
MALDEN, Mass.

Sųligrialdžios statistikų

WASHINGTON, D_ C 
vasario 9 d.

Tegerėję santykiai su Latvija. Ga- 

v lįs atsilankyti net pats Latvijos 
prezidentas? Atsipalaiduojama 

į ntio Voldemaro. romantikos" ir 
* einama prie trijų bendradarbia

vimo.

ną Šv. Petro Bazilikoj 
iškilmingos pamaldos. 
vaus^Sv. Tėvas. . <?

i

WASHINGTON, D. C.— 
Protestonai po visų nepasi
sekimų su prohibieija tiesiog 
eina iš proto.

Bigdtas Heflin, senatorius 
iš Alabamos vėl paleido lie
žuvį prieš Katalikų Bažny
čią ir įžymiuosius vadus. Tas 
parodo, kad pas protėstonus 
nėra nei mažiausios toleran
cijos. Hefliną pasmerkė D. 
Walsh išMass.' *

_“Pehdeja Brihdi” rašo, 
kad santykiai tarp Lietuvos 
įr Latvijos žymiai pagerėjo, 
kas teikia vilties, kad bus lai
mingai sutvarkytas visas po
litinių ir ekonominių klausi
mų-komplektas, ir Pabaltijo 
padėtį žymiai sustiprins. 
Laukiama, kad artimiausiu 
laiku prekybos sutartis tarp 
Lietuvos ir Latvijos jau bus 
sudaryta. Sąryšy su santy
kių pagerėjimu, latvių lietu
vių vienybės ir kdikuriuos 
lietuvių politiniuos sluoks
niuos keliamas klausimas dėl 
galimumo aplankyti Latviją 
eilei’aukštų Lietuvos valsty
bės veikėjų, gal net p. Res
publikos Prezidentai.

•T ’ J i . ’ , ' '

Mums priešingai .teko gir
dėti, kad kai kurie Latvijos 
politikos žmonės, o, -galnet

CHICAGO, III., vasario 9 
d. — Dėl susidariusių nepa
kenčiamų sąlygų ir žmogžu
dysčių ir bombų^mitimo po
licijos komisionierius Rus- 
sell padarė medžioklę ir areš
tavo apie 1000 nužiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.Š

rdaug darbininkų liko be dar 
bo. ~ •

KfekYh&iko algai Snuth Bost 
gyveno Saro Miket ir buvęs Iii 
ninku V. Galecko užmušimo b 
je,l‘ Girdėjau, kad dabar gyv 

Turiu®’

LONDONĄS, vas.;9.^1 
Maskvos praneša, kad Šori 
tų pildomojo komiteto suj 
rinkime įvyko, smarkių su 
kirtimų tarp Kaliniu ir dj 

tatoriaus Stalino. / x i £ 
Susikirtimas, Ikild'dėt 

mių nusavinimo. Kaliniu į 

laikė ūkininkų valstiečių į 

sę, o Stalin laikėsi, kad tę 

nusavinimo 'darbų. ;
Stalinas laimėjo. Nuo^ 

bar valstiečiai dar labiau! 

persekiojami.
Vadinasi valstiečiai tai 

pergyventi ir už baudžia 

baisesnius laikus. "

KAUNAS. — STRS. pre
kybos atstovas Kaune p. P. 
A. Galanin^tšauktas iš Lie- 
tuvos nuo 1929 m. gruodžio 
27 d. Į jo .vietą paskirtas 
Mikolaj "SemenoviČ Angars- •vi-• 
to

1 Frasaumunąs. *
j! prasidės pamaldomis Šv. Ka

zimiero bažnyčioje 9:30. Posėdžiai įvykis "Šv 

Kazimiero mokyklos salėje. '

Visais suvažiavimo reikalais kreiptis adresu 

Syvožiavitio Rengėjai,
- 41 P.rovidence Sirtėl

ŽEMES BANKO ;:

Kaunas. Teko patirtį, kad 
žemės/bankas yra "parengęs 
statymo projektą ilgameti- 

niam kreditui. Projektas že
mės ūkio ministerijoj jau 
apsvarstytas ir šiomis dieno
mis įnešamas ministerių ka
binetan. Manoma, iki pava
sario jį priimti. »

' ■ . ■ z

, 21 žmogus žuvo
Salt Lake Citg, Utah. — 

Vasario 7 d. Standard Oil 
kompanijos kasykloje Stan
dard ville įvyko baisus dujų 
sprogimas. z '

Dvidešimts vienas darbi
ninkas užmuštas, devyni iš
sigelbėjo.

Per pastaruo
sius du mėnesiu Kongrese 
“sausieji” ir “slapieji” 
smarkiai ruošėsi prie atviros 
kovos prohibieijos klausime. 
? Senatųrius Wheeler įnešė 
rezoliuciją reikalaudamas 
padaryti smulkmenišką in-

' - '• ■ įy
vestigaciją prohibicijosji 
ruošė.

Po šių visų skandalus^ 
rinkimėliuo’se, kongrese p 
hibicijos klausimas, bus ri 
tai-svarstomas.

Matyt, kad 18 amendni 
tas ir prohibieijos aktai 
siems įkirėjo. z U ?

.A - -. .praloto Olšausko. gynėjai 
jau yra įteikę Vyriausiajaiū 
Tribunolui apeliacini skun
dą dėl apygardos teismo 
sprendimo. Kada bus toji 

- byla svarstoma Vyr. Tribu
nole dar nėra žinių. Mano- 
ma, kad bylos svarstymas 
bus paskirtas vasario mėne
sio pabaigoj. Vyr. Tribuno
le prąL Olšausko gynėju, be 
profęs. Tumėno ir Leono, 

■'/ kviečiamas dar dr. Pr. Rau- 
linaitis. Kiek teko patirti, 
pralotas Olšauskas rūpinsis, 
kad jo byla Vyr. Tribunole 
būtų svarstoma viešame po
sėdy ne uždaromis durimis, 
kad tuo būdu būtų galima 
teisingai nušviesti visuome-

- nėr bylos eiga ir atremti so- 
/ c-ialistinės—masoninės spau

dos prasimanymus.
./Y- • _•r.: ■ . -1 --------------

Paryžius. — Buvęs Sovie
tų Rusijos ambasadoriaus 
patarėjas Paryžiuj Besie
dovskis, kurį prieš kiek lai
ko Maskvos tribunolas nutei
sė 10 metų kalėti, į “Matin” 
įdėjo straipsnį, kuriam jis 
pareiškia, kad jo 'nubaudi
mas esąs visiškai nepagrįs
tas. Jis kaltinamas pasisa
vinęs 5,000 doL ' Ši suma bu
vo paskirtakomunistų. pro
pagandai /Praneūzij j ir- jis 

Į dar dabar tebeturi išleistų 
pinigų kvitus. Besiedovskis 
tam pačiam laikrašty prane- 

L ša,'kad jisyragavęs iŠ Sovie
tai Rusijos vyriausybes 150,-

L 000 dolerių, - kurie t taip pat 

Į buvo.- 'paskirti komunistų 

į (propagandai ir šnipinėjimui, p 

’A ' % ••Į: -
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KO SIEKIA BOLŠEVIKAI

- “Tass” pranešimu, Sorie- 
ų valdžia artimiausiu laiku 
LemngtradeAsako katedroj į- 
steigs^ didelį priešreUginį 
muziejų. Tos katedros var
pai bus panaudoti pramonės 
reikalams.

( MADRIDAS. Pereitą sa
vaitę tapo paskelbta karališ
kas amnestijos dekretas.' 
1 Sulig to dekreto yi$j poli
tiniai kaliniai, tiek civiliai, 
ti ek kariškiai, kurie buvusio 
diktatoriaus gen. Prirno de 
Rivero sukimšti į kalėjimą, 
paliuošuojami ir jiems baus-' 
mes doyąnojam^A- ‘

su Rusija Pabaltijis iš tų -------
valstybių "negali tikėtis jo- ino 
kios realios paramos. Dėl to LUOi 
susitarimas su Lenkija, .kuri ' 
stipriausia militarinė yaftty^ .^g 
be rytų Europoj, esąs būti-;, •» ?
nas. Tokios pažiūros- laikosi "UI 
ir dabartinis estų valstybei 
galva, kuris ilgą laiką biivo 
estų pasiuntiniu Lenkijoj. 
Kadangi Lietuva neprita
rianti Estijos StfSiartinįmuiĮconneeticut valstijoj 
Su Lenkija, estu orientacija bų reikalą. Praiau atsišaukti

PabaltŲrr

sąjungos realizavimą nu-182 «c»» Stwt> Bastoo,U

PASJ.T A RTBĮAfŲEįi

1 'JUJlgSMiBBMįį

' Visi į darbą bendrą štoku ___ * i ' * ' | " *"v'
K Viens kitam dešinę padui 

Te.būn’vaidams, kivirčam 
Tespindi mūsų idealas! /į 
Kietoj mokykloj išauklėtą 
Mes mokam-skurdą nugai 
Grūdų gan pianas yri aruo 
Ant krosiiid ir netuščias ri 
Ir ištekliaus prigrūstas kl 
Tat kūnui nepristingam ri. 

Bet kitą tikslą turim skaistų: ^ 
Ir mūsų rielai reikia-maisto. - 
A uklėti tenka protą, valią r 
Ir į dorovę skinti kelią, 
Ir ateitį tatftos išgrįsti, ;
Kad ji gąlėių laimėn skrįsti. ' 
Tokią dvasinę nęšti naudą 
Mes galim tik.per gerą spaudą^ 
Tat remkime spausdintą žodį, 
Kurs tiek -gyvybės mums parodė! 
J vieną kūną mus subūrė, -
Veikėjų išauklėjo rairį, v‘
Jame sielos augimas matos, - 
Kurs duodą tautai daug sveikato '"'Y- ' .'*«•' .s .Iri

’ - b Tat pareiga kilni mums
; SusJĮVkiupt prie /‘Dariui

gas dienrašty“ ‘Latvis ’f svar
sto-Lietuvos politiką nuro
dydamas, kad joj jau atsipa
laiduojama nuo Voldemaro' 
jolitikos^žygių, kurie Pabal

tijo są jungą nuvedė į roman- 
;tikąz~~ Atrodo, kad Lietuva 
pradeda busti iš Voldemaro 
sapno ir, matyti, jpereina į 
Pabaltijo valstybių bendra
darbiavimo bazę. Neabejo- 
j ama, • kad glaildfenis /ben
dradarbiavimas Lietuvos iš 
vienos, ir Latvijos ir Estijos 
iš antros puses gali turėti _ X 
daug vaisių šioms trims Pa
baltijo valstybėms. Bergas 
nemano, kad tuo jau būtų ga
lutinai likviduotas Vilniaus 
klausimas, bet bendradar
biavimas tarp tų trijų Pabal
tijo valstybių atves prie to/ 
kad pavojaus momentu joms 
netektų bijoti kliudančių ele
mentų. Jei be to Latvija dar 
išgautų paramos patikrini
mą iš Suomijos ir Švedijos^ 
tai būtų pasiekta viskas, ko 
siekia Pabaltijo valstybių 
politika.< 

{ “Svenska Dagbladet” il
gam .e straipsny svarsto 
Strandmanno vizitą į Varšu- 
įvą/r Laikraštiš šįiffcritą lai- 

tay •lfM- *° >eat? "žsieriio politiku
o mtttvrfam pakeitųnu, kuri* Pa-

y, kovo 9,1M0, MonMUo, Man. tatijo valstybių užsienių po- 
toštttąl *4 po pietų. įtakai turi didelės reikšmės,
h Įm. Estijoj esanti įsivyravusi
atudsuis ateton. ae> tarime nuomonė, kad nors Švedija, 

Norvegija Pabat-

v įtijo valstybėse, turi dideliu

riSuY n; Mibeku, Mriaj *aWinių ir ttid&ų'interež 
Baft. su, tačiau konflikto atveju 

v* • . = ' v. į- ' M- ' i *■ i

NAUJ. ANGLIJOS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
VASARIO 22,1930 ;

Jau kelinti metai iš eilės lietuviai katalikai 
gyvenantieji Massachusetts, New Hampshire ir 
Connecticut valstijose, sykį metuose, suvažiuoja 
pasitarti svarbiaisiais mūsų tautos -reikalais. 
Šiais metais tas suvažiavimas šaukiamas į Wor- 
cester, Mass., vasario 22,1930. Visos Naujosios 
Anglijos lietuvių parapijos ir katalikų draugijos 
turi teisę ir garbės įstoti šio suvažiavimo dalyviais. 
Šių metų suvažiavimas be aprūpinĮtno bendrų A- 
merikos lietuvių gyvenimo rčikalų,^dar išdirbs^ 
tinkamą bendrą programą Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto jubiliejui švęsti.

Smulkų posėdžių programą patieks Naujo
sios Anglijos Lietuvių Katalikų Federacijos val
dyba. Suvažiavimui bus patiektos trijų prele
gentų paskaitos: gerb. Kun. K. Urbonavičiaus: 
tema ‘‘Mūsų Spauda;” gerb.Kun.Dr. 
J. M. NavickorM. I. C. — ‘‘Didysis Vy- 
t a u t a s ’ ’ įr geri). Kun. Stepdtms Kneižis ~ 
“ S v ar tiausios T:a u tu s SkUf d o

Vatikano Miestas. —' 
sario G d. suėjo lygiai ast 
neri metai kaip Šv. Tėvas: 
vo išrinktas Bažnyčįos' i 
va. .

Trečiadienį, vasario 
•ėtųįbus minimos Šv. Tevoki 

kriminalistų ir pasodino už marimo sukaktuvės/T?ą 
grotelių. ,• . .

Sako, kad dar tokio valy
mo Chicągoj nerabnvę.

^Policija padare “general

Lįetuvbs z pasitmtmįįį^fl 
p. Čameckį su žmona; / 

/ė 
Santarv^hdntojok^ą t& 

dos pagalba.—Kardinolas Me

SlSŲ SALIŲ KAtAUKj

‘i \ sinrtKB

dėl tų iikiųfekų, kurie yra i- 
šiskolinę ih&įruį .žemes už 
skolas gra^SiamU parduoti. 
Ypač susirūpinta tais_ ūki
ninkais, kurie tūri bėdų dž 
išduotų draugiškų Vekselių. 
Nutarta neatidėliojant ieškcT 
ti konkrečių priemonių sug
rusti tiems ūkininkams ilges
niam laikui kreditą, kad jucįp 
pamažu galėtų išsimokėti. C ____________ Z___:1____ ■ ž

VAJU

DARBININKŲ 'SĄJUNGOS ORGANAS

____
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OJI PANEMUNĖ....

—Bažnytinė dar-
■ g > . ?. !

*' t ' a Vf i i

9 M ’>^ V /V.

veik, bažnyčia turi 
.didžiulius atlai- 

^|ę|ųr8u įžadais, kiti be 
į. /Prisiartinus tiems at- 

įpylinkės ir tblimes- 
ijų žmonės trauk- 

a atlaidųosna, vieni 
l^ūoja, kiti pėksti škubi- 
^Dievui už sveikatą ir 
įas Jo gėrybes padėkoti, 
ba eipa į stebuklingas vie- 

lą, Šiląvą, sveikatos ieško
mai, Nekalbėsiu apie Žė- SYV- * , A
račių - Kalvarijos atlaidus 
U Atsilankymą Panelės 

įsios pas šv.' Elzbie- 
ir1 Šilavo atlaidus per Ši- 

ą^ ^Trakinę) kur mąldin- 
pų-šimtai tūkstančių iš vi- 
jg: Lietuvos susirenka, kur' 
ifljdipgieji dieną-naktP per 
^aktąyą šv, giesmes gie- 

kur tūkstančiai išpažin
ęs eina ir komuniją priima, 

lupi Suvalkijos atlai- 
žji,_ kai šv. Onos Alvite^ A? 
^fūje, ŠT^Antano Prienuo- 

Marijos Vardo Kaltarioj, 
femenes gilinės) Liubave, 
^y Jpno’Zapiškv, šyv Petro 
^šy^Povilo Naumiesty; At- 

GriškabudVj - šv. 
I^miejaus Višakio Rū- 

įsrj Liudviko, Liųdvjpa.;
plonos su^re 
šv. mišiųir pą- 
ūsyf^'iiaiigi šū 

emis pasimatyti, pas

ai, Žemaičių Kalva-

juos pasisvečiuoti, pavieSgti 
ir seną pažintį atnaujinti, 
kad giminystės
miktų. • Gafop šv. Roko gar- 
sOš’atlaįBi Aukštoje} Paue-

chi nitipej /'kurie man itin rū^i. 
-• “Šti 'Rokb atlaidi 
munėj ; a. a. Rokas Buče- 
niauskas vietos klebonas, 
garbės kanauninkas pastatęs 
šią ją mūro bažnytėlę, įvede. 
Šv. Rokas yfa pavargėlių ii* 
ligonių globėjas; kurgi dau
giausia vargo, jei ne Kaune 
ir Pakauiiėj ? Taigi per šv. 
Roko atlaidus. Panemunėj 
labai daug kauniečiu ir apy
linkės žmonių susirenka,

Panemunes darbininkams 
prieš karą 1910 m. susiorga
nizavus šv. Roką sav(j globė
ju apsirinko ir kas metai sa
vo globėjo atlaidus iškilmin
gai švenčia.. Dabar darbinin
kams netekus devynerius 
metus nuomuojamos palivar
ko žemės, pajuto didelį var: 
gą ir kalbią? ėinė į j šv.; Kulią 
melstis,-kad jisai pažvelgtų 
į jųjų vargUsMr užtaitų. pas 
visti tikinčiųjų karalių Vieš* 
patį Jėžų Kristų. Šiais me
tais šv.; Roko atlaidai labai 
gražioj, giedrioj dienbj pasi-; 
taikė,. Žmonių begalės labai 
daug susirinko, atvažiavušie-

’ * ' • • > • . ’' i \ V ; \r • j i

ji neturėjo arklių - kur dėti; 
(Šilely statytiuždrausta)gė- 
raj kad vietos _ klebonas nu
ėmus nuo

4radąi A. Bąneniunėj buvo 

didžiam z ‘

CHm DUEdUtį
.. * ;'-•**-—ar- - '•

f — v- vetuiva. f

šėši atgol

dai’biniiiktį dtt.pųmtemkas ' „......
imti trumpa dienorią'rkė pa 

natydaniad kitas '

vaS ir jas procesijose \iariai 
neša, sumanė kad ir darbi
ninkai savo vėliavą įsigytų. 

? ?irma valdybos posėdy savo 
mintį išreiškė, kiti valdyboj 
nariai pritarė ir busimojo 
susirinkimo diėnotvarkėn į.- 
rašė. • Susirinkimas tą žme-
• —* -• ■* .

ę .apie vėliavą maloniai pri-. 
ėmė ir vienbalsiai nutarė įsi
taisyti vėliavą ir net sąvieni- 
iiiai buvo paruošti aukoms 
rinkti. Deja, kitam visuoti
nam susirinkime kitas suma
nymas gimė. Iškalbus žmo
gus. patari vėliavos reikalu t 
tolimesniam _ laikui., atidėti, 
salės, girdi, mums trūksta, 
neturim kur lemtai susirink- 
ti, būtinai reikia parapijos 
naujais namais rūpiiitis.Gra- 
žūs kalbėtojo žodeliai į susi
rinkusius paveikė, visi ėmė 
galvoti ir rūpintis _naujais 
parapijos namais ir «usirin- 
kimų sale. Tačiau, vėliavos 
klausimas, nepalajdotas,- pa- 
įlėngya, jisai, gvildenta, /pat 
lengvą rinkta, aukoą darbo 

brolius darbininkas . Amęri-^^^0 net^Į. 
koj gyyehątičius. Amerikos
“ir* • x i a? * j j* -z >

Lk$ ownmnx*8;

Imate sasifttaa& 
truinpu dį

J 1-4 T

1

; tiekta. Kum kL Kttsėckas 
as turint bažnytineš^vėliar laikė* paskaitėlę apie daybš- 

Itunki ir taupumu. P^feešta 
” y- ..atsmulki veliatos . sąskaita; 
Kun; A. Grinevičiiis dęl nuo
vargio, globojęs 19 im. darbi
ninkus, atsisakę toliau glo
boti t iri tą malonę pareigą 
kun. kl. Rusecklii atidavė; 
Bar buvo sumanią kad vai
dyba rūpintųsk.Ė^ridmš dar
bo surasti, bet tas, klausimas 
negvildenta, kadangi, valdy
ba netur galės, piįyąlėtų tairi 
reikalui išrinkti £pmisįją įr 
fą įgalioti.'

, Pahemumetis 
-•■?. ... ■ ...

i i r-(. - .r

PANEVĖŽIO MARGAIČIŲ 

ŠELPIMO DAUBAI <

Panevėžio “Lietuvaičių:
Švietimo Draugijos”1 Mer- 

nsi- ŠaičiU A.—Ruošos Mokyklos 
eucharistininkės, pasimokiu
sios įvairių, ąmalųį kulinari
jos ir kitų ūkio dalyirą pano-

turčiams šelriti. Darbas^iha'
i. . . < >r

sėkmingai. Per jjraenipmę- 
tų Velykų švenW^ 
išdirbiniais įvi tfeiį

i'-'

t? /
>

* ftuotgS 

buvo iš ristas if įvestas Di
džio j oje Liet u vos Kunigaik

štystė je pirmasis kodifikuos 

WLieturi>steisės kodeksas, 
Lietuvbs’Statuths. >Nei mū
sų vakarų kaimynai ^Lenkai 
ir -nėi'trj^ų IsdimynairRusai 
kodifikuotos teisėsJtuo • me-

• t . ' *■ "• • * -

tu darmeturėja < Vėliau Lie
tuvos Statutas buvo perdir
bamas ir papildomas 1566 
metais buvo išleista antroji 
jo redakcija, o 1588 metais 
trečioji redakieja, jau spaus
dinta. Tadrečioji Lietuvos 
Statuto redakcija turėjo ga
liok Lietuvoje ligi 1840 me
tų, kada caro įsakymu-Lie
tuvoje imta taikinti Rusijos 
įstatymai. Bet ir Rusijos i- 
statvmams Lietuvos Statuto

* x s

teises normos nebuvo sveti
mos, nes daug teisės normų į 
Kurijos, kodeksus buvo į- 
traukta tiesiog iš Lietuvos 
Statuto^ -Tokiu būdu ir da- 
bar kai kurios Lietuvos Sta
tuto civilinės teisės -normos 
tebesudaro gyvąją ■ Lietuvos 
teisę. • • J. - R5 :įc.

Šiąm 400 metų Statuto iš
leidimo jubiliejui paminėt 
Lietuvos^ Universitetas >nuta-

• ri «v •
«*• * L. *

':r v;

temiąu telpa sąrašas įvairių knygų, 
prenumeratų Arba naujas prenumeratorii 
sau knygų už vieną dolerį veltui. Npygų 
Patofeflrinkite atnaujinti prititmefat* ir nUji: Jp»>: mo
kesčio , už pearsnmtemą męs nereikalaujame.. Kas norteų įsįtaisyti 
bapapfldyti^ ' * ~ .

dame didelę nut

*i~ »Č.- pi dabar $ nes duo
dame didelę nueisiu. Iškart imant už $5?00 katalogine Vaina, gan- j 
sitejųž $2.50. a Iridns tik “Da&ininko” prenonerėtoriams ir LDS. 
nariams. • . ’: ' ? . „' . r ,

> r l.-C'* ■ -■ *

ĮVALKIOS KNYGOS _ Trumpa Apologetika arba
Huckleberry finas—labai i--- Kat.Tikėjimo Apg 

domi apygSišt.,•■ y. .:.....75ė; rašė kun. V. Za. _________
Pptarmgs Moterima-^-pamo- Dr. Vinco x Pietario Kaštai, 

kirtimas. moterims jų asmeni
niame, šeim^nitaamjB ir visno- 
ineniniame gyvenime. Parengė . 
Kun. V. Kulikauskas -.... ~..J5c.

Bėn-Hur~Irtorijo8 apysaka 
K J&aūi fetototo laikų. La
bai įdomi ir plačiai Žinoma | 
knygį (aiidimo apdaru); Vėr*. 
te Jonas Montvila ' :.s ‘—$150

Auksinio, ObnoHo. Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. lAetd- 
vių,kalbon išguldė.Alyva—J 
, T^ K^5riĮd-^Krp^on^ 
Žydas ir Turkis. Famokimm- 
ti. apysaka. Parašė T. Vj^- 
hiaųskas.. Verte P. B.   —40c. 
; Trttmpi SkaftymėBai-—-labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- 
tairius gyvenimo atsitikimus. { , 
Parašė 3; Narvydas ...i..'.. :—l—fee.

s--gnpkšliški pa- _ 
’arašė-Ūosis___ 45c.
aro UžrašaU-eu 

paveikslais iš >19147—15 metų 
Parašo P. aŽdeikis__ ——.65c.

