20 kilometru 

u per sekundę į taip

000 M Z

skiri' žemės 
W; kuriuos 

susekė žmogaus protas. Bet
kyla klausimas, kokiu -bū
du taip galima susekti že
mės praeitį ? Pirmiausia, ią 
įvairių žemės sluoksnių, ar
ba klodip ^čra Žinomaj kad 

, jaunesni'Mftdda? tūrijaid&
jus, Venera, įėmė; Mar-1 tesiiitty-tebųlesnių gyvių lie- 
saS, Jupiteris, Saturnas; -U- Į kanų, negu s^pe^iįeji. To- 
ranas ir Neptūnas. Be šių liau, galima apytikriai ap- 
didžiųjų planetų apie saulęĮskaičiuti kiek laiko reikėjo, 
sukasi, maždaug tarp Jupi-lkad. susidarvtiv tam tikro 
terio ir Marso, dar keli šim- Į storumo žemės, druskos ar 
tai mažų planetų, kurias [anglies klodai., Taip pat ir 

me, kaip ir žemė. BūtenĄl mano esant suskilusios dide-i upių vagbs patiekia tam tik- 
žemė, būdama apskrita, yra Igs pianuos dalimis. Ka-| rų davinių, nes įgalima nu- 
iš tikrųjįj nepabajgiay 1 v 1
nes ųiekur nėra jos «ra- 
džios ir pabmgos. Yri yra senesnė už/visas plane- [kito aukštumo krantus. Kai
ra aiškiai aprėžta, apribota, f. . - . . - « - ---------- —
Taip ir žvaigždžių pasaulis, 
būdamas apskrito pavidalo, 
neturi nei pradžios nei pa
baigos, bet vis dėlto yra ap
ribotas. \

Bet čia kyla dar naujas 
klausimas: ar Paukščių Ke
lio pasaulis iš viso yra tik
tai vienas, o gal be jo dar 
yra kitų tokio pat milžinišj 
ko didufno. pasaulių? JŠis 
klausimas galės būti-kiek 
tikriau atsakytas tiktai ta
da, kai-bus išaiškint^-kas 
yra vadinamieji, ūkanotu- 
mąi. tai pasirodytų
žyąigždynai, tai tada nebū
tų abejojimų, kad Paukščių 
Kelias yra tik vienas atski
ras pasaulis greta-; daugelio 
kitų; ir todėl būtų galimai

pirminę jūfe, kuri buvo ap- 
ėiįmsL visą žėE^ j Tas aįsi-t

__2__ g pjiž6Š3ŠMX) mfe
j4nų jnjrtų... Bet tik daug 

vėliau žemėj atsirado gy vy- 
bė. Pirmuosius "gyvybes 
pėdsakus randama vadina
moj Kamlrijos formacijoj^

^[dangi planetas yra saulės Į statyti, kiek daiko -reikia, 
dalys, tai aišku, kad saulė kad upė sudarytų vieno ar '■ — V • Y I Y • I •» V t •. -nf t - •

tas. Remiantis įvairiais ap-1 dėl pačios žemes senumo ap
skaičiavimais kai del saulės 
išleidžiamos šilimos, ir švie
sos energijos, prieinama iš
vada, kad ilgiausias saulės 
amžius nuo pat jos atsiradi
mo ligi jos pabaigos gali bū
ti 10,000 milijardų metų 
(vienas milijardas yra ly
gus tūkstančiui milijonų!). 
Kadangi jau daug milijardų 
metų saulė gyvena, todėl 
reikia manyti, kad saulč y- 
ra jau mirštančioji) žvaigž
dė.

Kai nuo saulės atskilo že-j 
mė, ji buvo karšta ir švietė! 
savo šviesa, kaip žvaigždė.' 
Reikėjo vėl milijonh mėtų; 
kol žemė tiek ataušo, kad 
vandens garai galėjo virsti 
vandeniu ir sudaryti karštą 

• ' • • J? • Y

WESTFIELD, MASS.

iKAUBOSL-.ą \ ;-i7.ixsi i

j Maloniai sutinkant gerbi ldel>o- 
nui Kun S. Vembrei sekmadienį, 
vasario mėn. 2 d. 7 vak vakaro pa
rapijos svetainėje Įvyks PRA
KALBOS APIE KATALIKIŠKĄ
JĄ SPAUDĄ. Kadangi Bažnyčia 
Popiežių ir .Vyskupą lūpomis kata
likus ragina savo'kataL spaudą pa
laikyti ir šiandien katalikas; jei lįaitė” 
nori kataliką išlikti, būtinai turi 
katal. skaudą skaityti, tat malo
niai kviečiu tos parapijos katali
kus kuo skaitlingiausiai atvykti į

skaityiftc, tai pastaraisiais" 
metais mokslas rodo naują 
bilda. Yra patirta, kad ura
no metalo rūda, laikui bė
gant pati savaime suskyla 
radi jum, ir geliam 
kiau virsta . švinu.
tiksliai apskaičiuota, kiek 
radi jaus ir..-švino per tam. 
tikrą laik^, gali susidaryti iš 
urano rūdos. \ ;

Todėl, jei tain tikram že
mes klftde Tandama radijaus 
ir švino, tai ga&pa nustaty
ti to klodo senumą.

Šiuo.būdu apskaityta, kąd 
seniausieji akmens klodai 

["turi 1500

pi. 
ligi daabr, Y

LAWRENCE, MASS
^2 Svečias iš Lietuvos

Neseniai atvykęs iš Lietuvos 
svečias' — Tėvas Augustinas Dir
velė, Prajiciškonas, vieši mūsų ko
lonijoj. Sekmadienyje Vasario 2 
d. sakys pamokslus/ Gi 3 vai. po 
piet pradės trijų dienų rekolekci
jas. Šiomis rekolekcijomis ypatin
gai yra susidomėję Pranciškonai, 
nes jaučia, jog Vienuolis sukurs
tas dar didesnį norą siekti prie to
bulumo. . ■ ~ _ •

i .

r. < * ; . . » —" . ’ V
šeštadienio rytais devintą valan* 

dą vaikučiai yra mokinami liėtu- 
vįjį kalbos ir istorijos. Vaikučiai 
lankosi skaitlingai. . -
i lir:’ • J-'' ' ‘ •

. | - •Pramogos. ..