Gėfumto — aprašymas apie ' 
eiJtrtanų per Tevų.Fahėrą-Fi- v ■ 

-Vertė Kpn. {P. L. ....-„15c.
— rūky- 

tto kenksmas ; -pagal 3-rą Ni- J • 
toįsikį parengė ,'S. Kaimietis^_15c.

t. 1

gynimas. Pa .... 
ijančauskas—50«

S--'

• <
i

Istorijos apysaką. Du tomai. $1.00
Apie Apdraudą. Parašė J., 

S. -Vasiliauskas . 5g.
Moteryste ir Šeimyna. Ver- 

3 3. Gerutis 40*
Gamtds Pradfiamotails _ 

llr. A. VilfliĘią . KOą
LimpamosiOB Ligos ir e kaip 

rao ją išmsaugdtit ParaŠt 
negyvoji gamta: žemS, van
duo, oras^Paraš§_ 3'. Baronas—50A

Kun. Ą. 'Miliukas „... 60c.
MeilS^CPoema). Paraše M. 

Gustaitis —.— ~ 15«
Nąttja Skaitymui Knyga — 

{Dalis H).,Su paveikslais------ 75c.
Viėiradliite Luomą. Verte 

fun. P. Šaurusaitis----------^25c.
Vaikų Knygelė — su pa- 

eikslais _________ —-------30e.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, 1918 ir 1919 m.. Para 
:ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas), __ ;____________ 25e
' Moterystės Nesuardomybė. J. 
’jesausfcis. šv. Kaz. D-jos lei- . 
iinys, Kaune........  .... _10e.

■’ Sunkiirtitfais taiksto. Parašė 
V 1? >■ t •, 40ą.
.Šventas Gabrielius. Išleido

Tėvas Alfonsas Maria C. P__25e.
Ėjfigijos Mokymo MėtodF 

om Sutaisė K. J. Skruodyi—50e.

j

50e. : Patirpo Laiškai. — Išleido

T^b savo žiii^&auŠdtibe^ *e®<**i-rlietttro Statais 
į It^ inetų.“ > Jis buvo-sfaūs-

dinfetS; SIKlrir XX amžiuo- 
se; -bet? tie jo^ leidiniai .arba 
su«ldai{!prCeirtami;.!arba paf- 

iš Yėlėsnių netiksliiį 
j^lėdėt*'fi^)atehkma- 

Įtfriį^to/ Teisių KAMilte- 
LSttta!Į 

frraįisniį. Skt

f t m* u Barz- 
pypate 15c? 
Jr Dė-- • 

rr Parašė kniL, . g 50e.
, ___ ląMoriStatnl >
to.. Į+ Vertė &UL' P? 'Saurų- ';

—I

l

>< i

*

-. >• *

Įfi ■• *

•K\

■*

j V. ’ 
r ’ ''
'• T

vėĖąvah

i

Xr. 2, “Varpelio” Administraei

litą, iliustracijų—pažinsi visą Lię-

i, Monolgai ir Dialogai. 
aH Juozas V. Kovas -__ 30c
rau&te Vertimai, —- Ver- 
Vysk^A.

Sfešstii ks

rlnt
-t;

jM

-.''jį

5

Pža

X

• f-riįv

K

nadorio klebonas

'■ •

tefujtoJAyuį lęįdo, 
.suvažiuoti ir arkHils *

Įstatyti. WuK«Si iįįj ' «T-

laidiiš šitaip apvaikščiojai: _ _ .... „ „ __
T?? vaiatTdį- pruH£: j«ius iflb lfttj, 

šv. Roko papuošto altorių su. .• *■ -- .42T ■ 
vargonais šv. mišios, atatin
kamas pamokslas ir bendra 
komuniją, šiemet (įa^iinin- 
kąms gražų "sakė' pamokslą 
kun. dal<<Jiištinas Grigaitis, 

pamaldas senas organizaci
jos, globėjas kun. A. Grine
vičius, naują, gražią darbi
ninkų bažnytinę vėliavą pa
šventė, sumą laike kun. kąn. 
Česnys, universiteto profeso
rius, dabar jo prorektorius.. 
Po sumos balsiai sakė pa
mokslą ant šventoriaus Vei- 
vei-ių klebonas knn. J. Star
kus, gaisus apylinkėj pa
mokslininkas, be to. pustre-

k-

*'CįCSl-

;HEį ęv^

kiekvieno lietuvio fciteligen-
ą, kuris skartč '“2idi- _____ _________________ ___

gM&usų mėnesiai f”pr^

įjfojo gyvenimo žurnalą, nuo 
ft įleidimo pradžios. Bet “Ži- 

rt” darosi kaskart įdomesnis, 
idg būtų nedovanotina, jei- ' 

inteligentas, v ištiek ku- 
esijos jis bebūtų ir kur 

^ytentik jo neprenumeruotų it 
ų' bent nuo 1930 metų

. • s. ' . ,

•/‘Židinio kaina Amerikojemet.
, pusm:—$2.50; Lietuvoje: 

aLj— 35 lt., pusm. — 20 lt. ’ 
is: KAUNAS, Laisvės A- 
t. “ŽIDINYS.”

Į Jtisų giminės ir pažįstami Lietuvoj, bėabcjo
Sžfori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote- • ' 

rys. Atsiųskite-2 doL ir 50c. “MOTERŲ PIR
AI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

P<3H8ą papasako

Wiu ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky-

^‘MOTERŲ DIRVA” ytd papuošta gražiais 
iršeliais ir vinjetėmis. Jok formatas (didis)

toks, kad po metų galiipą paridaryti daili 

lyga. Nebūkite ilfcaiA.Siųskite pinigus tudjatt .. 
^MOTBR^ DIRVA*7 pradės eiti Lteiuvęft:''4

8i2 TT. 24 Streęt, ChicaffOflU

/■žvaigždė’ redakciją 100 i., 
Alrtaųina Krutuliūtė Būk 
niėne Chieagos gyventoja 
40 E, Viktorija K rutulkite 
Rutkauskienė 401. gyycbati- 
ti Shebdvgan/ Wi&, 'šv. jd- 
nb Evangelisto dr. Bostone,' 
tešš. Vietos darbininkų att- 
kds ir rūpestinga valdyte, 
vargais negalais, nenūskatt- 
diis pačios organizaeiojs mo
kėjo štitinkti’į 1,500 litų, nž 
juos šiemet' Krakių seselės, 
šv. Kotrinos vienuolės gra
žią vėliavą A. Panemunės 
bažnyčiai paruošė. Vėliava 
nemaža, 2 metrai ir 7 centrai, 
ilgio, 1 met. ir 11 centm/plo- 
čia. Vienoj pusėj duglias 
melstas, šv. Jtibžfipo^ pa
veikslas, panašas: Šv. Juoza
po Ddrbiiįhtkiį D f. Kitoj 
pusėj dugnas’ rausvas, pa
veikslas, Kristus Šaralnis. 
parašas gražiai išsiūtaisPer 
skausmus į garbę. Pavėikš- 
lai ir žodžiai Vėliavoj daug 
ką reiškia, nėreik nė kalyti

gato šiitttš j 
Veik šimtas _
nėlių it vakarienę, klausi
mas iš kur jos ima lėšų ?

Šioje molcyldoįę įveikia 
tikros artimo meilės dvasią^ 
toįfcl lėšų i^uątBaaS’aavainie 
išsisprendžia. Eųcharistmin- 
kėš, aplankiusios Panevėžio 
miesto lūšnelė^ 'it' pamėčiu
sios koks ten didelis skurdas 
viešpatauja, su džiaugsmu 
bėgo ir pas turtinguosius au
kų paprašyti. Kadangi bu
vo prašoma iš -mrilės aukii, 
Suplaukė gausiai

Didelė garbe jaunoms au
klėtinėms/ kurios turi tokią 
jatftriąVargšains širdį.

' •:' ■' ’ -V?' -J

i-'.. '

b be- tyrinėjimams.
yr J •

lova-

y •*

.; ' ' rbz

ir negalės save^iinuolių draugu 
vadinti, kuris 1930 mėUis neuž- 
siprenumeruos. leidžiamo Kaune 
i^kstėivių, skaisčiausio mūsų tau
tos fiedb, žurnalo

“ATEiTK$w
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 
psL.kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
riši gražių eilėraščių, beletristikos, 
dalykėlių, įdomių ir ritntų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve-

...........
Girdėti nekartą . kalbant žmo

nes, o yįąe't'rėtlninktis, Aad ne
gali sulaukt i Pranciškonų su pa
mokslais. •; ?

„> Sakykit, Brangieji, delko Jūs 
taip laukiate? Ar ne dėlto, kad 
išgirsti iš jų pamokslų, paraoki- 
nimų- pasiklausti jvamais klausi
mais—, kad atgaivinti savy dva- 
sini gyvenimą?!

■ - Nenušiminkftė, Brangieji, jei
gu tik panorėsite, galėsite kiek
vieną mėnesi išgirsti tų laukiamų, 
pamokinimų, gražią; paskatini
mų... Tik užsisakykime “VARPE
LĮ.” Jį leidžia Tėvai Pranciškoj 
na.i “Varpelis” 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 gjvas, kas tik gali, 
Užsisakykite “VARPELĮ.” 
“Varpelis” žada 1930 metais 

platintojams^ dovanai: ’.i...< 
i. Kiekvienas, kurs suras tris 

naujus 1930 iuet. “Varpelio” 
skaitytojus, kurie 1929 m. nėra 
Skaitę, gaus sekančias knygas do
vanų: - ' - * . A

a j “Dievb stebuklai šv. mišio
se” fe.

b) ‘‘Jauni Didvyriai” (Gaus 
tie, kurie mokslus einą). * 
•’ 2.' Kas surinks 7 atba 8 naujus 
“Varpelio” sietinius skaitytojas, 
kurie-bėra 1929 met; buvę; gaus 
ėūtfl Vnvafts-■' r 't <-Į’hž i_ •'

ų-.z» lįf,”■ff.r’r-;
- Z“*1"' w w

hac j z

kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas , \ 
J. Baieikonię j ; a, Ą1.00

PriUBonbtel DemękratjiA Pa-. gr&idai. Parašė1 Uosis ------—75ė.
? Kmt p. *;
Žadėikfa. Kaina . —■.—59e;

akos ‘ Uždavinynas _25c 
t- fr™- 

diiėlis kalbos mokslui—__l50c. 
Petrndto —- laiškai vieno . . 

teiįo. Vertė S. Rakauskas 15c. 
Kdlšetizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo Vykdymas 
Rusijoj ___ ..■,'7^— r—15C-

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė. Matas Gri«. 
gmms ■■ r,..5.;yTr. - ‘ ;5(fe.

iaimė— (poėma). Parašė 
Vaitkus_________ 50c.
' Mtoų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo., . 
Vė^tė Jonas M. Šitvifitas----- 50č.n

Sitininkaš. Patašė Tėvas 
Jeronimas Pčėkaifis r 50e.
r lįietuvos Ženklai.> Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kan- ,

■ ■■ -_________

Ėmęs, ir Kalbėk: Deklama- 
ei;

iOe.
. _------ ------------------- Ju-
iiėtuvirio Kun. P. Juškaite—15c.

Kristaus Kryfiua: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldoj 
gūžės, Birželio ir Spalių 

šys ——;——.-.t-,' ---------25c.
Dangaus Karalienių —. Su

rinko Ktffi. 11. Gdvalevičius; 
be apdarą 75 eent«d, Su ap
darais --------- ; t $1.00

žmogui ir Para- '
~ " _80e.

įosGe-
o___ ,_______ j m$-
įešams. Išleido kun. K. A. Va- .
• ■ •»• . X- ................

. ■f

- 'tt i ■■ 

-■ . .•■ v"' •
.4

; Parašė

> Trtta^Lie^uvtakalbasCką. 
uatika. PSarŠė J. Damijdnai- 
is ——— i  ___ „„—:40c. -

Europos Istorija. Vertė J. . 
Vndzįulaitis_________________ 50c.

Ę KelibnSs po Europą ir '
Iziją. Parašė PranaiČių JulS 2.56

TžAišAi

Nepaisytoja—keturiii veiks
lių drama. Parašė -kum Pr. M. 
lurąs. Kaiua___1_ ________ .35c.

, / GiHukiJigas Vyras—2 aktų 
<omedija; parašė S. Tarvy-

: las---------- ;______ L*.________ 25c. •
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks-. ' * 

nų komedija. Parašė Seirijų 
Zuozukas _____ L_____ 25h.

Ubagų Akademija ir tlbagų
Salius — komedijos po 1 ak 
ą.. Parašė Seirijų Juozukas__35c.

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. .Vertė Akelaitis ;________ 40e

Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
-aŠė Kun. lt. Vaicekauskas^—10c

Žydų Karaliui — draina 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas iŠ__ ;______ ___ ______ —30a

Visi Geri—3-jų tėikšnių vah- 
lėlis; parašė F. V. —10c 
. Patriciją arba nežinomoji 
'tankinė — 4 aktų driffia. 
YertS Jonas Tarvydas . _10ė.

Išganymo Apsirtifirimai — 
atėjimas ir-gyvenimas ant že
ngs Jėzaus Kristaus. Vaidini- —: 
■nas su gaidomis--------— - 75ė

Dramos; 1) Germano; 2)
Pabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
T. Tarvydas——J--------- 65eu

Mnarlda PaH^us.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15A

Viiffių Teatrai; dalis t: 1) i 
Pagalvok ką darai r 2) Jono -• 
'aimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
nę. Surinko S. K., N_JL5d.

Vaikų Teatrai: dalie Ui 1) rri-td

kės mėnuo su mėnesiniu 16 ptišl: 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
f— $1.00. Moksleivams; m,ėt. — 
£f.00f. pūšttr. $0.50. Tad skubėk f

r.: ‘‘Ateitis,” Kandai, Lito-

m <'
ė trokšta rasos ,gamta gaivK 
it ............

a) “Nuolankumas, Kun. Pet- ..iauskV|^^ r:: 'V'

’ A)5 ^Krfetifaš istorija” (moks- 
leWJlu< : ‘ .

9. KaS atrinks 10 “Varpelio” 
rėmėjų, galis 1930 metais ’ * ‘ Var- 
įreiįt’ dovinai.

_x_— vte j 3^!
“ Varpelio” Kaina 1980

„ 5 litai,- pusmečiui 2 lit. 50 cent. 
jAlfcerikoje 1 doleris, Latvijoj ir 

4£d' j“ *
rėtot Klfanaš, D«tt$Sdfe gt - 5

Krimieta
Katortoka* tr.ftvytA Ori - > 

ipysakos.- (B. Vargšas)
GUyM. 1

pi^Spys IV-to Sindsiafio kri- 
nčionybės. Lietuti? k$lb<m 
agųidė p. b. ——AM.

iŠ Amerikon 
dĮjĮtuMt 

' j&ftd m ??.... .tl.ook^enkfiko knn. K. §.

“DARBININKAS"e*
v

Mato Mkvto Alto*

ritu—juodos (prastais minki-
sis. viršeliais)-------,--------------

Mato Naujai Antio Aito-
tto—juodos (prastais Hatab
viršeliais)----------------------------M

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
..............,10dL

» ' . - > AA. '

r' • -**
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MANO MALDA
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DYKAI IŠBANDYMO KUPONAS 
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Šii8fa grynumas.— gyvenimo džiaugsmas, 
nas! nieku nei
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DYKAI h DUSULIO
liai šone 'sunkus kvepavimdš^ ŽIEMOS MBUI
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įfrįz
Kąip einasi mano jauni skaitytojai. Manau nėkan- 

X triai skaitėte dienas. ^ ‘4kad tik greičiau ateitų “Darbinih- 
kas. ”; Galėsime paskaityti “■Jaunimo Darželį. ”

-Periri^ąisa'vaitę vkalb^jom^$«pie važipėjimą ant ledo 
^ą Savaitę rioriu pakalbėti jums a- 

į® pie rrikaimgtairi tarėti kok^fArs-nusistatymą jeigu nori- 
> me gyvenime būti laimingais, f •

Nįekur rnes pasaulyje nerasime du dalykų vienodu-
Pati gaipta /niekados nesurėdė dalykų stovį taip, kad du 

K dalykų turėtų tą patį panašumą.' Jeigu jūs kartais atran- 
■ . date, kad esate skirtingi nuo kitų, tai nereikia stebėtis, 

* jai yra aiškus Visagalinčio Dievo antspaudas tau sutęik- 
tas. Dieyas turėjo tikslą kuomet šį sutvarkymą išvystė. 
Dievas norėjo, kad kiekvienas berniukas ir mergaitė, kaip 
augantis medis, išsivystytų sulyg savo geriausių žinojimų 
ir pasistengimų. Nei vienas medis nesistengja imti sau pa- 
vydalą nuo kitii medžių. Medis jaučiasi laisvas savo šakas 

- ištiesti kur nori, ir kur galima. Nei vienas berniukas ar

3
X.-

mergaitė neturi pamanyti, kad jų priedermė yra sekti kitų 
vąįkų pavyzdžius. Šiame dalyke daugelis daro didelę klai
dų. Jeigu suaugęs daro ką blogo, tai nereiškia, kad ma
žesnis turi tą pAtį daryti. Kiekvienas turi sulyg savo ga- 
linjybįų ir gabumų veikti. Jeigu berniukas ar mergaitė 
jaučiasi savyje, kad jų pasistengimas ir veikirpas yra gar
bingas ir doras, tai nei jokis kitas priekaištas ir keblumas 
neturi jų veikimo sulaikyti. •

* . -v • . » ._•

Malda yra tai galingas Įrankis per kurį žmogus gali 
- geriau patiėlti savo širdį ir mintis prie Dievo. Visuomet 

mes gerbiame savo žilgalvėles motinėles. Kodėl t Ar rie 
tani, kacKjų pirmutinis gražus pamokimas buvo maldai 

: < Pasaulis tankiai mus moko blogo. ' Kas išmokiną jaunimą 
neklausyti ? Ar mamą^ x Kas mokina vogti ? Ar mama ? 
Kas mokina musiūreri pavydą savo širdyje*? Ar mama? 
Viena tikrenybę mes pilnai žinome. Mamytė, mus išmoki 
no maldą-kalbėti. Štai kur pasirodo jos didžiausias širdiesį

• troškimas. sKi^k atsimenu, tai mano mamytės pirmutjni^ ■'> J 
. gražūs pasikalbėjimas su’manim, taLbuvo išmokinamas 

miinp kalbėti sn DieAm> Syki Danielius Websteris, žymus

išmokino
vbė. '“Malda širdies prie Dievo” tai mano mamytės 

■ žodžiaŲterėjis. ? -/
' ♦ Ar. ir jūs vaikeliai pamvlute tą maldą. Gal pamir

šote šUrytą atsiklaupę keliais prie savo lovelės Dieyui ati
duoti priderančią garbę ? Mylėkite maldą. Niekados nę- 

<. apjeiskite tą. gražią-progą pasikalbėti su Dievu.
x ■ ■ ■ • - Teta Laumikienė

MYLĖKIME '
•

-- “Jaunimas tai mūsų tautos ateitis,” skamba po visą 
pasaulį obalsis. Kiek mokslininkų ir rimtesnių tėvų laiko 

? užima šis svarbus ir opus dienos klausimas. Visokių rū
šių teatrai garsina savo vaidinimus, sakydami kad jie la
vina jaunimą prie gero. Judžiai savo ceneos paveikslus 
garsina trokšdami kuo daugiausiai jaunimo pritraukti. 
Knygų spaustuves knygoms uždeda gražiausius viršelius 

x * ir išrenka patraukiančius antgallius, kad tik daugiau 
skaitytų. Nežiūrint, kad ir milijardus dolerių kas metą 
Amerikoje išleidžia jaunimą pagerinti, vienok jaunųjų ka
linių skaičius kalėjimuose kasdieną auga^- Kodėl ? Ne aš 
vienas tą svarbų klausimą prieš jus, brangus jaunime; sta- 

• tau. Kodėl? Kodėl? Kodėl?
Šv. Augustinas sykį išsireiškė: “Pasakyk man, ką tu 

myli, o aš pasakysiu tau^ kas tu esi: žemę mvli^— žemė esi, 
Dievą myli — Dievas esi.” Gerb. kun. Zajančauskąs turi 
didį troškimą matyti jaunimą laimingu? Savo viename 
rašte jis kalba apie, Švenčiausiąjį Sakramentą kaipo vie- 

6 natinį būdą jaunimui atsieki laimę ir dorą. Paklausykite 
ką jis į jus turi svarbaus pasakyti: ' v

Vjk “Kataliko ♦jaunuolio pagrindinė dorybė širdies 
sK^istumas. Jaunime, dorybė yra tavo turtas, tavo garbė. 
Šiuh atveju tu turi elgtis, kaip riteris. Visa tavo garbė 
ir kiįnuiftas priklauso tavo nekaltybės bei skaistybės. Šios 
brangios dorybės yra pirmutiniai skaisčios saulės spindu- 

' liai tavoftkifn  ̂’ gtaŽumas tavo veidui, švelnumas tavo kū
nui, laisvė tavo. Mažiai, įkvėpithas tavo širdžiai, tvimtmaspili, laisvėta.

t tavo valiaif^L _ , ,
dvasios kilnumas', nieku nepamainoma širdies laimė. Kaip 
saulėtas rojus, kaip kvepiančių lelijų darželis, tu stovį 

-įjrieš savo Tvėrėjo akis ir jis su pamėgimu, su linksma šir
dimi 'sako tokiam jaunuoliui: “Tu mano mylimasai sū- 

>s, tavyje aš turiu.sau pasimėgimo.” _ .
—~T.------JT--- O----------------------------- -------------'Į----------------------------- * "

< taip lygiai ir greit prarandamai Jis reikalą 
t-ąios globos. Bef kur ji? Pavesk savoširc_
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PLAUČIŲ UŽDEGIMAS

Plaučių uždegimų esama
- daugeriopų. Paduosime čia 
Jp^pras^jį, tankiausiai pasi

laikantį nuotykį, i/ Plaučių 
uždegimas >■- laikomas labai 
sunkia liga. Sergama jąja 
darniausiai po nušajimo ir 
nuovargio. Be to, kai kada 
išsivysto jo laike kitų ligų, 
p v. laike gripo, kokliušo, ty» 
mų, raupų,, šiltinės. Tokiais 
atvejais ligų nukankfntefror- 
ganizmas dažnai neišlaiko ir 
žūva nelygioje kovoje. Ypač 
pavojinga'ši liga mažiems 
vaikams, seniems ir šiaip jau 
silpniesiems žmonėms, nes 
pas juos dažnai baigiasi mir
timi. Kaipo pasėka, kartais daro pavojaus tiktai jau- 
po piąųčių uždegimo atsiran- niems ir stipriems organiz- 
da plaučių plėvės uždegimas, majus. Šiaip gi jisai yra bai- 
Ligos nusilpninti plaučiai si figa. Nėr ko ir kalbėt, kad 
neirtai paskui susergą džio- tokiai bėdai užėjus visuomet 
va. ’ - | reikalinga gydytojo pagalba.

Ligos pradžioje krečia šhl-17 &
lis, atsiranda kosulys, galva\ 
skauda.jJkidelis karštis dieg-l

Ęcįei gydytojas atvyks,^ 
nis reikia paguldyti, 
skaudamos krūtinės

. ....... v ~ taurės pastatyti ir 
pradeda sveikti. Jeigūr9rfį
—t.-.-, ii—•------- jęjįd kdmprėsaš^iięn

nes nuo to galėtų 
persišaldyti. Kompresas 
imamas po-ūfi—3 valandi 
krūtinė tuojau gerai 
ma, kad būtųvisai sausa. į 

Pasveikusiems plauč 
sustiprinti, patariama k 
laikas pagvventi sodžiuje.