■-Rask utiniam e Šodaliečių susirin
kime narių tarpę kilo noras suda
lyti DramatiŠkaš ratelis. Susira
šė keliolika narių. Dramos rateliui 
vadovauja panelė Joana Pauliuko- 
riiutė. Kadangi "Nepaisytoja” 
davė gražių pasekmių greitu nori 
surengti ir kitą teatr-ą.

"ū Mažųjų Koras mokinasi "Čigo- 
ir da prieĄ Gavėnią mano 

surengti pramogą. Vadovauja var
gonininkė panelė A. Pmiutė.

Vyčiai-Kadetai.

Nors šioj kolonijoj vaikučiai tu
rėjo Marijos Viikelių 'draugiją,' 
bet vaikučiai, apart maldos myli 
sportą. Tad. klebonas' pakvietė p. 
Praną Krivą ir, subūręs vaikučius 
Į Kadetų grupę, lavina juos spor
te. P. Krivui pagelbsti Leonas 
Aklinas ir. Petras Amšiejus.

‘ Rep.

Visoms Katalikiškoms
ir Organizacijoms

v-v
• Ji <• 

ž * E *■

S i ir

T z

Naujos Anglijos Katalikių Sei* 
mėlis'įvyks vasario 22 d.į 1930 
m., Lietuvių Šy. K&zimiero para-: 
pijos svetainėj, Worcester,1 Mass 
Tad visos katalikiškos organiza^ 
cijos yra prašomos išanlcsto rengi 
tis į seimelį ir išrinkti kodaugiąą- 
šia atstovą, Šitas seimdjs busT^. . 
b ai svarbus. Yra daug svarbią *’*
reikalų. Visą seimelio tvarką ir " 
dienotvarkę praneš vėliau ’ Wort' * 
cester’io Šv.' Kazimiero parapijos 
gerbiami dvasiškiai kun. A.' P et- ’V

raitis ir kun. J. J. Jakaitis. *
* $ &

Federacijos Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba: į

z * Pirm. V. J. Kudirka, ; 
Rast. S. Čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

BROOKLYN, N, Y. 
-Did^ New Yorko Federacijos 

Apskrities mėnesinis'susirinkimas 
rtJs penktadienio vakare, sausio 31
k, Karalienės Angelų parapijos 

salėje, S^p4-th ir Roebling Strss., 
visi gerb. draugijų bei kuopų at
stovai • maloniai kviečiami, atsilan
kyti/ Ūkiame susirinkime t>us;iž: 
duota raportai iš Rytinių Valstijų 
Liet. Katalikų seimelio ir D..L. K. 
Vytaute^jubiliejui rengti draugijų 
susirinkimo. '
L' D. N. Y. Fed. Apskr. Valdyba 
•Į __ • •

IMJ.C.LANOŽIUS
t

/ ; TEL.

•d Pamokos.

Merginos Sodalietės . trečia
dienis turi pamokas, kūnas duoda. 
patsai klebonas. Pereitą sykį kal
bėjo apie temperamentus/ Ir tuo-, 
mi taipasusidomėjo, jog nenorėjo 
namo eiti. 'PasirjĄe._bnvo._klau8yti 
llSif ir kelias valandas.

lA i. 'V.;--:
Lietuvą matysi skaitydamas,Ka-Z. 

talikų Veikimo ętetol leidžiamą 
savaitraštį "

U

nuo 
klodųv susidarymo 

. , . - dkslininkai 
dalina t iAm ti^as^dalis, ląi- 
Jmtarpius, Iniriu. kęlis var- 
bdus esam pirmiau paminėję. 
Pis čia’ 
ristofej
<senumu, y 
h akimirksnis

'kdlĖėtį apię .pasaulių ^siste

iįAr pasaulis: .yra. ^amžinas?

či» savo formą, ąYžet'ir jpriį- 
gimtu Priešingai populia
riam dėsniui, kad medžiaga 
yra amžina, t. v., kad jos 
kiekis pasauly ^nemažėją, , _ - . >
dabar.-jnokslas ima tuo mė-purj turi apie^bOO milijonų^ /'“Trimitą*”'*
džiągos pastovumu abejoti, metų senumo. Bet gyvybę! 
Pamažu prieinama įsitikini- įsudarė tada tik įvairių rū- Į 
mo, kad medžiaga ,ne.tik ga-P^l straigės, keisti vėžiai, f

-r gnuro gadynėj (prieš 4501
miljonu metų) atsranda pir-į.-■ _ _. . . . ..

d ' t, j hr siarp^mėgėjams,, kad įsigytų iš
mosos žuvys, O D^ev o ga-1Ujetuvos judamųjų paveikslų. Aš- 

I — pirmieji sausumos I jų turiu įvairių nufilmavęs ir dar 
gyvuliai. Akmens apglio Į nufilmuosiu.^.Kaš-udrčtųpamatv- 
gadynė tęsėsi maždaug apielti, prašau pasistengti užeiti į ma- 
300 milijonu metų, kada »° rengiamus demonstruojamus 
augo miškai, 'kurių liekanos Tak?ras Tnomi anHJiau minėtos 

° , .v, . 1 įstaigos pagelbėti Lietuvos kino-yra dabar iškasamos ak- fflmų Mirbimni fr Sa- palaik;i, 
mens anglio pavidalu. Pas-1 lietuvių dvasią. . Prie kiekvienos! 
kiau sekamais periodais —| progos reikėtų tuos paveikslus pa- 
Permes ' laikais atsiranda |naudoti savo vakaruose. Labai bū- 
uirmieji ropliai ir spygliui- itaiidnrgss darbdsLRašykit:
tį medžiai Jūros laikaisi^. _ -
gyveno milžiniški, ligi ~35| • . ■ . ų r »y j " 
metrų ilgumo, gyvidabar j gpaudoi!
vadinami zaurijais. Jų bu-J 
vo daug rūsių. Po to ėjo] 
kreidos'periodas, apytikriai 
prieš 60 mik metų. Po krei- . 
dos laiko prasideda nauja) 

dinamoj i ter cine, kurios me
tu - žemės paviršius labai 
daug pasikeitė. Terciniais 
Įąikais dėl žemes drebėjimų 

Į it fugniakalnių veikimo at
sirado naujų kalnų virty- 
ižęs,, kaip antafAlpai, Hi- 
jihAlajai..