' (“V. R.”) • 4
■ - «£į.xi

žėja karštis, retėja kvėpavi
mas, atsiranda apetitas, ligo
nis jaučiasi žymiai jgėriau.* 
Antros savaitės gale ligonis

ąr 10-tą dieną ligonis nesi
jaučia geriau, tai tas reiškia,, 
kad liga vystosi nenormaliai, 
komplikuojasi- ir tampa la
bai pavojinga. Arba vėl: 
Įkarštis, kuris laikėsi daugiau 
dviejų savaičiij, nupuola, beit 
ligonis taisosi labai lėtai, 
miega neramiai, netyri ape
tito, jaučiasi ne puikiausiai, 
dažnai kosti, labai" prakai
tuoja, — tai irgi labai blogas

• ų .f •
ženklas. -

Plaučių uždegimas nešu-

o jei prie to dąr atsiranda 
.rusvi skrepliai — tai negali 
būti abejonės, kad tai plau
čių uždegimas; Kosulys pra
džioje būva sausas, trumpas, 
bet į 1—2 dieną pasirodo 
skrepliai, kartais su krauju. 
Toliau skrepliai darosi tirš
tesni, įgauna' rusvą atspalvį. 
krepliai spiaudomi į stikli- 

su vandeniu' Ktapa prie 
J? i iri š i * 4/i <>

•-

r *KeiSpasakvtas Budas Kuris Atsirado 
Nuo Hgelbijimo Nuo Dusulio. Pasiųsk 
Šiandien DU Dykai Iibandymo Budo 
Jeigu .kenti nuo Dusulio .kada tik gal* 

ta ar drėgna; jeigu’ smaugia' ir kvapą 
reikia-gaudyti, neužmiršk tuoj pasius
ti į Frontier Asthina Co., dėi išbandy
mo budo. Niekas nekainuoja. NCra skir
tumo kur gyveni ar neturi vilties pa
sveikti, vistiek siusk dCl Išbandymo. 
Jeigu kad Ir visą savo amžių kentė
jai ir viską bandei Ir be pasekmių ir 
nesitiki kad galėtu pagelbėti 'nenustok 
vilties bet siųsk Šiandien dėl dykai iS- 
bandymo budo. y . f. > - * h ei • ; »; -<t: - i

one neleidžia ligoniui nei gi
liau atsidusti, nei stipriau 

-sukosėti. Kosulys šioj ligoj 
yra trumpas , paviršutiniš
kas; j

Didelis karštis, pagreitin
tas ir sunkus kvėpavimas, 
kosulys ir diegliai tęsiasi pa
prastai 7—J9 dienos, paskiau 

liga su pra- 
karštis

staiga nukrinta. \ Ligonis 
kaista, ramiau miega, leng
viau pašalina skreplius. Ma- 
—- — - ■■ — . .. - Til T

■ ■—1 ■■ .................................................... ........7 1

savo pavyzdžiu, savo meile, savo dieviška galybe. Jėzaus 
Širdis — paveikslas skaisčios lelijos, dieviškas kristalas 
skaisčiausio šviesumo. Jezus norėjo visamėbūtiį mus pa
našus, tik ne nuodėmėje. Be mažiausios kaltės Dievo Avi
nėlis stovi didžiausiame priešingumų laipsny j prieš kiek
vieną nusidėjėlį. Nekaltumas ir šventumas įo gyvenimo 
pamatas. Jėzus nori visą žmoniją ypač jaunimą, padary
ti skaisčios širdies. Jis savo širdį davė mums kaip pavyz
dį. Ji antroji saulė dar gausiau leidžiančio jį savo meilės 
spindulius ir kas nori, to širdį tie spinduliai pasiekia ir 
sušildo. -Toji.Širdįs dalija šarvus, kuriais prisidengę,{nu
galės visą pragarą.

Toji galingoji Širdis, mūsų,prieglauda, slepiasi Alto
riaus Namelyje, iš kurių, lyg is upelio, plaukia visos malo
nės. Jau pati Ostiją, būdama skaisčios, baltosios lelijos 
'spalvos, liudija, kad jpjė slepiasi skaisčiausia Jėzaus Šir
dis. Blizgantis auksas, balčiausr linai Ją apsupa, todėl ir 
skaisčios lūpos,gryną širdis tegali Ją priimta’falčetis isA^' 
tariaus į tavo širdį turi būti nutiestas nekaltybės bei skais
tybės patiesalais

. Bet kaip begaliniai širdies skaistumas yra brangus, J
9 1 _ 9 9- • _ •» JĮ \ - "* ’ “J** *1 1 __ . • ___ 9 _ »\/*

a genaik 
. Jėzaus

širdžiai, esančiai Altoriuje ir rasi ten geriausią 

apsaugą. Ši Širdis saugos, tavo širdies skaistumą

Ii

__ 1930 METAIS L
Skaitykit«4r platinkite 

mokslo, blaivybės ir sveikatos 
laikraštį

< “SARGYBA”
“SARGYBA” duoda pop

straipsnių iš įvairių mokslo sr 
supažindina skaitytojus sti narų 
siais mokslo laimėjimais ir išradi^ 
tnais.

“SARGYBA” plačiai 
katos klausimais, pataria, kaip a^^ 
sįsaugoti nuo įvairių ligų, k 
pačiam susirgus pasigydyti, pai 
ginti gyvenimą...

“SARGYBA” kovoja su 
riomis dvasios negaliomis ir 
nimo nenormalumais, k. a. b 
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir 
“SARGYBOJE” skaitytojas r 

da įvairių žinių _ir apžvalgą 
mokslo, meno, politikos ir vi 
menės gyvenimo.
■ “SARGYBOS” kaina j 
t— 6 litai, pusei metų 4-/3 
numeris^=75'Centai. Užsienyj 
gubtfi brangiau. : I5 Mi® 
4Metikams

loterijos bilietas. \ 
. Adresas; “Sargybos”

■ tracija, Kaunas, Liaudies

Sudiev!

KuPrands

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tšvynšs vargai ir pa
sisekimai, lifidčsiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skap 
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis *

“ūkininkas“
nes “CKlnINKAS” 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 
rūpimu! klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražią pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt. i •

“ŪKININKO” kaina 1929 me- I 

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a-. 
aserikonSkų centų, o Amerikoje 

15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 

Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith- 

uania, Kaunas “ŪKININK0, ad- 

ninistoadjai  ̂Gedimino g-vS 80 Nr. ; 
Jtažmii&it, kad “tJKININ- 

KAS” yra grUSausias ir mylimfen*
rita ūkininkų laikraštis, todC db

4 4 - ; Al . 
R

; [. Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, ; 
|! turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo ; f 
! ! klausimu tik ligi šiol neturėjome' tokio laikraščio 
; ' kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai; bet jau sa
li laukėme ~

J P • X • / - • . ’ - ' • . ■ t - \

“MŪSŲ VTLNlĄŲSj” kuris rašo tik apie
! f Vilnių, apie.Vilniui Vadtioti Sąjungą ir apie kitai

Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas. ' \ 
“MŪSŲ VILNIŲ^ trumpai ir aiškiai patie-^; 

kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas-ir laimėjimus. ~ y" 

“MŪSŲ VILNIŲ^’* daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai Jr ki- į 
tos tautas. . - ' ’ -

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą. , y ' . k

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar

timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū 
sų pavergta sostinė. >' •

• “MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai,' 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, va

- studentai, moksleiriai-ir visi kiti.
“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra, 

darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai palįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartę j 

gražiomis knygelšmitį pilikiūi ir g: 
tas. ' - * ;

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik ti 

' doleris, už viena dolerį turėsite gale metų puikiąi 

iliustruotą didelę knygių “MŪSŲ VILNIUJ”

> M UŽ vieną dolerį gausite dar ir daug prfea» 
knygelėmis Vilniaus klausimu. » i ' gį

* M- - ' * • * * ' < t ' .J?*’-
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tAV tolda/ a^' kitokia 
priežastis; * bet inūinš vis ne- ' .-r -to-; .-i-. T *■

mūsų 9

pavyksta įkinkyti jaunimą į 
j tautinį darbą. I Čia

mes turim daug nuostolių. 
Jaunimo nesusidomavunas 
mūši} veikimu pakerta mums
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r eina L. D. B. vajus.
rimą gauti .organizacijai 

tojtatių ir “Darbinin- 
daug skaitytojų. Visi 

kad L. D. S. organi- 
ą' gera, darbininkams 

Škėma ir katalikiška. Ro- 
Visiems katalikams dar

nas reikėti} prie jos 
Taigi rodos ir vUjut 

būti sėkmingas. Tas 
ir sU laikraščiu “Darbi- 
” Tįesa, nėra jisai to- 

: bet kalbos ir turinio 
u daug kam patinka. 

giiPdos ir čia turėtų sek- 
tačiau šu jais visetą 
aip yra: Užkraunama 
darbas ant. pečių įeį 
žmonėms, ir tieJ&lii§£ 
ėji. toU-gražu nėra va-

to:• ? 

kma-
yų laiko dalį. Tuo bū- 

I-Vajus šlubuoja ir didelių 
ų neatneša. Kiėk- 

jė prakalbose gaunama 
prenumeratoriai, įrašo- 
;keletas naujų narių ir 

viskas baigiasi. Kiek- 
Vieną jęrkį garsiai šaukiama: 

^■Pajuftinkim, vyrai, žemę.” 
žemė Munki, nesparčiai- 
to Ir taip pažengiama 
: pirmyn, bet netoli.'

%-Kodėl mūši} vajai nesek- 
? Kodėl tiek daug ap

turimo? Atsakymo tur būt 
iks ieškoti Lietuvių tautos 

nty. Lietuvys nesku- 
JPastebėta, kad Lietu- 

$2 visi darbai atliekama la
istėte, neskubiai. Valdi- 

lyg pilni kažkokių 
jornų, visuomet susknąs- 
iridirba tingėdami. Tas 

1 labai gera priemonė _sved-
T X

TAI PRIEDERME

uiiCv

katai išlaikyti ir . energijai 
sutaupįii, bet šiais skubotu
mo laikais toks lėtumas ir 
apsnūdimas būtų lyg rie vie
toj. Tiesa, Amerikos Lie
tuviai gal kiek greitesni, nes 
jie negalėjo neužsikrėsti A- 
merikiečių skubotumu. Kur 
reikia dirbti duonos kąsniui 

!°Ljie gan gerai išlaiko konku- 
US__ • • • V- r to ♦ <' H

Daugelis netikinčiųjų žiū
ri į katalikus ir stebėsi. Jie 
hekartą jatt yrd girdėję Kd- 
talikij Bažnyčios prakilnų 
mokslą if nta?ieti<s pasakė? 
“Gražus tai mokslas.” li sū 
ateid^jiiiitr jie daboja; kaip 
tos bažnyčios dariai gyvena.
.Jie žiūri įstebėsi. Ištikrų- 
jų yra ko stebėtis.

Mes tvirtiname ir pilnai 
žinome, jog" mes turime tik
rąjį Tikėjimą, įstatymus ir 
sakramentus duotus, mūsų 
Dieviškojo Išg Vie
nok kaip mes tuo/įstatymus 
užtaikome, kaip tankiai eina
me prie šakrameritų? Ar 
biznyje teisingi ? ar inalonūš 
kalbose ? ar parodome arti- 
nio : meilę savo žodžiais jr 
darbais? ar susilaikome nuo 
nešvarių kalbų, nuo keiks^ 
mų?

Kad daugelis yra nėtikiif- 
čiųjų ir atpuolusių nuo Mo
tinos Bažnyčios, didžiai ėsa-

renciją šn čia ginfi 
todėl, kad jei neskubės, ne
teks darbo. Bet kur juos va
ru nevaroma skubintis, jie 
atkrinta į nerangumą. Čia 
gimęs Lietuvių jaunimas jau 
kitoniškas^ Jie mėgsta dirb- 
'tKgrėitai, bižniškM, ir gal 
dėlto negali pritapti prie tin- 
gątafe, sencmško aiėFriif
i »•. i.. ' t

me kalti mes, Katalikai. Ir 
kad daugeliui, kurie gal ma
no priimti Kataliką tikėji
mą, rijęs esame kliūtis. Jie 
žiūri į mus jr mato, kad mes 
heesame genesnį. ųŽ pagonis 
ir bedievius, užtat jie nema
to reikalo patąptr Bažnyčios 
nariais nei permainyti savo 
klaidingą nuoiriopę apie Ka
talikus. Tiesa< yra nemažas 
skaičius pavyzdingą Katali
kų, jie daug padaro gero, 
Bet netikintieji nesupranta, 
kodėl nevisi Katalikai yra 
geresni už kitus, jog jie turi 
tai, ir naudojasi, ką kiti ne
turi. Ir jie sakot “Žiūrėk, 
katalikas, kuo jis yra^ęres- 
nis už bedievį. < Ar jo gyve
nimas geresnis, gražesnis už 
kitų?” Ir ištikrųjų, pažiū
rėkime į savo gyvenimą ir 
atrasime, jog daugelis yra at
siskyrę nuo Kristaus Bažny
čios per mūsii kaltybę.

• ■ ■■ -■ ./ .

minėjijno kiek pelne, kofcūini 
;z 

ę d&ila, kad iki-šįol išdirbto 
plianoi tinkančio visur, totas 
‘Š2£2_- * - ■' "?< v «iškilmėms rengti niekas ne- 
. j. • f v • A TZt?.
patiękė. Tuomet galima bu- 
tų spręsti, kiek iškaščių 3i- 
suomenė turės padengti, ga
lima. būtų, lengviaus perma
tyti kiek ir pelno liks. Šiaip 
•ar taip imant, visiems cen- 
traliniams komitetams be a- 
bejo rūpės netiktai šauniai 
pasirodyti, bet kad likučius 
sudėjus krūvon sudaryti D? 
Vytauto paminklą. , •

-Iš daugelio siūlomų, pro
jektų, kaip sunaudoti likusį
jį pelną, nekurie norėtų ma
tyti, kad viskas eitų Vilniaus 
vadavimo klausimui. Puikus 
tai užmanymas ir, jeigu kas 
užtikrintų, kad keli desėtkai 
tūkstančių dolerių Vilnių at
vaduos, ne vienas ir šimtinės 
nfepagailėtų; vienok ne pini
gas, bet laikas ir aplinkybės 
šį -klausimų išris. Antra vėr- 
ttisl jei pelnas ir būtų šiam 
tikslui sunaudotas išeiviams 
lietuviams jubiliejau# įspū
džiai į kelias savaites išdul
kėti}, jų-gi vaikams vien pa
saka tetiktų; Kur-gi pa
minklas?

Kiti yra tos nuomonės, jog 
jubilięjdus pelnas "privalo 
būti suvartotas vietiniams 
reikalams: kolegijos įkūri
mui, prieglaudų steigimui, 
našlaičių namams 7šelpmiui < i . «. ■'

\ Ėaip praneša 

(toks bolševikų 1 
OrieeHo-^uvęjo- teisimas nų- 
tbisS sušaudyti bažti^ihĮc 
komiteto nartas Bič 
Šatobandvą* kad rengę 
4 4 priešsovietinę demonstrdeh 
ją,” o ta “antisovietinė de
monstracija” tiktai bažnyti
nė tikinčiųjų eisena. •- \ *

Laikraštis labai nuBiškun- 
džia, kad perdaug dažriai. ė- 
mę tikintieji pulti vadina
muosius “kariaujanČiūbsitų 
bedievius-aktyvistus” (taip 
tos bandos" savė vadina ):

► ■v
MįSS^ -to1

mokytojas agitatorius Katu--< 
fevąsto \ ?

to * ' •> ' •pž--;iįį '* •
) Kremenčugo apylįgįtė8e 

„. .padegti. namai komuniB^i'. 

r ifedieViiii Semirėšni, agita- 

Ttaitiai'Sad fUdaliii-; 

jų bažnyčią atimta. v

į . Broutekę apskrity užmušą - 
tas bedievių’ skyriaus pirmi-' 

fiinkai.;.

Jaroslavo .gubernijoj ti- 
įintieji lįdšiai atsilygino a- 
gitatoriūį bedieritil Girinttk ’

Maskvoje pirmią Kalėdų 
dienį bolševikai siuntė į gai- ■ 
vę daribininkus, kad biių 

Tūlos apygardoje vienasis® tai bedieviais tyčiotis • 
organizavęs bažnyčią uždą-Kalėdų, Kristaus, bažny

čios ir tikinčiųjų. Kad ir, 
petsėkioja, bet vis tiek buvo 
pilios --bažnyčios besiniel-'. 
ūžiančių. Ypač vakarais ei
na areštai ir gteitūs teismą^. 
Juo labiau spaudžia, juo di-, 
desnės atsparos šiandie Ru- ' . 
rijoje (Bolševikijoje)' jau
čiama. Tas ‘‘prakeiktasis 
katilas” jau įkaitęs, burbu- 

?. netrukus, matyt, '■
• i*4 « ’* • •

—— .■

Radio ir laikraščiai skel
bia, kad šiemet per Kalėdas, 

apygardoje nors ir korimas žmonių ėjo 
savo keliu, vią5 tiek pilnos

te-W->ėatnW 
skaml}ejimas" ir didžiausiai -

į Be to/daug: vietų Sodiečiai 

l sukilirnus iais  ̂.Kdį> 

i *
•Z.

ryti, jaeeikos. (šnipų bandos) 
sekretorius, i§ ^k<tat^iWo^ 
liucionierių” (vadiriasi^ tu
miųjų gyventojų) sUsilaukė 
mirties bausmės. Ir ten vie
nas bedievis prakalbininkaš 
buvęs apmėtytas negesto
sios kalkės gabalais.

Tūloje agitavusi vaiku tar
pe bedievė mokytoja Alsino- 
va. buvo visiškai sukulta, riak- fyijfc 
tį, o jos bute išdaužti stik
lai. ' . ;

; Nižėgofoįto 
sunkiai %sužeistas bedievis

J • —1. K." ' *
........... .V—...... ■ • ■ -i • . . ' ■ <>

Didžiojo L. K. Vytauto;kvailų socijalistų pulkelį), 
500 metų jubiliejaus apvaik- 
šeioii ruošimasis Lietuvoje 
atūžė pas mus lietuvius Šūv. 
Vaisto visitsmarkumih- -Gru
puojasi didesnės kolonijos į 
provincijas ir tariasi, kaip, 
kurr kada ir kokiam tikslui

-į- "*■ .. ■ ■ yy

tas minėjimas darytinas. 
Kad šįmet tėkš apvaikščioti 
ta#'^svarbias šukaktiiveš ’ nė 

|vimte išeivijoje, ,7X^k^lU8 
žiaurių bolševikų saujalę lt

j, •• ■ f

mis nustato žmogaus mintis, 
ti mintis pasirodo darbais, 
'r drąsiai galima pasakyti, 
tad blogas gyvenimas labai 
tankiai paeina iš blogo skai
tymo. Tai Katalikui turė
ti} rūpėti, išplatiftimas Kata
likiškosios spaudos, remti ją 
pagal savo išgalės, raginti ki
tus prie skaitymo.

Eik, ir platink Katalikiš
kąją spaudą* tai tavo prie
dermė. ’

T.
i.............—

VAIDILUTE

gyvenantis lietuvis neabejo-
... »,*.• -j* -

ja. Tam tikslui jau įtrink
ti ar dar renkami komitetai 
turės gerokai- ^ pasvarstyti, 
kaip prisireių
__ x_
T - •• i.. ’ ‘to*i

Jaummp hcs
" ~ų veikimu pakerta mums 

kojas. Ateivių iš Lietuvos 
kaip ir nėra, jaunimas prie 
mūsų nesideda f iš kur gi im
sime naujų L. D. S. narių bei 
'SDarbininkof'- skaitytojų?" 
Tokioms sąlygoms tebesant, 
vajus neturi didelių pasise
kimo šansų. Bet vis reikia 
kas. nors dirbti. Sunki dir
va, didelės kliūtys didesnio 
energijos'įtempimo reikalin
gos, ir mūsų vajus turėtų rū
pėti" ne vien keliems parink
tiems asmenims, bet ir visai 
katalikų šviesuomenei. Ka
talikų Spaudos plėtimas tai 
mūsų gyvavimo klausimas. 
Tas dalykas visuomet reikia 
turėti omenėj ir vajaus metu 
kiekvienas privalo prikišti 
pirštus prie bendrojo darbo;

” - / ■ ’ ' ■* K.

► •
>?

Angelas šv. Augustinui j- 
dainas tarė: “Imk ir

Tie patys žodžiai 
u šiandien pasiekt kiek- 

dikofįrdį. Kiek-
□ VU IL1LU.VV1 • 
..rJSikir. platink, 

py>spaudą.-ri Tai 
Katalike, priederme 

Spauda.”
fetiri Katalikai dar pti- 
suprąnta didžią spaudos 

kitaip, jie dėtą visas 
stangas išplatinti ją; 

svajoja funetia&vb 
a trrA'žin

naudinga. Vienok gana tan
kiai tokie'Katalikai užmirš
ta,- kad reikia pirmiausia iš- 
platinti Katalikiškąją spUtt- 
dį. kitaip, gražios, didelės 

4ilnk|itatii^ios draugi-
jos paįrs, labdaringi datibai 
sumažės, nes tik per spaudą 
gali išauklėti žmones. J eigų 
Katalikai neskaitys katali
kiškų laikraščių ir knygų, o 
skaitys bedieviškus, galima 
bd perdėjimo-pasakyti ,dtą-
šiai, jog už keliasdešimtim^

- ašelė.

t^viąpėtits’

• Spaudoj 'g >♦

kaip_šyęsti 
pats jubiliejus, kad tas 
triukšmas praūžęs paliktų 
čia šuo lėvyTės .fttsž^tiū-r 
siems lietuviams amžiną pa- 
minltią, kuriiip jie galėtų di- 
(tidžiūotią,; kurą jienas ir 
geni kart ei laikas nue. laiko 
bent priminių to Didvyrio 
darbus. Aišku, jei šio jlibiij©- 
jaus apvaikščiojimas vien 
tik bažnytinėmis apeigomis, 
gatvine parodš, muzika, pra
kalbomis ir i tįainomis užsi
baigtų ir pė&ako po savim 
amerikiečiams lietuviams ne
paliktų — tuščias būtų mūsų 
dalyvavimas ir komitetų pra
kaitavimas. Todėl-gi klausi
mas prieš mus ir stovi, kaip 
privalo apsivainikuoti Jubi
liejaus iškilmės, arba dar aiš
kinus statykime sau klausi-

- ‘ ■ ,<V ,

bet ateičiai jubiliejaus aibal- 
i . 4‘- ■ '' • -i ■ -
sis irgi privalo pasilikti, Le- 
tuvos Didvyrio, .nuopelnus 
Skambantis. Tokiu JttbiHe-

• - * “■ * ‘ ' '-Jt •, *- ' • ‘

■ —.——    —" I■

Kitą naktį vaidilutė vėl išėjo į šventą šilelį. 
Ji mane, kad valandėlę pasilsės, atsikteps tyru 
oru ir grįž šventyklom ’ įvyko kitaip. Vos ji iš
girdo lakštingalos čiulbesį, pajuto savyje kažin 
kokį nenugalimą norą bėgti į Neries krantą ir tik 
pažvelgti į tą vietą, kurioje pamatė44jį. -w Ate 
ėjo. Mėnulis taip gražiai šviečia, medžiai ją pa
matę nustojo šlamėti, lakštingalos čiulba ir bran
gioji Neris tyliai teka... Kai£ gražu, kaip ma-. 
lomų o vienok kažko trūksta, ..

Staiga, kažkur toli pasigirdo vyriškas Įtaisas. 
ASdrėlė iškart jį pažino ir laukė. Balsas ėjo kas
kart artyn ir artyn. Ašarėlė girdėjo jau atskirus 
žodžius —tai buvo galinga meilės daįna. Vaidi- 
lutė, ją išgirdusi, Užmiršo kas esanti, Užmiršo sa
vo pareigas ir nekantriai Jaūkė dainiat& Pa
galios jisai pasirodė, ir, priėjęs vaidilutę, ymė 
jai reikšti dėkingumą už laimę, kurių jafe teikia 
josios asmuo. J o balsas buvo iaip malonus/ o žo
džiai taip ŠMnūs ir gražūs, kad vaidilutė jau' 
j(J tiėbijdjo, ir, susljaudintisi atvirai jam prisi
pažino, kad taip gražiai į jų dar nė ra niekskal-

ir t i. įįesa, čia jau pamink- jaus paminklu tiireių būti D. J8! 
fe pėdsakas būtų aiškus fe-į L K^ytauto Kondasselp- 

fe. fcfeįs- (i geivijor hbriii^

baigtį atigštėsiiį ntokšlą Lie- _L 
aniTr ^vofe feo tikslu, kad grįžęs 

tai būtu tiktai vietmis daly- ».T . - - ; ; . v . čionai galėtų vadovauti ame*knis ItTB* Tarsi ttnrtf ir ai.<r£toa i • - ■.

rikiečiams lietuviams ir pa
laikant tampresnius santte 
kius su tėvynė gaivintų sa
vųjų tarpe nykstančią Did- 
Vyrio dvasią. Paminklas ne 
iš geležies ar akmens, kurs 
trupa ir genda, ne vienai ku
riai gyventojų srovei ar vie
tai, bet visiefns ir taip ilgži, 
kol lietuvio vardas šioje ša
lyje skambės. to
- . : . . - r.y . . - /• .rr;

/ > ^>^ 7 / - • — to ____t •• : r ♦

rys tau daug lengviau... Tad ištark, gražioji, 
ištark, aš laukiu.. /

— Ėsu vaidilutė! Aš prisiekiau dievams 
skaistybę ir nfaub Širdis nepažins vyriškos riiėl- 
lės niekados.. . Neviliok manęs, berneli, riielliais 
žodžiais, kalbėk juos kitai mergelei, kuri iiė die
vams priklauso, ir yra už mane laimingesnė. Aš - 
esū dievų ir ttt titane viliodamas nusidedi sunkiai. 
Aš tavęs nemyliu... ,

Paskutinius Žodžius vaidilutė-i 
tu balsu ir ėmė gailiai veikti... Kaip gi ji biiVo 
nelaiminga f Ji taip nevykusiai pasirinko sau 
vaidilutes likimą ir taip turėjo kentėti! Ji taip 

netikėtai Neries krante pamate'karžygį ir kalkę* 

dama dujtid ųiiridČjo dievams! Maža tol Jidte v 
CTdmfejoj^iii^į^ėjo... Dfevų’tetštafteš 

baisus, bet ji jau myli.. > Nors lūpos ištarė °ne* 
myliu/’ tačiau visa jos išvaizda ir akys pilno® 
ošatų kalbėjo apte didelę it ąirtringą’fei^

Karieta tai suprtto ih švehiatažbdžtata^ 

ją tatainti. tariau žodžiai negėlbejo ir A“ /S- 
palpiiolūst adl žeffies ^mė draskyti savo 
geltonas kasas. Tada karfygfe patęk 

drebančią Ar ėmė glateti prie širdies..:;
Vataitate jo gl^joįa^ito i

partšnl 
krfeiptą ptaeivio akį; bet vis 
tai būtų
kas, lyg tas, nors ir augštas 
bokštas* kttrio kitos koloni
jos kaimynai nemato ir neži
no, lyg tas gan garsus var
pas, kurio balsas aprube- 
žiuot'as. 7 ; ' ' "

Jei jau esame pasiryžę D. 
L. K. Vytauto 500 m. sukak
tuves ižtam pasauliui išgar
sinti, bandykim nors sykį sa- 
vo darbais išeivijoje paširo- 
dytjJrjieviCTvtiktai dienai,

al s. . s

A&iyti. Iš paskutiniųjų 
ševlkų bevfttiški} šaSkri^Į: 
grąsinimų jau ir be 
suprasti, kad Rusijai artink- 
si nauja prįeŠbolševištine re- 
voliucija, kuri netrukus nu
šluos visokios rūšies socializ
mą Su bolševikiškuoju terd- i 
ru ir kūno ir dvasios" vergi ja.

f..;;,, ‘

. to * * " * •
taip greit išnyko, nes jis dargi nesvajojo pama- 
rysiąs taip gražią mergaitę, tačiau negd 
užmiršti sapno, šiandien vėl atėjo į ta 
gas vietas ir ją pamatęs įšitikino, kad: tai ne 
sapnas, bet dangražesne tikrenybė. Sakėmis jai,

■ ■V’ ' ■ ___ t

kad dar niekuomet nebuvo mylėjęs, bet vos ją 
pamate; pamylėjo Iškart ir tapo jos amžinu 
vergti.:. ’ • . ''

Vaidilutė įsidrąsinusi papasakojo jam‘apie 

liūdesį, kuris ją taip baisiai slėgė, ir apiė tai, kad 
ji ilgisi nežinodama ko, ir apie tai, kad ji nuolat 
svajoja ir trokšta, tik pati nežino ko...
~ Trečią naktį vaidilute vėl atbėgo j Nėries 

kratitą Karžygis jos jau laukė ir, iš toto pama
tęs baltą rūbą, išėjo pasitikti Ašarėlė skundė
si jam, kad vaidilutės gyvenimas yra labai liūd
nas ir nuobodus ir jau jos nębepatenkiiia... , .

• — Aš žinau, — tarė karžygis, — tu trokšti ir 
privalai mylėti. Dievai tau davė savo grožį nė 
tam, kad jį prarastum priė'amžinos ugriiėL TU 
trokšti mylėti ir būti mylima; tai nrira^ot&ftiČ, 
ned dievai patys tau davė širdį, kad galėtum nįr- 
lėt Atiduok tad man savo Širilį; nta mdnoji jau 
tau priklauso. Ištark tik vieną vienititelį žodį 
tomylųi,’! o & būsiu
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tybe, Paprastai, Vaidilute sulaužiusi'skaistybės
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apetitą ir virškinimo pakri- 
i panašias ilgas, paetnan- 

les konstipacijos, imkite
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1125, liepos
1066.
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sų emigracijoj užima nuola
tos ArgeįHnį —, 6304 išei-
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; Ašarėlei nutraukta rūtų vainikėlį ir baltus 
rūbus — vaidilutės ženklus. Jau rengtasi ją su
rištą kišti į maišą su gyvatėmis, tik... b^taiga ant 
kalno pasirodė šarvuotas karžygis. . Jo netikėtas

• •». '• * ' ■ .. »
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; Šiuose abejuose kraštuose■ ? ’-•■ Semigrantų bū|Ce gana. pras-
1 ^1...'?; 1. •
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kdms/^ Jei mes šaltai žiūre- 
simF Į katalikišką spaudą,
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tainėj.
Višais draugijos reikalais kreipkitės

44

amas su visais

Mass.

I Iždininkė — Ona Staoluliutė,

Šerėnui St, So. B Ma*a

s.*-

St. f

Oj. TVr . JI

r.

og du trėčė
ketvirtadaliai / tikinčiųjų 
Prancūzijos katalikų atkri- 
to nūo tikėjimo dėl sočiai 
demokratinės Spaudąs.” 
tai vra hėLįeį nėpeidėta^rra? < 
Tat ar ne baisus

r žingsniais eina iMradi- 

ų kttrife sejųatf daug lęt^. 

Į|iu tęmpu ęjoi Beabejo, iįą 
įrištą pagTėitįria spauda, ji 

į- išribšioja. po pasaulį 

nąuįųs Išradimus, su
L.<r . ♦ J T » <‘

<ylilĮa .. visuonjenę^ o 
mokslininkė žinotiami dau- 

kaš seniau atrodė tik žmo- giau įvairių dėsniui, gali to- jos neskaitysime, neremsime 
liau ęįti prię naujų išradimų. 
Tokiu budu spauda yra tuo 
įrankiu, kuris greitai kultū
rą kelia. •

Bloga spauda daug blogo 
padaro. >- ’ _ 

r. ? • '■ "J?.

_ Bet klausimas, ar greta su 
medžiaginės kultūros pažan
gą eina ir dvasinė pažanga? 
Arba kitaip tarus ar žmoni
ją darosi doresnė, teisinges
nė, pamaldesni? Dėjayjna- 
tant Šių dienų ištvirkimą, ne
apykantą, neteisybes, išnau; 
dojimą silpnesniųjų to pasa
kyti negalima, o kartais net 
su pasibaisėjimu priseina su
šukti : prie ko mes prieisime,

. x ■*., • J . • f

jeigu taip tikybiniai ir dori
niai smuksime ir kokia to y- 
ra įjriežastis ? Ne kita prie
žastis yra kaip blogoji spau
da. , Ji stengiasi? išrauti iš’ 
žmogaus širdies tikėjimą, o 
netekus tikėjimo, tdi atsiras, 
kelias prie dorinio puolimd. 
Tai geriausiai matyti iš isto
rijos. Pavyzdžiui Prancūzi
ja ’ ilgūs- amžius buvo ištiki-, 
iriausioji ‘Baždyčos -duktė.

nuolat skelbia' apietnaujus

j jau esamųjų 'dalykų. Tas’
— i. ’*» ■ **»’• - -•■SL . i ■' -«• Ca. '

•.. '■ ‘ ■ ■"< ’ 
gaus fantazijos padatu, ne
įvykdomu .dalyku, tas man-

» dien tampa' tikrenybė. Ar 
galėjo seniau žmonės švajųti

. apie tokį greitą ir patogų su
sisiekimą sauskėliu automo
biliais- ar traukiniais, arba 

*“ vandenynu garlaiviais? Ar 
' mąnč, kadz žmogus, kaip 

paukštis, galės^skraidjdi pa-»! 
daugiais. Kas galėjo pama
nyti, kad žmogus, sėdėdamas 
kambaryje, galės klausytis 
per radio muzikos, daimj,

. kalbų iš už šimtų,’ net tūks
tančių mylių ? Ir kas seniau 
atrodė nepasiekiama, šian
dien jau virto paprastu da- 

-lyku ir besistebėdamas tai 
pažangai, neretai paklausi, 
kaip tas gyvenimas Neatro
dys už keletos dešimtų mė

li'1' «* -d*
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_ patarnavimas visose 
■k *****

Z 7/ --t aUdaugIi

"L-X ■

19^ nmW W1 būtb pir- 
: 7- nederliaus metai. Bei 

tos priežasties nepaprastai

'• A ’ ’išeiviai apleido ’įiėrnai savo 
yra mUrii^ nfetuviams’katąli- • .. ™ , -gimtąjį kraštą. Tuo tarpu

1928 m. jų.skaičius nesiekė 
nė 10,000. kįėkviend tūk- 
stancio Lietuvos piliečių
1929 m. 8 išvažiavo į tolimus 
kraštus’laimS&ieškoti.' Dau
giausia išvyko vasario—ge
gužės mėn., pę to emigrantų 
skaičius kiek atslūgo, bet 
metų pabaigoj vėl pakilo. 
Matyt ir šįmet nenpža žmo- 
niu kitur kraustysis. j

1929 m. satlsio mėn. emi
grantų skaičius buvo 987, 
bei vasario šen. dvigubai pa
didėjo — 1740. Kovo mėn. 
dar daugiau —-1926, balan
džio mėn. -

•* ■ • *> ~ —

1858. Vasarą'iŠeįvių mažiau: 
birželio mėn.
— 1Į91, rugpiūčio- 
Mažiausia emigrantų išva- 
žiavo rugsėjį mėn. — 876, 
po to vėl prasideda sffižtkųs 
didėjimas—-stialin mėn. 778, 
lapkričio—1364,: gruodžio— 
.net 16121.^^^^ . ? .

. Pirmąsias dyi’ vietas mm -4. 0 , 1
r--“ — - --------------------------------------------------------■ ~

tos Argentiną

H

R-WL

-Itd, ypač paskutiniu laiku. 
Idetuvoš konsuiai nei prašė 
sumažinti emigraciją į Bra
ziliją Ir Argentiną

Trečią yietą iižima Utag- 
vajus — 1365?Ten daugiau
sia važiuoja žydai. Gruodžio 
mėli. į Uragvajų iš Lietuvos 
išvažiavo 134 žm.

Ketvirtoj vietoj Jungti
nės ūalstybės — 1355 (gruo
džio mėn. — 129), penktoj 
—Piet. Afrika—-1283 (gruo
džio mėn. — 144). Į Afriką 
beveik išimtinai važiuoja žv- 
dąi. C
’ Į Kanadą 1929 m. emigra
vo 1279 ašm.
> Į kitas šalis maža teišvy- 
ko emigrantų: į palestiną 
178, į Kubą — 82, į Meksiką 
— 48, į įvairias šalis — 22.

- t(L. žy

mpovilo 
dėl silpnų, sumenkėjusių dr-jos

; MOTERŲ IR ^YRŲ ’

-
• Jeigu jus jaučiatės silpnas, sumen

kęs, esate nerviškas, susirezinęs, negu* 
lite gautt gero nakties poilsio/ ariw tu
rite menka apetitą ir virškinimo pakri
kimus, ar kMas panašias ligas, paeinan
čias nuo ab&no pakrikimo, pasidarlu- 
sto'iš priežastiės kohstipacijos, imkite 
Nuga-Tone tik per kelias dienas ir pa
stebėkite kokis po to seks didelis pa
gerėjimas. .

. -. • , . - - : . į

Nug^-Tone leido tūkstančiams žmo
nių atsikratyti savo virškinimo pakri- 
kfinę jr suteikę jiems puiki} apetitą. Jis 
padidina nervines ir moskulines. spė
kas ir nugali Ž4 nuolatinį jautimosi pa
vargusiu nusikamavusiu, Busiipnėjū- 
siu, kaft padalo gyvenimu taip ^kųrdjj. 
Jeigu jgs esate taip sveikas ir gytas, 
kaip tofta įęi^sąte j»-

* ir tat tais-
__ v F_ _____ _ _ ___ t Jittų. #ftr-
davšjas neturi jų stakė, paprašykit' j| 
užsakyti ją dėl jųs-iš sayo dŽla^ęrįo.^

K ’*■ - • ‘ ■

ProtoVoių TML

24 Pivacotl

256 K. Nn
Kasierius ■

.237 tt. ] 
Martauta ■

7 Winfl 
Draugija 1

rą oėdU 
num. 49 
•M8J, 7tl

450 E. Seventh St, So. 
KaslėftuB *— Andrius ZriletdtMk’''

TOOL Fifth St.. So. Boston, Mass. 
Marfia&a -- KazlMieras MHmilionis, 
. .906 E. Broadway, So., Bosten,- Mass. 
Draugija .D. L. K. Keistučio laiko mė- 

nesitiluS sttrifinkimhs kas antrą ne* 
dMdienj kiekvieno mčnaefo- Lietuvių 
Svetainėj Jcampa8 E Ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass.. 1-mą valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite' drauge' 
nauji} narių su savim prie draugijoj 
prirašyti.

ŠV. TOMO av. BL. PAULP

DBJOS VAU1YB*
■ /.»•* _ 'X.

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 H Seventh St, So. Boston, Mass. 
Telephone Sonth Boston 3552-R.

Vieę-Pirmlnigkas J. L, Petrauskas, 
24 Thomas Pk^ So. Boston, Mass.

Prot Raitininkas 7- Jonas Giineckis^ 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin; RaMininkas — Matas Seikis, 
. 256 BL Ninth. St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas. —; Andriejus Naudžiūnas,' 

> 885 E. Broadwąy, So. BOston, MaM 
Maršalka.. —? Jonas Zaikis, 
: j TCįnfleld-SU. So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nėdčidienj kiekvieno mčrieaio, 2-rą

ir neplatinsime, tai kas lau-, 
kia mūsų? Dabar dar. yra 
laikas^ dabar dar galime 
daug padaryti, tik visiems 
Teikia būti katalikiškos spau
dos apaštalais, nes anot gar
saus Vokieti još Vysk. Ke(te- 
ler ‘ Katalikas, ktirs galėda- 
mas -neremia katalikiškos
• . . v • A y j - - ‘

spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku.” 
Tat . .

kaip remti katalikišką
spaudą? i «

a) Išsirašyk sau ir kitą 
prikalbėk išsirašyti katali
kišką laikraštį. Ačiū Dievui, 
turime čia pat Amerikoje ge
ni katalikiškų laikraščių: 
“Darbininkas,” “Garsas,” 
“Draugas,” “Laivas,” “Afo- 
tęrii Diiya,” “Vytis”- ir-kt. 
Lietuvoje geriausieji kat£l. 
laikraščiai: “Mūsų Laikraš
tis, ’ ’ ‘ ‘Rytas/ ’ 4 ‘ žvagiždė, ”
* ‘Moteris, ” :. (t Pavasaris, ” 
“Ateitiį” “^idliiyš” ir kitu yįų ir Bra^įį^ — 5421 
Ar jau užsisakei šiems me
tams. .Jei ne, tai pasiškii- 
bįnk 'ąr pats, ar per sąvo 
Dvasiu Vadūs užsisakyti.

J, Kauną Kv. 
Kązirniero. drdMyijps nariui. 
Šv. Kazimiero draugija lei
džią gražias, naudingas kata
likiškas knygas. ’ Tas kny
gas siuntinėją savo nariams. 
Toliau Popiežius Pilis X tos 
draugijos Ųarius apdovanoja 
visuotinąis ir dalinais atlai
dais. Be to kiekvienas ku
nigas/šv. Kazimiero draugi
jos narys, atlaiko kasmet šv. 
Mišias už visus gyvus ir mi
rusius drSūgijos narius. Ma
tai malonūs skaitytojau kaip 
naudingas dalykas priklau-

vai., pe.pietų, parapijos satoj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Pirmininką* — Jonas L. Petrauskas, 
24 Thouias Park So. Boeton, Mass.

Vičė-Pfrininlnta*—Juozas Jačkeviaus,
92 Sajvyer Avė., Dorcheėter, Ma^s. 

Prot Raštininkas Kazys Riateika, 
- 446 Ė 0th St, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — 'Jnbzaš Guzevičlus, 

-27 Tąsom St, Mattąpaa, Mass. 
Iždininkas — Vinčas Kaiišiua, 

'67 G Street, Sonth Boston, Mass. 
Tvarkdaris — Petras Geležinis,

14 Vinton St, South Boston, Mass 
Draugijos «n«trinklm»!

mų nedėldienj kiekvieno »

r;

Maža žmonių teturi 
paprastiems didvyrių. ' 
M. Pėčkausk&itS.

Ganus

Naminis linirnentas ttoiido

Galvos SkaudSiimo, Retiffi

Neuralgijos, Skaudamą tf 
rusių Muskulų ir S|nan

tikrai pa si džiaugti/ .i

ženkliu, ktiris tarptautiniai įti 
jamas ir giriamas kaipo 
ir gėlimų užmušėjas, dabi 
vienas gali lengvai nu 
vaistinėje visoje Amerikfi 
35c. ar 70c.

Paimkite blo 
skausmų — 
Neuraitj, Neuralgijų, 
Galvos Skaudėjimą, Dantį 
Uią, įsisedantį j ktinų „ 
tik pavaktuokite kaip kėlių ’i 
tų patrynimas su Paiil-Er

neš palengvinimą
ouktxkųwq»| tam, kuris turėjo ka

skausmus,
. 6 prašalinimui ą 
skaudėjiftįd tš pailsį

- * y

V-.

^ių knygų ir nduderi msi dva- 

sirieinis malonėmis.- ;

Ar ėsi 'įsirašė j narius ?Šv. 
Kazimiero dfųosSTariai ga
li būtigarbėj tikrieji, amži- 
ril ir metiniai;-nariai:: T.at 
nieko neątidėliodainas įsira
šymo reikalu kreipkis ar raš
tu, ar asmeniniai į Šv. Kazi-: 
miero draugijos įgaliotinį A- 
merikoje. ^6' adresas: 41 
į^rovidence Si.; Worcester. 
Mass. '' . ' —.

< Kun. S.
Šv. Kazimiero Draugijos 

įgaliotinis Amerikoje.

ft&BYBA

šventųjų; ji dangiansiaiddo- 
dąvo Bažnyčiai misionierių;: 
Bet 18 amžiuje atsiranda ra- 
šytojai, kurie savo raštais, 
persunktais netikėjimo ir 
dorinio puvimo dvasia, užpi
la visą Prancūzijos visuomė-' 
nę, ir, o.baisybe, didelė Pran
cūzu tautos dalis pameta ti-. 

t • X » t’ ’ i." • f j/ t > ' ■ i

kėjimą, ištvirksta ir kraštą 
paskandina kraujuose. Kas 
tas nelaimes užtraukė ant 
tos kilnios tautos'? 'Tai tų

1 . ____

išdykusių sūnų raštai. Pats 
aršiausias katalikų priešas, 
buvęs Prancūzų ministeris

TekK AftMuritiėnŠ,

. 448 Čambrldge Št.'Cambrklge, Maas. 
Prėt RaStlninkč — Ona Siattrlenč, 

443 fc. 7-tb St, Se. RoBtdh, Ma*».
Amerika ne Lietuva; jos kiekvien

iuri ypatingų savybių, kurias pastiųt^FĮn., Raštininke — Ona Markoniutg, 
kys visados.
, Tik tas yrą Amerikoj gyvenąs g?’-’ 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos
venimų. Kas nori tokiu būti, tari skai- 
tytl Lietuvos Katalikų Veikimo Centro Jję^og Globėja"^KūušomenC 
leidžiamą savaitrašti <

“Mūsų Laikraštį”
' Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 
visiems giminėms ir pažįstamie&s Lie
tuvoje. • .

“Musų Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metų —r du litai. .

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati; o visur kitur, užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brizgiau.

Adresas: Ltotdva, Kaunas, Laisvės A-
lėja 31 Nr. “Musų Laikraštis.”

raugi$t savo susirinkimus laiko kat 
antrų utaminkų klėkvleno mėnesio, 
7:30 viri, vakare, pobažnytinėj sve

pas protokolų raštininke.

L M. i. ŠALDžtAUSIOS MRD 

V. J. PAftALMNtS DRJOS
VALDYBA

Pltniiirtnktt — V. T. Savicku,

įierilgag, Jąs jatisi.,t, 
sustiprėjusiu ir pajaūįiej 
rėdami laisvą, nuo stdai 
ir lanksčius, liaunus mąskti
sąnarius.

Kartą patyrę kaip uHnarfrjB 
tingai Pain-ExpeIleriš -sa 
vaisbaženkliu veikia
niekuomet nebandysite šMyi
ginti su kenksmingais ir Vi®| 
apsarginančias vaistais ' 
budu sumažinti skausmą

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

Mėmbėr Florist Telėi

j na. Vaidilutė mėgino gintis žodžiais ir šaukti: 
* ‘ šalyn nuo manęs !P -— bet karžygio karsti pabu- 
čiavimaf jai uždarė lūpas. Kiekvienu atžvilgiu 
ji. tapo karžygio nugalėta, o vienok laiminga. J? 
pirmą t kartą buvo nugalėta vyriškos jėgos, bef 
jautėsi nugalėtoja! Ji pati baltomis rankelėmis 
apkabino jam kaklą ir karštai bučiuodama’ kar-

• * '

■c*

-... .„■». -^- ■ . ,_•> :.. _________j_____ _
>.-■,.. ™ *•• / v. ’ “• ' ’ ’-~

Ašarėlė dėl savo grožio buvo garsi bene visoje 
šalyje, o gal ir dar toliau, jos mirties pasižiūrėti 
atėjo minių miilios, kurios užpildė abu Neries 
krantu. ;

> Pagalios pasigirdo liūdnos kunigu giesmės i 
tuojau atvedė Ašarėlę. Ji buvo nusiminusi, bet 
rami; nustebusi Žiūrėjo į tas milžiniškas minias, 
kurios atėjo žiūrėti jos mirties. O minios ja bu
vo nustebintos, nes ji niekuomet dar nebuvo taip 
graži. Kunigai čia jai pranešė, kad už savo nuo
dėmę jvbus nubausta mirtimi — paskandinta 
mhiše su gyvatėmis. -

‘ — Gerai, — atsakė Ašarėlė,

427 S. Sattntb St, So. Boaton, Mu. 
Vlce-Pltmlninkas — A. Nattfžtana*

885 Broadway, So. Bocton, Maaa.
Prot. Roštihitfku

40 Marino RA, 80. Boėtoč, ii
Fin. Raštininko* —

44 Glendale St, Dord»e*ter, /Ma«

Delivėry
108 Dotchėsttr St.,

Pitone S. B. 3

z V

ą to jo’1 ‘ myliu... ” - -

; į x Nuo tos dienos vaidilutė kasdien matėsi sji
•7 karžygiu ir pagalios... sulaužė skaistyibęs prie-

Z ' J 5** *

saiką. .*. • -s
’’»■ • ' •'■V '

/į-. Laiminga Ašarėlė nemokėjo paslėpti savo
. džiaugsmo ir greit visi pastebėjo-jos veide didelį
- patenkinimą iy laimę. Klausė ją, kame priežas

tis, bet ji tylėjo. Tylėjo ir jos laimės liūdinin-
>kąi: Neris ir pavydus mėnulis, kuris ĮŠ.skausmo, 
slapgjėsi ir šventojo šilo medžiai. Ku-
nigai ėmę sektyr susekė.. <. \ . •

■ Nuodėme brito b&Ui!./Bijota, kad už vieų# 
vaidilutę dievai nenubaustų visos šalies, todėl 
reikėjo kokiu nors būdu permaldauti dievų rūs
tybė, Paprasta^Vaidilutė sulaužiusi 'skaistybės . , . .. 
priesaiką buvo gyva kasama, deginama lauže &•- tnte pra&lo taip drąsiai ir prikišo kunigams, kad 
.. . .. r,.?-... 5^^... Tj^^^įbauaaai

ji dauriati nn«8tejo, ar dievai!.'to dftr

A.