J. -

atžvilgiu.-x neturi 
džiLrotKT'n/^^i*

*VU

■I

*

A.SOOTKOOS
His Registruotas
S APTIEKORIUS

dau gydytojo receptus ir už- 
Milkau visą eilę gyduollą.

DRUG COMPANY 
W Mfflbury Street 
/' Vorcester, Mass.

pradėt rūpintis ke- 
fe į Lietuvą. Suteiksiu" 

{fenas informacijas apie, 
kortes ir reikalingus 

tas.
IRAUSTYTA
St., Worcester, Mass

TM. Cedar 9069-W.

Ii keisti savo pavidalą, bet 
ir visai dingti, kitaip sa
kant pavirsti į ftieką. Mą-
derniškojo mokslo Špėstfj 14vnej 
medžiaga, nėra amžina. V$- rrt7'7inl 
liau ar anksčiau matomas^ 
pasaulis gali arba pakeisti 
savo pavidalą, arba visai iš
nykti. ~

Apie pasaulio amžip ga
lim šiek tiek spręsti iš jo at
skiru daliu—žvaigždžių am
žiaus. Taigi, kaip sena gali 
būti mūsų saulė ir žeme, ku
rioj mes gyvenam?/įvairūs 
mokslininkai j tai gana įvai
riai atsako, tačiau . atsižvel
giant tai, kad čia eina kal
ba apie milijonus ir niilijar- 
dus metų,' tikslių skaičių 
niekas niekad ir negalės pa
sakyti. Bet apytikriai taip 
galvojama.

i JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS !

-Telkiu patarnavimu laidotuvėms iri 
| ižrendavojam 'aotomobHlus vestu-į 
vėms tr kitokiems pasivažinėji-1 
mama. •'.• . j

Į Gyvenimo Vieta: 194 Mlllbury StĮ 
Į (ant3-čio anksto) TeL Cedar 49531
Ofisas: 212 Mlllbury SL, Worces-Į 

k ter, Mass. TeL Park 2795.

., ivinufnnii i

V.BDnmmUK 'baltais viršeliai.... .L..„L ...... $1.75^ 

Ų RINKINRLlB, ^baltais viršeliais/____________ ri-25 '

RLNKLNfiLIS, juodais viršeliais_____________ $1.75
Ų RINKINĖLIS, juodais viršeliais^_________ $1.25

KAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais _ L:-----------------■■■■—, - -r ............, .50

užsakymas siųskite sekančiu adresu: 

"DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
Fest Broadvay South Boaton, Mau.

•* / 5

skaitymų, dainelių, deklemaci- 
JTJ- •
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiųskii
3c. pašto ženklelį. 

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.- - r < --- - -

; *'i

JOS. G. ZUROMSKIS
Vlenlntais lietuvis lalsniuotas e- 
lektriSinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir jvedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgiv taiso
me ir parduodame radioe. v n . .

J . ! ’ ■

, STOCK ROČM
10 Ellesworth St^.Wprces^Į

TelęJtarĄ j,

S

. DARBO BIURAS '
DETROIT, MCHIGAN^

duoda informacijų, padu® dokumentus ir atiteka kitokius darbus. 
Uečiatmu ypatingus it nuosavo turto reikalą kaip Bojo šalyje taip ir 
Lietuvoje, ^sais reikalais kreipkitės'adresuojant: „

DARBO biurą* a
Ditrtit, Mchigan

v • ' '

< I*

’M15 Gardos! Avcnue,

Nebus

Darų Skilvyje 
širaies Piktumo ' . Grtitapaįtlbanaudojant

įašvkftubiicSeUttrCii. H/brcttltr, Mass. • 
aUSl SAMTELI DYKAI

dr

Vilnfo!
' ”. t?1 i " J9 I ” , r -z Y ’ ' . y' ’* ' * . *

* Senai' ries5 kbvoįjaihe dėl Vilniaus atvadavimo, • 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo »- 
klausiniu tik ligi šiol beturėjome tokio laikraščio* 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme . <

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

r “MŪSŲ VILNIUS” trumpai ip^iškiai patie- 
i' kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- 
} rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

J*. “MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- 
*'. rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki-

! tos tautos ./ ■ ' Y - ~

i “MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis ląikraštią
; ir nerašo jdkiais politiniais klausimais išskyrus- .
Į Vilniaus klausimą.' , -

“MŪSŲ VILNIŲ S’Lvisiems sluoksniams ar- 
; rimas laikraštis, kaip visiems artimai brangi mū-^_ 
! su pavergfžjfcostinė. ’ •

“ “MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, bižnieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi |p.ti. y . .
? “MŪSŲ VIMIŲ” redaguoja ir ^melleriita- ^ 

darbiauja dauginusia lenkų įStrripti Vilniečiai,.ku

rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir josreikalus.

“MtTSŲ ^ILNIUS’^ išeina kartą į mėąęęį , 

f gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iįiustruc^. 

ū'1 tas. ..... - * t > -- ,x .

“MŪSŲ VILNIUS*’ metams kainuoja tik Į 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai , 

’ iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VLLNl(į.’b; *
Už vieną dolerį gausite dar ir daiig priedą 

knygelėmis Vilniaus klosimu.

_ “MŪSV VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 

vės Al. 61 Litiniania.
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Trečiadieny 5

Girdėjęs

Rengėjai

75 Silver

savo giminėms gyvenau-

KUN. S. STOMA

304 WEST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MAS&..L*

Tel. SO. BOSTON 38S6

ŠVENTO PETRO IRPO VILO

DR-JOS VALDYBA

■ Ką tik iš Lietuvos gauta skanių ir 
Šviežių “Birutės” saldainių. Parduoda
ma visose lietuvių krautuvėse.

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

grumiuosi su -tikėjimo, tautiškumo, sveikos po? 

litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vj- 

sį lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 

jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 

Aš kasdien lankau visus, kurie tik manę kvie

čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

. Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.—Sėlina Lagerlot.

Šiųomi pranešu savo kostume- 
riams ir draugams, kad aš atida
riau kitą mėsinę krautuvę—bučer- 
nią, po numeriu 502E. Eighth-St. 
ir. kampas H St., £>o. Boston, Mass.

G. Petraitis, Savininkas

G. Petraičiui gerai sekasi, ries 
išgali užlaikyti net dvi mėsines 
krautuves; vieną 553 Broadway, o 
kitą 502 E. Eighth St. ir kampas 
H St. Gerai Petraiti, laikykis, ne
pasiduok. _

Albert Helgerman 
Proprietor

Nevėliai ji nesakyti, nes vėliau 
pirmųjų numerių gali ir nebegau
ti.' ;v <

Savo kaina jis yra pigiausias lie
tuvių žurnalas, nes metams tek^š- 
tuoja $1.30, pusmečiui 
Mokslejy^ms^y jB^Paa: mitams

ir gerų draugų* Tokiu 
molių draugu nori būti 
eiti Kaune, skiriamas 
ushi jaunuomenei, ^mė-

VALDYBA" m j yv>4
DIDBLISPAStPBOŠlMntl*-
Adomas Didysis sužinoję*, kad 

Korainas ir Čaplikas su ’Valiacku 
žada “Old Timerių”šokiuo8e kpn- 
testuoti, tąį ji» sttamęą nąpągjduo-' 
ti ir nuėjęs pa&Juoąą Gritevičių į

w.

rmažtoaca M ltatnvlųfeaįM 
UIMfti,*Įdedant 2p..*tąnfoą,

-- -l ■ T------•/.

♦ Jaunimgsir seneaiieji turės'progą praleisti links
mai laiką. Senesnieji, taip vadinami /‘Old Timęriąi,” 
turės progą dalyvauti “Polkų” konteste. -

■ Kuri pora geriausia ir gražiausia pašoks polką gaus 
dešimts dolerių dovaną auksų. Bus dvi orkestrus, ameri
koniška ir lietuviška. Pelnas skiriamas parapijos svetai
nės pataisymui.

Ateikite-VMį

Pirmininkas — Antanas Macejunas, (
450 E. Seventh st. So? Boston, Mass.- į/ 

Vice-pirm. — Povilas žirolis, •-'• ’ 4,
554 E. Fifth St, So. Boston, Mass. _ 

Protokolų Ražu — Adolfas Navickas, S®
274 Bolton St, So. Boston, Masė. . ,-«j 

Finansų Jlašt. — Juozapas Vlakevlčius, /Jį
450 E. Seventk St, So. Boston, Mass. ''/i 

Kasteriąs — Andrius Zalleckfts, ’ L?
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Jlikaillonls,

išvažfstatt ir apsigyvenau Vorcefter’y, Man. prie Šv. Kazi

miero parapijos. Todėl visais reikalais: ar Ui pageidavimų, 
ar nusiskundimų ir naujai įsbažymu į iv. Kadmiam drau
gijos ndrius, maloniai prašom rašyti šiuo adresų: 41 Provi- 
denoe St., Worcester, Mass.

Prie tos pačios progos labai prašyčiau tv. Kazimiero 
draugijos narių, jei kartais pakaitėte adresus (tait«ųjau ma- 
kmiai prašau ar man, tr tiesiog iv. Kazimiero draugijai Kau
ne pranešti n^uja savo adresą.

UCOIUIUD OUiOli 4UJMUAUO .

dėidienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Silver Stsį^r.i: 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą-)# 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge.j> 
naujų narių su savim prie draugijos ’■'< 
prirašyti. .---yĮ/

LADIES’ AND GENT’S 
RESTAURANT

T"' ' MOTERYS DŽIAUGIASI
Kad jų vyrai pareina anksti na

mo ir bando kiekvieną vakarą su 
savo vaikučiais mokintis šokti 
Man pasitaikė būti pas vieną gė
ją pilietį ir žiūriu, kad net sukai
tęs šokina savo dukrelę. Klausiu: 
“Tai ką, mokini mergielę šokti? 

. Atsakė “Ne, aš pats noriu išmokti, 
kad galėčiau ‘Old Timerių’ šokiuo
se prizą gauti.”

' -u J? , . ' ■’ ' ’ r:. ■ - . •
c • J ? * v

REIKALAUK KRAUTUVĖSE IR VALGYKLOSE

Jeigu Jūsų Krautuvininkas Neturi, Reikalauk Tiesiai 
/ .' / iš Išdirbystės / \ -

L0WELL B0TTLING COMPANY
VI. Paulauskas, LDS, Pirmininkas ir jo brolis savininkai

19 Davidson Street ‘ ,r * Lowell, Mass.
' . Telephone Lotvell 1783 . 4.

Eadio.

IŠVYKO Į CHICAG4
Ketvirtadieny, sausio 30 d., 3:15 

vai. po pietų išvyko j Chicagą Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolynan 
p-lė Jadvygą Stravinskaitė ir vie
na panelė iš Lowell, Masą.

.Palydėti buvo susirinkę daug 
jaunimo.- Buvo ir kun. F. Stra- 
kauskas, Lowellio klebonas. ;
- Linkime laimingos kelionės, svei
katos ir ištvermės.

v?"'"" 1
” '»i - */ 7*- , , • -'i' ' ■ / ■* -

Alkoholio ir aliejaus masažų n\ 
maudynių gydymo būdai vyrams 
ir moterižfls. Anna Clayton, 191 ‘ 
Pleasant St, Maldem Tel. 5511-M. 
... -<T . (SJ31) ..7/

IposlrlDkit kų' 
| pluDkfcnų. 2Y-*

Nors nuo Tamstos mane skiria plataus At

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 

to, jęj £awta no; 
tiems S^uvoje P® 

sistengk, kad aš juos lankyčiau. - " \

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- 

tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 
dpusę pictų, ūž 50 litų—visus metus. Užsienio 

v lapikymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- ' 

tirpi) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- ’ 
laičio gat Nr.J?4. Kaunas, Lietuva. < " jį

-----AMik teisybę rašau. . ' • «‘

AŠ esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- ;L 
tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. d

Pirmininkė — Teklė ASmenafclenį?’vTsS 
es ė st, 8p. BozmA

Vicė-Pirmlnlnkė — F..ZalMKMnE' '"£3 
448 C&mbridg* St, CambridssProt RaStintnkS Ona SlaurteoA^^ 
443 E. 7-th SU So. R-n*--,' MtTI -O Telephone South Boe0n S4223?^/I 

Fin. Raštininkė — Qn»
664 E. Eighth St, So. Bostoo, Maąfer^ 

Iždininkė — Ona StanittUuiA
105 West 6-th St. So. Boston, ¥«W^! 