įt? {
fe/

£».' •«. • - -» į < - ’ r * 4/ * '**^r »■ -j _.v _ _

$?/ ba skandinathd maiše su ^yva^ęnus. Šipaakufi- j

■* J

■xaš mirtį pri
imu, bet pasakykite, ar jūs teisingai mane bau- 
džiate ? Juk dievai paisys man davė širdį,' kad 
galėčiau mylėti, dievą! patys davė mari savo gro
žį, kad mane mylėti)! Įvyko,“kas turėjo įvykti! 
Ar as daugiau nusidėjau, kad panaudojau dievų 
dovanąs tam, kam btivd jos skirtos, ar daugiau 
’nusidėjcr dievai, kurie man davė visus laimes 
privalumus, bet uždraudė būti laiminga?..<• 

Įvyko karkas nepaprasto. Nusidėjusi vaidi-

ijl pasirodymas ir rūsti išvaižda sukėlė minių bai- 
* inę. - Neišsigando tik kunigai, ir baigė sUrišdinė- 
ti nelaimingos vaidilutės raukas. Karžygis pri
bėgo priejų... . r . -z,;.

—r Ach ! — sušuko Ašarėlė, —uirgi ir tu esi 
be dvasios, kaip ši miniai kuri atėjo pasižiūrėti 
jaurios mergaitės mirties it pasidžiaugti ja? Eik 
šalyn! tau vieta, ne čia! Visi lai mato mano kan
čią išskyrus tave vienų! tad bėk greieiau!;

Bet karžygis pagriebė surištą vaidilutę kuni- 
garus iš rankų ir išlaisvinęs ją iš pančių pagavo 
glėbin ir šoko su ja į Neries bangas.. O Neris, 
kuri taip mylėjo Ašarelęz priglaudė jąjt josios 
r^yį^ma bernelį, ar bangose savo paslėpė juodu 
gųo,uęgąile$tingų žmonįų... Toj vietoj ^įsida- 
te vferpetaš, kuris ir dabar dar tebėra.",. 7

Girdėjau iš senų žvejų, kad ir dabar, gegužės 
mėnesį, kada mėnulis jati atikštai pakyla, iš Ne» 
riešjįėiųa stebūklinga vaidilutė ir supdatnakū- 
4fkČli ^ifiinuoją liūdną dainelę... O paskui ją

į-: ne mirtis buvo, baisiausia ir il^iatišia, todėl ku- 'a

os buvdaaromos labai $cilnų
^avo'tfltotaefa i

Įš aukštyfciį it pMts užmuš nhsidSjžlę^.

286 Bolton St, So. BootŽJri, ICašA 
Tvarkdarį* J. LeŠiSuaka*, Z

141 Bovrrt 8t, SO. Bortoo, MaaC 
Draugija laiko Mųlrinkiano kas ant

; rų ponedSi klekvlaoo mėnarto t :8C 
vii. vakMHh pobainjtlnėj tvetalnl

XI METAI

Neries išeina šarvuotas kūržygis Jr nustebę*

tfosipb kfanią

IGIAIP
ų, 21 kambario

isymais. Pirmas mo
Parduosime namų fr 
važiuojame j Lietuvę.
kals- Adresuodami: “D
Dept-K. 366 Broadsvay,

VISI, KAM TIK RŪPI MŪŠŲ KARlUbMtlfi 1

KRAŠTO GYRIMAS, MUITO

\ HGŲ.P0P
KARY” yra daug paveiksiu, apysakų 

Ui), eilėraščių, įvairenybūį ir tt K Į ūk vii 

m e KARTO”, rir. yra linksmas skyrius 

ftūės paėtros/*

Šiemet “ KARYS ” Žymiai papigintas. Jc 

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 IĮ 

ris 60 amerikoniškų centų.

Mokslo
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SPAUDOSSV ARBA
■-? :• y

^odėl šiandien .taip gręL 
1 ■ ' tais žingsniais eiiia išradi

mai, kuriė seniąil daug tėtes- 
X|Įįu tęmpii ęjo^ Seatejo; tą 

graįHįįi išnešioja po pasaulį 
į visus naudus išradimus, su 

ridina visuomenę,, o 
mokslininkai žinodami dau
giau įvairių de^ių, gali to
liau eiti prie n 
Tokiu būdu spauda yra tuo 
įrankiu, kuris greitai kultū
rą kelia.

Bloga spauda daug blogo 
padaro.

. f 1 X

Bet klausimas, ar greta sii 
medžiaginės kultūros pažan
ga eina ir dvasinė pažanga? 
Arba kitaip tarus ar Žmoni
ja darosi doresnė, teisinges
nė, pamaldesni? Deja, ma
tant šių: dienų ištvirkimą, ne
apykantą, neteisybes, išnau;z 
dojimą §ilpnesniąjų to pasa
kyti negalima, o kartais net 
su pasibaisėjimu priseina su
šukti ko mes prieisime, 
jeigu taip tikybiniai ir dori
niai smuksime ir kokia to v- 
ra priežastis? Nė kita prie
žastis yra kaip blogoji spau
da. / Ji stengiasi: išrauti iš 
žmogaus širdies tikėjimą, o 
netekus tikėjimo, tai atsiras 
kelias prie dorinid puolimo. 
Tai geriausiai matyti iš ?^o- 
rijos. Pavyzdžiui Prancūzi- 
ja iigtts amžius buvo ištikiu 
iriausioji cBažriyčoš ^duktė. 

šventųjų; ji dangiąųsiai dųo- 
dąvo Bažnyčiai. misionierių. 
Bet 18 amžiuje atsiranda ra
šytojai, kurie savo raštais, 
persunktais netikėjimo ir 
dorinio puvimo dvasia, užpi
la visą Prancūzijos visuome
nę, ir, d.baisybe, didelė Pran
cūzų tautos dalis pameta ti-. •«x . • .• i’ ’ V* • • 4
kėjimą, ištvirksta ir kraštą 
paąkandina kraujuose. Kas 
tas nelaimes užtraukė ant 
tos kiblios tautos? 'Tai tij 
išdykusių sūnų raštai. Pats 
ąršiausias katalikii priešas, 
buvęs Prancūzų niinisteriš

A®*

•Vi

Spiada atneša; daug gero

Gyvenaąie. medžiagines 
kultūros pažangos ir įvairių 
išradimų amžiuje. Įvairūs , .

nuolat skdbiafapiėYiiaujųsi 
išriidiihus bėi 'patobiilininfus 
jau esamųjų dalykų. Tas’ 
kas seniau atrodė tik žmo- 
gaus fantazijos padaru, ne
įvykdomu dalyku, tas šian- 

» dien tampa tikrenybė. Ar 
galėjo seniau žmonės svajoti 

^apie^tokį greitą ir patogų su
sisiekimų sauskėliu automo
biliais- ar traukiniais, arba 
vandenynu garlaiviais? Ar 

■ manė, kady žmogus, kaip 
paukštis, galės skraidyti pa- 
daugiais. Kas galėjo pama
nyti, kad žmogus, sėdėdamas 
kambaryje, galės klausytis 
per radio muzikos, dainių

. kalbų iš už šimtų,’ net tūks- 1 
—tančių mylių ? Ir kas seniau ' 
y. atrodė nepasiekiama, šian- 
į dien jau virto paprastu da- ; 
J4yk ir besistebėdamas tai ! 

pažangai, neretai paklausi, 
kaip tas gyvenimas beatro- 
dyš už keletos dešimtų mė-

■ ■' ":

’ ’ ■ ' 'i:' i < "*~y, '

v’?' ' "V '
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^Drąsiai galį m a 
jog du trečdaliai, ųet 
ketvirtadaliai į tikinčiųjų 
Prancūzijos katalikų atkri
to ųūo tikėjimo dėl social
demokratinės Spaudos1.” R4 f01 P° 
1 \ • • o ••' pnezasucs ' nepapraBMUtai yra nei Hel neperdeta^ .
Tat ar nfe.-baisis4sI>S51maj! 
vra mums’ bėtuviams kathlL

- • s - ■ < . - • .
kams. ' Jei mes šaltai žiūre1 
simė" Į katalikišką spaudą, 
jos neskaitysime, neremsime 
ir neplatinsįinertai kas lati- 
kjajnūsų1? Dabar dar yra 
laikas,, dabar dar galime 
daug padaryti, tik visiems

•-.

>

X M
“V

reikia būti katalikiškos spau- | 
dos apaštąlais, nes anot gar
saus Vokietijos Vysk. Ket,te- 
ler ‘ Katalikas, kurs galėda
mas- neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin- 
tis geru Bažnyčios vaiku.v 
Tat < - '

kaip remti katalikišką 
įspaudą?

a), lsširašyk sau ir kitą 
prikalbėk išsirašyti katali
kišką laikraštį. Ačiū Dievui, 
turime čia pat Amerikoje ge
rų katalikiškų laikraščių: 
1 i Darbininkas, ’r' “ Garsas, ’ ’ 
“Draugas,” “Laivas,” “Aio- 
tęrii Dii-va,” “Vytis”- ir ki- 
Lietuvoje geriausieji katal. 
laikraščiai: “Mūsą Laikraš
tis,” “Rytas,” “Žvagizdė,” 
“jtfJtėris,” ’ “Pavasaris,” 
“Ateitis^'” “Židinys” ir kiti. 
Ar jau "užsisakei šiems fne- 
iams. , Jei ne, tai pasiškti- 
bink ar pats; ar per sąvo 
Dvasios Vddiisužsisakyti. r

Al&ŽLš - 7’r :

Įstvašyk į Kauna Sy. 
Kazimiero draugijos nariui. 
Šv. Kazimiero draugija lėį- 
džia gražias, naudingas kata
likiškas knygas. Tas kny
gas siuntinėja savo nariams. 
Toliau Popiežius Pius X tos. 
draugijos narius apdovanojo 
visuotinąis ir dalinais atlai
dais. Be to kiekvienas ku
nigas, švv Kazimiero draugi
jos narys, atlaiko kasmet šv. 
Mišias už visus gyvus ir mi- 
rusius draugijos narius. Ma
tai malonūs skaitytoj au kaip 
naudingas dalykas priklau-

. W P**

'-1 : • nederliaus metai. Dėl 
tos priežasties nepaprastai 
* jt —1 5 __ - 1 L ***< J > t,* ■! z?

išeiviai apleido pernai savo 
gimtąjį kraštą. Tuo tarpu
1928 m. jų .skaičius nesiekė 
he 10,000. kiėkviend tūk
stančio _ Lietuvos ' piliečių
1929 m. 8 išvažiavo į tolimus 
kraštus laimės ieškoti. Dau-

- .‘w . -C’*

giausia išvyko* vasario—ge
gužės mėn., pp to emigrantų 
skaičius kiėk atslūgo; bet 
metų pabaigi)j vėl pakilo. 
■Matyt ir šįmet nemaža žmo
nių kitur kraustysis. i •> 

1929 m. sausio mėn. emi-
• . • -■ *-■ " ■ • ■

grantų skaičius buvo 987, 
bei vasario šen. dvigubai pa
didėjo - 
dar daugiau - 
džio mėn. — 1520, gegužės— 
1858. Vasarą išeivių mažiau: 
birželio mėn.
— 1191, rugį)iūčio

1125, liėpos
1066. 

Mažiausia emigrantų išva
žiavo rugsėjį mėn. — 876, 
.po to vėl prasideda smarkus 
didėjimas—spaliu mėn. 778, 
lapkričio—-1364, gruodžio— 
net 1612! ;f .

Pirmąsias dvi vietas mū^ 
sų emigracijoj užima nuola
tos Argentiną — 6304. išei
vių ir Brazilija ‘— 5421.

r Šiuose abejuose kraštuose 
emigrantu b^Iė gana pras-

mą. VaidilutėTnėgino gintis žodžiais ir šaukti: 
“šalvn nuo manęs!” — bet karžygio karsti pabu
čiavimai jai uždare lūpas. Kiekvienu atžvilgiu 
ji. tapo karžygio nugalėta, o vienok laiminga. 
pirmą kartą buvo nugalėta vyriškos jėgos, bet 
jautėsi nugalėtoja! Ji pati baltomis rankelėmis 
apkabino jam kaklą ir karštai bučiuodama: kar
tojo “myliu...” .

Nuo tos dienos vaidilutė kasdien matėsi sp 
karžygiu ir pakilios... sulaužė skaistybes prie
saiką./? •'

Laiminga Ašarėlė nemokėjo paslėpti savo 
džiaugsmo ir greit visi pastebėjo jos veide didelį 
patenkinimą ię laimę. Klausė ją, kame priežas
tis, .bet ji tylėjo. Tylėjo ir jos laimės liūdimu- 

t -f,kai: Neris irųp^vydus mūnubs, Jįurisj.š;skausmo, 
sų,/ir šventojo šilų medžiai. Ku-

■. Nuodėmė bnvo baiti L,fBijota, kad už vienų

.slapstėsi ufc
/ <-nigai ėmė Ąšij.|ęlę sekti jr susekė, .j. \

■■•T' ’ , ' “ - ■fer •; ‘
ž vaidilutę dievai nenubaustų visos šalies, todėl 
>• < reikėjo kokiu nota būdu permaldauti dievų rūs-

- ta, ypač paskutiniu laiku. 
Lietuvos konsulai net prašė 
sumažinti emigraciją į Bra
ziliją lt Argehtin^.^
•.. Trečią yietą: užima Utag- 
vajus — i365fTen daugiau
sia važiuoja žydai. Gruodžio 
įnėh. į Uragvajų iš Lietuvos 
išvažiavo 134 žm.

Ketvirtoj vietoj Jungti
nės ūalstybūs 1355 (gruo-. 
džio mėn. — 129), penktoj 
-^Piet. Afrika-—1283 .(gnio-, 
džio mėn. — 144}. Į Afriką 
beveik išimtinai važiuoja žy
dai.

' Į Kanadą 1929 m. emigra
vo 1279 asm. . _ .

Į kitas šalis maža teisvy- 
ko emigrantų: į palestiną 
178, į Kubą — 82, į Meksiką 
— 48, į įvairias šalis*— £2.

<eL.Ž.,f
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syti tai draugijaingauni grar 
žiu knygų į? ndudoj iesi d va
dinėmis malonėmis; > j ;

Ar ėsi jširaš^Si narius i Šv. 
Kazimiero dr-jJ
ii būti: garbės, tikrieji, amži
ni ir metiniai; nariai.. Tat 
nieko neatidėliodamas įsira
šymo reikalū kreipkis ar raš
tu, ar asmeniniai į Šv. Kaži-’ 
miero draugijos įgaliotinį A- 
merikoje. Jo adresas: 41 
^•ovidence St.? Worcester, 
Mass.-

Kun. S. Stonisf
Šv. Kazimiero Draugijos

Ašarėlė dėl savo grožio buvo garsi bene visoje 
šalyje, o gal ir dar toliau, jos mirties pasižiūrėti

t *. — . .. .i. '* . - *.

atėjo minių mirtios. kurios užpildė abu Neries 
krantu. s “ š~■_;* ■ . '

. Pagalios pasigirdo liūdnos kunigų giesmės ir 
tuojau atvedė Ašarėlę, Ji buvo nusiminusi, bet 
rami; nustebusi žiurėjo į tas milžiniškas minias, 
kurios atėjo žiūrėti jos mirties. O minios ja bu
vo nustebintos, nes ji niekuomet dar nebuvo taip 
graži. Kunigai čia jai pranešė, kad už savo nuo
dėmę ji ^būs nubausta mirtimi — paskandinta 
maiše sū gyvatėmis. '

- — Gerai,— atsakė Ašarėlė, —xaš mirtį pri
imu, bet pasakykite, ar jūs teisingai mane bau- 
džiate ? Juk dievai patys man davė širdį,' kad 
galėčiau mylėti, dievai patys davė mari savo gro- 
žį, kad mane mylėtų!' Jvyfcd, kas turėjo įvykti!, 
Ar aš daugiau nusidėjau, kad panaudojau dievaj 
dovanas tam, karti btiVo jos skirids, ar daugiau 
nusidėjo dievai, kurie man davė visus laimės

. privalumus, bet uždraudė būti laiminga ?. ,r C♦ j. 
Įvyko kažkas nepaprasto. ’ Nusidėjusi valdi- 
• * 7* • 1- < *« *>■< ? • • • • • 9 « • ••

tybe. Paprastai ; vaidilutė sulaužiusi'skaistybės
? .. priesaiką buvo gyva kasama, deginama lauže ar- Jntė prabilo taip drąsiai ir prikišo kunigams, kad 

ha skandinamd’mdiše su ^yya^^tms. Ši paskuti- ją neteistogai baudžia i Įimirfies valandoj ktou-4 
.nė mirtis buvo-baisiausia ir ilgiausia, todėl kū- *sia, & ji dauginti nusidėjo, ar dievai!.? io dar 

ingai ja nutarė nubausti nelaimingą Audrelę. l?b-* nebuvo ! wgihdę kpin^irina^f^Ad PeiimnaB 
------ .—. ..t..- .ail. užmuš ntuidftiJle.. :

a i kunigus iria

DEL BILPNŲ, SUMENKĖJUSIŲ 

MOTERŲ IR YYRŲ '

• ‘ 
ė . .

T v*’-.* '

Jeigu jųš jaučiatės silpnas,-sumen
kęs, esate nerviškas, susirezinęs, nega
lite gauti gero nakties poilsio, arba tu
rite menką apetitą ir.viršklnimo pakri
kimus, ar'kltas panašias Ilgas, paeinan
čias nuo abelno pakrikimo, pasidariu
sio iš prieŽasiiieg. konstipacijos, imkite 
Nuga-Tone tik per kelias dienas ir pa
stebėkite kokis pu to seks didelis pa
gerėjimas. •

Nugą-Tonę leido tūkstančiams žmo- 
niij atsikratyti savo virškinimo pakri
kimų ir sutelkę jiems puikų apetitą.-Jis 
padidina nervines ir muskulines spė
kas ir nubąli/ą nuolatinį jautlmąsi pa- 
vafgusidfc dusi kamavusiu, nusilpnėju- 
siu, kaB.padaro gyvenimą taip Skundu. 
Jeigu jus esate taip sveikas ir gyvas, 
kaip turėtumėt Autt, arba jei :esate>pe- 

' ' ' iką,>butinai imkite Nuga- 
ite’pfrktijįhnr tik Vals-

k®Ž£Mi5Prototolii MM. — Adollš. KMIcku; ' ®

450 B. Seventh St, So. ScMitdn, Mass. 
KaąįtėMv tr- Andrius ZaRtaM*

702 £ Flfth St, So.. Boston, Mass. 
Maršalka KulMferąs MRmiiionis, 
. 906 E. Bfoadway, So.. Bostep,-Mass. 
Draugija J). L K. Keistučio laiko mė

nesiniu# 8U8lrinklBtii8 kas antrą ne- 
dėldienį . kiekvieno mėnaefO'Lietuvių 
Svetainėj kampas E Ir Silver Sta, 
So. Boston, Mass.. 1-mą valandą po-----
©tetų. Ateidami atsiverkite^ draaat ^ 
naujų narių su savim prie 
prirašyti.

— 1 ■ ■ 1 »■ ■1 ■ ■ .. 
ii; nato m. bL
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Pirmininkas — Motiejus žioba,
538 SL Seventh St, So. Boston, Mass. 
Telephone Soath Boston 3552-R. 

Vlee-Pirminlękas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas 7- Jonas Gllneckis,
5 Thomas Purk, So. Boston, Mass. 

Fin. Raktininkas — Matas Setais,
256 K. Nlnth. St, So. Boston, Mass, 

Iždininkas Andriejus Naudžiūnas, 
<885 E. Broadvay, So. Boston, Maita 
Maršalka. —> Jonas Zaikis, 
■;'j Winfield St, So. Boston, Mase.' 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

nėdėidlenį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po.pietų, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boiston, Mass.

SVBSTO PETRO m POVILO 
: DBJ0S VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, 
24 Thomas Park So. Boston, Mass. 
ltė-Pinh Įninkąs—Juozas Jackevičius, 
92 Sawyer Ava, Dorcheėter, Maja.

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlus,
27 Tampa St, Mattapąn, Mass. 

Iždininkas — Vintas Kališius, 
'67 G Street, South Boeton, Mass. 

Tyarkderi8 — Petras Geležinis;
14 Vtnton St, South Boston, Mass.

Draugijos gnsirinklmal bttnąJttĮk, ptt- 
mą nedėldlenį Uekvieno taSnėsto 3 
VaL po pl«tų,: pabuvos salėj, 491 
Z. Seventh ’ St. So. Boėton, MSaa

■ ė-!.!... ■ ■! Į

■ • • - . ' . v’ ’ ■
Amerika ne Lietuva; jos kiekvien 

luti ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados. ~ \-
~ Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu boti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą savaitraštį

“Mūsą Laikraštį“

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir 
visiems giminėms ir pažįstam iefes Lie
tuvoje. „?

“Musų Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metų — du litai.

Latvijoj. Estijoj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir 
Amerikoj) — trigubai brangiau.
< Adresas: Lietuva. Kaunas* Laisves A-

•r.

PirmlnfrA^
< 24 Preacoti

H6 Bow<
Fin,. *'R44fctan<Baw — «u« 2

258 E. Nntii St, So? t 
KasieriuSi — F. Grendelta

.237 W. Flfth St, So. * 
tf«rtataa - J. Žtik!», 

7 Wlnfiąld SU So.
Draugija laiko 

rą nedildltnl
num. 492 ES. 1 
taHJ, 7th SU Soūth

■X0 ...
—Maža žmonių' teturi progoj* 
paprastiems didvyrių dar 
M; PečkauskaitS.

ja ■■■ 1 ■ 1 ■■ ■■

Garsus

PAIN-E
x Jau Jung. Valstijose,-

DŪKTE1Ų DB-JOf 

PO 0LOBA MOTINOS iVOl 

VALDYBA

j’“"*;.”- •) JC* ’ y y ’ '

■.' ■ • f
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Pjrmininkė — Teklė AŠtBėiudtiėBė, • . 
£.63 G St, So. Boston, Maš*. . .
Viee-PirmlsJnkč— F. Zateckįenė,. ..

448 Cambrldge SL. Cambridge, Mass. 
PrSL Raštininkė — Ona Slattrienė,

443 E. 74h St, So. Boston, Mass.
- Telephone South Boston 3422-R. 

Fįn. Raštininkė — Ona Markonintė,
664 E.,EIghth S t, So. Boston, Mass. 

Iždininkė —. Ona Staniuliutė,
105 West 6-th St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdafrė — Ona Mizglrdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 

Kasos Globėja. — E. JanuŠonienė,
1428 Columbia Bd., So. Boston, Mass. 

Draugija save susirinkimus laiko kaa 
antrą u taminką. kiek vieno mėnesio', 
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

- < ■■ ■■ “ ClM^. Mi I i ■ ■ — ■■ ■ - —

■

Ašarėlei nutraukta rūtų vainikėlį ir baltus
. Ta • .v ' * ♦ *

rūbus — vaidilutės ženklus. Jau rengtasi ją su- 
rištą kišti į maišą su gyvatėmis, tik... staiga ant 
kalno pasirodė šarvuotas karžygis. J o netikėtas 
pasirodymas ir rūsti išvaizda sukėlė tninių bai
mę. Neišsigando tik kunigai, ir baige_surišdinė- 
ti nelaimingos vaidilutės raukas. Karžygis pri
bėgo prie jų- • • 1 v - . A

argi ir tu esi 
be dvasios? kaip ši minia, kiM atėjo pasižiūrėti 
jaunos mergaitės mirties ir pasidžiaugti ja ? Eik 
šalvn! tau vieta, ne čia! Visi lai mato mano kan- 
čia išskyrus tave vieną! tad bėk greičiau!;

Bet karžygis pagriėbė surištą vaidilutę kuni
gams iš rankų ir išlaisvinęs ją iš pančių pagavo 
glėbin ir šoko su ja i Neries bangas... O Neris, 
kuri taip mylėjo Ašarėlę, priglaudė ją ir josios 
^y^mą berneli, ir bangose savo pasl 
ųūo^n^ąile^tingij žmonių... Toj viel 
rė verpetas, kuris ir dabar dar tebera.".. 'į
j* Girdėjau iš šertų žvejų, kad ir dabar, gegužės 

mėnesį, kada mėnulis jati aukštai pakyla, iš Ne
riesišeina stebūklinga vaidilutė ir supdafna kū- 
dikėlį.niūniuoją liūdnų dainelę... O paskui ją 
i$ Neries' išeinu šarvuotas karžygis ir nustebę^ 
dairosi po krantą. \ ■ ' ’ • ‘
< Sako, kadi ai prasimanymas, bet aš tikiu se- 

žmonėms. ,.x

Naminis linirnerKas ntUi 
pęr .suvirs 50 metą gr 
tabdymui skausmą nuo. Ni 
Galvos Skaudėjimo, Retittū 
Mėšlungio, Dantų SfcL 
Neuralgijos, Skaudamų ir* 
tusių Muskulą ir S^naną.