Tvarkdarė-- Ona Mlzgirdleaį,'
1512 Oolumbia Rd„ So. Boston, MfiZK1 $ 

Kasos Globėja — Ė. JanuSonieoA'
1426 Columbįa Rd., So. Bostoni (JftM'vt 

Draugija savo susirinkimas laiko
antrų utarainką kiekvieno mdneviti 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj .7
tainėj. v

Visais draugijos reikalais kreipkHB yfl 
pas protokolų raštininkę. " Ag

■.■'..'.■'n . ■'!--------- —— --------------------

D. L. K. KEISTUČIO 

VALDYBOS ADBESAI ;

1980 M.
——- * • ’SffiS

■r*? . .................................. .... 5 ... - 1 /■ J ū A
' Qj. m j j «i'! y '"yy

’ . v •; ‘firown8’’
Poųa^ Jupzapas Kasparas, kuris 

dirbą Bostone Laggetts aptiekoje, 
yTa parapijos choro kasbriumi, ir 

'' brolis Dr? Kaspąro, planuoja sta
tyti pobažnytmėjČ- salėje 

^jps naudai ‘‘Miristrel Show.” Jis 
i palenktinmoSąs tuomi su ‘ jo di- 

. ' džiojo brolio tūkstančio dolerių S0-‘
’ V l-2-' ‘ 'a.

Ir dar ką1 P.-pąs Kasparas, kun. 
Norbųtui pritariant, rengiasi su- 

-- tverti mūsų parapijos vaikams 
; MFife and Druni Court.’v Tas pa

puoštų vaikų parodavimus ir pro
cesijas. -■ •

Vitais- NtfMEiųfrioe. ¥ i 
•*" 'ADRESAS: '■ 4" lj|
/Pas maa taipgi galima gauti 

ml» «r foJenybft.?

; - \ —ū-į-^-į.- j 1: ; /A ' J
f. U.r -■-•••• • ;5-;

■ T«WAt?9mW4S
Tėvas Augustinas trečiadieny at

vyko j' Bostoną. Beabejo jis^ kal
bės vas. 16 d. Municipal Salėje.

Galima paminėti, kad greičiau
sia kalbės ir primicijantas kun., 
Jokūbas J. Šlikas. >

10 DIDŽIULIŲ TOMy
(turinčių arti 5000pusi.) 

įuošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros,. mokslo, visuomenės ir akade- 
piiš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. '’Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jįe* 
gu kuris inteligentas, ristiek ku
rios profesijos, jis bebūtų 4r kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 

neskaitytų bent nuoa 1930 metų 
pradžios. ? , C ; =,’>įr ...

1 “Židinio kaina Amerikoje a met. 
-—$4.50, pusm.—$2^50.-; Lietuvoje : 
met. —, 35 įtl,pusw.;^ š6 i£; , , * \ 

: Adresas KAUNAS, Laisvės A-

I

■

BŪSI IŠMnmNGA8 SKAITYDAMAS 
žurnalų /TARPININKĄ.” Visuomeniškas 

dailės. Mokslo ir vaizbos mėnraštis.'nk $1.00 
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovanų.

•. vi
1 i /•' / / A-

• H
• < - • ’ v*- * .
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g^/TBLNINGAS KRAŠTAS 

a". ;

|J?i867 metais Jungtinės A- 
™Į£kos Valstybės nusipir- 

Rusijos Aliaskos pu-
Briasdlį, esantį, prie Šiaurinės , 

^Lęienkos. Uz ji -užmokėjo 
Biblijai, 7 milijonus 2 

||fc|^tūl$stančii} dolerių. Per < 
^^^netus^iki šių metų) iš-> 

toj žemėj aukso už 320 
ferį^jonų dolerių, vario už 

milijonų dolerių. To-
Oiu būdu Amerika gavo iš ' 
^Aliaskos apie 129 kartūs 
^daugiau, negu sumokėjo Rū- 
|Mjai. Be to, žemėj-įtaigius 
fy&ugiau geležinkelių ir ma- 
||;tihų, tikimasi dar daug tur
ėtų rasti, 'turtai esą dar ma- 
Bžai tepaliesti. .
K- .-“31.1,.".

:=- .■ ________________________

| <KAIP ŠUO IŠGELBĖJO DVIEJŲ 
fr' žmonių' GYVYBĘ - 

ggfe/Berlyne buvo toks atsitiki- 
Eįias. Našlė Marta Šlej ati-

- -i ; ' z-

g ųarė gazo kranų norėdama 
legaimnti. pietūs“”iĄ_: būdama 
igsilpiros širdies apalpo. Tuo 
intarpu gazas ėjo per atdarų 
&//kran?Į ir būtų greit nėlaimin- 

gajų ' visiškai nunuodijęs. 
Laimei (bute buvo šuo vilkas, 

fc JiSj pajutęs pavojų, ištraukė 
^ moteriškę iš virtuvės į prie- 
g angį, pradėjo loti,'draskyti 
R^duris kol kaimynai neišgirdo 
Ifcirjsubėgę išlaužė duris. Mo- 
^į|iškąię gulįs lopšely mažas 
^faidikis, pusiau uždusęs nuo 

Motina ir vaikas buvo 
gB&ugabentiligor________

ry-L

■’T 1 "T
TeL So. Boston 3520

A.8.ŠALNA-SH ALLHA
LIKTU VIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetą 
CXMB<ELL UNIVERSITY sn A. B.

wi'»

T? c
c

’i

j studijuoja medicinų 

ir daro bandymus'su'pele-

^NŪMIRt KARSTE ?

z 1920 metais vakarę Len
kijoje, savo dvare buvo.pa

laidotas'lenkų kariniui^ 
Košickis. Prieš por£ savai- 
čiti velionies giminėm "pan< 
rėjo pervežti mirusiojo Kc 
šicldo kūną į kitį vietąF'" Dr 

štai, kada įkarstąs buvo at

kastas, pasirodė, kad^ošid- 
l>is buvo palaidotas, \būdą- 
mas letargo miege. Jau pą- 
kastas^karste Košickis pabtį 
do iš letargo, išlaužė kojomis 
karsto lentas, paskui apsi
vertė ir užduso. Taip jis bę- 
vo ir rastas kniujiščias‘bėgiB- 
Hs. . ..

rir. O

Ilgiausi geležinkelių tune
liai jTa šie ir šiose šalys^ 
Sinoplpn, Šveicarijos Itali
jos sienoje — 12-kos my^ 
ilgumoj St. Gotard, Šveica
rijoje—9-nids mylios; Moį£ 
Denis, Prancūzijos Italijoj 
sienoje — 9 mylios; Alber^ 
Austrijoje 
Austrijoje 
en, Šveicarijoje — i 
Teuda, Italijoje — 5

-■. V

ogąi

? h
■

► ». .

į G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

^••Darbininko” 5a«e
(antros lubos) .

866 Broadway, So. Bostot

Reildencija
■ 806 Harvard St, Cambridge, Masą. 

įjr/. * TbL Unlverslty 1468—J.

» e.

- Jr
<»

flis—'• IbIi -*♦ . 5 <

gflTtop m.Am pa.T C'' T’ •

LDS. 107 kp. mėnesinis susinu, 
kimas įvyks ; yaąario 2-rą dieną, 
tuoj po sumos, šv.'Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami, visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne-

iI

C brighton/^abs. -
L. D. S. 22. kuopos ^mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
vasario 7, 7:30 vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St įteikite 
visi. Valdyba

v *

T • -

“Darbininko”

“/

5 arb®'^

7 gražūs <fideli ir šviesai 
-’'-';wa,ga- •'

’ janito* j 
nauja. Dėl platės- r 

ijų kreipkitės- f 
” *Xdm^stra^iį

. ’'o <

'■ *
—■ t .■

kambariai.- Yra elekp 
sas, maudynes, s£aP 

u šiluma ii * ;
rius pa 
nių. įuf< 
“Darbininko 
ęiją-

-i. v*.

nė tiek. Tačiau labai gerai 
prižiūrimi nuo paf jauhys- 
tės, šiuo atžvilgiu gali sta
tyti rekordų. Ir ištikrųjų, 
neseniai,.. Belgijoje pabaigė 

aikairTkad pienas kumelę turęju- 
si _47 metus. JŲgiaų išgyve
nusio arklio nežinoma. Žino- ' c • > C. '
vai mano, kad jeigu kada 
nors koks arklys išgyvens 
ilgiau — jis turės būti ma
žųjų “pony” veislės'. Yra

pristatytų -gyvų jželę gauna 
1^ ^goldmarkės f . apie

fr jJei jis.vžeses pri-

ariu ^aptiįfąpili joršėrium.

i^pelių susikraus tftFtžąi

- - ---- •,--------- •
ARKLIŲ AMŽIUS

Šiandien nė vienas ūki-
j.- - ■* • - -

pinkas nenori laikyti arklio' žinoma daugęlis atsitikimi}, 
kuris turi 10 meti}. Toks kad “pony” „ išgyvena iki 
arklys skaitomus pasenusiu 38—40 metų. • Antrų vietų 

jpnžiaus- ilgtunu užima bel
gų veislės kumelės, kurios 
dažnai pasiekia 30 ii* -dau
giau metų. Tik, žinoma, iš 
/ų ilgų metų niekam nau-

’ • ?, a r
~ ' ■'

■ 'r

ir niekam netinkančių. O ka
dangi dykai riiaitinti niekas 
nenori; tai ir stengiasi kuo 
greičiausia parduoti kokiam 
ti ir pardavinėti Berlyno. U- 
ųivėrsifetui. Mat, daug vo-Jdos nėra.

6 myl.; Tauej, 
5 myl.; Rie^

5 myfe 
5‘ yruHk- _ •___ •” ’*•’ 

Transandįn, Čili Ąrgėhtinęfc 
sienoje — 5 myl.; Hoosafc, 
Jungtinėse Šiaurinės Ame
rikos/Valstybėse — 7myV; 
Govern, Anglijoje — 4‘ myĮ; 
Monl L’Qr, Prancūzijoje 
3 myl.; Woodhead, Anglijo
je — į myl.. ,c
»Per Kaulio geležinkeliu 

tunelį rėikik“ všžiūoti^apsė 
ttis minutes laiko.

’ IR UŽ PEL^ MOKA 
ilNIGŪS ’ ‘ i

Pelės — pasaulio baiseų^- 
bę, už tai visur jos naikina
mos. Lietuvoje jomis g^- 
džiuojasi katės, o užsieniuo
se jas“ nuodija tam tikra^ 
nuodais. Išskaičiuota, ka# 
vienam Berlyne per meti 
nunuodijama apie-L-niili 

. nų pelių. Bet vokietis,

nors žydui,' skurlių supirki-
------------------------- -——

■ •- .. . /

Mintys ir Aforizmai
i i , . -X- .'

X . ■ • •____________________ ___________________. ;«.. /■

MOTERIS

*4

r-*

»

Į į CLE VELAND, OHIO

Vasario 12 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. .51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Bašt.

x MONTELLO, MASS. -
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 4 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą', ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

’ Valdyba

■ 8

.>
■

LDS. 40 kuopos susfrįį 
vyks 5'^ sari o 2 d.,, tuo j 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila
' ' ■ . •.*. > • *

- NASHUA, K H.
LDS, 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks vasario 2 d. Jnej. po 
antrų, mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių, sumanymu. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba__________ ______________ ... - 7:

W0R0ESTĘR, MASS.