Amerikos vytai ir motkr 
tikrai pasidžiaugti, tiesa 
Pain-Expellerio su Inkaro 
ženkliu, kuris tarptautiniai 
j amas ir giriamas kaipo š 
ir gėlimą užmušėjas, daba 
vienas gali lengvai nusipir 
vaistinėje visoje Amerikoj* 
55c. ar 70c.

Paimkite blogiausi iš 
skausmą — ReutnatižtUį 
Neuraitį, Neuralgiją,. Mi 
Galvos Skaudėjimą, Dai 
mą, įsisėdantj į kūną & . 
tik pavaktuokite kaip kėlią Ami 
tą patrynimas su Pairtu 
su Inkaro vaisbeženkliu. įBnta 
neš palengvinimą. §i 
tam, kuris tūrėjo kšnk 
skausmus.

O prašalinimui ąp 
skaudėjimo iš pail^iįit

rią ąe^įlite gaut 
to, jokis darbas 
sunkus, jotis šokis 

sustiprėjusiu ir pajau!

ir lanksčius, liaunus : 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip umaf 
tingai Pain-ExpeUeris~sa Į1 
vaisbaženkliu veikia 
niekuomet nebandysite Šatėj 
ginti su kenksmingais if ril 
apsarginančias vaistais, 
budu sumažinti skausmą. z

rią i
ta 3
t. , . . .. -,.,
periįgas,. Jąs jausitės ; 
sustiprėjusiu ir pajaūA 
rėdami laisvą nuo skausmą 1

musktfi

L. A. t. 3ALDMAU8IOB HRD 
V. J. PAiALFDMS DRJOS 

VALDYBA
/

PltmlnhikBs — vj T. Satldum,
427 E. Seventh S t, So. Boston, MMk 

Vice-PitmfnlnkMS — A. Nattdžtana^
885 Brotdway, So. Boston, Masa. 

Prot Raštiniakaa — ▼. TteBoRons*
40 Marine RA, 80. Boston, Mass 

Fin. RaštiBĮnkas — J. KMtatuddta / ;
44 Glendale St, Dorchester, Mmb 

KasierlM — P. Kleponta
208 Bolton St, So. Boefon, M*M 

Tvatkdam — X LeOSnakas,
141 Bovrta St, SO. Boston, M«ta 

Draugija laiko suąirinklBras kas uk 
! rą penedfil Mekriene mėnesio fv 

vaL vakare, pobažnytinėj svetataO 
nfth St, So. Boston, Meta

GĖUy PER
Bile Kada

Mėmber Florist Tel
Delivery

108 Dotchėiter St.,

■» titane S. B. 31
Milton 7993

PIGIAIPA
ji. šeimyną, 21 kambario b* 
Jas namas su visais 
taisymais. Pirmas mortąjajm. 
Parduosime namąir n 
važiuojame j Lietuvą, 
kais adresuodami: DAR 
Dept K. 366 
Mass.

j- X

VISL KAM TIK RŪPI Mūšų KARIŪOM 

KRAŠTO GYMIMAA ftKATTO

KARĮ”
f>PXOŲ, POPULIARŲ BAtAITUn KARIŲ

KARY” yra daug paveikslų, apyBakų, fti 

ni), eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiek vift 

m e “KARIO’Vnr yra linksmas skyrius *1 

yinės pabiros.* *

(na metams: Lietuvoje 8 litai; Ameaikoje 1
ris 60 amerikoniškų centų.1

«aoja kpt JtotaHdA Leidžia K
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rOšvo
tebūvi'Pasįą^oju to&tf: įleną J£ęršiut& išpildė dvi dąįnaa.
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• .
Xvo iššaukta pak

pritarė Cecilija ^vičiutė. .. 
!® ^ohvood’p ,veteranėi -solista p-Tė

kada nors kokios moterėlės 
susirinkusios vaivprykštės 
sayo rūbuose, tąi v išmi

nėtos kūmutės. Kas buvo, jgf lupa 
dėvėti, tai žios kūmutės nesidrovė
jo sunaudoti. s.

Įeina Kūmutė Kunigaikštienė 
Čokolado šaltabarštienė (P-lė Eįe- 
na Dulkiutė). Trukšmingai įbė
ga Kūmutė Grafienė-Rūkytayiiie- 
aė Miknaičjų Jokubieuė-(P-Ię,p 
bieta Dravįųskįųtė.).... ||e
ilgusiai Kūmutė Advokatienė Pa- 
■pirkiepS Dinerkienė (P-lė Eleną 
Verseckiutė). Išdidžiai ateina Kū-, 
mųtė Majorienė Apasakavičįenė 
(P-lė Joanna Norkūnai#). Sun
kiai žengdama Į Ponios Žilvitaitie- 
nės palocių ateina- Kūmute Į^akš- 
tingala Platesnė Uzbonienė (P-lė 
Marijona Grilevičiutė iš' Šp. Bos
tono). Dainuodama ir šokdama i-

* '• ‘* •• ' w X« • •

se. Sekant visą jų darbą buvo ga 
Įima tarti su mūsų tautos poe 
garbingus žodžius; “Gėda ant gė^ 
dos nemokėti tos kalbos kuria kai ‘t"' A T i • ■
bėdato tėvąi mūsų tautos.”^/.

'Pusiau penktos valandos- žm
:iių eilės, stovėjo prie svetainės diu 
rų. Nepraslinko- nei pusė .valan- 
dos kaip visos kėdės buvo 
tos. • Pusė po šešįų svetainėje ne
buvo vietos. Daugelis turėjo grįži 
ii atgal. \'4

» . y „ »

-.Septintą valandą prasideda va
karo programas. Teisingai buvor 
pasakyta apgarsinimuose, kad 
juokų vakaras. Pati scenos 
danga savo juokinga išvaizda »-|bėga Kūmutė Taradajka Kudliu. 
tempė kiekvieno veidus šypsena. | vienė iš Sąšlavyno miesto, Paka- 

 

Prasideda vaidinimas. Scena bėga- Į barzdžių kaimo ir Sriebahj pašto 
lo turtinga, perstato turtingųjų Į‘(p.^ Antanina Grabioliutė ir gi 
.palociaus svečių priėmimo..

. LOWELL, MASS. I
■/ *
“Geda ant gėdos,<0r - i, ■ 

, * "^^tmanakėti tos kalbos,, 
z rKuria kalbėdavo •

■ ■ - tėvai mūsą tautas .J r-

ūsų kolonijoje tankiai Turime 

■ių ivairausių vakarėlių, kurie 
da mūsų gyvenimą, Kiėkvie- 
is jų palieka savo Įspūdžius, 
e ilgą laiką pasilieka žmonių 
yse. - 
dčmadieni, sausio 19-tą turėjo- 
progą pamatyti naują ir be- 
s pirmą kartą vaidinamą 
instrel Show,” kuri surengė 
os^Jaunų* Merginų Sodalicijos 
mos ratelis. y'
įaikas nuo laiko skaitome ko- 
iiondencijas ,iš kitų -koolnijų, 
•š stato panašius perstatymus kambarį. išimtai mūsų? mėlyną!|’ 

 

;lų kalboje. Ne syki girdime ir geltonai sidabrinio audeklo puo- j - 
>nių nusiskundimą ant savo va
lkūne, pritaria tokiems Šuma
nams. Jš tikrųjų, tai yra liūd- 
t-apsĮreiškimas, kad mūsų jau
tos, mūsų vaikai išėję iš mūsų 
nuturi mus pralinksminti sve- 
toje kalboje. Mūsų Lowell’io 
dalietės savo darbu parodė, kad 
našių vakarų programą galima 
rstatyV lietuvių kalboje. Čia ir 
apsirikta. Kurie dalyvavo va- 
iįSiįje, aiškiausiai matė, kaip 
Čmoka ir gali panašius juokus 
ąusti, į lietuvystės juokų drobu- 
; Todėl ir rašau šią žinutę pasi- 
Etomas su kitais, kad mūsų 

as nesigėdi viešai pasirody- 
kalboje ir pakelti tą bega7 

^nupuolusią lietuvystės dvasią, 
iin yiešpatauja lietuvių kolonijo- 

I 

e*-.-

iš Šq. Bostono).

- Aprašyti kuoplaeiausiai ir ata- 
| tinkamiausiai visus juokus ir pra- 

 

j | linksminimus visų kūmučių būti} 
per ilgas pasistengimas.. Pasaky
siu tą keliais žodžiais. Jeigtr'ka- 
da nors girdėjome tyrus juokus, 
tai laike šio. vaidinimo* Kiekvie
nas juokas pritiko-kjekvienos kū- 
mutės asmens nusistatymui. Judc- 
jirtl&i. veido išraiška, akių žvilgs- 
jivs, balso mėtymas, visa suėmus, 
parodė^ kad merginos Sodaliėtės 
buvo kuogražiausiai prisirengusios 

rie. savo pasiskirto darbo. Nie
kas negalėjo sakyti, kad. jos ne •lie
tuvaitės. Kalbėjo be magiausio

IMLIAI IŠEIVIAI
plikimas, jos laimėjimai ir ne- 

aėsįjdfe sielvartai ir bėdos Jums vi- 
rupi. Jums taip 

rupi, kad Tėvynėje taurautu ir 
ir 4MCTS

»4evąli^i»«e-

M - - Ci ■ / J'reJąiįjritĮų ' 
lam£ kad-ir pKerSlųjų ma- 

, pažinti Tėvynės būvį koks 
moj yri —‘šitais visais at

olais. Jums labai yra pravartu iš- 
..'V.V v . ,. • >'

'^Darbininkas, ”

RBININKAS" yra tikriausias 
hf.dfenų Lietuvos zyvenimo veidrodis. 

ĮNINKĄS” ugdo tiesos ir 
Hę.
NINKAS” moko neapkęsti 
8 smurto ir niekinti didvnj- 

tę. - ‘ į .
NINKAS” tiesia keli5~Tėvy- 

ižn ^vTe^snj'ryfojų. " ” ' ~
“^^RBĮNINKUI” visur ir visados 

rbb Žmonių reikalai.
BININKAS” turi labai idomias 

*RADI0 ŠYPSENAS." ‘ ' 
i&RBININKAS'’ yra darbo žmo- 

_ir inteligentų laikraštis.
“ARBININKĄ" redaguoja >rofeso- 

.PR, DOVYDAITIS.
Wkite kad ifsiraihfti “DA RBISIN- 

ir išrašykite jį savo pfmi- 
f Lietuvoje.

oje “Darbininkas” kaštuoja 
,O Lietuvoj tik 60 amerikoniški) ♦ >
LRBININKO” adresas: Lithua- 

KąU]JJ^..Nepriklausomybės aikštė

" ASA.SOOTKO0S
Vienintelis Registruotu * 

UŠTUVIS APTIEKONUS
gydytojo receptus Ir

Aąlkau visą eilę gyduolių.

OK DRUG COMPANY
10 Millbury Street -■ 
Vorcester, Mass.
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z K*““1*™ 
^rau^<^piairtn«bnaA Sekė nątr^ 
jų artagų prirašymas ir priesai
kos galimas* Prisirašfr’šie drau- 
gai: Justinas Žala, P. Lukšys, L 
Baliule^ičius: Laike, susirinkimo 

atsilankė mūsų klebonas, kun. S. 
Vembrė ir prisirašė prie .draugu 
jos. šv. Kazimiero dr-jai 
bėrfurėti tokį narį- Mūšų dvasios' 
vadas lindėjo kad^draugįją Jaug
iu ir drąugąjįsugyventų brol^ka( 

laikytųsi tik^fan/y 
kią draugijoje prietfkątaJikystė iš 
dabartinės valdybos narių—finan
sų ratšininko, kuris be nutarimo ir 
nieko nesiklausęs užrašė laisvama
nišku laikraštį draugijai už orga- 
;ią. Už tokį pasielgimą prieš 
draugijos įstatų tokis narys turi 
būti nunjįustaš it laikraštis sustab
dytas. Sarmata kilniai draugijai 
užsirašyti laisvamanišką laikraštį. 
Taip pat sarmata tokį finansų raš
tininką laikyti, kuris skaito prieš- 
katalikišką laikraštį ir draugijai 
užrašė. Nesuprantama, kaip „do
ras lietuvis katalikas, augęs kata
likiškoje dvasioje, gali skaityti to
kį laikraštį, kuris jį ir jo tėvus 
šmeižia. Kokią teisę p. P. S. raš
tininke turėjai aikvoti draugijos 
pinigus? Ar tą, kad bedieviai mū
šį pinigais mus i,r mūsų brolius 
šmeižtų ir pažeminimo žodžiais 
drabstytu ?

Šv. Kazimiero dr,-ia turi sau už
sirašius už organą “Darbininką.” 
Gauname ir kitus laikraščius. Jei
gu dar permažąi,.tai buvo galima, 
užrašyti’dienraštį “ Draugą. Dar 
vienas yra blogas paproty? pas 
Blūs; tai Atėję į svetainę pasiima 
laikraštį skaityti ir išsineša į na
mus: Būtų gera# dalykas, kurie 
nori turėti laikraštį namuose, kad 
užsirašytų "“Darbininką.” Tada 
nereikės kištis į kišenę laikraštį, 
kuris padėtas 'viešai dėl visų. Bet 
kada išsineša, tai kitas atėjęs ne- 

’taityti.
Žvalgas

J

lĮjd. apusio ĮVyką Sv. 
rotlįątuyįų parapijos metinis 

rinkimas. Mūsų jaunas kleb. kt 
Jonas Bobinas išdavė apyskąl 
mūsų buvusio klebono kun. J. Mti- 
Čiulionio ir šešių mėnesių savo kle
bonavimo. Per šešis mėnesius Ii, 
ko parapijai $2,800 Mūsų jaunai 

_ klebonas pereitą vasarą uoliai dėl 
; ftayoiiėku jšvažiąyi^ajsj I>ūpkri

ri tęsėsi tris -sąvartos ,p
ųo $1,000. "Žmonė^ džiaugū 
darbščiu klebonu^ nes jis kaip p 
rapijoj taip ir draugijose gražia^4 
dąrbuojasi. Be t8, jis daug veikųfe i 
su jaunimu.- ' ’ t
’ Pažymėsiu, kad klebonas yra glt; 
męs Anglijoj, - mažas atvežtas .f s 
Montrdali; mokslą baigė Monfiį' 
rėaly. Po įšventinimų tik savaip 
gavo pailsėti. Tapęs klebonų, tupj‘; 
jau įsteigė naują mokyklą, lietuj 
vių vaikučiams, ketvirtoje’dalyje1 
mięsto, tai yra Rosemonte.- Norį 
Montrealy lietuvių parapijonų tik 
•naža saujelė, bet jie turi 4 lietuj 
v iškas mokyklas. ^Montrealy mo~ 
kytojams moka algas valdžia. 
Kiekvienoje dalyje miesto vaiku
čiai mokinasi trimis kalbomis: lie
tuviškai, angliškai ir prancūziškai; 
Klebohas vaikučius kas mėnuo ap
rūpina išpažintimis ir tankiai Janj' 
ko mokyklas. . ' T '

Linkime klebonui ilgiausių me
tų darbuotis mūsų tarpe.į 

Gerai žinantis parapijonaš

Jai akompanavo Cecilija Stasėj 

čiūtė. ♦ . ■
Dialogą — “Laivakorčių Agen

tūroj” — juokingai yąidino Stasė 
Smįlgiutė ir Jadė LatViutė. Ypa
tingai Jądės; parėdai žmones pri- 
■.juok$ąą..uą~ J(b' i i: 5 > ) u 

Solo, dainavo jąųųą ^ųljstė Alek- 
£4 Khspąnait# . . y .. .
Apolionė Stašaitė. < ' trbarniij.. Svarbiausia ta, k^

Jaunutė B. Jeząvitaitė parodė 
sąvo .gabumus šokyje. Jai pa
skambino Cecilija Stasevičiutė.

-Puikiai padainavo viešnia-solis- 
tė p-lė Ąptąnėliūtė iš So. Boston, 
Mass. Pianistė buvo vietinė Sta
sė. Smilgiutė... -

« Juokų pakrėtė, juokdarys Pet
ras Aleksiūnas ir Kazvs Viesulą 
jr. - _ ; ’ ’

P-lė-Valere Adomaite padaina
vo keletą dainelių, Stasė Smilgiu- 
tė pianu pritarė.•

Smuikų duetą pagriežė- Valen
tinas JBalutis ir Jonas Ruškis. Abu 
gabūs smuikininkai. Smuikom pia
nu pritarė Marė Okulavičiutė.

Kvartetas, susidedantis iš Alek
sos Kasparaitės, Elenos Fedaitės, 
Stasės Smilgiutės ir Onos Paznio- 
kaitės, sutartinai padainavo tris 
dainas. Pirmom dviem dainom 
pianu akompanavo Apolionė Sta- 
šaitė, gi trečiai Aleksa Kasparai- 
tė. Šis numeris publikai labai pa
tiko.

Juokingą monologą’pasakė Va
lere Adomaitė.

Jaunas vaikinukas, Napoleonas 
Tvaska, tikrai vyriškai, padainavo. 
Buvo iššSukJas antru atveju? Jam 
akompanavo Elena Fedaitė. •

P4es Bronė Navickaitė ir Ona 
Janevičiutė sutartinai paskambi
no pianu duetą. . 
: Visą programą rimtai Vedė 
draugijos pirminirfkė P. Viėšulie- 
nė/ Koncertas visais atžvilgiais 
jašise^e, dėka pasišvėntttsių ren- 
^jų asmeiiy p-uių P' 'Viešūiieries 
irAgotos Šmilgįenes. Daugiau 

:tokųų Knfc&ų.vaką 

"' r ' '' -

NBWPfflLADELPHIA,PAt
Darbai pagerėjo. Jau ketvirtas 

męnW> kai dirba pilną laiką. Bet 
yra daug ir be darbų, neš dvi ka- 
syklos tebėra uždarytos, 
kėliai nesnaudžia. Pradėjo orgąui- [ 
auoti savo uniją ir ^griauti United 
Mine Workers of Americd. SiiKi- 
pratę .darbininkai pažįsta bolševi
kus-ir nesiduoda jiems suvedžioti, 
bet yra ir tokių, kurie patiki jų 
plepalams ir nepermato jų sukty
bių. -Prisidėję prie komunistų li
nijos darbininkai nukenčia, ‘nes 
darbdaviai pradeda tokius darbi
ninkus persekioti ir net iš darbo 
paleidžia. Gaila, kad tokių nesusi
pratėlių daugiausia atsiranda iš 
mūsų lietuvių.'^VadTha.si, dar yra 
tokių, kurie nori svetimiems ver
gauti: Geriau bolševikui vergauti, 
negu laisviems būti ir savo orga
nizacijas stiprinti. Taip protauja 
tie, kurie nemato dienos šviesos t. 
y.’f neskaito katalikiškų laikra
ščių, kurie -darbininkus veda, prie 
suirutės. Vargutis

&kq

nariai-mfgėjar/sBokiBasi veikalą 
-"Daktares iš Prievartos.” rVai- 
dins’vaasrio'23^ d., 7^0 vąl. vaka
re, Aušros Vartų' parapijos sve
tainėje. Visas to Įpakavo pelnas 
skirsniais naujos klebonijoj staty-s 

mųį'; -s ifiv.'? i-J ».
Bilietai jau pardavinėjami. Ga

lina gauti pas klefcųlkun. K. Vaši 
ir pas LDS. 108 kp. narius.

Bilietus pasipirkite iš anksto, 
kad užtikrinus satrgeresnę sėdy
nę. - - - >>1, .<

Veikalas gražus ir vaidintojai 
grei. Tad užtikrinant, kad būsite 
patenkinti vakaro programa.
- , iįd^ ■ L. V.

“e
Išrinko organtoatorių . z '

Prasidėjus-vajui LDS. 108 kp. 
išrinko Vincą Keršį užrašynėti 
l< Darbininką.” 
£ Taip pat darbuojasi^’kiti na
riai, kad kuopą padvigubinus na
riais ir kad padidinus ‘^Darbinin
ko” skaitytojų skaičių. \

Gera proga vietos lietuviams 
prisirašyti prie vienintėlės lieutvįų 
darbininkų organizacijos. 

.■ Vajaus mdtu nauji nariai pri
imami be įstojimo mokesties.

Karys
' '5;<\

WATEOr, CONN.
Sausio 26 ’d. įvyko LDS. 5 kp.

Į susirinkimas. Dalyvavo daug na
trių irvisų ūpas buvo pakilęs. Vi- 
ai kalbėjo kaip ir kdkiu būdu gau
bti daugiau naujų narių ir “Darbi
ninkui ’ '■ skaitytojų.

■ Tiesa, apie prirašymą naujų na
rių jau ir pereitatHė susirinkime 
plačiai kalbėjotaTėAr pageidayome, 
kad< kiekvienas'' narys prirašytų 
nors po vieną nau^ narį.- Vienas 

narys savo pareigą atlike. Tuo
garbingu .nariu y®fe Vincas Lieg- 

i trinas. . Jis prire|£ du Hanu,-bū
tent: Katrę Rugmaitę ir Joną A' 

i'17/

ią atsives 
įdėjo ne-

šė sienas. Viename .gale scendš 
matėsi akmeniniai bMkono laiptai 
vedanti į sodą. Scenoje įvairiose 
vietose stovėjo puodai su palmė-; 
mis. Labiausia sceną puošė dau
gybė gėlelių, visokių varsų ir 
skirtingumų. Kuomet pasiuntiniai 
Ponas Šurum (P-lė Ona Grendab 
tė) ir Tamista Burum (Jadvyga 
Barisiutė) pasirodė scenoje, pasi
puošę raudonais rūbais’, visų akys 
buvo nukreiptos pasiunti?
nystės .darbą, sukviesime
visas miesto kūmutes į ponios var
duvių dienos pokilį. Bus juokų.*?.. . - _ .
įeina Ponia Žilvitaitienė (P-1S Juo-1**"““! kad **
iaflna Nannkaitė) gražiausiais rtt2 hįk P'taos Uetuvy?tės, bet
bais pasipuošus. Savo kalba ir kalba «d'“ musU ‘■Ja’J’S-
davimais parodėTamife-itvsšį S\,tSs ai^ngomis stygom^ ^as.-są- 
nasirvžimą. rkad. Lou-eDK^okmijos jauni.

mas'ištautėję?' Negalimą tikėti. 
Ir Sandiena žmonės suėję, kalba
si su didžiu džiaugsmtų kaip para- 

ijos merginos aiškiai vattoją ,lie- 
pvfę>kalbą, r.- i ; ?. į^r.; v ____ __

Paįvairinimui pęogranąo, buvo -domėęJ 
.Be tgr hroH»

apsileisti savo pareigose. ~ Jeigu 
taip, tai-iŠiSi^&io  ̂^aš^af 
“ Įnųr ’ ’ padidės. Ąr - i -

Petras Totoraitis^ Conn. apskri
čio organizątoriusr katrai ragino 

* visus narius dirbti orgągizaėijai ir 
pats sakė-kalbihsiąs l^ik patikęs. 

rašytis, prie LBSt^rbą užsirašyti 
^UĮwbinmką.?V(y . .č\-..,v

_Tik bėda, kad. dgfbaį,prastai ei-. 
■ na^ 'kitaip /mes galėtume stoti į 
lenktynes su Jiite kolonija. Bet ir 
dabar mes. nebūsime paskutiniais. 

•< ._ P-J/

■ F V

Girdisi muzika, Įeina svečiai'.: 
Ponai Tiškevičiai (P-lės Eleonora 
Ciesiniute ir Mikalina Didikiutėjt; 
Ponai Mjekevičiai (P-lės Teoflija 
Alikoniute ir "Ona ŠaukimiutėJ) 
Ponai Strazdauskai (P-lės Oito 
Mątkevięįutė ir Marijona Draų- 
Mūniutė), koriai Azureviči 
Zofiją Blazevičiutė Ir ' 
Barisiutė), Ponai Puškevieiai
neles Vladislava Blazevi&ut* 
Marijona Tubinintė),"Ponai Rita 
kevičiai (P-lės Marijona Kučins
kaitė ir. Sofija Baumiliutė). Jeigu 
kas kada nors‘matė ar galėjo mjf 
lyti įspūdingus rūbus didžiūnu 
17-to šimtmečio, tai-tik žiūrė’ 
Į šią dalį programo. Įvairos va į 
sinės elektros šviesos, šokinėjo 
sceną'kuomet jie vaikštinėjo. T«j| 
pridavė skoningą padazvmą viįį 

reginio.
Pradeda rinktis viso miesto- kū

mutės. Kiekvienos rūbai skirti®
-i

gesni, žinoma vienos nuo kitos ju»

Lietuvą matysi skaitydamas K| 
talikų Veikimo ^*tro leidžiame 
savaitraštį

f

ių, ■ duetų fe. kvintetų.. Ba>ų E
’ i-* , •

t

3
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PRANEŠIMAS!
Lietuvių R. K Federacijos Ra

tinių Valstijų seimelio įvykusic 
■gruodžio 29 d., 1929 m., išrinktoji 
kffffnsiją vykdo nutarimą. Susirin
kime, sausio 26 d. pirmą vai. pd 
pietų, Lietuvių R. K. Šv. Trejybėj 
parapijas svetainėj, Nevrark, N. J; 
Komisija padidino pasikviesdaAį | 
talką kun. Ig. Kelmelį;— Kad gei 
riąu prisirengus ir kad iš komis*“ 
jos darbo būtų didesnė ' pa 
Lietuvių Bernaičių Kolegijai ir. 
ząiifj btuįcryžiuoto Seserųvienūol

VlfF-**• 
yic4pirm. M, 
Kazlas, nariki ir iždo^ globėjai 
Grimalauskienė, kun. Ig. Kelme 
rašt. J. E. Žemaitis.

Nutarta- rengti antrą R 
Valstijų Lietuvių Dieną bi 
29 d.' š. m. Linden, N. J., Progr 
Člub Parke. Nutarta šios apylijįį 
kės dvasiškius kviesti laišk 
chorus kviesti ‘asmeniškai’ lankai 
lis’Į jų susirinkimus, 
prašo visų apylinkes parapijų i 
draugijų tą dieną nieko neren 
bet dalyvauti Lietuvių Dieni 
pramogoje. Komisija pasižad 
dirbti be atlyginimo kelionių lėš 
Kitas komisijos susirinkimas jvy 
kovo mėnesy, Newark, N. J. -
I Rašt. J. E
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?ūpra?i ^aūkžta Kiti n.V«

jeigu ‘jfe nepaslštengs Išauklėt! juos 
Dievo-balinėje, Įlavinti juos ir įduoti 
Jiems 'jtoklą prieš įvairius gyvenimo 
FĄvdjUs. ' DaVojtngiausI Žmonių prie- 
šii girtybė, netikėjimas Jr doros nu- 
8tojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome- 
E-eL \Gerfattsias beeiniokinančio jauni- 

, nur draugas ir vadas mokyklos suole y- 
. ri- jau dvideširiits metų leiddiamds ka-’ 

B’oĮševi- tulikų moksleivių. mėnesinis žurnalas
J. j “Ateitis.^
J**-' / ■ • > • ' . •*

nip, ’o šaū palengvinsite Sunkią auklėjl- 
rųo naštą. / . . -

'^TSvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams. (5 lt pusmečiui ir išrašykite 
ta žurnalą savo besimokantiems vai
kams. , Tuo suteiksite jiems džiaugs- 
^“Ateitis" įdomi ir nemoksteiviams. 
įi-Prenumeratos kaina: metams $2.00, 
ndsmečiui $1:00; moksleiviams me
tams $1.00, pusmečiui 50c.
f,Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 3.
K/ ' , /• -

i žodžių.- . Greičiausiai, priąpausį

aidų garsumą. ; . T<,
Reikia pastebėti, kad žmonių už- 

jala&ymas>_buvo gan rimtąs-ir pa- 

■vyzdingas. Tas irgi prisidėjo prie 
'palaikymo geresnės tvarkos.

Nemaža darbo prie vaidinimo 
'padėjo P-lė Birutė Pečiukoniutė. 
Ji pianu lydėjo visas ir visus dai- 
ųininkus, kūmnčių judėjimus, puo
limus, atsikėlimus etc.

Pradžioje, pertraukoje ir pabai
goje progrąmo orchestra grojo. 
F-lei Zofijai Blazevičiutei priklau
so padėka,"kuri per ilgiausias sa
vaites sunkaus darbo sugebėjo 
daryti orchestrą. Jai į pagelbą 

' pribuvo smuikos stygomis'pagra
žinti p-lė Vladislava Blazevičiutė, 
Ona Kučinskiutė, Nepolęonas Va
lentinas ir "balalaika Marijona 
Morkūnjutė. *
! < Kiek teko girdėti, tai pasišven
tęs parapijonas Aleksandras Pc- 
eiuMonis ir vargoninkas Jurgis Šo
kėto s nemaža darbo pridėjo pri
rengdami scenos pagražinimus.
’5‘Minstrel Show” pasibaigė. Ma- 

j»AU ir mano aprašymą reikią baig-
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$1.75

1IŪSŲ LAIKRAŠTIS” J
Jį reikia užsisakyti sau Amorikott 
ir vedama giminėms ir pažjst*- 
mieins Lietuvoje. > i

“Mūsų laikraštis” metama kaš
tuoja keturi litai, pusei metų &į 
litai. « ' I

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta-.pati, oujTsur kitur užsie
ny j (Taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.” 4

taau h* mano aprašymą reikia baig
ti. Visi Lowellio lietuviai katali
kai džiaugiasi iš jaunų Sodaliečių 
pasirodymo. Tikimės, kad ateity 
turėsime progą antrą sykį pama
tyti jūsų gražų parengimą. Taipo
gi tikimės, kad į savo pagelbą pa- 
sikviesite dvi So. Bostonieti. gabi 
losėji, asmenyse p-lių Marijonos 
Grilevičiutės ir Ahtanlnos Grabio-

>8

-baltins jiiirtįais
, juodais vi

41-25

LDŲ RJLNK1NŽLI8, juodais viršeliais
jftlfAS HĄUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais

i užsakymus siųskite 8^4^ bdr«u:

DARBna»K0”ADMnn8TRAUUA

$1J5

Soutb Boston, Mass.

Grilevičiutės ir Ahtanlnos Grabio- 
liutės, kurios užsitarnauja w£pos 
vainiką.už savo nepapristą ^ki
bų vaidinimą. . .

ęhoras užbaigdamas^ diihatū 
‘ ‘ Su DieV dattof* sakytime;:. it Im
kim jums eiti namon prisijuokę.” 
Mes įaip ir darėme, j/ atsimtada- 
mi vakaro programą, turimę vė 
juoktis, iš- “kailinių,” “rtlkyto 
kumpio,” “miestavo darbo.” 
, Užteks...

PettM ĮalaMtųakas
J?. S. ^Pamiršau, pasakyti,uka<

. Vąrdo vyr^ų draugijos .nariai 
o~-žmones, ir p-IČ 'MUt&liht 
aniutė savo pasišventimų par

davė maždaug pusę bilUtų ręngis- 
mo pakaro

.

NORWOW, MASS.
'• Kan tartas ■

N. P. P. ŠV/Moterų Draugija, 
vasario 2 dieną,' š.’ ta suruošė kon
certą šv. Jurgio pobažnytinėje sa
lėję, kaipo pradžią savo’metinės 
darbuotės. - Retai kuri draugija 
mūsų kolonijoj taip gražiai pasi
žymi veikimu kaip mūsų moterė- 
iės-mamytės.

Koncerto programas buvo mar
gas. Pirmiausia klebonas kun. K 
Urbonavičius pratarė keletą pritai
kintų žodžių draugijos narėms ir- 
bendrai visiems Atsilankiusiems.x

Po prakalbėtės p-nia Anastazija' 
Sinkevičienė, skambiai, linksmai 
padainavo keletą dainelių. Pia
nu ją lydėjo josfaesutė Veronika 
Raudeliūnaitė iš Brighton, Mass.,

Mikliai pašoky, pirmą kartų mū- 
...........................-fr“------T-......... —

«!•
> i

i savininkams 
nįjtad įsigytų iš

PRAUSIMAS
parapijoms, teatrų---------

ir šiaip mėgėjax»<Ja _ _ 
Lietuvos judmffųjų Suveiksiu^ Až 
jų turim įvairių nufilmavęs ir dar 
nufilmuosiu. Kas* norėtų pamaty
ti, prašau pasistengti užeiti į ma
no rengiamus' demonstruojamus 
vakarus. Tuomi aūk&ian minėtos 
Įstaigos pagelbėti Lietuvos kino 
filmųlšdirbimui-ir čia palaikytų 
lietuyįų; .dvaąįą; Prfąrkiękyįen  ̂

. ė-
n Audoti savo vakaruose.. Labai bu- 
fij naudingas darbas. Rašykit

j. k. muus,
3151 8. Untan kw CMcag^ UI.
4* • -J.' t

~ . t Į.

Skaitykite ir 'platinkite mėnesinį 
mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį

“SARGYBA”
“SARGYBĄ” skaitydama* rasi šiuos 

1) Mokslo popullarizacljos Ir 
visuomenes klausimą. 2) blaivybės, 3) 
uMol 4) sveikatos,. 5) gydytojo patari- 
dto.16) advokato patarimą, 7) apžvnl- 
a (politikos, visuomenės kulturbs it e- 
konomijos gyvenimo). 8) prie8alkolhiis 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knyfcų pasaulis ir M>) įvairenybės.

. .‘ ŠaVa’BOJE-’ ntootmk. M. Rei
nys, prot P. Kuraitis*, Vydūnas, kan. 
Tunjaš, prof. KemMis, dr. M. Pačkans- 
kaiiė,jdrj’A. Gylys, dr. jur, Raulinaitis 
agr.-VnlatkaĮ dr. K. PakgtaS, dr. ri. lai
ka ir kiti.

1930 iru “SARGYBA” kaAtnoja me-‘ 
tams tik O litai, pusei metų 3 litai. Už
sienyje 12 litų metams, pusei metą 6 
lltaL

Metlnmt skaitytojai, gauna priedą 
"Laimės Kalendorių” ir loterijos blŲer 
tą, v •

Skaitytojų ^skatanl padidėjus Od 
10,000 loterija bus plečiama. eJl prĮ- 
slHpks 20.000 skaitytojų, loterija buk 
jiadidinta tris kartui;

Skubėkit užsisakyti “Sargybą.” kad 
nepritruktų pirmąjį] numerių.------

Adresu: Kaunu, Liaudies namai, 
••SARGYBOS" adm.

Aš esu Lietuvos gyve i. Kito to

kio,, kaip aš, Lietuvoje nSfa. Kiekvieną dienį® 

grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po

litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi

si lietuviai Nors kontroliuojamos ir persijo- 

jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 

Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie

čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos. * .

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 

to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan

tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 

sistepgk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- 

tus į,'Už 15 litą mėn., už 25 lit.—~
puoy invvų, «jv/litą—metus.' Užsienio 

lankymas (išskyrus" Latviją, Estiją ir, Vokie

tijų) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone

laičio ga^Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybe rašau.
. ’ ■ y ; . / f

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- 

J lįs •/BrYTAS.”

*
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pusę metų.

_ nas Bistras

c.-.



i-

ikarai
i imonių tarpo ■881)

™ F*

• 1 ) T'"

!*' *

BiS'
tįųibikiji’

•J «... -rr'-^ 'C.fiuml -.-ij.
• Prieš sumą buvo ^sflrudšta -iškil
minga procesija. * Kuomet visa su- 
ėjo i bažnyčią, nebūvo jokios gali- 

-mybes padaryti švęsto vandens 
apelakstjėno apeigų taku per baž- 
nyčids vidurj, bet reikėjo jas at- 
likti iš presbiterijos. Retai kuomet 
tokios minios sueina’ vienu kartu į 
pamaldas, nės esant kelioms Mi
šioms šventadieniais, žmonėą pasi
dalina.

r. Primicijantui kun. J. šilkui a- 
. sistavo arkidijakonu kun. Pranas

■Virinauskis, šv. Petro parapijos 
.klebonas; dijakonu — kun. Jonas
Švagždys, Brocktomo klebonas; 
subdijakonu — kun. Feliksas Nor- 
Butas, vietmiš asistentas; ir pa
juoksią pasakė kun. V. Stonis, da
bartinis šv. Kazimiero parapijos 
asistentas, Worcester, Mass. Cho
ras, vedamas labai gabiai p. Ma
merto Karbausko, giedojo tikrai 
artistiniai; matytu buvo įdėta daug 
darbo, kad visa pasisektų. •

Kunigas primicijantas turėjo ge
rai pavargti duodamas kunigišką 
palaiminimą';ž^bnėnąs,; nes Užsitę
sė gana ilgai. Ne gana, to, po 
Mišparų jisai nuvyko. į Nekalto 

^Prasidėjimo Švč. Panelės Marijos 
Uambridge bažnyčią ir čia suteikė 
esantiems žmonėms savo palaimi^ 
irimą. ' ’ .

Vakarę Įvyko kunigo pririiiei- 
janto pagerbimui vakarienė, ku
rioje dalyvavo arti ketnr^šimtai 
'svečių. Nuotaika buvo kuo “gra
žiausia^ visi, linksmi. Vakarienės 
progrfaną vedė kuri.: F. Nofbūtas; 
JŠvo gražiais juokais ir'anekdo-

kad jam plriną ,kartą tenka TTOsai 
yakafas vesti, jisai jį >ėdė labai 
Būrrtafaiią -

D^ug Įvairumo ir Ibiksmūino Į- 
neŠė p.. M. jKarbauškaš sti' savo 
choristais, kurie keliais atvejais 
linksmino publiką, dainuodami 
Solo, duetus ir bendrai ehbru> Di
džiausio įspūdžio į svečius padarė 
/daina “Leiskit r tėvynę.” Iškil
mių prasmė ir pačios dainos žo
džiai su savo gaida, atsimušė Į sve
čių širdis, ne vienam, ašara suvil- 
gindamas skruostus.

iikrai maftytuffi/l^a^tofTte 
^Lietuvos atvykęs žmogus, jeigu 
ne posakiai imti iš anglų kalbos, 
kurie jį išduoda amerkiėeiu ešint.

Tarp svečių atsirado vienas tik
isi ne seniai iš Lietuvos atvykęs 
svečias—tai kun. Augustinas Dir
velė, vienuolis pranciškonas, kuris 
Savo kalboje pareiškė ne maža nu- 
šistebėjimo ir džiaugsmo, matyda
mas kaip lietuviai čia Amerikoje 
švenčia panašias iškilmes. Jisai 
čia rado tą patį lietuvišką svetin
gumą ir vaišingumą, kuriuo pasi
žymi Lietuvos žmonės. Kalbėda
mas apie kunigą primieijantą, ji
sai nurodė tą nuotaiką, kuri turi 
būti šiandie naujojo Kristaus tar
no širdyje -«r tai žydinčiij gėlių 
laikotarpis. Ir jisai reiškia jaunam 
kunigui savo linkėjimų, kad tos gė
lės jam visumet žydėtų.

Didelio linksmumo sukėlė kun. 
Pranas' Juškaitis, Cambridge kle
bonas, savo atvaizdavimu įvairių 
kunigo gyvenimo prietikių — kaip 
tasai kunigas žmonių mylimas ir 
kaip jisai tų pačių žmonių kartais*
rfupeikiamas, “kuomet ateina rim
tas ir sunkus darbas ir yra reika
laujama tų žmonių finansinė para, 
ma, statybos darbams rr esamų pa
rapijos'-įstaigų išlaikymui. Bet 
žmogus, Dievo darba dirbdamas, 
Nepaiso kas jį giria ir peikia. Jam 
viena ' svarbu — žmonėms laime 
ir išganyma's nešti. ■ ' -

Iškilo didžiausios ovacijos, kuo- g * 
rtiet tapo pakviestas buvusis Bos
tono dabar Nonvoodo klebonas 
gerb. kųh. Kazimieras Urbanavi- 
Čius kalbėti. Žjfnusis mūsų išei- 
tijos poetas, kaip! paprastai, tai ir 
SiMndiffvafedŽTaT if atpa-
MkpjTktWgOrgyVeniraąlAėt^tO- 
|£Aįr čja Amerikoje. Lainn&g»s‘y- 
tą kunigas,* kuomet turi daug dar-, 
bb, nės dafbas ftbiifško nudbodu- 
lrią ir nešti tfcrtiofniėhei lattn&L

Ktm. Pritiks tiftnWskis, įttra- 
jrtjos IriinhnAkaa; jMuveuattb vi
ltus Svečius ir pareiškė džiaugsmo; 
kid-i#HtmcgU f*sfceM
fcėrųra rte#u kad bttvo tikėtasi. ?To- 

kun. P. VirmauikiS nurodė' M 
atmi tffUHtt
ir tą gal ją, kurią jam”suteikė »e 

'**. į t 

t’'įį <i- įį B i*3

Sukaktuves. Tas paminėjimas t 
vyks-Municipal Building Salėje; 
vasario 16 d. Ht30, 7 valandą v> 
kare.-' j ‘ :į- *

1 Kalbės Lietuvos Gerieralis Viee- 
Konsulas advokatas Petras DauŽ- 
v'ardįs iš New Yorko, nesenai su
grįžęs 3 Lietuvos; v kalbės 
ir kitas žymus svečias, ką tik atvy
kęs iš Lietuvos-vienuolis Pranciš- 
korias Augustui Dirvelė. Be .to 

kalbės ir vietos klebonas kun. Vir- 
mauskis ię kiti žymesni vietos kal
bėtojai. - _ • .

Ruošiama labai įndomus dainų 
programas. Todėl,- visi lietuviai, 
kaip; vietiniai, taip 'ir apylinkės 
ruoškitės atvykti į šias įspūdingas 
mūsų Tėvynės Lietuvos 12-tas ne
priklausomo gyvavimo sukaktU- 
veR^-—

“SandatoS^TEMCSpokdentas ra- 
šo : “Rytiečiąi ndgyvendmolkom- 
pbžitdrrį visapusiškai todėl, datidr 
Vakarų ^olpųijd'mš. ^reikią ...ggąiy 

_ darbuoti/“į ffcd^tifahfrutją 'padėt

jų bąnkiete. - Labai grašiai, ir iš
kalbingai jis pakalbėjo. Savo kal- 
ba nudžiugino visus “žmones ir nu- 

, stebino kritikus. Kun. Urbonati- 
• čius komentavo apie. Tėvo Pran
ciškono iškalbingumą. Pakartoti
nai pareiškė: “Tėvas vienuolis 
talentingas ir gyvas kalbėtojas.” 
Kun. Urbonavičius net viešai svei
kino naująjį Amerikai misionie
rių. • '.

Šis nuolankus praneiŠkonas sa
kys pamokslą vaikams ketvirtadie
ny po pietų 4:15 vai., ir suaugu
siems rytais ir vakarais iki vas. 
16 d.

Vas. 16 d. Tėvas 'Augustinas sa
kys pamokslus po šv. mišių 9 ;30 
A. M. ir 11 A. M. Jis kalbės ir va
kare Municipal salėje. žinąs

KALBĖS KUN. JOKŪBAS 
' SUKAS

Merginą Šodalicija po globa Ne
kaltai Pradėtos Panelės Švenčiau
sios turės antradienio vakare 7:30 
vai. netik pamaldas ir pamokas, 
bet ir naujų narių priėthhnas. So- 
dalieijos’^narių priėmimas visuo
met yra labai įspūdingas. Šį'syki 
priėmimas pasipuoš kun; Šilko pir
mu pamokslu.

Sodalietės ir jų- iRvasios vadas 
triūsia, kad kod augiausia Sb. Bos
tono dorų merginų taptų geromis

paąmus.

Nedbri 
tąpščM

Camb ridge, Maaa Ijėlki* 
Lįptvos ^ri

aini tas iškilmės Skėsti
ĮįM 
/'Jietutiai' jas suruošė

hą, ketvirtą ' vafendįr po ' inetį; 
maf,'Į atrirtimČiime 
vasario šeškiliktų dieną tos iškil
mės jyyks Bęstone. Iškilinių ’sib 
ruošimu ‘ rūpinosi vietfriis Federa- 
eijos skyrius. ' .

Tai ne Rytiečiai 'Hugyvendino, 
bet sandariečiai, nes kompozito
rius vien tik šu jėfe. ir jgems Bos
tone gyvendšidaš tedirbo.

Mląuaomyįės 16 Vąaario dreJiciį 
' švfnt^, įvėrtindąmi &

bfinghidami laisvę',- kūri idunis 
taip brangiai k«!nkv6, SMiidte 
šunie visuotiname susirinkime

• • vienbalsiai priimame sekančią
režpliuėiją^: ; / ■

k* Kadangi dabartinė IdetuVoš 
; Vadžia uždarinėja katilikiška.- 
. sięs'mokyklas, paversdama jas 

valdiškomis ir paneigia jųjų va
romą švietimo darbą;. ' .

, Kadangi persekioja katalikų
' ‘ organizacijas ir jųjų darbuoto

jus, tūomi griaudama visą kata
likišką akciją; ir
’' Kadangi smaugia v katalikų 
spaudą įvairomispabaudomis ir 
žiauriausia cenzūra —

• « -Todėl mes vienbalsiai protes
tuojame prieš tokj dabartinės 
valdžios elgimąsi — laisvės vaf- 
žymą ir griežtai reikalaujame, 
ka<į dabartinė valdžia grąžintų 
Lietuvos žmonėms laisvę; pilną 

-Jtcisę išlaikyti savo mokyklas, 
nevaržyti neigiamais įstatymais 
katalikiškų organizacijų ir nū- 

. imtų laisvamanišką cenzūrą nuo 
katalikiškos spaudos. /> 
Šitoji rezoliucija buvo Viėnbal- 

sidi priimta ir nutarta jos nuora
šą pasiųsti Lietuvos Valstybės p. 
Prezidentui ir ją paskelbti Ameri
kos lieiuvhf katalikų spaudoje.

neiūrtirigb

;; 't'<į ' liA:

8-3.p&rapi- 
Žįndhhj bij-

Turbūt nieks ne'pamirš parapi
jos veikėjų šūsfrihkdmo Kuris yra 
garsinamas, ir įvyks.penktadienįo 

'vakare tuoj po rekolekeijų pamal
dų ? Susirinkimas bus labai trum
pas ir reikale parapijos baliaus Į-; 

'vyksiančio vaš. <22 i, parapinėj 
svetainėje ant 7-fos. Kai kurie“ 
manė balikis“ nėbėhžšiimdinėti, bet 
kitos, — ypatingai ponia Skttdu- 
rienė pareiškė: mes seniai norime 
šokti. Aš noriu šokti.

Visos parapijietės merginos pri- 
vadėtų būti 8odalietėmis. Lai daug-, 
daug jų.paduoda savo kandidatū
rą viršininkas 5r prisirašo taiė 
d. prie taip‘'kilnios magmoms, 
bažnytinės draugijos —- Sodajici-
JOS. i • -M ■■

Kvieslys

bostone plėšiai kalba, kad p. 
Igočins Pittsburge iššventmo i

pasaulio lygintojai socialistai. »

L— ■/■*. i. . ' < -t- .J

ščfo Vytauto jubiliejų; penkių šĮm- 
tųjĮketų nūd 'jojo mirties; < ’ . •;? 

t; Kun: J. NhViekas atvaizdavodi-- 
dj Vytauto asmenį ir jojo reikaiię 
dietį-rių-'teuta.E' ©Mžiojo Vytauto

J KLIUBO KONFERENCIJA
; -“Sekmadieny, .vasario 9 d., Lietu

vių Svetainėj j vyko Lietuvių Ckė- 
; šų. Kliubo komisijos šaukta kon

ferencija. Kiek.atstovų ir kokias 
. draugijas jie atstovavo maU'.nete-' 

ko suišubtĮ, ,riėš’atėjati koifeferčri- 
cijai prasidėjus. . . . .