LDS. lO&kuopo 
įvyks vasario 2cT., 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

. - Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems, visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, vasario 7 d.; 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba
i --------—r'

ELIZABETH, N. J.
i LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, vasario 5 
'<L, 7 vaL vakare, bažnytinėje sve-

-—■— -’■■■■- -rr-j??—  
TeL So. Boston 0823 ,

NAUJOJE VIETOnr: ’ 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEB 
(KASCABAVICIUS) ' 

511 Brodaway, So. Boston 
O/jio valontos.* 

noo 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki 6 
Ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldienials, talp-gl seredomis huo 

12-to8 dieną uždarytas
Taipgi nuima ir X-Ray

i
į

'j

•<

>- tLaikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir, džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali- » ■ • * . • </
kams ūkininkams tik laikraštis

4 “ŪKININKAS”

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa- 
’ vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 

daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių .pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

. “ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
mėrikonSkų centų,„o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė-dolerio. 
Piųigus siųsti šiuo adresu; Lith- 
į^Ki^ *WIįfn«K0’ ad- 
nimatrąrijąi, Gedhnino1^^ 30 Nr. 
PNeUžmįrškiL kad “ŪKlNlN- 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delę džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

•s

TeL So./Boston 0506-"W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South "Boston 

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

f voratinklis baisus muselėms, 
bet ne paukščiams.

Visi pykčiopilni persekio
jimai moteril ir meilės dis
kredituojami vien tuo, kad 
jiė;paprast< .paeinaišne- 
laiihės brojių;Įoj srity/;

■ “P-H v
■ 1 1 i \ ;

C ’ '

’ Moteris—gintaras: jos ver-
į® lt garbė glūdi ne tik gro- 

>jžy, bet ir pritraukimo, su= 
viliojimo jėgoj. -

I Kanklės be stygų2—iiiediš; 
moteris be širdres—mėsa.

■ <- ■ ‘ • y’ *, '• I. / i

Moteris—tas pats, kaip ir 
šventojo/ paveikslas: nusi
lenki tikriau nė prieš jų, bet 
prieš jžų.idėjų. —- - — — <— 
fiė^ojų.

mūsų laikų visuomenej tuja 
dorybe pasižymi tik “išiote- 
rų priešininkai... ”', .

Moteris—mįslė. '. Tik, dėl
Dievo, nėmė^nkit jos įspė-: taię. Jaukiate ?(Ar ne dėlto, kad 
ti,/nes nuo to jums būti} blo- r 
giau^ ■ 'P

Moters širdis—labirintas 
todėl paklydusiam tame la
birinte vyrui labai sunku.
• v • J •išeiti. --

I

*

'Mandagunm-mažuoseida-
lykuose salina gyvenimą; . . - i įji - "■ • •

■ tarnėje. 'Nariai kviečiami gausiai ^ĖigiO sa^y d»M<n<l*-L|*ro ® 
’ p t. -,- lBovel. ‘

Lietuvis Dantistas

DR. S. A.GALVARISKI
/. (GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
TeL-So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo l:30 1ki 5:80 po pletlr 

. nuo 6 iki 9 vakarę, šventą dieną 
pagal susitarimą --- .

i

x-

Girdėti nekftrtą kalbant žmo
nes, o ypač tretininkus, kad ne- 
gali/sulaukti' Pranciškonų snpa- 
mokslais. - __;

Sakykit, Brangieji, dėlko Jūs'

ateiti ir atsivesti seto draugus(es 
prirašyti ; i, K : Valdyba 
!?*••>- jž-' ' - ? ■...-••/ ■ < -į -

___-«

___ . __
Skaitykffe ir platinkite-mėnesinį

< laikrafti • v ~

“SARGYBĄ”

* B .

' '

■ slMH 4wto

■ *

. r hiokrio, blaivybės ir sveikatos
*■ • U.T—,XK vZ-.Fni ■'

Liąjnvis Graborius
* f

sada lieka vokiečiu, 
su pelėmis padaro “biznį 
•Vienas namų- savininkių 
pradėjo gyvas es gaudjį- 

nVIIIIAI rCMnū0 reomatizmo. rt^t- 
U I UUuLtui kojl}’ kratinėą-Jr 

sjrėnij skaudėjimo, 
kataro, užstojime kraujo nėra geresnei 
gyduolią kaip Elnik. Mostj ir Salop4 
galima gauti vlsflr arba pas išradėją 
Z. A. Einik Co., City Hill St, Unito 
City, Conn.

Kentėjau-ilgą laiką nuo vienos lifto 
ir niekas negelbėjo kaip Elnik gyduo
lės, tad ir kitam patariu. S. Bulk, N0r 
York City.

• >•---- -- --- ------------------

Greičiau, meilė gali gyvuo
ti Be "moters, kaip moteris 
be meilės.

• « w

t Moters ašaros—tai tie.la
sai, kurie prakala akmenį.

Norėdamas'ką nors nulai
kyti savo tankose, vyras tu
ri turėti stiprias rankam o 
moteris—gražias.

’• .> •- * •

Moters gudrumas

Jeigu nenori, kad Tanketes Taika 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
į GRAŽIAUSI VAIKŲ .

, LAIKRAŠTĮ Z

d * *

— kaipį XIMETAį ZIMBTAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ. KARIŪ0MEN1 IR

; ' MtfŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
■ 4' ?" f ''ĮinĄ-JJARY” yra daug paveikslu, apysakų, fėljeto- 

; eilėraščių, įvairenybių ir tt- K i e k v i e n a -
L me “KA-BIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- M 
į rine8 pabiros.”