. .Girdė.įau-4klbant, kad tik San
daros, Šusivienymo ir'*'Keleivio” 
atstovai buvę.J ‘

j H Kati atėjo pasiklausyti kaip so-

'tuvių t^Soš gėnffiis Jotoji-didyliė/ 

kurio/tieįuviai pasiėkef<Vyta§ttfe'; 
IdėtūVą tįėvaldknt." šįrietSfręšda-^ 
rii -Vytauto jubiliejų, kartį* turė
sime progos minėti ir ššv<f tautos- 
.didybės rt pasisekimo nuotikiuš.* 
: * Dąbariinę Lietlivos jjadėtį1 g^- 
riatasia atvaizdavo ne seniai iš Lie- 
tūyos atvkžiavęs kun.“ Augustinas 
Ijfrvėlė. Jisai nurodė; kĮd.tafp tų 

gralių musų'tėvynėje reiškinių e- 
saina ir ‘ nemalonių, ypatingai' tar 
nedoros, spaudos skleidimas’ liku- 
-dyje ir bolševikų agentų ėsimas 
visuose Lietuvos miestuose ir mies- 
tėliUose, kurie, MaskvbS ’ valdžios 
apmokami, dirba pragaištingą mū
sų tėvynei ir tautai darbą.

Pagaliau kalbėjo vietinis klebo
nas į kun. Pranas Juškaitis, nuro
dydamas tąs skriaudas, kurias da
bartinė valdžia daro Lietuvos ka- 
taliiamš, kartu ir lietuviams ame

rikiečiams, kurie daug ir labai 
daug savo pastangomis ir siivo 
;turtu prisidėjo prie iškovojimo los 
laisvės, kurią šiandie toji valdžia 
taip suvaržė. Todėl šiam tikskri, 
kad. Lietuvos valdžia pakeistų sa
vo taktiką ir nustoti] varžius kata- 
• f. “■ - . ....

f1. j'rr.'i
’fadžitt

Z _ n jiĮu.ė’T ' 7 ' *
Gerbiamieji^ .

KvieČiaĮoerisUsdD visuą.į s^jungieeių metiuitis šokius. 

Atėję itefigali&ite, prigamina ska*

rAgs n8i w 

pasilinksminti ir žiro draugais?

Kviečia BENG^JOS

r Ątototei 13 ^reS-
? kė.'kad jie nei neprisidėsiu. ' .> jg 

. \Ąt®tovąs iš Dąfrrehce pareifflęė,.dSg 
kąd jie turėję bendrą' socialistą ir 
saųdarlečių aiusjrinkiihą ir n^iai^' 
Vytauto sukaktuvių neminėt. ' Z

Po šio atstovo kelbas nebe^kęh- . ' 
t^ nowwiši^<saYh-musistebėjkna. Vyį 
ąi*t J. Babravičiuirjist sakoJjfega- ’’ .//į 
lįs suprasti'kaip’ -gali atsirasti to-. ■ 
kių lietuvių, kurie priešinta^ Vy- 
tauto pagėTbimui. Gėda, esą, tfi- > 
kiemšlietuviams. « - . . ■

P-nas Juodeikis iš Montelto irgi, 
paraišką, kad turėję susirinjHmą;. 
ir" šddialištai ir komimištaPhtsžHi- 

kė prisidėti, bet buvę sinritiriėjajni 
^pakvietimai Katalikij Federacijos, 
kurie jau turi sudar^komite^.' _

Vykdomąjį komitetą šiaip 
sulipdė iš viėfinhj: ■ Df. Kapočius,- 
J;-jr-Romanas; adv. šalnieitė, M: 
Veuis, dr. Mėšlis, J. Kerdiejūš if . V-/: 
K. Paulauskas. ~

t'****

šis komitetas, nors yra išrinktas 
draugųjį ar kuopų Atstovų, bet iie- 
turi tų draugijų įgaliojimo ir pa- J; 
rautos. z .

Į pabaigą pasirodė svarbiausias ' _ 
konferencijos tikslas. P-nas‘®ty- 

kolas Venis leido iškelti vietinio 
kliubo bėdas, būtent, kad sūsiribfc 
kimo dšljfriapsmuestų aukų klitj-’ 

,4)0 vašario 16'4?lėšoms padengti. į * 
Atstovai ir svečiai pasipiktino ---įįy^ 

ir kliubiėčius išbarė. " . - -
Kliubietls dr. Kapočius parėSfc 

kė, kad sarmata prašyti kitą ps- 
dengti kliubo lėšas. Kliubas reit- y';į^ 
giąš,- kliubas turėtų ir užsimokėti'“' 
Bet aš girdėjau, kad kliubas sU ' 
rengiama per radio programa nfe-> - 
ko^ietųri. - :

Vadinasi kliubas ar', foiubięčįa! 
yra bėdoje, ir jie norėtų, kad kitų . V 
kolioiiijų lietuviai jų bėdas pj^ . L 
imtų ant savo pečių. Kiti atsisaJfcĄ

Tad Vytauto komitetas, išsky- ' 
rus. p. Šalnienę, vėl sudarytos Jrik: .' + 
fi' Šo. Boštbno Liėtifrių ! uiialį į /-? 

Kliubo narių. ' .

žurnalų “TARPININKU.” VisuoinenfStas 
danes, mokslo ir vaizbos mėfifaStlstTik $1.00 
metams. Kas tuojau uCeiraSys gaus dovaną.

I
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ŠILKO GAMINTOJAS ima leisti tant tikrą.

r dariame su įvairiais šilko ga- pf plonyčiu siūleli^.' 
Jųiiiuais. Ne vienam Tcyla ~ 
'■ klausimas, iš ko šilkas gami

namas 1 n Ar jis jaugąjiaip,

r kaip noB^kbaipcLsĮa 
; Šil^'^^iiipA^ąni-’tikri
r vabzdžiai* kurie vadinasi šil

kaverpiai. Jų tėvynė, — Ki- 
| riai iY lįndija. Seniau šUka- 
^Aręrpiai gyveno kaip papras- 

tr laukų vabzdžiai,'bet vėliau 
| kiniečiai, sužinoję tokią jų 
h įįąvybę, pradėjo juos augin- 
I tį'jų pagamintuosius siūlus 
I^yąrtoti įvairiems audiniams 
įir iš to nemaža pelnydavo.

Tokią šilko gaminimo pa- 
štaptį kiniečiai uoliai saugo- 

jįp, bet vistiek vėliau paslap- 
I tis iškilo aikštėn : šilko pra- 
" pateko į Japoniją, 
ir kitus Azijos kraš- 
fl'tns; į ^Europą tepateko tik 

pVI amžiuje. Pirmiausia šil- 
pramonė pradėjo kilti 

K Graikijoj e, vėliau perėjo į 
Italiją, Prancūziją ir Rusi-

l ^avo išvaizda šilkaverpis 
idšus į musų beržinę pėdi

nę, kuri galima pamatyti 
iės ir birželių mėnesiais, 
ėjęs iš vystyklų vabzdys, 
vasaros deda nuo 450 
ligi; 500 aguonos didumo

- v* —v • rr> * 71v*i

r * T$>aug kur gyvenime susi*

*■ v . xt ' * • • •’ H ajnnnais. Ne vienam Kyla

. ., • c
^kūris sukietėjęs' virsta gelii-

k JLO «3Xl> 
siūlelių kirmėlaitės ^pasidapo 
sau patogius vystyklus, per 
guriuos nei vėjąsA neperpų- 
čią,- ne» vanduo nępersisun- 
kia.'-<£Vystykluo^kirmelai- 

numeta kojašj^akrs, šnąr 
pelį įr pavirsta lėlę. Po dvie- 
žjų; savaičių lėliukė virstą 
drugiu, kuris tam tikro skys
timo, einančio iš'burnos, pa
galba suvilgo vienoje vietoj# 
vystyklus, paskui'atsiremiaį 
tą vietą savo galva. Vystyty- 
lai plyštų, ir drugys^ ištenka 
laukan. ■ ■

B elįsdamas. drugys- suga
dina savo vystyklus, t. y. su
trauko siūlus. Iš sutrauky
tų siūlų dirbama šilkinė va
ta:Tuos šilkaverpius, iš ku
rių vystyklų nori gauti svei
kus siūlus, deda į karštą van
denį arba'j karštas dujas. 
Drugiai žūsta ir tokiu būdų 
vystyklai lieka sveiki, o tų, 
suieškoję siūlo galą, nuvy
nioję. Šiuos plonučius siūle
lius dažo įvairiomis spalvo
mis, audžia audinius ir siun
čia arduoti į visas pasaulio 
šalis.
7 * 
» š.

U

* ąov. Rusijoj
J < * . -'-V.,-' -V

. ’4'4 V.

tįSov.Rušijoję išdirbtos nau- 
taisyklės spirito gėri

kams pardavinėtinN’ėgali-
*■ ' ‘ .5

ma pardavinėti spirito gėri
mų bufetuose, visuomenės į- 
ątaigose sodtioseyi r^jgžuoąe>,iw/>
* 1 ’ ' . , . z Tai yra

io vietose,pasilinfc
kioskuosę] vietose arti nuo 
fabrikų ir darbo biržų. Vi-

Be lietuyiškų, paminėtina Kuo 
kartu Rygoje f ‘ Argus,” Muite 
iela 4) Kleista rusiška “A ton Eu- 
ge£' Geraa’SuSKjimas ir mokėji. 
mas gyventi. Rinkinys patarimų 
praktišk 
niškame

fabriku ir darbo biržų. Vi
jose -užkandų vietose ir val- 
v l 11 k ±__ ■ wTinrrx'

jausiu 
tiem 
pusf 
taip

PBOVIDtNdE, B. L
L. D. S. U kuopos .mėi 

susirinkimas Įvyks se 
vasario 16 d., tuoj polsumos, baž-Į 
nytinėj svetainėj. Svarbu, kąĄ 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles: Parodyki, 
me gražų pavyądį kitiems.
1' “*v* .,•,-,,,, ■ ....... ./

«W BRITAIH. OONK

ros^T5 ęLaiienyi vasario lfete .d- k-

gyklose lęidžiama Auklėjo rėė&£
Dėti tik vynuogių ir rozinkų ! 
vandenys. Iš tam tikrų 
krautuvių neleidžiama vie
nam žmogui daugiau’parduo- 
ti kaip 3 literius spirito gė-

. K

rimų ir 12 litrų alaus, parte
rio nrba alkoholinio medaus. 
Restoranuose vienam žmogui 
galima parduoti ne daugiau ■

l

kaip M? litro degtinės. v

3OVa^m|?SxHFasme’ 
paradiniame gyveni-

/rU^fekŽi ’ didkan- 
staip^SĮ Jęiduiys Į224

.), kuno^Yurinys nusakomas 
—' * '• 
’ “Retai kam jau nuo vaikystės 
j.pasauliniame 
gyvenime pypįratimus;z dauguma 
apšviestų Žmbnių> šiokiu ar tokiu 
atveju todėl* reikalingi patarėjo, 
kad negriauti f nustatytų geroje 
draugijoje. taisyklių- " Geriausiu 
tokiu patarėju yra išėjęs iš spau
dos . minėtas rinkinys patarimų 
praktiškam vadovavimuisi asme- 

" ’. pakuliniame gyveiti- 
ktefcviehas žmogus bet 

„„ ian^ ‘ir Juon>°? kokioje 
būklėje gyvenome jis bebūtų, ras

tis bet kokioje Būklėje, ką jam 
daryti ir "ko: vė^ti, kad nepasida
ryti išsiskyrimui (disonansu) ben- 
drame fone.”'; 7;
'^Knyga yrt^ savotišku viduriu.: 

"*sulaikoma ;nuo »tuštumų, bet nuo-

niškame ir- 
me. Jame ' 
kokio.mįižia

visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles: Parodyki-, 
me ąrąžų pavyądį kitiems. >.

. DETROITE MjCH. \

L. D. S. 72 
susirinkimas įvyks 
vasario 16, tuoj po 
Jurgio parapijos mokykloje. VirijTMgi *kviėčiame' visus ' narius at- 

nariai yra kvieSami atti£ j -
lankyti' f Šį sutrinkimą dėl aji-' 
svKstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. v : Valdyk*

- V -----------
• • ' -• ' ’ ‘ $. >/

m « . • ■ a a . • •
■sTėvai, Mokytojai Auklėtojai, 

Mažųjų Globėjai ir 
Geradariai!

.✓r-

I

'•■" - ■ J.-5 I •<-•♦... -•■

...; Ignas Me^8tekeyiči«s

■i-r-v

STUDENTAI IR DARBININKAI 
EGZAMINAVO PĮtOPE,^

Vokiečių; laikraščiai <pxk 
kadSovį^kB^^į^

>. A t

t . 1 ''V . ."A

t
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Pavasarį iš kįauširiėlių 
mažoš kirmėlaitės, 

. as šeria šflkamędžįo la- 
is. Jos’ greitai auga, ke- 

lis kartus maino savo ap- 
lustą, .o,.per mėnesį laiko 

visai užauga. Tada kirmė* 
Jaitės pasirenka patogią .vie
telę ir iš. ypatingos liaukos, 
■esančios apatinėje lūpoje, i

A — 1' -- • . -
. . —U-------------------------- —

i ' ’ ■ • ’■ •

Vokiečiu spauda (net ir so
cialistinė Y rašo, kad ryšy su 
bolševikų; varomu tikėjimo arąfiaijįtoriama.dgtis Uip,kaiB 
persekiojimu smarkiai paki
lęs darbininkų religingumas..,

KRISTAUS STATULA 
ALPĖSE ;

1 ■• * —■■ ■

? Paryžiuj pradėta rinkti 
aukos fondan, kad aut vienos 
Alpiiį kalbų viršūnės pasta- 
įjyti milžinišką Kristaus l^a7 
paliaus statulą. Stoviai pa
rinkta ai&ščiausiaJ£uropo j • ; * • — — -i •

IBlane. , į. 
t  .L

_*>.* . • — . -* ’ — .

daugumos nustatyta.
'a Arėjas (Leonas) Vitkauskas

l

į 

t

*•

*

J *

Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redacuo- 
'Jšm&s literatnros, —a-_-
Jr. akademiškdįūję 
m£n&iftis>tftfrnaš

įirasilavinttsfaift'’ žfl 
iienrvte žurąaąįt't: 
■teuŽsfeakjrU.h^ii

“Darbininko” name

7 gražūs dideli ir šviesūa 
kambariai. Yra elektra, gą^-i

» U M -•’%,% ■- lt

duodama šiluma ir jamto* 
rius patarnauja. Dėl plates
niu informacijų kreipkitės į

VJ Admmistra-

eidlk p. 5u.ę ...

Svarbu, kad į šį susii&dmą atei- ***»**<»
tų visi nariai ir bent po vieną |sas, maudynes, skalbynčs,-,_ • A * ... _ A—__V________ A*____ • . ■ C- r-iA.nauja narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok- 
Ip« - • ■ - •

a

Išrašydinkite Jūsų , 
b r a ng i e m** *

VĮ įti^ĘBKCT, jįMliIĮ’ (r 

l^Įj^isirinkimas įvyks 
tuoj po dvyliktai vai.

— , ------—------------- - ___ — -r-‘‘

silankyti į Šf susirinkimą ir uŽsi- 
inotyėti mėnesines.' Atsiveskite ii 
savo draugas prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

■ J ' - Valdyba
\ . 7 t

\C. BROOKLYN, N. Y.

vksario 23 d., tuoj po sumos 
įvytys LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugns(es) prirašyti Valdyba

NEW HAVEN, CONN. "

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
šusirinkinas įvyks sekmadieny, 
vasario 23 d., 1 vaL po pietų,'baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

• . Valdyba

/OTOTLAND, OHIO

Vasario, 12 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių Salėj. įvyks LDS. 51 kp.

; LDŠ. 7<
vasario 16 jaunimas Stato Gyvą'Paminklą ' 

’ Vytautui Didžiajam užsipre- j 
numeruodamas ’

“PAVASARĮ”.
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį iš-. 

auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištyernjingu.

Vytautas Didys^i pats tokiu bu
vo'ir tokiais noriSnatyti visus a- 
teities lietuvius. - '.

“Pavasaris” tekainuoja 5 Iii. 
Kaunas, p. d. 88.

TeL So. Boston. 0823 .. '„ ,
NAUJOJE VIETOJ® 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR/ M. V. GASPER 
(EASPARAVICrUSy 

511Brodaway,Sc. Boston 
Ottio valandai:

nuo 8 iki 12 ryte ir nuo 2:8(1 Iki B 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
pidarytas snbatos vakarais Ir ne- 
daidlenlals, taip-gl seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

- Saulutė” dajli, turininga ir pa? 
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. .. '

Nepagailėkite , vaikams džiaugs-, 
mo ir naudos! 4 . ?

“Saulutė” eina du kartus per. 
mėnesį 16 pusi, didelio formato sų 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje^ 
Latvijoje, Estijoje, ^Vokietijoje 
metams 12 lit.,' pusei inetų 61 lt^. 
trims mėn. 3 lt. 30 cent-. Amerikoje _
ir kitur metams 15 Ii£, pusei męt mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
tų 8 lt. - '-į

f Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai. 4 įt

____________ .. » nvniini nQo reumatizmo, rąa* 
b TUuULEdi 8kkSS$

nariai prašomi susirinkti Rašt.

Administracijai.

s. Ir kiekvienam, kataro, užstojimo kraujo bėra geresni 
''tinkamiausias kyduolin kaip Einik. Mosti ir Sakai 
visi paskubėki-' gąlima įgauti visur arbaipds išradBj 
Cj;,,,.^7 7 7A,A.’'Wik Po, Clty EDU St, U ' 

■ —-^vpje:.tfceK®.L ®1y, .Cbiuu. ; ;,
kalno viršūnė arti Man t 20i1^i^?nerikQie metams $4.50, Kentėjau Ilgą laiką nup vienosžvaino ViJbUlie, diU MtUll pusmečiui $2^0.- - ir niekas negelbėjo kaip Einik g

V Adr.: “židiny^* Kaunas, Laisves Al. lės, tad h- kitam patariu. S. Balk,... ----- --------------------------------------------------------------- •jr^^atyr------------------------- - ; <• •_

8AINT CLAIR, PA

/^^DS. 107 kp. mėnesinis susirin- 
kimas įvyks "kovo 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj.'.'Kviečiami visi na-

Iriįi dalyvauti ir užsimokėti mSne- 
sinteis mokestis ir naujų narių at
švęsti prirašyk. - - .y ValdybaX’S-

R
11

TeL So. Boston 0506-"W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadtfay, South Boston 

"t**KeIeivio’/ name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
iratrl:38—6 ir nuo 6: 
vakare. Sėfedomis nuo 
vai dienų. Šttbato 
iki 6 yak. Nedčlij nuo 9 z 
iki 12 (pagal sutartį);
.■(-t-

j

ir

>. -.'N
Xrejo laikyti egzsaųHiUBjpri^

Sudarė komunistai mokyto
jai, fabriku darbiniųkai ir 
studentai. Ėgzaiųinų, tik^-, 
las — ištirti profesorių ptįįi 
tinęs ir socialines pažiūrąs. 
Iš laikiusių 65 profesorių it 
155~doS?ntU7 egzaminų11*^ 
laikė 198, kurių tarpe yra gar- 
na žymiij mokslo jėgų, kaip

nomas. širdies ligų specialis
tas gydytojas Maskvos uių- 
versitete. Daugelis iš moko
mojo personalo padavė atsi
statydinimo prašymus prieš 
baigiantis sutarties terminur, 
nes jie nenorėjo leistis egza
minuoti savo klausytojams 
studentams.

pav., prof. Pletnev’as —
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A.menko^e metams *..»-y *.« ...••*•

jBusei metų <•<<••<..«......
Lietuvoje Ddtetacūs«-«2*;*;*c*r*i* a** * * •*»?•••• - • •

Pusei metų  ........ .-. . . . -...........
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' “DABBrNniKAS” : 
EINA DU KARATU SAVAITĖJE.
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GAtlMA UŽSIRAŠYTI T
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AmoribniA mštamo.
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Valdyba

DAKTARAS BAUBAN
- Gydytojas iš Rusijos x

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

. Rezidencija ir ltites ofisas
1234 BiueHill Avė., Mattapan

Tel. Mllton 2952.• ■ - t

: : ?i ' ■ M. Songaila
; > ‘ - •» 

^ĄSfoAyE. H. ^'į' ■ ■ 
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas.! įvyks kovo 6 d.' tuoj po 
Įunt^iį. mišių pobažnytinėj svetai
nėj; Kviečiame narius ateiti, nes 
yra . keletą svarbių, sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

1 r ” * •- ’ • 
'J :■'

’•■ '■ x z' «--«

, - BROOKLYN, N. Y.

LDS. i 12 kp. mėnesinis susirin 
kimas jityks vasario 28 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelą, para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir -Sduth 4th gatvių.
. ’ Taigi malonėkite visi susirink
ti it užsimokėti duokles kurie e 

'■ąfctc skolingi Nepamirškite ii 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

* Kviečia Valdyba
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South' Boston, Mass.
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'tffatlp fe‘ juOkingųpasi- 

jrmų, dainelių, dddema&

- <* ’ 
kiekvienam turėti na

tą gražią knygutę.

Kainš tik 25c.
rafantuną prisiąakit už 

(to ženklelį

‘DABBININKAS” 
’way, So. Boaton, Mara

“A
Pirm. T
Ralt S. Atkaukia. 
Ižd. J. VeniMkra 

v‘ * • ..

Ką tik išėjo iš spaudof! 

Artisto 

STASIO PILKOS

irOrganisadjoms t

. ,/y<
Naujos Anglijos Kat|dikU Sei

melis įvyks^fcario 22 d., M*!) 
m., Lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos svetainėj, Woreester, MaA|. 

Tad Visos katalikiškom organiza
cijos yra' prašomos išinksto reng
tis į seimelį ir išrinkti kodaugiau- 
tia atstovų. ŠitasL'kelmelis ^us la

bai svarbus. Yra daug svarbių 
reikalų. -Visą seimelio tyariką ir 
^ienotvarkę praneš vėliau 
cester’io Sv. Kazimiero parapijoj 
gerbiami dvasiškiai kun. k. Pet
raitis ir kun. J-J. Jakaitis. , >

Amerikoje metama . .......... ......................... $2.00
Lietuvoje metams>... a .../—......——........ $2.50 .

■ - • ' ' ’ U v r ■ ■ - • ■■ •’ / . :
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

TUVĖJE
3Mte‘ - « *1’-

r.-.i'■;■ /' t-ij

‘DARBININKO” SPAUSI
A'rtAUKA }VAIRTtTS Sį'AUT>C>S 3

PRIEINAMęitlS
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Lietuvis Oratorius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, Sd. Boston

Telepbone So. Boston 44S8
Minis Šeimynos nartai, -Ifkvsleas 
naSlaičlama arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite jaoe. Ai 
laidotuves aprūpina gerai Ir no- 
brangiai.

VATERBURTf CONN
Vasario 23 cL, 1 vai. po pietų į- 

vyk* LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos ' mokyklos kambary, Com 
gress Avė. ^Ateikite vist valdybe

W0B018TEB> MASS.

LDS. 108 kuopos sutrinkima* 
įvyks kovo d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su 
mo* Viri nariai meldžiami pri 
būti, netf turime svarbių reikalų 
/ - Kfiečia Valdyba

TlOti PASVEIKO

LIETUVIS GRABORIUS
■ - V

(
vladanTp. bdkba

Telepbone 5788.
Laidotuves. aprūpimi gerai Iriam 

- brangiai. Patarnauju d£l kriklty- 
ną. vestuvių ir iiatp vtaokiema rei
kalams '

■ f-^— - •-*■■ — —--------- - — ■- - --------- -— - - _---------

Fonas Angelo Venectano, 
<4 81 Taft Place. Roelindale 

auto:'“Po trumpo laiko 
gydymo, ai viaHkai pa- > 

^•sveikau,” Ir daug kitų pa- 
avefkoi Patarimas dykM.

M7 TMMit St 
W< bnam; hma 
įtradlentatt, ketvirta

MTABRAVnus omą 
nHAKll ;.r 

D.1.UIETSUS 
GraboduirBalramvotolią 
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