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai-r I 
K T na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 
ht; ris 60 amerikoniškų centų. *
| Redaguoja kpt. Balčiūnas., Leidžiu Karo
i Mokslo Valdyba. ■ j .
L" Adrens: Buropa^-Ltthnaabų^Katmai, BepriHaiuo-
f; myHf aikštė “KARYS.” / > •
! • ’ • / . • * ZlyA

, LAIKRAŠTĮ

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap- 
tokymšHai, silėrak£fc$ juokai. 
PįaspS;rVlrikų,teatrui.' ^Zinutės iš 
grotojo krašto ir plataus pasau- 
IJi. ^rakU^SKSiJi UidMviniai ir 
<bramogė3ės.r Patarlės, priežodžiai, ^^T^DarbelWM' ’ p^Žeriauį

KP-

S* *
K

»

./ K** ; •
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♦ ’ > /T
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uiolio- ir. kitoki. Laikraščio k^- 
na: metams 2 dol., pusei metų—- 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. LėidEa “ PASA
KOS ”B-v A Redaktorius A GteA 
raitte. ' • ” U

Vienas Kr. nuripąžinti siunHa- 
mas veltui \ '

Adresas: “SMlntfs” Admltia- 
tradja Jurbarke.
- ’ - . y- x

~ * ■ . • >

•.f J''’S '"'J { ~ 
įA ■* .
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išgirsti iŠ jų pamokslų;‘pamoki-. 
nimų, pasiklaupi įvairais klausi
mais—, kad atgaivinti savy dva
sinį gyvenimą !̂

Nenusiminkite, Brangieji, jei
gu tik panorėsite, galėsite kiek
vieną mėnesį išgirsti tų laukiamų, 
pamokinimų, gražių paskatini
mų... Tik užsisakykite “VARPE-- 
LĮ?\ Jį leidžia Tėvai Pranciško
ną.! “Varpelią” kainuoja 1930 m. 
vos tik 5 litai; gi pusei metų —’ 
2 lit. 50 et. Amerikoje vienas do
leris. “Varpelis” žada būti. 1930 
m. daug gražesnis, daug įdomes
nis, negu 1929 metais. '

Kas tik gyvas, kas tik gali, . 
Užsisakykite “VARPELĮ.” 
“Varpelis” žada 1930 metais 

platintojams~.dovanas: •
1. Kiekvienas, kurs suras tris

naujus 1930 met. “Varpelio” 
skaitytojus, kurie 1929 m. nėra 
skaitę, gaus sekančias knygas do
vanų: ' , '■

a) “Dievo stebuklai šv. mišio- 
se”-ir

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

2. Kas surinks 7 arba 8 .fiaujus
* ‘ Varpelio ” metinius skaitytojus, 
kurie nėra 1929 met. btrvę, gaus 
šias knygas; / '

ą) “Nuolankumas,” Kun. Pet- 
ratsko versta. . .

b) .“Kristaus Istorija” (moks- 
leivai). r

3. Kas surinks 10/‘Varpelio”• 
rėmėjų, gaus 1930 metais “Var
pelį” dovanai.

Viri į darbą!
“Varpelio” kaina 1930 metams 

5 litai* pusmečiui 2 liti 50 cent. 
Amerikoje |1 doleris, Latvijoj ir 
Estijoj tie^.pat lęaip Lietuvoje.

Adresas: Kaunas, Daugirdų^gt. 
Nr. 2, “ VarįieHo“ Administraci
jai ; Telefonas Nr. 3038.

7 t

Y*? 7

“SARGYBA” duoda populiarių, 
straipsnių £ įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytojus su naujai
siais mokslo laimėjimais ir. išradi
mais. ’• 't.
J‘SARGYBA”plačiai rašo svei
katos klausimais, patarta, kaip ap
sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimą.;.:

“SARGYBA” kovoja su įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a. bedie
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt. -

‘ ‘ SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran
da įvairių žinių ir apžvalgų iš 
mokslo, meno, politikos ir visuo
menės gyvenimo.

‘ ‘ SARGYBOS ’ ’ kaina: metams 
— 6 litai, pusei metų — 3 litai, , 
numeris—75 centai Užsienyj dvi
gubai brangiau

Metiniams skaitytojams \iuoda 
priedų “Laimės” kalendorius ir 
loterijos bilietas.

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

' < ■ • . z- .
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DAKTARAS BAIABANJ
Gydytojas iš Rusijos 

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

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

TeL Mllton 2952.

iDR. GRADY 
SPECIALISTAS 

Pabaigęs N. Y. unlverslty medika- 
litką kolegiją; buvęs gydytoju Ft 
HamHton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas | Out-Patlent Staff Lowellio U-. 
geminės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikallškasegzammuo- 
tojąs dėl Metropolitan Lite Ins.; 
Lowell YMGA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Eetv„ šeštad. 10 Iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
827 Tremont St Paturimos dykai.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
T" • f " •

taitai aram specUlyto ir ligų metą prak 
Uita. Urbto artlaėkkto Kainos *mms

M. A. NORKŪNAS

v

TeL Porter 3788

JOHN REPSHIS, M. D.
. (REPŠYS) 

Lietutis Gydytoju 
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—0 

881 Maso. Aven arti Centrai 8q.
Oamhridga, Mus.
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našlaičiams' arta giminėms pinl-

*1 
laidotuves aprūpina gerai ir .no

■ • ■■ a-.:- > _ ;
Mira* Seimynoanariul, likusiems 

gal reikalingi. Taupykite juo£ Aš 
laidotuves aprūpina gerai ir .ne
brangiai.

\

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborlus, Balsuomuo-' 

tojas, Real Estate Tr Public
Notaras . '

254 W. Broadway _> 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
___ Dorchester, Mass. ______

LIETUVIS GRABORIUS

VLADAS P. MIKSA
49 Church St., Lowell, Mass.

Telephone 5786. ~
Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

a

E. V. WARABOW- f < ‘

LTSTUVIS GRABORIUB IB 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Vashington Street 

' Norvood, Mass.
TeL Nonrood. 1508 '

MONTELLO OFFICB 
104 Ames 8tn«t 

Telephone Brockton 7879J.
. ‘ \ r L ‘ *

(WrobHanatoM)

BALSAMUOTOJAS .

PATARNAVIMAS DEDU, 

IB KAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Gnboriu ir Balsarnvotojas 

877 tr 448 oambridn 8tmt 

Ounhridga, Hmm.
Tetaptam Ubfrttrty 8O|.W

<
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